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Tema General: L’autoritat sense autoritarisme

L’escola d’estiu és un espai de trobada, especialment adequat per a la reflexió, la renovació i l’intercanvi d’idees i 
d’experiències. Des de sempre ha anat lligada al desenvolupament professional del docent i, més orientada cap a la 
formació individual que a la de centre, ha permès a molts mestres i professors canalitzar inquietuds, trobar algunes 
respostes i compartir coneixements i projectes, és doncs una tradició arrelada a Catalunya i patrimoni del món 
educatiu català.
Vivim en un petit país amb àrees de gran concentració demogràfica i extenses àrees poc poblades i distants. L’escola 
d’estiu contribueix a equilibrar el territori de manera notable, i fa que grups de mestres i entitats del món educatiu 
esdevinguin referents en el seu àmbit territorial. La feina que es desenvolupa a les escoles d’estiu des dels Moviments 
de Renovació Pedagògica i des de les diferents institucions i entitats, amb el suport del Departament d’Ensenyament, 
és important per al país, atès que Carrere de totes i cadascuna d’elles hi ha grups de gent valuosa i compromesa que, 
de manera voluntària, donen el seu temps i la seva expertesa generosament per al bé del col•lectiu i de l’educació.
És precisament aquest capital humà el que ens farà avançar com a país, malgrat les dificultats actuals que ens 
envolten. Per tant, més que mai ens encoratgem a ser capaços de sobreposar-nos i enriquir-nos de sabers i de 
valors, que ens ajudaran a trobar solucions creatives, diferents i innovadores que ens permetran avançar cap a un 
futur comú més reeixit.
Esperem que en aquesta nova edició de l’escola d’estiu, la del 2012, tots i totes hi trobem el nostre racó, que ens 
permeti satisfer les ganes de renovació pedagògica que de ben segur compartim.

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament 

Primera setmana
Del 2 al 6 de juliol
Matí de 10 a 13 h

121110001 Construyendo experiencias en educación infantil 
desde la cultura local a la global
Este curso de carácter teórico-práctico, pretende abordar el 
complejo tema de la selección cultural de los currículos en 
educación infantil. Para ello se analizan diferentes fundamentos 
surgidos desde la antropología socio-cultural, los que se vinculan 
con los principios y características del trabajo educativo en la 
primera infancia, para terminar diseñando experiencias que 
enriquezcan el mundo cultural en el que participan.

Maria Victoria Peralta Espinosa, educadora de educación 
infantil. Profesora universitaria (Chile)

121110011 Fer ciències a Educació Infantil: 
jugar, experimentar, comunicar
El curs pretén plantejar la necessitat de reflexionar sobre la 
necessitat infantil d’interpetar l’entorn, i la dels adults de conèixer 
els models interpretatius i, promoure l’evolució del pensament 
de l’infant a través de l’observació, l’intercanvi, la manipulació, 
l’experimentació i la comunicació.

M. Teresa Feu Vidal, col•laboradora de Formació de Mestres de 
la Universtitat de Vic i de l’Associació de Mestres Rosa Sensat

121110031 Fem dansa!
Activitats i recursos per treballar la dansa a l’etapa infantil. 
Introducció al món de la psicomotricitat, l’expressió corporal, la 
música amb moviment, la dansa organitzada... Per aconseguir 
globalitzar la dansa amb els altres ensenyaments bàsics 
d’aquesta etapa, d’una manera propera als infants.

Mercè Morera Álvarez, mestra de música, dansa tradicional i 
acordió diatònic

121110041 Les ombres van a l’escola
En les ombres, tenim la sort de trobar un veritable centre d’interès 
per als infants de qualsevol edat. Us proposem iniciar un recorregut 
per gaudir de les seves infinites potencialitats en el treball a 
l’escola. Una part del temps es dedicarà a treballs pràctics.

Mariano Dolci, mestre titellaire

121110051 Llegir i escriure conjuntament a l’aula. 
Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
Continguts, propostes i recursos encaminats a treballar la 
competència comunicativa, lingüística i audiovisual a partir de 
la lectura conjunta d’àlbums il•lustrats i de petites animacions. 
Es reflexionarà sobre el dret dels infants a ser educats en totes 
les eines de comunicació que tenen al seu abast. Aprendre a 
comprendre.

Teresa Creus Solà, professora emèrita del Departament de 
Didàctica de la Llengua i Literatura de la UAB

121110061 Descubriendo las matemáticas a partir de la 
lúdica y la acción motriz
El curso constituye una experiencia de aprendizaje activo y mediado 
a partir de instrucciones, juegos, secuencias de movimiento, 
melodías y materiales. Los contenidos son vivenciados por los 
participantes a medida que se incorporan a las actividades y 
establecen vínculos de complementariedad, entre  su forma de 
trabajar  la iniciación a la matemática y la propuesta  en este curso. 
Aunque de corte recreativo, se sustenta en  información científica 
sobre la construcción del conocimiento lógico matemático y la 
iniciación a la geometría y el cálculo desde la Educación Infantil.

Ramona Bolívar Calderón, profesora Pregrado y Postgrado en 
Educación Infantil. Universidad Pedagógica (Venezuela)

121110081 Crecer jugando. Reflexión y enriquecimiento de 
las acciones infantiles y sus necesidades
Para educar con calidad y calidez no todo vale: valoraremos 
la acción infantil con “esa mirada”, necesaria para ofrecer el 
marco más adecuado para su desarrollo, conjugando lo que 
nos comunican los niños y las niñas, nuestra postura como 
educadoras y los recursos que debemos poner a su alcance.

Sergio Diez Pérez, maestro de Educación Infantil CEIP VIrgen 
de la Velilla. Polientes (Cantabria) y Hojara Alonso Rodríguez, 
educadora infantil CEIP Valdeolea (Cantabria)

121110082 Recursos Didácticos para el trabajo con las 
familias en la Educación 
En educación infantil, además de trabajar con las niñas y los 
niños, también debemos trabajar con sus familias. Al respecto, 
en general nuestra formación es más débil. En ese marco, 
este curso pretende aportar al trabajo con las familias, una 
metodología vivencial. Los diversos contenidos se trabajarán con 
metodología de taller, con la intención de vivenciar un proceso 
de educación entre adultos y apropiarnos de ciertos recursos 
didácticos que nos apoyen en este trabajo.

Ofelia Reveco Vergara, educadora de Educación Infantil, 
docente e investigadora en diversas Universidades, entre otros, 
en trabajo con familias y comunidad (Chile)

121110083 L’escola lenta
Per a una escola lenta i del sentit comú, cal repensar l’escala 
dels valors habituals, superar l’ansietat de la “productivitat”, 
trobar el temps per organitzar un ambient ric en experiències 
directes diàries, conrear el plaer de pensar, parlar i raonar junts.

