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DESCRIPCIÓ DELS ITINERARIS I TALLERS 
Lloc: Escola Parc de les Aigües 

Dimarts 2 de juliol 

Taller 
altern 1 

Escacs com a 
eina educativa 

En aquest tallers mostrarem recursos per utilitzar els escacs com a eina educativa des d'Infantil fins a 6è.                  
Descobrirem un número enorme d'activitats transversals a partir de l'escaquer, les propietats de les peces, els seus                 
moviment i la interacció entre elles. A infantil els alumnes aniran descobrint les propietats de l'escaquer i del                  
moviment de les peces experimentant-los en primera persona: es mouran sobre un escaquer gran al terra. A primària                  
faran moltíssims jocs on els objectius aniran canviant però l'únic punt en comú de tots ells és que les peces d'escacs                     
sempre es mouran com a peces d'escacs. La dimensió que més es treballarà serà la de "resolució de problemes" però                    
no només a l'àmbit matemàtic, hauran de resoldre problemes (reptes) de manera transversal.  

Taller 
altern 2 

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

L’àmbit educatiu és un espai molt important, essencial per treballar la coeducació. En la tasca diària educativa és                  
important integrar els conceptes clau en relació a les desigualtats de gènere. I per tal que el treball coeducatiu sigui                    
eficaç es necessita la implicació personal dels equips docents i altres equips de menjador i pati, de la mainada i de les                      
famílies. Aquesta formació va dirigida a professionals que treballen en els processos de socialització dels infants. Son                 
professionals que estan cada dia amb els infants, i els poden ajudar a interioritzar actituds i creences igualitàries, a                   
aprendre un conjunt de conceptes sobre igualtat de gènere i un treball personal i crític sobre les desigualtats i les                    
discriminacions.  
El taller es basarà en materials didàctics coeducatius que hem creat des del projecte "Canvia el conte" de Little                   
Revoutions. 

Dimecres 3 de juliol 

Itinerari 
1 

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

En aquesta activitat es guiarà als assistents pel jaciment greco-romà d'Empúries i el seu museu i s'exposarà                 
l'aproximació didàctica que d'ell en fem des del Camp d'Aprenentatge Empúries segons el nivell educatiu dels alumnes                 
que atenem. Així, si bé el jaciment és sempre el mateix, amb els alumnes de CI de Primària introduïm al llarg de la                       
visita uns jocs grecoromans, per a CM ens basem en un conte (el «Conte d'en Màrius»), que els alumnes llegeixen al                     
seu centre abans de la visita, pels de CS i per a 1r-4rt d'ESO la disciplina addicional és la mitologia grecoromana (per                      
bé que el nombre i complexitat dels mites va en consonància amb el nivell educatiu) i per als alumnes de batxillerat la                      
visita es fa de la mà de la literatura grega i romana, amb la lectura i comentari de textos greco-llatins i la seva                       
contextualització «in situ». 

Itinerari 
2 

La ciència a 
l'escola  
Primària 

La única forma d’aprendre ciència és fent ciència. S’ha de recórrer el mateix camí dels investigadors quan s’enfronten                  
a un problema: mirar-lo des dels diferents punts de vista, fer-se preguntes i sobretot experimentar per poder                 
formular-se noves preguntes... i així successivament. Aquest és el mètode del treball científic. 
Els nens i les nenes des de l’inici de la seva vida investiguen. A nosaltres, els mestres, ens correspon actuar per tal                      
que, potser a través de la ciència, l’escola estigui atenta a aquesta curiositat innata dels nens i nenes, entengui les                    
seves preguntes, respecti la diversitat tant de les personalitats com de les cultures i al mateix temps desenvolupi els                   
talents propis de cadascú. 

Itinerari 
3 

Avaluació 
competencial: 
Organització i 
propòsit de 
centre 
Secundària 

L’itinerari consisteix en el plantejament del propòsit educatiu de centre per una educació formativa, globalitzada i                
integral de la persona, i no només com a preparació per etapes formatives posteriors de l'estudiant. 
Reflexionar sobre el propòsit educatiu implica almenys tres eixos: 
-Pràctiques competencials: seqüències didàctiques i instruments pel seu disseny. 
-Avaluació competencial : instruments pel disseny d'una avaluació personalitzada, formadora i formativa. 
-Organització de centre: com desplegar un currículum i diferents metodologies per un nou propòsit educatiu en espais                 
i franges d'horaris. 

Itinerari 
4 

Trauma infantil i 
juvenil 
Infantil, Primària i 
Secundària 

Itinerari especialitzat en trauma infantil, per oferir als professionals de l'escola eines i estratègies per poder detectar i                  
intervenir en aquelles situacions on hi ha un patiment emocional dels alumnes. Dotarem als professionals d’una                
mirada centrada en veure més enllà dels comportaments, símptomes i actituds negatives que alguns alumnes               
manifesten a l’escola, evitant estigmatitzacions, etiquetes i judicis de valor; i oferint recursos d’intervenció més               
centrats en les necessitats emocionals dels alumnes. La formació posa èmfasis en els traumes més ocults i invisibles                  
que succeeixen de manera repetida per figures de vincle importants. 

