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25 d’abril
12:30h a 14:30h

Treball per projectes.
“Més que reciclar”
Institut Egara
C/ d’Amèrica, 55 08228 Terrassa
93 736 16 70

Segona edició del projecte
En què consisteix?
En un laboratori de transferència educativa viscut presencialment en
els centres on es duen a terme pràctiques pedagògiques innovadores
o d’èxit.

Hi vols participar? Quina experiència t’interessa?
Selecciona, inscriu-te, observa, conversa, analitza i procura difondre
les experiències.
Tothom pot inscriure’s a qualsevol activitat sigui de l’etapa que sigui.
Reconeixement de formació en tràmit.

Què he de fer per inscriure-m’hi?
És imprescindible formular la inscripció abans del dia 7 d’abril a l’espai
corresponent de la pàgina web http://www.amgali.cat/
Les places són molt limitades; s’atendrà l’ordre d’inscripció.

Inauguració
Dijous 23 de març, a les 17:30h, a la Sala Muncunill (Plaça Didó)
amb la presentació de les 22 experiències que els centres públics
compartiran amb els docents interessats i l’exposició dels 77 plafons
dels centres públics no universitaris (escoles bressol, primària,
secundària i adults) de Terrassa, Matadepera, Rellinars, Ullastrell,
Vacarisses i Viladecavalls que recullen les seves bones pràctiques.

Acte obert de cloenda
La posta en comú de la feina feta es farà en un acte obert a
l’Ateneu Terrassenc, el dijous dia 25 de maig de 2017, a les 6 de la
tarda.

Més informació
A la pàgina web de l’Associació de Mestres Alexandre Galí,
http://www.amgali.cat/
Als equips directius dels centres educatius.

Jaume Cabanes a8024777@xtec.cat
Mostrar el treball per projectes a 1er
d’ESO. En concret “Més que reciclar”.
Conversa amb els alumnes participants i visita a la fira d’exposició, producte i cloenda del projecte.
11:30h a 12:30h

Un aula d’acollida acollidora i
transformadora
Institut Santa Eulàlia

Creixem plegats
Institut Can Roca
EMEE FATIMA
Vacarisses, 2, 08225 Terrassa
937 34 26 20
Agus Revilla fatima@terrassa.cat
Alumnat de l’Institut Can Roca i alumnes de secundaria de FATIMA col·labo
ren en un projecte comú, que és la
elaboració i representació d’un conte
amb titelles pels alumnes d’Infantil de
l’escola FATIMA.

26 d’abril

Marina López mlope877@xtec.cat
Joan Rocamora jrocamo2@xtec.cat
a8043516@xtec.cat

Institut Can Roca
EMEE FATIMA

Construïm ponts
Vacarisses, 2, 08225 Terrassa
937 34 26 20
Agus Revilla fatima@terrassa.cat

SantlloTV, la televisió de l’escola

Alumnat de l’institut Can Roca apadrina alumnat de primària de l’escola FATIMA i els prepara sessions d’educació
física adaptades als seus interessos i
capacitats.

Escola Sant Llorenç del Munt

27 d’abril

C/Castellsapera, 81 08227 Terrassa
93 693 22 70
Encarni López a8051318@xtec.cat
Juanjo Cárdenas a8051318@xtec.cat
Mostrar SantllTV, el programa de televisió de la seva escola, per tal d’explicar notícies, informar del temps, activitats, entrevistes, etc. per tal de donar
a conèixer tot el que fan. Els nens i
nenes col·laboren conjuntament entre
els diferents cicles
9:15h a 10:30h

Pantalla i motxilla: l’ortografia
fàcil i efectiva
Escola Sant Llorenç del Munt
Castellsapera, 81 08227 Terrassa
93 693 22 70
Desi Climent a8051318@xtec.cat
Mostrar el treball d’ortografia a cicle
mitjà i superior, basat en la metodologia activa de Daniel Gabarró (metafò-

8 de maig

10h a 11:30h

Bugaderia 18 -20 anys

10h a 11:30h

9:15h a 10:30h

Paqui Ortigosa fatima@terrassa.cat

3 de maig

Av. de Santa Eulàlia, 276 08223 Terrassa
93 731 40 89

Mostrar el funcionament de les dues aules d’acollida del centre, amb una llarga
tradició de bones pràctiques i feina ben
feta (treball de grups, expressió oral, parelles lingüístiques i ús de les TAC).