Gianfranco Staccioli, secretari general de CEMEA a Itàlia i 
professor de Metodologia a la Universitat de Florència i Nany Penn 
Ritscher, experta en primera infància. Autora del llibre Slow School

121110084 Seguint el fil
Tot observant i escoltant els jocs, les accions i les paraules dels 
infants, podem idear propostes (d’activitats, d’espais, de comunicació 
amb les famílies, de materials...) que ajudin els infants a créixer en 
un entorn de curiositat, d’autonomia i de respecte per les diferències.

Sílvia Majoral Clapés, mestra de Parvulari a l’escola Parc del 
Guinardó

121110085 Organització d’espai i temps
Reflexionar sobre l’organització de l’aula i d’espais comuns perquè 
hi puguin conviure més d’una proposta a la vegada i potenciar 
l’autonomia dels infants i la satisfecció dels seus interessos.

Elisabet Madera Rusinyol, mestra i psicopedagoga. Mestra a 
l’escola Josep Gras de Sant Llorenç Savall. Membre del Consell 
de Redacció de la revista Infància

125110001* El repte de l’adopció: l’escolaritat dels infants adoptats
Donar a conèixer als mestres les característiques i necessitats 
específiques dels infants adoptats, així com conceptes clau com el 
vincle i la resiliència. També es proposen estratègies per afavorir 
la seva escolarització i poder tractar les possibles dificultats.

Elisabet Gaseni Ventura, psicòloga i Anna Gordillo Vázquez, 
mestra i pedagoga

125110002* Kinesiologia educativa. La meva experiència a l’aula
És un curs teòric i pràctic en el qual s’impartiran nocions bàsiques 
de kinesiologia educativa com a eina per treballar i reequilibrar 
les dimensions del cos i del cervell amb el moviment per assolir 
una millora en els aprenentatges. Tot plegat anirà acompanyat 
de les meves experiències dins de l’aula.

Montserrat Escayola Coris, mestra de l’Escola del Mar, màster 
sobre Ortokinesiologia. Forma part del Grup de Treball sobre 
Kinesiologia a l’Associació de Mestres Rosa Sensat

125110003* Cooperar per aprendre, aprendre a cooperar
El curs està orientat a donar les bases sobre l’aplicació de 
l’aprenentatge cooperatiu a l’aula mitjançant el desenvolupament 
del programa CA/AC (cooperar per aprendre, aprendre a 
cooperar). A les sessions s’aplicaran dinàmiques i estructures 
cooperatives, donant eines d’intervenció i aplicació a les aules.

Mercè Juan Millera, mestra d’Educació Especial de l’Escola 
Camí del Mig de Mataró

125110041* Treballem l’hort a través de la plàstica i la 
matemàtica
L’hort és un excel•lent mitjà per poder entendre i aplicar conceptes 
a priori difícils d’explicar de la natura. Per què les pastanagues 
són taronges, com s’alimenta una arrel... Són preguntes que 
s’intentaran respondre amb la praxi de microexperiments o 
treballs mitjançant la plàstica i la matemàtica.

Montse Arnau Viñals, professora de Matemàtiques a l’INS 
Ciutat de Balaguer i dinamitzadora de les activitats de l’hort de 
l’Escola Arrels de Mollerussa

125110081* Trabenco: procesos de participación en la 
innovación educativa
Trabenco. La vida cotidiana en este centro público, un proyecto 
democrático y vivo, nos servirá como excusa para la reflexión 
sobre los procesos de participación en la acción e innovación 
educativa. Partiendo de nuestra experiencia concreta, 
trabajaremos sobre la escuela que queremos y soñamos.

Elvira Pacheco Pavon, maestra de Educación Primaria y 
Marisa Victor Crespo, maestra de Educación Infantil y Primaria. 
(Madrid)

Tarda de 15 a 18 h

121150001 Infancias: alegría, cultura y narrativas en 
educación infantil 
El curso pretende abordar cuestiones relativas a la infancia –las 
alegrías, las culturas infantiles, la participación, la narratividad– 
que posibilite pensar en abordajes pedagógicos de la educación 
infantil.

Maria Carmen Silveira Barbosa, profesora de la Universidad 
Federal del Rio Grande del Sul (Brasil)
Colaboran: Sandra Simonis i Susana Beatriz 

121150011 Un jardí al pati de l’escola
Coneixerem i seleccionarem plantes per organitzar espais i 
poder-ne gaudir tot l’any. Presentarem propostes amb: sorrals, 
cabanes, dunes, recorreguts, mobiliari...

Carme Cols Clotet, mestra d’Escola Bressol i Josep Fernández 
Quiles, mestre i pedagog
Col•labora: Joan Bordas Barceló

Atenció! El primer dia ens trobarem a Barcelona, en el marc 
de l’Escola d’Estiu. Els altres dies (dimarts, dimecres, dijous i 
divendres), per poder estar a prop de la natura, el curs es farà 
al Garden Bordas de Gavà

121150031 Titelles, el teatre de dibuixos
El curs vol obtenir dos objectius, despertar il•lusió i aportar recursos. 
Farem un repàs ampli i sintètic al món de les històries i dels titelles, 
i abordarem tècniques i sistemes senzills per treballar els titelles 
a la classe, fàcilment i amb riquesa de resultats.

Esther Prim Baíllo, titellaire: Titelles de l’Àvia Pepa, Els Aquilinos 
Teatre

121150081 Els centres per a infants de 0 a 6 a Europa
L’espai educatiu dels infants. La importància de comprendre 
el centre educatiu com a lloc de participació activa. El 
curs es construirà al voltant d’un ampli material d’imatges 
d’escoles bressol de tot Europa, que, de diverses maneres, 
han experimentat aquesta visió de l’educació. Relacionarem 
arquitectura, pedagogia i estructura de les escoles bressol. Els 
participants tindran l’oportunitat de treballar amb idees concretes 
respecte com l’aula, i l’escola en general, es pot canviar.

Claus Jensen, pedagog

121150091 (0-3 anys) La resiliència a l’escola bressol. La 
importància dels tres primers anys de vida
El curs pretén descobrir el paradigma de la resiliència i la seva 
potencialitat per al desenvolupament de la persona. Parlarem 
de l’aferrament, de desenvolupament i neurociència, de bons 
tractes... Cercarem pedagogies, estratègies i actituds que ens 
ajudin a fomentar la resiliència des de l’escola bressol.

