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Des de mitjans de
març estem presents
a Facebook i hem
incrementat la nostra
participació a Twitter
Amb aquesta
incorporació a les
xarxes socials volem
millorar la comunicació
amb els centres i amb
el professorat.
Volem fer-vos arribar
més còmodament les
informacions de la
nostra web i l’oferta de
recursos i activitats.
Esperem la vostra
participació i els
vostres comentaris.

VI Jornada Catalana
de l'Ensenyament de
la Programació a
Primària i a l'ESO
Intercanvi
d'experiències de
programació i de
robòtica escolar a
l'educació primària i
secundària.
17 de maig de 2014
Citilab - Cornellà
18 de maig: dia
Internacional dels
Museus
Jornades de portes
obertes, visites
teatralitzades,
activitats, tallers... una
gran oferta repartida
per tots els museus de
Catalunya!.
Museus de Terrassa:
• Museu de Terrassa
• Museu Tèxtil de
Terrassa
• Museu de la Ciència
i de la Tècnica de
Catalunya
(mNACTEC)
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Recull de recursos
sobre la Primera
Guerra Mundial, en
el seu centenari

Presentem la proposta d'activitats de formació en centre per al
proper curs.
Proposta institucional: "El TDAH: detecció i actuació en
l'àmbit educatiu"
Formació ILEC per a centres de primer, segon, tercer i quart
any del projecte.
Els centres de primer any estan per decidir: si us
interessa, digueu-nos-ho o parleu amb la inspecció
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Resolució de problemes a l’educació infantil i primària
Avaluar per aprendre: l'avaluació al servei de l'aprenentatge
Usos curriculars de les TAC a l’educació primària
La lectura a l'escola. (3-12 anys)
Escriure a l'escola: escriure des de les àrees
Escriure a l'escola: parlar per escriure
Desenvolupar la competència matemàtica a primària
El càlcul a l'educació infantil i primària
Atenció a la diversitat. Disseny situacions d'aprenentatge
El treball experimental a les classes de ciències de l'ESO
Avaluació al servei de l'aprenentatge a l'ESO
Usos curriculars de les TAC a l’ESO
Escriure a l'ESO: escriure des de les matèries
Escriure a l'ESO: escriure a les classes de llengua
Ensenyar a escriure a través dels textos literaris. ESO
Desenvolupar la competència matemàtica a l'ESO
La geometria a l'ESO
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Les competències bàsiques a primària
Les competències bàsiques a secundària
El Gust per la lectura
Treballar l'Expressió Escrita
Treballar l' Expressió Oral
Competència Digital. Eines TAC
La Coeducació al centre i a l'aula
Educació Intercultural
Programa de Qualitat i Millora Continua (per a F.P.)

Gran diversitat temàtica per a tots els nivells
Ateneu •• TAC.
Aprofundiment en Coeducació
• L'orientació com a eina per a la igualtat
Tipus FIC • Educació Intercultural
• Inclusió educativa i estratègies de treball a l'aula
• Equips directius (direccions, caps estudis, Coordinació Ped.,
Secretaria,...)

Xarxa:
Coordina
cions

•
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TAC
• CLIC
• Música
• Anglès
Sostenibilitat
• Biblioteca
• USEE
Ed. Emocional i
Convivència • Coeducació
Educació física • Ed. Especial
Psicopedagogs • Matemàtiques

Centre

Propostes relacionades amb els projectes de centre.

Amb motiu del
centenari de la
Primera Guerra
Mundial i com a
aportació a les XIII
Jornades
d’Actualització
Científica a Bellaterra,
hem preparat aquest
recull de recursos
diversos sobre la
Gran Guerra.
Les biociències
dins de les
Jornades
d’Actualització
Científica
Taller 1 Tincions en
microscopia òptica.
A càrrec del Dr.
Joaquim Martí-Clúa.
• Teniu
materials
Taller 2 Aula
pràctica de
bioinformàtica. A
càrrec dels Drs.
Imma Ponte, Alicia
Roque i Josep A.
Pérez-Pons.
• Teniu
materials
Conferències Bioètica
Present i futur de la
bioètica.A càrrec del
Dr. Àngel Puyol
Genòmica i
agricultura. Ciència i
debat. A càrrec del
Dr. Pere
Puigdomènech.
Reprogramació
nuclear: Aspectes
ètics i científic. A
càrrec del Dr. Josep
Santaló.

Centre de Recursos
Pedagògics (CRP)
Presentacions
PowerPoint:
funcions i
característiques

el CeeRraPé
http://coordinaciop-s.blogspot.com

Fem una relació d'entrades del blog de
“Coordinació 0-16” sobre Expressió Escrita

• Escola Les Arenes: Pautes d'expressió escrita per
cicles.
Una presentació de
PowerPoint hauria de
tenir no més de 10
diapositives, durar no
més de vint minuts, i
usar caràcters iguals o
més grans de trenta
punts. (Guy Kawasaki)
Ah, i no tenir més de
6 paraules per
diapositiva.

• Escola Roser Capdevila: Pautes de tipologies
textuals diverses.

• INS de Vacarisses: Codis de signes de correcció

• INS Mont Perdut: Esquemes de tipologies textuals
diverses
• INS Montserrat Roig: Criteris de correcció de
l'expressió escrita.
Netiqueta: la bona
educació telemàtica

Terme que refon dues
paraules: l’anglesa
“net” (xarxa) i la
francesa “etiquette”
(etiqueta). En 1995
Sally Hambridge (de
l’empresa Intel)
proposà un primer
catàleg de bones
pràctiques en l'ús de
la Xarxa. Aquesta
iniciativa ha tingut
gran quantitat de
versions.

Maquinari en
préstec
Disposem d’una sèrie
de materials en
préstec que us poden
ajudar a l’activitat de
classe.
Per exemple:
•XTEC-Radio.
•Càmeres de fotos.
• PDI portàtils.
• Estació
meteorològica.
• Lupes digitals.

• INS Cavall Bernat: rúbrica i activitat d’expressió
escrita per a tot l'equip docent

• INS de Vacarisses: Pautes per a escriure un conte
en col•laboració

Conjunt de regles de
bona educació a la
xarxa o bones
pràctiques de la
comunicació
telemàtica.
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http://experiencies-se-terrassa.blogspot.com

Bones pràctiques sobre Expressió Escrita
• Escola Agustí Bartra: Premis
literaris GAVINA
• Escola Font de l'Orpina: Els
cicles mitjà i superior fan
radio
• INS Viladecavalls: Rúbrica i
Activitat d'expressió escrita
per a tot l'equip docent

Aquests materials els
podreu tenir durant
un període llarg de
temps, per tal que
pugueu incorporarlos a les vostres
programacions.
Acords de
Corresponsabilitat
Els centres que no han
tingut Plans
d’Autonomia, ara
poden acollir-se a la
convocatòria

d’Acords
de Corresponsabilitat
per tal de desenvolupar
un Pla Estratègic que
serà considerat i
certificat com un
Projecte d’Innovació.
Termini per
comunicar-ho:30 abril
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/crpterrassa

