
FORMADORS/ES DELS ITINERARIS I TALLERS 
Lloc: Escola Parc de les Aigües 

Dimarts 2 de juliol 

Taller Formador/a 

Taller altern 
1 

Escacs com a eina 
educativa 

 
Xavi Muñoz 

Sóc mestre de Primària i cap d'estudi de l'Escola Sant Pau           
de Figueres. També sóc formador d'escacs i la meva         
il·lusió és que els escacs com a eina educativa arribi al           
major nombre d'escoles possibles. L'objectiu final no és        
jugar a escacs, és utilitzar els escacs com a recurs          
transversal.  

Taller altern 
2 

Coeducació a 
l’escola a través 
de “Canvia el 
conte”  

Cristina Vila 

Llicenciada en Sociologia per la Universitat Autònoma de        
Barcelona, Màster d’agent d’igualtat entre homes i dones        
en l’àmbit rural a la Universitat de Lleida i Postgrau de           
Turisme Cultural a la Universitat Oberta de Catalunya.        
Duu a terme diferents formacions i tallers a escoles i          
instituts per treballar la coeducació, la prevenció de les         
relacions abusives i la violència de gènere. Ha creat,         
juntament amb altres professionals “Little Revolutions”,      
recursos educatius per a la coeducació. Presenta un        
programa de ràdio cultural amb perspectiva de gènere.  

Dimecres 3 de juliol 

Itinerari Formador/a 

Itinerari 1 

Matí ( Empúries ): 
Visita a Empúries 
Tarda:  Una 
comarca de museu 
Infantil, Primària i 
Secundària 

 
 Eusebi Ayensa 

 
 

 
i  Equip Una comarca de 

museu 

Director del Camp d'Aprenentatge Empúries, del      
Departament d'Educació. Catedràtic de grec. Membre de       
l'Acadèmia d'Atenes, de la Reial Acadèmia de Bones        
Lletres de Barcelona i de l'Associació d'Escriptors Grecs.        
President de l'Associació Cultural Hispano-hel·lènica. 
 
“Una comarca de Museu” és un itinerari recomanat per a          
que els alumnes de la nostra comarca visitin els seus          
museus com a mínim una vegada al llarg de la seva etapa            
escolar. Un instrument que pretén facilitar el treball al         
professorat i que els alumnes coneguin el patrimoni del         
seu entorn. El col·lectiu està format per 8 museus que          
disposen d'una oferta educativa estable, acompanyat per       
el Servei Educatiu de l'ALt Empordà i amb el suport del           
Consell Comarcal. 

Itinerari 2 
La ciència a 
l'escola  
Primària 

 

 
Carme Alemany 

 

Mestra de primària. He treballat a l'escola "El Roure Gros"          
de Sta. Eulàlia de Riuprimer durant 34 anys. Actualment         
jubilada. colaboro amb la FUB com a professora de         
coneixement del medi i matemàtiques. Formo part del        
Consell de Formació de l'Associació de mestres Rosa        
Sensat. Faig acompanyament a escoles en el seu procés         
de canvi pedagògic. 

Itinerari 3 

Avaluació 
competencial: 
Organització i 
propòsit de centre 
Secundària  

Ins. de Sils 

Centre de nova creació des del 2008. Centre d'innovació         
pedagògica per una educació inclusiva i globalitzada. Els        
quatre eixos rectors del centre són avaluació dels        
progressos educatius personalitzats, grups heterogenis,     
educació en valors, i mirada globalitzada. El propòsit de         
centre s'emmarca en la comprensió que l'Educació       
Secundària Obligatòria no és només una fase preparatòria        
per fases de formació posteriors, sinó que en ella mateixa          
té finalitat i sentit. Al seu torn, l'Institut és concebut com           
una eina de transformació social per fer una societat         
millor la qual sigui regida amb valors positius. 