Rut Sánchez Ramos, mestra de l’EBM Sant Medir
     
121150092 Viure l’escola entre petits i grans. L’experiència 
de Kitabü (Hamburg)
Els infants aprenen contínuament. L’educació és sempre un 
procés realitzat pels mateixos infants, que inclou la construcció 
i la discussió activa del seu món. El procés d’aprenentatge dels 
infants comença quan obtenen retroalimentació d’allò que els 
envolta. El concepte educatiu de la “Kitabü” serà presentat a 
partir de: 1. El mobiliari i l’equipament dels tallers; 2. L’actitud 
dels educadors; 3. L’infant a l’activitat; 4. Treballar en projectes; 
5. Documentació; i 6. Cooperació amb les famílies,

Marion Tielemann, educadora, consultora per a famílies i 
escoles. Directora de l’escola Kitabü

125150001* Taller de cuina a l’escola: Cuinar tot jugant
El curs pretén donar la informació necessària al professorat per 
poder realitzar tallers de cuina a l’escola amb infants d’Educació 
Infantil i Primària tot identificant els continguts i objectius sobre 
els quals es fonamenten, així com la seva organització i aplicació 
pràctica: materials, nombre  d’infants/adults, tipus de receptes, etc.

Mercè Garcia Llorens, ex-mestra d’Escola Bressol. Tècnica 
d’orientació del Consorci d’Educació de Barcelona

125150041* RECREA per REciclar materials i CREAr una 
nova cultura estètica
Té com a finalitat el reciclatge creatiu de materials fora d’ús, 
que facilita a les escoles i altres entitats educatives, recursos 
per a una activitat rica i transformadora, evita el malbaratament 
d’objectes i posa a l’abast noves possibilitats de comunicació 
i creativitat.

Mar Màrquez Olivella, escultora i mestra de Plàstica

125150081* Escola rural, escola de poble
Volem donar una visió de les característiques del treball a 
l’escola rural, a més de posar-nos en situació sobre la tipologia 
d’aquesta escola i els reptes que té plantejats. Comptarem amb 

la col•laboració de mestres en actiu que treballen a diferents 
escoles i ZER de Catalunya.

Assumpta Duran Oller, membre del Secretariat d’Escola Rural 
de Catalunya, cocoordinadora de l’Observatori de l’Educació 
al Món Rural de Catalunya (OBERC) i mestra de Borredà 
(Berguedà)
Col•laboren: Marta Barrera, Xavier Geis i Montse Baquero

125150082* El Roure Gros 
Es presentarà el projecte de l’escola pública El Roure Gros: 
“Conèixer, descobrir i aprendre junts a través de la ciència”. Es 
posarà a debat l’organització de l’espai i el temps, la globalització 
dels sabers, l’autonomia dels infants, el paper del mestre i el 
procés d’aprenentatge dins aquest context.

Carme Alemany Miralpeix, cap d’estudis i mestra tutora de 
Cicle Superior de l’escola El Roure Gros i Balbina Tantiñá 
Forcada, secretària i mestra tutora d’Educació Infantil de l’escola 
El Roure Gros
Col·laboren: Cristina Generó i Marisa Puntí

125150083* La participació a l’escola, clau per construir el 
projecte educatiu
Considerem que la participació d’infants, famílies i mestres 
és clau per construir el nostre projecte educatiu. La gestió i 
organització de la vida a l’escola en tots els seus àmbits, on 
totes les persones tenen un paper compromès amb l’educació 
dels infants, és el fonament de la proposta que us presentem.

Carles Gràcia Martínez, mestre d’Educació Infantil, director de 
l’escola Els Pinetons de Ripollet.

128150081 (0-3 anys) Créixer junts el primer any de vida
L’escola bressol que acull els infants: trets diferencials. 
Comunicació família-escola: una relació imprescindible. 
L’activitat dels infants en la vida quotidiana: joc, alimentació, 
descans i higiene. Estratègies per documentar: comunicació 
escrita, recull d’imatges...Com ho fem i per què.

Noemí Ramírez Fernández, educadora d’Escola Bressol, 
membre de la Xarxa Territorial de Catalunya, membre del grup 
de treball Lóczy i membre del grup d’Etapa d’Educació Infantil 
0-6 i Sandra  Filip  Mata, educadora a Escola Bressol, membre 
de la Xarxa Territorial de Catalunya, membre del grup de treball 
Lóczy i membre de l’Etapa d’Educació Infantil 0-6

Matí de 10 a 13 h i tarda de 15 a 18 h

121180041 Educar la creativitat: els llenguatges expressius 
en els processos d’aprenentatge
Reflexió teòrica i debat respecte a la temàtica del curs: els 
llenguatges expressius en el procés d’aprenentatge. Estudi 
fotogràfic: experiències, contextos de disseny, documentar i 
comunicar amb el llenguatge de la fotografia digital. Important: 
els participants han de portar càmera digital.

Mara Davoli, direcció artística de l’Scuola comunale de l’infanzia 
Pablo Neruda di Reggio Emilia. Projectes de formació en 
educació

121180071 Recursos musicals a l’Educació Infantil
La música afavoreix el desenvolupament integral dels infants, 
per això en aquest curs m’agradaria transmetre recursos, eines 
i materials didàctics per treballar, de forma sensorial, aspectes 
bàsics i crear una base sòlida que integri continguts treballats i 
fomenti aprenentatges significatius i competencials.

Marta Martín Alemany, mestra de Música a Educació Infantil i 
Primària i professora de Llenguatge Musical, flauta travessera 
i cant

121180081 Documentar l’aprenentatge dels infants
Aprofundiment d’eines que donen suport a l’aprenentatge 
dels infants: l’organització i l’ambient en la vida quotidiana, 
l’observació i el disseny de la documentació. Treball en grup: el 
disseny d’una conversa.

Antonia Ferrari, mestra i formadora de Reggio Emilia, col·labora 
amb associacions de voluntariat internacional

Segona setmana
Del 9 al 13 de juliol
Matí de 10 a 13 h

121210031 Expressió corporal-dansa a l’Educació Infantil. 
Recursos metodològics i propostes de treball a l’aula
Propostes psicomotrius i d’expressió corporal-dansa. Anàlisi de 
continguts i objectius. Criteris educatius bàsics. Metodologia i 
estratègies. Treball pràctic i espai per a la reflexió i la concreció 
didàctica. Es facilitaran mitjans per portar a terme aquest treball 
a l’aula. Cal portar mitjons i roba còmoda.

Àngels Hugas Batlle, mestra d’escola pública, psicomotricista 
i de dansa. Premi de Pedagogia Rosa Sensat 1994

121210081 Reflexions sobre l’organització a l’escola: 
Construïm plegats?
Volem oferir un espai de debat i reflexió a tots aquells mestres 
que tinguin ganes de canviar l’escola, de pensaments que ens 
ajudin a construir una escola de qualitat, farcida de propostes 
que ajudin l’infant a construir el seu aprenentatge preguntant i 
interessant-se pel món que l’envolta.