Vacarisses, 2, 08225 Terrassa
937 34 26 20

fent. És un moment per socialitzar la
lectura, per portar-la des de la recepció individual fins a la col·lectiva en el
marc d’una comunitat de lectors que
comparteix i valora obres a partir dels
trets literaris més rellevants.

ricament “pantalla i motxilla”) que ja
ha donat bons resultats al centre.

9:30 a 11h

Aula inclusiva Tabalet - El Pi
Escola Bressol Tabalet
EMEE El Pi

10h a 11:30h

EMEE FATIMA

Presentació d’un taller de Transició a
la vida adulta. Forma part d’un aprenentatge per adquirir competències i
habilitats per augmentar l’autonomia
de nois i noies. És un servei a la comunitat ja que es fa la bugada de l’Escola
Bressol Coloraines.

Un Infant, Un Instrument (UiUi)
Escola Agusti Bartra
Av. de Barcelona, 69, 08222 Terrassa
93 784 17 32
Teresa Cabanes a8039653@xtec.cat

C/ Jacint Elías, 141 08222 Terrassa
937839759

Presentar el treball d’educació musical, teoria i pràctica (instruments de
metall, violí i flauta de bec), dels alumnes de cicle mitjà, en col·laboració
amb l’escola Municipal de Música Conservatori de Terrassa.

Mireia Munné soleia@terrassa.cat

10h a 11h

4 de maig
10h a 11h

Acarona’m
Escola bressol Soleia

És un projecte que fem conjuntament
amb serveis socials. Està encaminat
a acompanyar, escoltar, orientar…. a
famílies amb infants petits i també
a facilitar el camí per tal que tant les
famílies com els infants es puguin relacionar entre ells.

5 de maig
9:30h a 11h

Xarxa Educativa
Can Boada del Pi
Escola Bressol Espígol
Institut Nicolau Copèrnic
Escola Marià Galí

Ctra. de Castellar, 410, 08227 Terrassa
93 783 75 44

Torrent del Batlle, 10, 08225 Terrassa
937 80 75 17

Mercè Palau i Conxita Navarro
tabalet@terrassa.cat
elpi@terrassa.cat

Lidia Rovira Gimeno a8030200@xtec.cat
Carme Costa espigol@terrassa.cat
Javier Laganda javier.laganga@copernic.cat

És una aula on conviuen i creixen plegats un grup d’ infants, tres amb necessitats educatives especials.
Els acompanyen diàriament dues mestres i tenen el suport setmanal d’una
logopeda i una fisioterapeuta.

12:30h a 13:30h

Tenim un projecte de col·laboració entre els tres centres per tal de poder aprofitar al màxim tant els recursos com per
augmentar la qualitat i unificar criteris
de tota l’etapa educativa 0-18.
15:30h a 16:30h

La conversa literària setmanal
Escola Francesc Aldea i Pérez
Alemanya 146, 082228 Terrassa
93 784 20 07
Marta Alsius Serra a8041246@xtec.cat
Una tarda a la setmana els alumnes
parlen de les lectures que han anat

9:15h a 10:30h

9h a 11h. Visita i explicació.

Les xarxes social i les TAC
a l’aula d’anglès

Iniciació a la robòtica

Institut Torre del Palau

Josep Tarradellas, s/n 08232 Viladecavalls
93 734 00 01

Camí de Can Boada, s/n 08225 Terrassa
93 733 06 61
Marga López mlopez43@xtec.cat
Elvira Deitg a8045011@xtec.cat

Escola Rosella

Pedro Arranz i Àngels Torres

Mostrar el treball amb les xarxes socials, el mòbils i altres Tecnologies de la
Informació a 1er i 2n d’ESO dins de la
matèria d’Anglès.

Iniciació a la robòtica: a 1er, 4rt i 6è
• En Zowi, la mascota de la classe que
va a casa.
• Coneixem el programa Scratch Junior.
• Creem automatismes amb motors i
sensors.

