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Recursos Curriculars ARC
L’ARC recull propostes d'aula i itineraris didàctics elaborats pel
professorat i validats pel Departament, per tant de qualitat,
associades a les competències bàsiques i al currículum.:
• Permet compartir trossets d’aula, on qui vol pot fer
aportacions i tothom pot prendre, adaptar i utilitzar el que
necessita.
• Acull propostes de procedència i estils diversos per tal de
respectar i donar suport a diferents necessitats docents.
• Utilitza el currículum com a organitzador de les propostes i,
alhora, el posa en acció facilitant cerques a partir de continguts
curriculars, de competències i de relacions interdisciplinàries.

Enllaços sobre Violència masclista adolescent

Programa d'Intervenció integral contra la violència masclista

Estimar no fa mal,

El que convé explicar a les noies

Talla amb els mals rotllos
______________________________________________________

Aprenentatge- Servei - Comunitari
"Apadrinem el nostre
patrimoni" és un projecte del
Departament d'Ensenyament que
es basa en l'adopció d'un element
patrimonial per part d'un d'un
grup-classe d'un centre educatiu.
Això comporta donar-li valor i
promoure el seu coneixement
des del punt de vista històric,
artístic, cultural o científic i fer-ne
difusió, de manera que arribi a la
pròpia comunitat i a l'entorn de
l'escola.
Un exemple:
"Les torres d'aigua a
Terrassa".
Les torres són repartidors de la
conducció d'aigua amb les quals
Mina Pública d'Aigües de
Terrassa aconseguia la pressió
suficient per fer arribar l'aigua als
domicilis. Actualment hi ha una
vintena de torres repartides pel
centre de la ciutat, algunes d'elles
amb alguns elements singulars,
com la del carrer del Col·legi que
simula un campanar o el detall
comú en la majoria, d'una finestra
en forma d'arc de ferredura

Un altre exemple:
"Apadrinar una escultura" com
a part del paisatge urbà. En
aquest cas es tria alguna poc
coneguda.

Hi ha 2034 elements o propostes concretes
i 83 itineraris o conjunts de propostes per un període
més ampli de temps.
Si teniu materials originals,
unitats didàctiques en
suport digital, moodles,
blogs, etc. us podeu posar
en contacte amb el Centre
de Recursos Pedagògics
per gestionar la seva
possible inclusió a l'ARC.
Els autor@s reben una
certificació de publicació
electrònica per part del
Departament
d'Ensenyament.

Recursos gràfics i sonors d'ús lliure

El Centre de Recursos Pedagògics ha elaborat un recull de
repositoris de recursos gràfics de domini públic o amb llicència
Creative Commons (cc).
• Bancs d'imatges
• Fotografies
• Dibuixos i cliparts
• Icones
La cerca avançada de Google, al camp "Drets d'utilització"
permet la cerca de materials sense copyright.
També podeu fer servir les següents fórmules substituint la
praula "mountains" per la que us interessi.
http://images.google.com/images?q=mountains&as_rights=cc_public
domain
http://images.google.com/images?q=mountains&as_rights=cc_attribut

Centre de Recursos
Pedagògics (CRP)
Maleta "El Petit
príncep"
Amb motiu de la
celebració de l’Any
Petit Príncep hem fet
aquest recull de
recursos i materials
didàctics, que esperem
us sigui d'utilitat.

Altres
materials:
audiollibres,
videos, etc.
Propostes
didàctiques

Quinze
exemplars
en versió
catalana
Quinze
exemplars
en versió
castellana
Deu
exemplars
en versió
anglesa.

el CeeRraPé
Convocatòries

I Jocs florals escolars de Catalunya 2014
Set categories
Els tres cicles d’educació primària, els dos cicles d’ESO i educació
especial en ambdós nivells.
Quatre fases.
• Fase de centre: Cada centre pot presentar a la fase local un treball
per categoria. Fins el 5 de maig.
• Fase Servei Educatiu: Cada Servei Educatiu tria un treball per
categoria que se presenten a la fase territorial. El 15 de maig.
• Fase Servei Territorial: Cada Servei Territorial tria un treball per
categoria que es presenten a la fase nacional. El 27 de maig.
• Fase Nacional: Premiats per cada categaria. El 30 de maig.
_______________________________________________________

___________________________________

Maleta "Primers
lectors"

Lectures
per a cicle
inicial i
cicle mitjà.