Marta Guzmán Garcia, mestra a l’escola Font de l’Orpina 
(Vacarisses), forma part del Consell de Redacció d’Infància a 
Europa i Esther  Moreno Torras, mestra

125210001* Eines i recursos audiovisuals de suport al treball 
del llenguatge oral i escrit
En aquest curs es presentaran una sèrie d’eines, recursos i 
propostes per treballar els aspectes de llenguatge, tant oral 
com escrit, per a tot aquell alumnat que presenti dificultats 
d’aprenentatge. L’eina bàsica de treball serà l’ordinador.

Bernat Orellana López, disseny i programació de software educatiu 
i Eva Carretero Morato, mestra, logopeda i psicopedagoga

125210002* Descobrir altres cultures a la infància
Curs que dóna eines i estratègies per aprendre a conèixer 
i a conviure amb els col·lectius que conformen l’actual teixit 
multicultural de l’escola. Els recursos són dels camps de la 
literatura, els estudis culturals, la gastronomia, l’artesania, els 
mitjans de comunicació, el món dels jocs, etc.

Débora Chomski Warcowicki, professora de llengües modernes 
a The Olive Tree School, formadora a la UOC i escriptora

125210041* Taller de llibres a l’aula
En aquest taller treballarem, amb els nostres sentits, 
l’experimentació amb els materials, amb lletres i paraules, amb 
dibuix i color, juntament amb els cosits bàsics i els d’invenció. 
Coneixerem les possibilitats creatives i expressives del llibre com 
a lloc per desenvolupar idees i projectes a l’aula.

Elena Gascón Latorre, professora a la Facultat de Formació del 
Professorat de la Universitat de Barcelona i a l’Escola Massana i 
Roberta Bridda, il•lustradora i enquadernadora artesanal

Dilluns 2 de juliol 
Creences que ens pesen 
Josep González Agápito, Pedagog. Professor 
de Pedagogia a la UB. Membre de l’ICE

Dimarts 3 de juliol 
Autoritat i poder 
Joan Manel Del Pozo, Filòsof. Professor de filosofia 
a la UdG

Dimecres 4 de juliol 
Documental
 
Dijous 5 de juliol  
Autoritarisme: com alliberar-se’n?  
Jean Houssaye, Educador. Professor de ciències 
de l’Educació a la Universitat de Rouen

Divendres 6 de juliol 
Autoritat per facilitar la participació 
Isaac Ravetllat, Doctor en Dret. Professor 
de dret civil a la UB

Dilluns 9 de juliol 
Normes, sancions, civilitat i cervell 
Adolf Tobeña, Psiquiatre. Professor a la UAB

Dimarts 10 de juliol 
Autoritarisme i xarxes tecnològiques i humanes   
Llorenç Valverde, Matemàtic. Professor de  tecnologies 
de la informació i la comunicació a la UOC

Dimecres 11 de juliol 
Documental 

Dijous 12 de juliol 
Discussió en grups i posada en comú  
per a l’elaboració conjunta de les conclusions

Divendres 13 de juliol 
Com els mitjans de comunicació alimenten 
l’autoritarisme? 
Iñaki Gabilondo, Periodista

Lectura de les conclusions 

30 de juny i 1 de juliol 

Congreso Internacional de Educación Infantil 
El derecho a la educación que queremos
Una escola que acull, que es construeix, que es repensa... 
Trobada de mestres i educadors d’educació infantil, amb la voluntat de fer evident que per garantir el dret a l’educació a 
les nenes i els nens de 0 a 6 anys, cal una oferta educativa que es fonamenti en el respecte i la dignitat de la infància.

El Congrés comptarà amb la participació de mestres i educadors de l’Amèrica Llatina i Europa. Combinarà cinc 
ponències en plenari, sis taules rodones simultànies, deu grups de presentació d’experiències (aquesta modalitat està 
prevista fer-la al carrer) i grups de debat sobre una proposta de manifest. S’han organitzat per abans del Congrés 
tres visites d’estudi a  escoles infantils de Catalunya, Pistoia (Itàlia) i Århus (Dinamarca).

Lloc: CosmoCaixa, Isaac Newton, 26. Barcelona 
Preu socis/sòcies: 80 €; preu no socis/ no sòcies: 98 €  
Dates d’inscripció: del 23 al 30 d’abril 
Horari: de 9 a 18 h

La conquesta de la democràcia ha estat i és una qüestió bàsica per a nosaltres, tant per a la societat com per a 
l’escola, així com per a les persones i, per tant, per a tots els infants i joves. La democràcia, des del nostre punt de 
vista, demana reconèixer la igualtat i demana diàleg en la relació, en les relacions. És des d’aquesta òptica que 
en el Tema General de 2012 es podrà aprofundir, des de diferents perspectives i disciplines, tant en el concepte 
d’autoritat, com en la dificultat de portar-la a la pràctica sense caure en l’autoritarisme. 

Horari:  de 10  a 13 h

47a Escola d’Estiu de Rosa Sensat
Tens a les mans el programa de la 47a Escola d’Estiu de Rosa Sensat. Els qui no han participat mai abans en una 
escola d’estiu poden pensar que és un simple llistat de cursos, però els qui ho han fet saben bé que és molt més que 
això. En la proposta que ara tens l’oportunitat de llegir hi la dedicació de moltes companyes i companys teus que des 
del setembre es troben per fer propostes i discutir sobre el que hauria de contenir aquest programa.
Reflexionen sobre el moment actual de l’educació, sobre quins són els reptes que ens cal afrontar com a mestres 
i professors, sobre quines són les temàtiques, les experiències i les persones que poden contribuir a afrontar amb 
entusiasme la feina de cada dia a l’escola o a l’institut.
Aquesta és una Escola d’Estiu que es farà en un context de crisi, de dificultat, un moment crític i decisiu per a l’educació 
a Catalunya, en què es poden produir mutacions que no s’han d’ignorar, davant les quals cal fer-se forts. Per això, més 
que mai, ens agradaria que fos una invitació al compromís, per trobar el camí de la legítima indignació a l’acció, per 
poder anar cap a l’educació que els mestres volem i per la qual treballem, aquella educació que tot infant i jove mereix.
I és per poder afrontar la realitat apassionant i complexa en què estem immersos i frenar tots aquells que ens la 
compliquen, que el Tema General d’enguany proposa pensar, reflexionar i debatre sobre l’autoritat sense autoritarisme, 
en un context en què hi ha qui enyora l’autoritarisme i el vol imposar a l’educació, que tant ha costat de canviar.
Acompanyant l’Escola d’Estiu s’han organitzat, amb companyes i companys d’Amèrica Llatina i Europa, un Congrés 
Internacional i tres viatges d’estudi d’educació infantil, per enfortir el treball i els vincles de la renovació pedagògica 
més enllà de la nostra realitat; una acció que és característica de les nostres escoles d’estiu.
La imatge de l’Escola d’Estiu de 2012 és una obra d’Antoni Tàpies. Ara fa quaranta anys l’artista la va cedir a la 
Fundació Artur Martorell per recollir fons per a Rosa Sensat. Per Catalunya, als mestres de Catalunya, és la crida 
que Tàpies feia a la ciutadania, una crida que avui es manté vigent i palesa la seva personalitat i la seva profunda 
estima vers el país i l’educació. Retre homenatge al seu compromís, amb la seva obra, és per a nosaltres un honor.

