Centre de Recursos
Pedagògics (CRP)

Ciutadania i
responsabilitat
Dins del projecte Jo sí,
Educació per la integritat
es farà el Taller
Ciutadania i
Responsabilitat
Activitat de formació
organitzada pel
Departament
d’Ensenyament i l’Oficina
Antifrau de Catalunya,
amb l’objectiu d’oferir
recursos al professorat per
tal de treballar els valors
de la transparència i la
integritat a l’aula i la
prevenció de la corrupció.
Dates: 7 i 8 de juliol (de
10:30 a 14:30)
Lloc: CESIRE. Av.
Drassanes, 10. Barcelona
Inscripció
Més informació

Cada vegada més centres
tenen un canal Youtube on
recullen les seves
activitats.
Podeu accedir als enllaços
dels diferents canals.

Viladecavalls amb
codis QR
Aquest projecte (ApS)
d’aprenentatge servei, té
com a objectiu donar
informació sobre els
carrers de Viladecavalls, a
través de codis QR
enllaçats a un bloc creat
pels alumnes i fer
conéixer als seus habitants
la història i orígen dels
carrers del seu Municipi.

el CeeRraPé
Presentem la programació d'activitats de formació per al curs 2014-2015.
Inscripcions entre el 15 i el 28 de setembre.
Indiquem de cada activitat l'horari en que es faran les sessions mensuals.
Equips directius
Direccions Primària
Direccions Educació Infantil
Direccions Educació Especial
Caps d’Estudis Primària
Secretaria Primària
Coordinació Pedagògica
Caps d’Estudis Secundària
Secretaria Secundària

Dijous 09 hores
Dimecres 09 hores
Dimecres 11:30 hores
Dimecres 15 hores
Dimecres 9:15 hores
Dimarts 9:15 hores
Dimarts 9:15 hores
Dimarts 11:30 hores

Primària
Coordinacions temàtiques
Seminaris TAC
Seminari CLIC i de coordinació lingüística
Professorat de les USEE
Educació Emocional
Professroat d'Educació Física
Professorat d'anglès
Professorat d'Educació Especial

Dilluns 15 hores
Dimarts 15 hores
Dimarts 17 hores
Dimecres 17 hores
Dimecres 17 hores
Dilluns 17 hores
Dijous 17 hores

Grups de treball
Grup de música
Grup de Biblioteca escolar
Club de literatura infantil i juvenil
Coeducació: Joves, gènere i violències
Grup el flabiol i la dansa
Projectes SET + TRES

Dijous 17 hores
Dijous 17 hores
Dilluns 17 hores
Dimecres 17 hores
Dilluns 17 hores
Dimarts 17 hores

Coordinacions temàtiques
Psicopedagogs/gues centres públics
Psicopedagogs/gues centres concertats
Matemàtiques a l'ESO.
Geografia i Història a l’ESO
Tecnologia a l'ESO
Convivència i mediació
Aprenentatge Servei: Apadrinem el patrimoni
natural i cultural
Coordinació XEST. Escoles verdes i per a la
sostenibilitat
Aprenentatge Servei: Apadrinem el patrimoni
natural i cultural
Tallers oberts
Expressió escrita amb eines TAC i
col·laboratives
Primers auxilis
Fem un bon paper
Paper pintat
Creació d'objectes de paper i cartró
Àrab oral bàsic
Cultura de la Mediació
Primers auxilis

E.S.O.
Dimarts 09 hores
Dimarts 09 hores
Dimecres 16 hores
Dimecres 16 hores
Dijous 16 hores
Dijous 17 hores
Dijous 16 hores
Divendres 12 hores
Dijous 16 hores

Dimecres 16 hores
Dijous 17 hores
Dijous 18 hores
Dijous 18 hores
Dijous 18 hores
Dimarts 17 hores
Dimecres 17 hores
Dijous 17 hores
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Documents de
competències
bàsiques.
El Departament
d'Ensenyament continua
editant els documents
per a la identificació i
desplegament de les
competències bàsiques.
El darrer ha estat
• Àmbit
científicotecnològic
També hi són:
• Àmbit digital
• Àmbit lingüístic
• Àmbit matemàtic

Projecte de
georeferenciació del
patrimoni cultural,
monumental i natural
de Catalunya.
El Mobile History Map
és un projecte
col·laboratiu, en el que
els alumnes de
secundària ubiquen i
documenten punts del
mapa del patrimoni
immaterial, monumental
i natural, amb
informació multimèdia
sobre cada element/punt
del mapa.
Aquest mapa és
accessible per web i per
una App per a mòbil,
que us podeu
descarregar del "Play
Store" cercant "MHM".
Posteriorment, permetrà
el treball de ciències
socials, naturals,
itineraris, etc.
Els centres interessats
en participar us podeu
posar en contacte amb
el Centre de Recursos
Pedagògics.
(crp-terrassa@xtec.cat)

