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Fòrum de
competències
Està en marxa el fòrum
sobre: Treball
cooperatiu i
desenvolupament
competencial.
Del 20 d'octubre al 21
de novembre de 2014.
Com s'hi pot participar?
Entreu a Odissea, amb
identificador XTEC.
En entrar, aneu a
Categoria: Innovació i
Formació,
Competències
bàsiques, Fòrum de
reflexió en
competències bàsiques.
Conversa Pedagògica
Títol “L’educació en
valors”.
L’acte tindrà lloc el
dijous 6 de novembre
a les 17:30 a la seu del
Departament
d’Ensenyament (Via
Augusta 202).
Iniciaran la conversa:
Irene de Puig, directora
del Grup IREF i Jaume
Cela, mestre i escriptor.
Formulari d'inscripció.
Per qui no assisteixi la
conversa es podran
visualitzar a aquesta
pàgina des de
l’endemà.
Millorar l'ortografia
Amb motiu de la
publicació del document
del Departament
d'Ensenyament
"Orientacions
pràctiques per a la
millora de l'ortografia"
us presentem altres
materials:
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Conferència Dia de la ciència 2014
El 19 de novembre 2014 a les 11:30 tindrà
lloc la conferència del Dia de la Ciència, amb
el títol: "Calmar la set o matar la gana? El
gran dilema dels arbres". Més informació
Lloc: C.Petit Estel-La Nova. c/ Puig Novell 18
La conferència s'adreça a alumnes de 4rt d'ESO i de Batxillerat.
Podeu fer la reserva de places, abans del 8 de novembre, amb
aquest formulari, indicant el centre, els professors responsables i
nombre d'alumnes i nivell
Altres activitats de la Setmana de la ciència

Recull de recursos d'educació
emocional a la web del CRP
En aquest recull presentem materials de l'XTEC sobre el tema,
bibliografia, experiències de centres, projectes i programes
diversos, webquest, videografia,etc.

Reculls de materials
sobre Convivència i
mediació
A l'apartat "Recursos"
de la web del Centre
de Recursos
Pedagògics trobareu
un recull de materials
de convivència i
mediació. Bibliografia,
recursos en línia,
videografia, etc.
Jornada experiències
d'Aprenentatge Servei

Concurs comarcal de piulades contra la violència masclista
Segona edició del concurs de piulades
@PiulaVallesOcc per una vida lliure de
violències, amb motiu de la celebració del
Dia Internacional per l'Eradicació de la
Violència contra les Dones”.
A partir del 22 d’octubre, i fins el 25 de novembre, totes les persones
que visquin o estudiïn al Vallès Occidental que tinguin entre 14 i 30
anys ja poden fer piulades amb l’etiqueta #piuloNOviolència.
Aquest concurs forma part de la Campanya de sensibilització per a la
igualtat i les relacions lliures de violència dirigides al jovent de la
comarca que està realitzant el Consell
Concurs video: (Re)imagina't
Concurs per alumnes d’entre 14 i 18 anys
que elaborin un guió i un story-board per
a un espot no sexista.
Els grups guanyadors podran realitzar
l’espot, amb el suport d’un equip de
professionals.
Inscripció fins el 14-11-20144

La XTEC presenta una sèrie de Materials pedagògics per a la
dinamització de la lectura, dins del Banc de recursos. La lectura: font
de plaer i de coneixement
També Butlletí del BdR amb novetats relacionades amb la lectura

Concurs Gust per la lectura. Inscripció fins el 23 de desembre.
Basat en la lectura i treball de les obres i els dossiers didàctics
corresponents. Hi ha 7 categories per nivells.

7 de novembre de
2014 de 16.30h a
20.30h, organitzat pel
Centre Promotor
d'Aprenentatge
Servei.
Lloc: Escola Collaso i
Gil (C/ Sant Pau, 101,
Barcelona)
Cal inscriure's AQUÍ
Més informació:
5es_jornades_interca
nvi_APS.pdf
Ecoforum 2014:
Malbaratament
alimentari

Dies 6 i 7 de
novembre al Vapor
Universitari de
Terrassa.
Inscripcions fins el
dia 3 de novembre al
Centre de
Documetació i
Educació Ambiental
(CDEA) . Per correu
electrònic :
cdea@terrassa.cat

el CeeRraPé
Resum informatiu
Maletes d'art

Novembre 2014

Correu XTEC bloquejat, si no modifiques la contrasenya
Cada 6 mesos la XTEC t'envia un avís
per recordar que has de canviar la
contrasenya, precisant que si no ho fas
en el termini establert, el correu
quedarà bloquejat i, posteriorment,
donat de baixa.
Recorda que el correu XTEC és imprescindible per entrar al moodle
Odissea, inscriure't a activitats de formació, accedir als teus
certificats de formació, utilitzar el correu, els documents drive,
connectar-te a Internet per Eduroam, etc.
Si et trobes que el teu compte està bloquejat hauràs de
comprovar primer que el compte no hagi estat donat de baixa
Ves a la pàgina http://aplitic.xtec.cat/pls/duplicats/inici i posa el teu
NIF (amb la lletra). MÉS Informació
Quan hagis canviat la contrasenya pots repetir el procés i
tornar a posar la teva contrasenya de sempre!

Dins el marc del Tricentenari. Activitat d'enlairament simultani
d'estels elaborats pels alumnes dels centres educatius de tot
Catalunya.
L'activitat tindrà lloc el dia 10 de desembre de 2014 a les 10
hores, al pati dels centres educatius o en un lloc públic proper al
centre.
Els centres que es vulguin adherir a la proposta cal que emplenin
el formulari següent abans del dia 24 de novembre de 2014.
Tallers presencials per ensenyar a construir estels, adreçats a tot
el professorat. La inscripció és a partir del dia 10 d'octubre de 2014
El Punt Avui TV comença a emetre
“L’hora d’anglès”, una programació
d’una hora diària en anglès, de 6 a
7 de la tarda, a partir del proper
dilluns 10 de novembre, amb
reemissions durant el cap de
setmana.
Difusió de Cultura
Gitana
Coneixement i el
respecte per la cultura
gitana a través dels seus
contes i legendes

Wordgirl una estona d'oci en
anglès i també un estímul pel
treball d'aula:
Els dibuixos animats en versió
original per gaudir a l’escola. El
canal Super3 de TV3 emet cada
dia a les 12.00 en versió original
i subtitulada en anglès i català,
aquesta serie de dibuixos animats
adreçada a nens i nenes de 8 a 12
anys.
Aqui teniu els episodis ja emesos.

Mobile History Map
Projecte de
georeferenciació
col·laborativa. Per a
alumnes d'ESO.

Les "escoles
verdes" i el
Cosmocaixa
Les escoles verdes
que visitin
Cosmocaixa durant el
curs escolar
2014/2015 poden
gaudir d'algunes
activitats gratuïtes per
a alumnes de
secundària:
* Introducció a
l'Astronomia: El cel vist
des de la Terra, els
eclipsis, les estacions
* Conferències
"Matins de recerca".
Cal fer la reserva

Cliqueu a
per
seguir-nos en
Facebook

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
https://facebook.com/terrassa.crp