Associació de Mestres de Rosa Sensat 

Educació Infantil

Informació i matrícula
Dates de matriculació
Socis i sòcies: del 10 de maig al 18 de juny
No socis i no sòcies: del 19 de maig al 10 de juny
El dia 25 de juny es reobrirà la matrícula per als cursos 
on hi quedin places

Matriculació
Per internet a través de la pàgina web: www.rosasensat.org
Personalment a l’Associació de Mestres de Rosa Sensat
Av. de les Drassanes, 3, 2a planta. Barcelona
De dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 20 h

Els drets d’inscripció són: 85 € (socis i sòcies) 120 € (no socis, no sòcies)
Forma de pagament amb targeta de crèdit o per Servicaixa

Observacions: Només es retornarà l’import de la inscripció en cas 
d’anul•lació dels cursos per part de l’organització.

Per a més informació: 934 817 372 / 374 / 393 www.rosasensat.org

NOTA:  Els cursos de 15 o més hores estan en tràmit de reconeixement per part de 
la subdirecció General de Formació Permanent i Recursos Pedagògics (SGFPRP)  
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Clica aquí per inscriure’t

Clica aquí per inscriure’t

                                                                             Per inscriure’t clica al curs que t’interessi                                         

http://rosasensat.org/editorial/ca/colleccions/
http://rosasensat.org/editorial/ca/colleccions/
http://rosasensat.org/editorial/ca/colleccions/


literatura, els estudis culturals, la gastronomia, l’artesania, els 
mitjans de comunicació, el món dels jocs, etc.

Débora Chomski Warcowicki, professora de llengües modernes 
a The Olive Tree School, formadora a la UOC i escriptora 

125210041* Taller de llibres a l’aula
En aquest taller treballarem, amb els nostres sentits, 
l’experimentació amb els materials, amb lletres i paraules, amb 
dibuix i color, juntament amb els cosits bàsics i els d’invenció. 
Coneixerem les possibilitats creatives i expressives del llibre com 
a lloc per desenvolupar idees i projectes a l’aula.

Elena Gascón Latorre, professora a la Facultat de Formació del 
Professorat de la Universitat de Barcelona i a l’Escola Massana i 
Roberta Bridda, il•lustradora i enquadernadora artesanal

125210042* Entendre l’alfabet visual de Miró a través de la 
“Sèrie Barcelona”
A partir de l’anàlisi de l’obra “Sèrie Barcelona” de Joan Miró, 
analitzarem el llenguatge icònic de l’artista, amb el qual va crear 
un llenguatge plàstic propi, per poder-lo entendre i interpretar-lo. 
Així mateix vincularem les seves imatges amb un breu estudi 
d’astronomia. La proposta vol ser interdisciplinària (Medi, 
Llengua, Matemàtiques i Plàstica)

Montserrat Cosidó Soley, coordinadora de l’Àrea de Plàstica 
de l’escola Lola Anglada (Esplugues) i Jonathan  Bretos  Elbaz, 
formador de l’associació Sent i Crea Projectes i Amb Sense. Art 
& Escola de l’ICE-UAB

126210011** 33 experiments low-cost per aprendre 
meteorologia
És un curs de caire pràctic sobre activitats i experiències senzilles 
relacionades amb l’atmosfera, els fenòmens meteorològics, els 
aparells de registre i la predicció del temps atmosfèric. Està 
adreçat a docents de Primària o Secundària i, en general, a 
persones interessades per la meteorologia.

Marcel Costa Vila, professor de Ciències, IES Castellar i Jordi 
Mazón Bueso, professor ajudant, Escola d’Enginyeria de 
Telecomunicació i Aeronàutica de Castelldefels (UPC)

126210091** Escola i família: l’entrevista com a eina de 
treball amb les fàmilies
Aquest curs pretén formar en la teoria del vincle i l’organització 
familiar perquè pugui ser útil com a eina de preparació de 
l’entrevista i sigui un instrument de treball en la pràctica dels 
mestres. La prepararació de l’entrevista, com ens situem, com 
la tanquem, com ens sentim, i què en fem, de la informació.

Marta Galligó Mingo, psicòloga clínica. Professora col•laboradora 
de la Universitat de Barcelona del màster d’Acolliments, 
Adopcions i Postadopció

126210092** Avaluar per aprendre (axa). L’avaluació per a 
la millora dels aprenentatges
Estratègies i eines per a l’ús formatiu de l’avaluació, en un 
currículum per competències. Com fer que l’alumnat: a) entengui 
què s’espera que aprengui; b) rebi feedback sobre la qualitat 
esperada del seu treball; c) constati els errors i sàpiga com 
millorar; d) s’involucri conscientment en les tasques escolars.

Àngel Domingo Villarreal, mestre de Primària i Secundària, 
formador en Didàctica i Organització, inspector d’Educació  
   
126210111** Barris de Barcelona a través de la càmera 
compacta
Conèixer les possibilitats tècniques i creatives de la càmera 
compacta, al mateix temps que redescobrim barris de Barcelona.

Amparo Fernández Moreno, professora d’institut i fotògrafa 

Tarda de 15 a 18 h

122250041 Taller d’Art i Escriptura
Dirigit a cicle superior de primària. Aquest és un taller d’art per 
experimentar les possibilitats visuals i plàstiques de l’escriptura: 
trobar noves maneres de llegir i escriure, manipular i inventar 
abecedaris, treballar creativament la cal•ligrafia i la tipografia, 
conèixer els artistes, i crear un llibre d’artista.

Margarita Mascaró Pérez, professora d’Art i Infografia i Etelvina 
Vilaró Puy, professional del camp de la il•lustració i professora 
d’Art

122250081 Quina mestra? Quina escola?
Es tracta de qüestionar-se l’escola des del punt de vista de 
les persones que la formen i la diversitat de comunicació que 
s’estableix entre elles; de l’ús dels espais i del temps; dels 
materials, l’activitat i, en definitiva, de l’aprenentatge.

Josefina Monell Serra, mestra i cap d’estudis de l’Escola Ítaca 
de Manresa
 
126250111** La integració del cinema de ficció i documental 
a l’aula
El curs vol oferir pautes per construir propostes didàctiques 
viables per saber com fer servir i rendibilitzar el cinema amb una 
finalitat educativa. Es tracta d’exposar una mena de receptari 
–això sí, pensat i justificat– per anar fent camí en aquesta gran 
tasca de l’alfabetització audiovisual.