11h a 12h

11 de maig

A la biblioteca participem,
aprenem i recomanem
Escola Serra de l’Obac
Av. de la Lacetània, 64, 08225 Terrassa
937364540
Anna Guillamón aguilla3@xtec.cat

10h a 11h (11h explicació)

El treball amb tauletes a l’aula
Escola França
Frederic Soler, 142, 08224 Terrassa
93 693 27 17

Mostrar el funcionament de la biblioteca de centre com a motor de la lectura.
Cada curs se selecciona un tema i així
motivar als alumnes a la lectura. A partir d’aquí es fan activitats relacionades
amb la temàtica. També els alumnes
de sisè elaboren trailers-books, animacions per recomanar llibres.

Albert Tena a8029350@xtec.cat

Volem apropar la història de l’entorn
més proper de Terrassa als infants i a
les famílies de 0-3 anys.Hem elaborat
diferents materials pedagògics: contes, cançons, titelles, disfresses,… relacionats amb les aules i els diferents
indrets del parc de Vallparadís.

10 de maig

Trenquem les pors, escola del
moviment

9 de maig

La Sala Màgica és un espai vinculat al
món dels contes on els infants de P3
s’animen a convertir-se en porquets,
caputxetes, conills... i llançar-se en l’ús
del llenguatge oral i la interpretació.

Apropem la història de Terrassa
als infants de 0 a 3 anys
Escola Bressol Vallparadís
Pl. Marta Mata, 5, 08221 Terrassa
937 36 34 70
Marta Solanilla vallparadis.escola@terrassa.cat

10:30h a 12:30h

Classes actives i treball per àmbits
Institut Matadepera

9h a 11h

Sala màgica, un món ple de contes
Escola La Roda
Salmeron, 225-249, 08225 Terrassa
93 785 07 98
Teresa Garcia mgarc685@xtec.cat

Av. del Mas Sot, 4, 08230 Matadepera
93 787 16 14

15h a 16:15h

Íngrid Ballestar iballes4@xtec.cat
Xavi Ros fros3@xtec.cat

La sala, espai de descoberta
i moviment

A 1r i 2n d’ESO hem proposat un funcionament basat en metodologies actives, hem creat alguns àmbits (parelles
de matèria que funcionen com una
sola) i organitzem l’aula per afavorir
els grups de treball cooperatiu.

Escola La Roda
Salmeron, 225-249, 08225 Terrassa
93 785 07 98
Marta Gotanegra i Núria Llavina
a8044648@xtec.cat
Com el moviment i el joc lliure fomenten l’autonomia i el desenvolupament
integral dels infants en grup reduït.

Els alumnes de P5 treballen l’agilitat
mental, la formació de números i de
lletres, i alguns jocs interactius amb
tauletes tàctils i aplicacions interactives de Genmagic. També exploren altres aplicacions (jocs i reptes, sèries...)
10h a 11h

Escola Bressol Ginesta
Badalona, 5, 08223 Terrassa
93 785 07 36
Margarida Guitart ginesta@terrassa.cat
L’activitat de psicomotricitat com un
treball global de les percepcions de
l’espai i del món que envolta l’infant
mitjançant el moviment, l’acció i l’expressió de les emocions.

12 de maig
Hora a concretar

Ambients de joc, experimentació
i de treball
Escola Roser Capdevila
Les Palmes, 17, 08227 Terrassa
937 36 09 67
Paqui Galeote fgaleote@xtec.cat
Treballar en ambients significa crear
uns espais on l’Infant pugui experimentar i créixer en el seu aprenentatge. Cada ambient està centrat en un
aspecte del desenvolupament.
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http://www.amgali.cat/
http://www.xtec.cat/crp-terrassa/

Organitza

Laboratori
de Transferència
Educativa

Comissió organitzadora
Associació de Mestres Alexandre Galí
Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa
Escoles Públiques d’Educació Infantil i Primària
Escoles Bressol Públiques
Escoles Municipals d’Educació Especial
Instituts d’Educació Secundària
Serveis Educatius Vallès Occidental II. Departament d’Ensenyament

Col·labora

Terrassa, març-maig de 2017