Inclou 34
contes
infantils
diferents
de l'edit..
Publicacio
ns de
l'Abadia de
Montserrat

___________________________________

Maleta "Llengües
maternes"

Inclou
materials
per al
professorat
com ara 14
gramàtique
s d'idiomes
diversos.

Inclou 12
contes
il·lustrats
bilingües
i
20 contes
curts
plastificats,,
d'una plana,
també
bilingües.

Lectures per a cicle inicial i
cicle mitjà.
___________________________________

Maletes: "Llibres
tranquils"
Naixement,
Adopció;
Els
germans;
Els pares;
Els avis;
La mort;
Un mateix;
Les pors;

10 contes
amb
propostes
didàctiques
per treballar
situacions
emocioinals
diverses;

XIII Jornades d'Actualització Científica per secundària

12 Febrer: Àmbit de ciències: 3 Conferències de bioètica
Present i futur de la bioètica. Dr. Àngel Puyol
Genòmica i agricultura. Ciència i debat. Dr. Pere Puigdomènech,
Reprogramació nuclear: Aspectes ètics i científic. Dr. Josep Santaló,
Març: Àmbit d'Humanitats. Centenari de la gran guerra de 1914
Encara per concretar. Participaran Dr. Borja de Riquer i Dr. Martí Marin
_________________________________________________________
Treballs de Recerca de Batxillerat
Es convoquen els premis del curs 2013-2014 per a
treballs de recerca de batxillerat.
Termini de llirament dels treballs: 13 de març.
Novetat: aquest curs hi ha una quarta modalitat: Arts
per alumnes del batxillerat artísticà
_________________________________________________________
Trobades de corals
Primària: 16 de maig al Teatre de Ripollet.
Secundària: 29 d'abril al Centre Cultural de
Terrassa

A la trobada de secundària, podeu ´portar alumnes de públic encara que
no participeu en la cantada de corals. Poseu-vos en contacte amb el
Centre de Recursos Pedagògics.
_________________________________________________________
Concurs de Lectura en Veu Alta
Està en marxa el X Certamen Nacional Infantil i Juvenil
de Lectura en Veu Alta. La fase local es farà el dia 26 de
març a la BCT de Terrass.
_________________________________________________________
Concurs d'Audiovisuals

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya i el Dep. d’Ensenyament,
convoquen els XI Premis el CAC a l’escola, en dues categories,
alumnat (cat. A) i professorat (cat. B). Termini de presentació: 17 de
març 2014.
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Maleta ·"El còmic"
Conjunt de 10
còmics i 8
propostes
d'activitats per
treballar el
llenguatge del
còmic

__________________
Maleta "Contes i
cultures del món"
Lectures
per a cicle
imitjà i cicle
superior.

Inclou un
conjunt
de CD de
TV3
programa
Karakia.

Inclou 18
contes
il·lustrats
procedents
de cultures
diverses.
També
inclou la
col·lecció
"Jo vinc"

__________________
Maleta ·"La poesia"
Inclou 25
llibres de
poesia o
reculls poètics.
També inclou
7 propostes
didàctiques de
centres
diversos de
primària i
secundària

__________________
Maleta "Flash Cards"
Targes d'imatges
Conjunt
d'imatges per
l'aprenentatge
de llengües
(L1, L2, L3), a
través de la
relectura de
les targes.

_____________________
Servei Educatiu del Vallès
Occidental II.
Centre de Recursos
Pedagògics.
Alcoi 57, 08225 Terrassa.
Tel. 93/7353056,
Fax 93/7342023
crp-terrassa@xtec.cat
http://www.xtec.cat/crp-terrassa