http://igualtatcreativa.com/little-revolutions/
http://www.xtec.cat/cda-empuries/inici.htm
http://www.xtec.cat/cda-empuries/inici.htm
https://sites.google.com/a/xtec.cat/alt-emporda-museus/
https://sites.google.com/a/xtec.cat/alt-emporda-museus/
https://agora.xtec.cat/insils/


Itinerari 4 

Trauma infantil i 
juvenil 
Infantil, Primària i 
Secundària  

Anna Fossoul i Carme Torrijos 

Psicòloga Clínica Adults. Terapeuta Clínic EMDR Europa.       
Especialitzada en Trauma i Violència de Gènere. Membre Grup de          
treball Trauma-EMDR de Girona del COPC. Experiència       
professional des de fa 20 anys en l’àmbit de la violència masclista            
cap a la dona i els seus fills i filles. 
 

Psicòloga clínica especialitzada en població infanto-juvenil.      
Terapeuta clínica EMDR i terapia Sensoriomotor, especialitzada en        
trauma infantil. Postgrau en assessorament psicopedagògic.      
Postgrau en logopèdia. Experiència professional des de fa 30 anys          
en població infantil i juvenil, treball amb les famílies i escoles des            
d’una perspectiva integradora que permeti donar solucions a cada         
situació. En els últims anys he aprofundit en el Trauma i les seves             
implicacions en la regulació emocional, cognitiva i corporal tant         
dels nens/nenes com dels adult. 

Itinerari 5 
Treball per 
projectes    
Primària i Secundària 

 
Guillem Riba 

Mestre d'educació primària a qui li agrada experimentar i         
aprendre diàriament al costat dels seus alumnes. M'he        
format també en antropologia, especialitzant-me en      
estudis ètnics i moviments migratoris, crec que la        
comprensió de la societat i l'educació és complexa i, per          
tant, requereix d'un exercici constant d'indagació entorn       
d'allò que fem i observem com a docents i ciutadans.          
D'aquest exercici de reflexió ha sorgit "L'escola en        
construcció", el meu primer llibre. Crec que l'educació ha         
d'estar al servei de la formació integral de les persones i           
també de la millora de la societat. 

Dijous 4 de juliol 

Taller Formador/a 

Taller 1 
Visió i 
aprenentatges 
Infantil i Primària 

 
Mercè Segarra 

Òptic-Optometrista per la Universitat Politècnica de      
Catalunya UPC Terrassa 1995. Especialista en Teràpia       
Visual Màster COI Madrid 1997. Formada en l’Instituto        
Médico del desarrollo Infantil. Fundadora i Directora       
Tècnica de Institut d'Optometria Mercè Segarra a Girona        
des de l'any 2004. Especialista en visió pediàtrica i lents          
de contacte. 20 anys d'experiència laboral en l'àmbit de         
les dificultats d'aprenentatge per disfuncions en el       
desenvolupament visual i motor dels nens. 

Taller 2 
Treball cooperatiu  
Infantil, Primària i 
Secundària 

 
Jesús Ribosa 

Graduat en Educació Primària, menció en llengua anglesa        
i Màster Interuniversitari de Psicologia de l’Educació.       
Actualment, és estudiant del Doctorat Interuniversitari de       
Psicologia de l’Educació (DIPE) al Grup de Recerca sobre         
Aprenentatge entre Iguals. Al seu projecte de tesi, dirigit         
pel Dr. David Duran, està desenvolupant el Projecte Bikos,         
una proposta didàctica que planteja que els alumnes        
formulin preguntes, partint dels seus propis interessos i        
de la seva curiositat per conèixer el món que els envolta, i            
creïn vídeo-tutorials com a mecanisme per al seu propi         
aprenentatge. 