Ramon Breu Panyella, coordinador de Cinescola, professor 
de l’Escola Solc

126250112** Els audiovisuals a l’aula
Aprendre a partir del visionat de vídeos d’Internet amb molts 
ordinadors, sense aturades. Desenvolupar l’esperit crític vers els 
continguts d’Internet canviant la realitat “jo sóc tu”. Enregistrar, 
editar i comprimir àudio per a presentacions digitals de poc pes. 
Descriure situacions amb presentacions digitals.

Josep-Maria Seró Pujol, mestre a l’Escola Pràctiques 1 de 
Lleida

Matí i tarda de 10 a 13 i de 15 a 18 h

122280021 Educació en Drets Humans amb infants: aprendre 
sobre, per i en els drets humans
Introducció als drets humans i dels infants, així com al treball 
dels mateixos drets a l’aula, a partir de la posada en pràctica 
de dinàmiques d’Educació en Drets Humans (segons el Consell 
d’Europa). La metodologia que es farà servir al curs serà la 
mateixa que la proposada per fer servir a l’aula amb els infants.

Elena Díez Villagrasa, membre de l’Associació d’Educadors en 
Drets Humans (AHEAD) 

125280051* Competència lingüística i audiovisual: Producció 
i comprensió dels textos audiovisuals
Un apropament a la pedagogia de la competència audiovisual. 
Amb coneixements pràctics per convertir els nostres estudiants 
en espectadors/es i productors/es de missatges audiovisuals, 
mitjançant diferents experiències pràctiques al voltant de la 
didàctica de la gramàtica audiovisual.

Júlia Hurtado López, membre d’Edumèdia, adscrit a l’ICE de 
la UAB. Membre del Gabinet de Comunicació de l’Escola Mare 
de Déu dels Àngels. Professora de l’assignatura Didàctica de 
la Imatge 

Dues setmanes 
Del 2 al 13 de juliol
Matí de 10 a 13h

122310001 Alumnes amb dificultats d’aprenentatge en la 
lectoescriptura. Suport individualitzat
Els continguts bàsics del curs són: (1) els aprenentatges 
instrumentals de la llengua (lectoescriptura), i (2) la reeducació 
i les acomodacions de les activitats que es duen a terme a 
l’aula a fi d’atendre millor els alumnes que presenten aquestes 
dificultats d’aprenentatge.

Amadeu Lleopart Costa, pedagog i mestre

122310011 Astronomia: aprendre i divertir-se
Escolto i oblido. Veig i recordo. Faig i aprenc. Recordarem i 
aprendrem nocions d’astronomia. Realitzarem exercicis pràctics 
que ens ajudaran a entendre i a interpretar el cel. Aprendrem a 
construir i a utilitzar material d’observació. Comptarem també 
amb el planetari digital.

Montserrat Parellada Llobet, pedagoga. Responable 
del Planetari Fora d’Òrbita, formadora de l’equip de l’ICE 
d’Astronomia, membre fundadora de la Xarxa dels Observatoris 
Escolars i Carles Schnabel Gimeno, biòleg, formador de 
l’equip de l’ICE d’Astronomia i membre fundador de la Xarxa 
d’Observatoris Escolars

122310031 Tast teatral: eines per fer teatre a l’escola
Com a taller d’introducció al teatre entès com a eina educativa, 
s’hi oferiran coneixements bàsics i recursos per, tot jugant 
i experimentant com a infants, poder crear personatges i 
escenificacions, impartir classes i tallers de teatre infantil o 
emprar tècniques teatrals en la pràctica docent a Primària.

Ferran Herrera Gómez, actor i director teatral (sobretot de teatre 
infantil), de TV i de cinema; també mestre i David Farrarós 
Pérez, llicenciat en Direcció Escènica i Dramatúrgia

122310041 Desenvolupament pràctic de projectes de l’Àrea 
de Visual i Plàstica a l’Educació Primària
El curs s’adreça als mestres de Primària responsables de 
treballar l’Àrea de Plàstica, i als tutors i els mestres interessats 
en el seguiment de la realització de projectes concrets.

Conxa Martínez Reig, llicenciada en Belles Arts. Especialista en 
l’Àrea de Visual i Plàstica i formadora de professors i professores

122310051 It’s your turn to learn! English for Primary English 
teachers
This course enables teachers to improve their language ability in 
and out of the classroom. Focusing on the four skills of speaking, 
listening, reading and writing, with a special emphasis on spoken 
interaction, the course provides an opportunity to share ideas 
with other teachers and reflect on learning.

Julius Francis Krajewski, director d’Estudis de Winter 
Language School 

122310071 La música a Primària
Recorregut pels continguts i els procediments de la música 
a Primària: el què, el com i el perquè; tot des d’un vessant 
essencialment pràctic. Curs adreçat a especialistes de Música, 
mestres generalistes amb coneixements musicals i també a 
estudiants de Magisteri Musical o altres àrees afins.

Ricard Gimeno Abad, especialista de Música a Primària, 
professor de l’Escola Municipal de Música de Molins de Rei i 
professor universitari

125310061* També tu pots aprendre mates!
El curs cercarà aprofundir en una didàctica activa en què la 
competència matemàtica es construeixi des de la vivenciació 
i la manipulació per generar una bona capacitat d’abstracció 
i raonament. Al mateix temps s’aportarà coneixement i domini 
de diferents recursos manipulatius per treballar la matemàtica.

Josep Callís Franco, mestre. Professor de Didàctica de la 
Matemàtica de la UdG i mestres del Grup de Treball “a+a” 
de Rosa Sensat

Tarda de 15 a 18 h

122350051 CLIL in Primary? Yes, we can!
El curs ofereix les bases teoricopràctiques de la metodologia 
AICLE/CLIL per tal de treballar continguts curriculars no 
lingüístics en anglès a Primària. Mitjançant l’anàlisi de materials 
existents i creant-ne de nous, es comprova com també és 
possible obtenir bons resultats a partir d’un altre enfocament.

Salvador Rodríguez  Almendros, mestre especialista en 
llengua anglesa a l’Escola Barrufet de Barcelona i professor 
associat a la Facultat de Formació del Professorat de la UB 

122350081 Els Projectes Interdisciplinaris: què són, com es 
fan, com s’avaluen
És un curs teòric i pràctic que pretén que els participants coneguin 
a fons el què, el com i el quan dels Projectes Interdisciplinaris 
tot elaborant-ne un exemple de manera col•laborativa a través 
de la utilització dels recursos Google. El curs es complementa 
amb la formació en metodologies i instruments d’avaluació 
competencials.