Centre de Recursos
Pedagògics (CRP)

el CeeRraPé
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Escola d'Estiu del
Vallès Occidental
2014

100 anys d'escoles d'estiu.
L'Escola d'Estiu 2014 del
Vallès Occidental ja té
programa. Tindrà lloc de
l'1 al 4 de juliol de 9 a
14:30 a las Facultat de
Ciències de l'Educació
de la UAB.
El tema general és:
Quedem per compartir!
El termini
d'inscripcions és del 2 al
16 de juny per diferents
canals:
1- Per internet: del 2 al
16 de Juny en la
PESTANYA CURSOS,
clicant damunt del curs en
el que desitjeu inscriureus
2- Presencialment el
dimarts 3 de Juny de
17:30 a 19:00 hores al C/
Sant Isidre nº29 de
Terrassa
NOTA: Els sol·licitants
que no estiguin en actiu
(interins, substituts,
estudiants...), hauran de
fer la inscripció
presencialment, el dia 3
de juny, o bé emplenant
aquesta sol·licitud i
trametent-la per correu
electrònic a
l'organització:
eestiuvoc@pangea.org

4a. Jornada
d'Aprenentatge i
Servei a Terrassa.
Presentació d'experiències
de centres de primària i
secundària.
Dimecres 11 de juny de
2014 a les 17 hores a la
Biblioteca Central (BCT).

Formació interna de centre
Coordinada per equips impulsors i materials Odissea. 20 hores presencials
(certificades 30).
Aquesta formació inclou la transferència a l’aula: es demana la
planificació de propostes didàctiques que impliquen l’experimentació a
l’aula i la reflexió posterior.
Llar d'infants
• Del currículum a l'aula al cicle 0-3
Educació infantil i primària
• Resolució de problemes a l’educació infantil i primària
• Avaluar per aprendre: l'avaluació al servei de l'aprenentatge de
l'alumnat
• Usos curriculars de les TAC a l’educació primària
• La lectura a l'escola. Ensenyament i aprenentatge de la lectura (3-12
anys)
• Escriure a l'escola: escriure des de les àrees
• Escriure a l'escola: parlar per escriure
• Com ajudar a desenvolupar la competència matemàtica a l'educació
infantil i primària
• El càlcul a l'educació infantil i primària
• Atenció a la diversitat. Disseny de situacions d'aprenentatge per a
tothom
Educació secundària
• El treball experimental a les classes de ciències
• Avaluar per aprendre: l'avaluació al servei de l'aprenentatge de
l'alumnat
• Usos curriculars de les TAC a l’educació secundària
• Escriure a l'institut: escriure des de les matèries
• Escriure a l'institut: escriure a les classes de llengua
• Ensenyar a escriure a través dels textos literaris
• Com ajudar a desenvolupar la competència matemàtica a l'ESO
• La geometria a l'educació secundària obligatòria
Educació d'adults
• L'avaluació com a guia de l'aprenentatge
• Com planificar per orientar un aprenentatge autònom
Formació d'Equips de Centre
Formació combinada intercentres/claustre: són 10 hores pel claustre (15
certificades) i l'equip impulsor fa 8 hores intercentres i les 10 amb el
claustre (30 certificades).
Aquesta formació inclou la transferència a l’aula
• Les competències bàsiques a l'educació primària
• Les competències bàsiques a l'educació secundària
• Expressió Escrita a les àrees i matèries
• Expressió Oral a les àrees i matèries
• Coeducació: Joves, gènere i violències
• Educació Emocional
• Treballem al núvol. Suport Virtual del Treball d’Aula (SuViTA)
Formació Institucional
• Tallers i assessoraments del Pla d'Impuls a la Lectura (ILEC)
• Tallers TDAH

Terrassa als mòbils
(augmentada)
El mNACTEC, Museu
de la Tècnica i la
Ciència de Terrassa,
presenta l’App
“TERRASSA
AUGMENTADA”
En el desenvolupament
d'aquesta aplicació ha
col·laborat l'INS Torre
del Palau, fent les
proves inicials.
Per descarregar-la
cerqueu al rebost d'App
(play store): Terrassa +

a Terrassa
Les diverses escoles de
la UPC a Terrassa
ofereixen activitats,
xerrades, tallers, suport
a treballs de recerca,
etc. per a alumnes de
secundària. Mireu
l'entrada "Futurs
estudiants" de les
respectives webs.
ETSIAT: Enginyeries
Industrial i Aeronàutica
EET: Enginyeria
FOOT: Òptica i
Optometria

Universitat EstiuSummer Term
La UAB organitza la
Universitat d'Estiu SummerTerm per a
estudiants i futurs
estudiants universitaris.
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