Taller 3 

Jocs de taula a 
l’aula 
Infantil, Primària i 
Secundària  

Pau Regincós (Ludus Mundi) 

Emprenedor lúdic, responsable del projecte Ludus Mundi.       
Els jocs són una eina molt important per aprendre,         
desenvolupar i integrar moltes de les competències,       
habilitats i valors que necessitem per esdevenir éssers        
humans i membres actius de la nostra comunitat. Oferim         
la possibilitat de que tothom pugui experimentar tots        
aquest valors i qualitats que ofereix el joc i el fet de jugar.             
Les nostres activitats pretenen que cadascú descobreixi,       
tot jugant, allò que necessita i tregui les seves qualitats. 

Taller 4 
Pedra seca 
Infantil, Primària i 
Secundària  

 
Càndid Miró 

Mestre jubilat, coautor del material: 
 "Tot un món de pedra seca" 

Taller 5 Art i emocions 
Primària i Secundària 

 
Marta Teixidó 

Professora de visual i plàstica a secundària. Interessada        
en treballar des d'aspectes propers a les experiències de         
les persones. L'art és un llenguatge per a tothom. Es          
tracta de desenvolupar les capacitats individuals i       
col.lectives de creació que tenim tothom. El llenguatge        
artístic (plàstic i visual) ens ajuda a intervenir en el nostre           
jo més profund i ens dona l'oportunitat de trobar         
respostes a situacions quotidianes. 

https://lescolaenconstruccio.com/
https://www.optometriaterapiavisual.com/
http://www.ludusmundi.com/
https://illaderodesvip.wixsite.com/illaderodesvip


 

FORMACIÓ EDUCACIÓ INFANTIL 
  18:00h a 20:30h 

Lloc: Escola Parc de les Aigües 
 

 Taller Formadora 

Dimarts 2 Què entenem per 
autonomia a l’escola? 

 
Missi Casacuberta 

Mare de tres fills amb un recorregut       
professional de 26 anys d’experiència com a       
educadora i codirectora d'escola bressol a      
Olot. Formadora de mestres i vinculada a       
l'associació de mestres de Rosa Sensat.      
Membre del consell de redacció de la revista        

infància de Rosa Sensat.  

Dimecres 3 

Identificació de 
necessitats 
específiques de suport 
educatiu en nens i 
nenes de 0 a 6 anys. 

 
Olga Roig i Dolors Duran (EAP Alt 

Empordà) 
i Anna Garcia (Equip CDIAP) 

Identificar signes d'alerta del    
desenvolupament en infants de 0 a 3 anys i         
de 3 a 6 anys. 
Orientar en la planificació de les      
intervencions, els suports i les mesures      
d'atenció educativa tant pel que fa als       
aprenentatges com en la regulació del      
comportament. 
Afavorir la inclusió com a procés de resposta        
a la diversitat de l'alumnat. 
Treballar en xarxa entre els diferents serveis. 

Dijous 4 
Els processos 
emocionals a l'escola 
0-6 

 
Dari Muñoz 

Mare Pikleriana, Educadora infantil i formada      
a l'Institut Pikler de Budapest, nivells I-II,       
formada en Gestalt Play Therapy segons el       
model Violet Oaklander - Institut Trieste      
Gestalt Italia- formadora de formadors, agent      
partícep del desenvolupament de les     
habilitats emocionals i socials d'infants i      
joves, dinamitzadora de grups i equips de       
treball, creadora i impulsora de l'activitat      
educativa d'educació socioemocional i joc     
"L'Art de Conviure amb un Mateix i amb        
Grup" per a infants de 6 a 10 anys, creadora          
i docent del programa creatiu i humanístic       
d'educació emocional, sentiments i valors     
durant l'acompanyament tutorial a centres     
d'educació secundària, autora i dissenyadora     
del Joc d'ubicar els sentiments (+5 anys) i        
orientadora familiar.  

 

https://twitter.com/missicasa
https://sites.google.com/a/xtec.cat/seae/qui-som/eap
https://sites.google.com/a/xtec.cat/seae/qui-som/eap
http://www.darimunoz.com/