Francesc Segura Domínguez, mestre de l’Escola Galileo 
Galilei del Prat de Llobregat. Tècnic docent del Departament 
d’Ensenyament. Formador en temes de programació i avaluació 
de competències i organització escolar 

125350001* Per què tu de blau i jo de rosa? 
La proposta pretén afavorir un entorn de reflexió on el punt de 
vista compartit de l’alumnat sigui una oportunitat per detectar 
com es perpetuen els estereotips de gènere en dos dels entorns 
de l’etapa infantil i primària, fora i dins les aules.

Helena Pérez Llorca, periodista. Membre del grup Edumèdia 

125350041* Taller de màscares
Curs pràctic amb introduccions teòriques de les diferents 
tècniques de realització de màscares. Descobrir possibilitats per 
realitzar les disfresses de Carnestoltes amb materials tradicionals 
i altres de nous. Experimentar de manera empírica per poder 
aplicar els coneixements a cada nivell d’edat.

David Creus Nualart, especialista de Visual i Plàstica de l’Escola 
Nabí de Vallvidrera 

126350011** Taller de física recreativa
Veurem materials i activitats que faciliten el contacte de professors 
i d’alumnes amb la ciència a través de la seva vessant lúdica.  

*  Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària  -  ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària

125210042* Entendre l’alfabet visual de Miró a través de la 
“Sèrie Barcelona” 
A partir de l’anàlisi de l’obra “Sèrie Barcelona” de Joan Miró, 
analitzarem el llenguatge icònic de l’artista, amb el qual va crear 
un llenguatge plàstic propi, per poder-lo entendre i interpretar-lo. 
Així mateix vincularem les seves imatges amb un breu estudi 
d’astronomia. La proposta vol ser interdisciplinària (Medi, 
Llengua, Matemàtiques i Plàstica).

Montserrat Cosidó Soley, coordinadora de l’Àrea de Plàstica 
de l’escola Lola Anglada (Esplugues) i Jonathan  Bretos  Elbaz, 
formador de l’associació Sent i Crea Projectes i Amb Sense. Art 
& Escola de l’ICE-UAB

Tarda de 15 a 18 h

121250091 Dels contextos educatius a les competències 
dels infants
Els contextos de l’educació i les relacions perquè els infants 
puguin desenvolupar les seves capacitats i les seves habilitats. 
La llibertat de comunicar-se, d’expressar i representar emocions i 
experiències: veritable objectiu del caminar d’un centre educatiu, 
on l’infant és el protagonista.

Sonia Iozzelli, pedagoga. Associació Crescere (Pistoia)

128250031 (0-3 anys) El desenvolupament de la motricitat 
a l’Escola Bressol
El curs permetrà aprofundir en el coneixement de la motricitat 
de l’infant i les seves etapes. Parlarem dels materials i l’entorn 
que faciliten un desenvolupament sa i harmònic de les posicions 
i els desplaçaments universals dels infants. Farem referència a 
les actituds d’acompanyament per part de l’adult.

Núria Ferrando Arrufat, fisioterapeuta i psicomotricista

128250091 (0-3 anys) Educant per l’autonomia dels tres primers 
anys de vida
Es donarà a conèixer el treball d’Emmy Pikler. Explicarem 
els principis pedagògics en què es fomenten les pràctiques 
educatives a l’Institut Pikler Lóczy de Budapest, orientades a 
fomentar unes atencions de cura respectuosa i acompanyar els 
infants en el procés del desenvolupament de la seva autonomia.

Montserrat Fabrés Valls, mestra i assessora

Segona setmana
Del 9 al 13 de juliol
Matí de 10 a 13 h i tardes de 15 a 18 h

121280071 Fem música petits!
La música com a vehicle integrador, afavoridor i facilitador dels 
aprenentatges a l’etapa infantil (0-6). No cal ser músic o tenir 
estudis musicals per utilitzar de manera òptima tots els recursos 
que la música ens ofereix. Només cal conèixer-los i saber com 
funcionen. Aquest és el repte del curs.

Montse Dulcet Valls, pedagoga musical. Formadora de formadors 
a la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de 
Barcelona, la Universitat Ramon Llull (Blanquerna), el Col•legi de 
Logopedes de Catalunya i l’Associació de Mestres Rosa Sensat

121280081 La projectació educativa i el paper del mestre 
al parvulari
El curs aprofundeix en temes de la planificació educativa i el 
paper dels adults en el parvulari.

Gino Ferri, mestre de parvulari. Formador de mestres d’Escola 
Bressol. Expert en documentació en l’àmbit educatiu

125280051* Competència lingüística i audiovisual: Producció 
i comprensió dels textos audiovisuals
Un apropament a la pedagogia de la competència audiovisual. 
Amb coneixements pràctics per convertir els nostres estudiants 
en espectadors/es i productors/es de missatges audiovisuals, 
mitjançant diferents experiències pràctiques al voltant de la 
didàctica de la gramàtica audiovisual.

Júlia Hurtado López, membre d’Edumèdia, adscrit a l’ICE de la 
UAB, membre del Gabinet de Comunicació de l’Escola Mare de 
Déu dels Àngels i professora de l’assignatura Didàctica de la Imatge

Dues setmanes 
Del 2 al 13 de juliol
Matins  de 10 a 13 h

125310061* També tu pots aprendre mates!
El curs cercarà aprofundir en una didàctica activa en què la 
competència matemàtica es construeixi des de la vivenciació 
i la manipulació per generar una bona capacitat d’abstracció 
i raonament. Al mateix temps s’aportarà coneixement i domini 
de diferents recursos manipulatius per treballar la matemàtica.

Josep Callís Franco, mestre i professor de Didàctica de la 
Matemàtica de la UdG i Grup de Treball “a+a” de l’Associció 
de Mestres Rosa Sensat

Dues setmanes 
Del 2 al 13 de juliol
Tarda de 15 a 18 h

121350041 Murals corporals
...una explosió de colors, intensitats, llum, textures, formes 
imaginàries, espais, etc., abraçat tot plegat amb l’expressió corporal, 
emmarca aquesta proposta eminentment pràctica. Viatjarem fins a 
Mèxic, on la tradició muralista de Diego Ribera, Orozco i Siqueiros 
ens ajudarà a l’hora de narrar esdeveniments, festes populars, 
celebracions, sortides, excursions, setmanes culturals i fets propis 
del centre..., tot amb tècniques i propostes creatives en què petits i 
grans poden participar des del primer a l’últim moment.

Eva Vilanova Serichol, pedagoga de l’expressió

121350111 Kit bàsic en TIC a Educació Infantil
En aquest curs es donarà resposta a quines aplicacions, recursos 
i eines serveixen de suport a les activitats curriculars, com es 
pot gestionar l’aula i quines estratègies per a l’aprenentatge es 
poden aplicar en una classe d’Educació Infantil.