Itinerari 
5 

Treball per 
projectes    
Primària i 
Secundària 

Hi ha una àmplia diversitat de mirades enfront el treball per projectes: des d'aquelles visions més rígides i                  
sistematitzades a aquelles que es presenten com un viatge obert que es va construint conjuntament amb els infants,                  
aproximacions amb un major pes del treball individual i d'altres on és prioritza el treball col·lectiu, projectes més                  
centrats en l'adquisició de determinats sabers o d'altres que busquen realitzar certes accions sobre l'entorn. Al taller                 
partirem d'aquesta diversitat de mirades a partir de la presentació d'exemples de projectes d'aula reals, a continuació                 
buscarem col·lectivament les característiques i fonaments pedagògics que haurien de formar part de qualsevol              
projecte i, finalment, intentarem definir una ruta coherent amb allò parlat anteriorment que ens pugui servir de guia a                   

l'hora de començar un nou projecte a la nostra classe.  
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Dijous 4 de juliol 

Taller 1 
Visió i 
aprenentatges 
Infantil i Primària 

Amb el suport d'un power point exposaré les bases del desenvolupament visual i motor dels nens. Practicarem com                  
detectar als alumnes amb disfunció visual per poder orientar-los correctament. Us ensenyaré amb exercicis pràctics               
procediments de teràpia visual i jocs visuals 

Taller 2 

Treball 
cooperatiu  
Infantil, Primària i 
Secundària 

Les evidències mostren que les interaccions entre alumnes, convenientment estructurades, poden generar situacions             
d’aprenentatge per a tots els estudiants. L’aprenentatge entre iguals és una estratègia instructiva necessària per               
convertir les aules en comunitats d’aprenentatge on els alumnes no només aprenen de l’ajuda que els ofereix el                  
docent, sinó també de les ajudes mútues que s’ofereixen entre ells. En aquesta sessió de formació, coneixerem els                  
fonaments de l’aprenentatge cooperatiu i explorarem diferents mètodes i tècniques per dur-lo a la pràctica. La                
metodologia per dur a terme la sessió de formació combinarà l'exposició dialogada amb negociació de significats,                
utilitzant diferents tècniques d’aprenentatge cooperatiu amb els participants, i el treball cooperatiu en equips,              
mitjançant un dels mètodes d’aprenentatge cooperatiu, que els participants podran experimentar en primera persona. 

Taller 3 

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

Taller per donar a conèixer a mestres i professors un seguit de jocs de taula que poden servir com a recurs dins l'aula                       
per diferents temaris. Serà un taller pràctic on podreu tocar, remenar i jugar als diferents jocs presentats. 

Taller 4 
Pedra seca 
Infantil, Primària i 
Secundària  

Visita a una barraca propera a Figueres (al paratge de les Brugueres de Llers) i desenvolupament de les propostes                   
pedagògiques in situ. Les propostes són multidisciplinars -- sobre continguts de medi social, natural i històric, però                 
també de matemàtiques, de llenguatge, de formació artística... Les propostes es consideren especialment adequades              
per a cicle superior de primària o el primer cicle d'educació secundària. 

Taller 5 
Art i emocions 
Primària i 
Secundària 

A partir d'una sèrie d'activitats pràctiques, es mostrarà a les persones assistents com es pot treballar el llenguatge                  
artístic (plàstic i visual) i de quina manera ens ajuda a intervenir en el nostre jo més profund i ens dona l'oportunitat                      
de trobar respostes a situacions quotidianes. 

 

 
FORMACIÓ EDUCACIÓ INFANTIL 

  18:00h a 20:30h 
Lloc: Escola Parc de les Aigües 

 Taller  

Dts 2 
Què entenem per 
autonomia a 
l’escola? 

L’autonomia de l’infant a l’escola és un tema que genera certa polèmica. L’autonomia física és la més visible i                   
valorada i per tant, un objectiu clar en tots els projectes de les escoles. Però no hem d’oblidar altres aspectes                    
imprescindibles que porten a una autonomia autèntica.  
Les presses, l’ànsia d’ensenyar i fer-los aprendre ens poden fer perdre de vista els processos naturals generadors                 
d’autonomia. Una organització adequada del temps, l’espai i el material és imprescindible perquè l’infant pugui               
esdevenir autònom.  
També és de vital importància l’acompanyament d’un adult respectuós dins un ambient tranquil i segur. 

Dmc 3 

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

El taller pretén oferir eines pràctiques als/les mestres i educadors/es per facilitar la detecció precoç de signes                 
d'alerta en el desenvolupament dels infants observats en el context d'aula. Partint de les capacitats i de les                  
necessitats detectades volem plantejar un assessorament sobre les mesures i suports educatius universals,             
addicionals i intensius més adequats per a donar resposta a tots els alumnes.  
La coordinació entre els diferents serveis implicats és una actuació imprescindible per compartir el coneixement dels                
infants i garantir la continuïtat  entre les diferents etapes educatives. 

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

Els aspectes socioemocionals estan molt presents dins el procés educatiu. Per poder desenvolupar aquestes              
competències és molt important començar per un mateix. Per poder crear climes de confiança i fomentar la bona                  
convivència i el bon tracte hem de ser emocionalment sensibles i saludables per poder influenciar i beneficiar                 
positivament als infants. Farem una dansa entre la teòrica i la pràctica vivencial, afavorint el coneixement entre el                  
grup de mestres i potenciar la creativitat grupal i/o individual per així dur-la a terme dins les aules, amb els infants,                     
posant en joc el sentit de l'humor i la motivació. 

 