Tona Castell Escuer, mestra d’Educació Infantil i Anna Torner 
Santanach, mestra d’Educació Infantil i Andreu Cardo, mestre

125350001* Per què tu de blau i jo de rosa?
La proposta pretén afavorir un entorn de reflexió on el punt de 
vista compartit de l’alumnat sigui una oportunitat per detectar 
com es perpetuen els estereotips de gènere en dos dels entorns 
de l’etapa infantil i primària, fora i dins les aules.

Helena Pérez Llorca, periodista. Membre del grup Edumèdia

125350041* Taller de màscares
Curs pràctic amb introduccions teòriques de les diferents 
tècniques de realització de màscares. Descobrir possibilitats per 
realitzar les disfresses de Carnestoltes amb materials tradicionals 
i altres de nous. Experimentar de manera empírica per poder 
aplicar els coneixements a cada nivell d’edat.

David Creus Nualart, especialista de Visual i Plàstica de l’Escola 
Nabí de Vallvidrera

      

Primera setmana
Del 2 al 6 de juliol
Matí de 10 a 13h

121120061 Matemàtiques, que parlin ells!
Quines preguntes o situacions hem de presentar a classe per 
aconseguir que els alumnes parlin i que el que ens expliquin ens 
serveixi per intervenir? El curs es desenvoluparà en tres línies: 
recollir una petita “maleta d’applets” (animacions d’ordinador), 
manipular materials i reorganizar el càlcul.

David Barba Uriach, professor emèrit del Departament de Didàctica 
de les Matemàtques de la UAB. Formació de mestres en exercici. 
Cofundador del Quinzet. Membre de PuntMat i Ana Cerezo Berbel, 
mestra de l’Escola Ponent de Terrassa. Membre de PuntMat

125110001* El repte de l’adopció: l’escolaritat dels infants 
adoptats
Donar a conèixer als mestres les característiques i necessitats 
específiques dels nens adoptats, així com conceptes clau com el 
vincle i la resiliència. També es proposen estratègies per afavorir 
la seva escolarització i poder tractar les possibles dificultats.

Elisabet Gaseni Ventura, psicòloga i Anna Gordillo Vázquez, 
mestra i pedagoga

125110002* Kinesiologia educativa. La meva experiència a l’aula
És un curs teòric i pràctic en el qual s’impartiran nocions bàsiques 
de kinesiologia educativa com a eina per treballar i reequilibrar 
les dimensions del cos i del cervell amb el moviment per assolir 
una millora en els aprenentatges. Tot plegat anirà acompanyat 
de les meves experiències dins de l’aula.

Montserrat Escayola Coris, mestra de l’Escola del Mar, màster 
sobre Ortokinesiologia. Forma part del Grup de Treball sobre 
Kinesiologia a l’AM Rosa Sensat

125110003* Cooperar per aprendre, aprendre a cooperar
El curs està orientat a donar les bases sobre l’aplicació de 
l’aprenentatge cooperatiu a l’aula mitjançant el desenvolupament 
del programa CA/AC (cooperar per aprendre, aprendre a 
cooperar). A les sessions s’aplicaran dinàmiques i estructures 
cooperatives, donant eines d’intervenció i aplicació a les aules.

Mercè Juan Millera, mestra d’Educació Especial de l’Escola 
Camí del Mig de Mataró

125110041* Treballem l’hort a través de la plàstica i la 
matemàtica
L’hort és un excel•lent mitjà per poder entendre i aplicar conceptes 
a priori difícils d’explicar de la natura. Per què les pastanagues 
són taronges, com s’alimenta una arrel... Són preguntes que 
s’intentaran respondre amb la praxi de microexperiments o 
treballs mitjançant la plàstica i la matemàtica.

Montse Arnau Viñals, professora de Matemàtiques a l’INS 
Ciutat de Balaguer i dinamitzadora de les activitats de l’hort de 
l’Escola Arrels de Mollerussa

125110081* Trabenco: Procesos de participación en la 
innovación educativa
Trabenco. La vida cotidiana en este centro público, un proyecto 
democrático y vivo, nos servirá como excusa para la reflexión 
sobre los procesos de participación en la acción e innovación 
educativa. Partiendo de nuestra experiencia concreta,  
trabajaremos sobre la escuela que queremos y soñamos.

Elvira Pacheco Pavon, maestra de Educación Primaria de la 
Escuela Trabenco de Madrid y Marisa Victor Crespo, maestra 
de Educación Infantil y Primaria de la Escuela Trabenco de Madrid

126110061** Enriquiment competencial de tasques pobres. 
Treballar (bé) les matemàtiques en una aula qualsevol: 
multicultural, diversa…
El currículum demana que desenvolupem les competències 
bàsiques des de totes les àrees. La proposta que presento 
funciona a molts centres de Primària i Secundària: nivell alt de 
competència matemàtica i col·laboració a desenvolupar les altres 
competències, en qualsevol tipus d’aula. 

Xavier Vilella Miró, professor de Matemàtiques a l’institut 
Vilatzara de Vilassar de Mar i membre de diversos grups 
d’innovació i recerca

Tarda de 15 a 18 h

122150031 Dansa-la!
Coneixerem mètodes i recursos per al treball del llenguatge 
i l’expressió corporals a l’escola, en el marc de la dansa 
organitzada, prenent com a punt de partida la dansa tradicional 
catalana. Per globalitzar la dansa en el context educatiu i 
recuperar un dels fets de diades i festes de l’escola.

Mercè Morera Álvarez, mestra de música, dansa tradicional i 
acordió diatònic

122150061 Desenvolupament de competències en la 
resolució de problemes a partir de jocs de taula i estratègies 
de càlcul mental
Des d’un enfocament del treball per competències es presenten 
referents teòrics i situacions didàctiques realitzades a Primària 
que exemplifiquen com treballar l’ús de jocs de taula com a eina 
per al desenvolupament d’habilitats de resolució de problemes 
i d’estratègies de càlcul numèric (mental i escrit).

Edelmira Rosa Badillo Jiménez, doctora en Didàctica de les 
Matemàtiques per la UAB. Professora lectora del Departament 
de Didàctica de les Matemàtiques (UAB). Formadora de mestres 
i professors de Matemàtiques. Autora de diverses publicacions

125150001* Taller de cuina a l’escola: Cuinar tot jugant
El curs pretén donar la informació necessària al professorat per 
poder realitzar tallers de cuina a l’escola amb infants d’Educació 
Infantil i Primària tot identificant els continguts i objectius sobre 
els quals es fonamenten, així com la seva organització i aplicació 
pràctica: materials, nombre  d’infants/adults, tipus de receptes, etc.

Mercè Garcia Llorens, exmestra d’escola bressol. Tècnica 
d’orientació del Consorci d’Educació de Barcelona

125150041* RECREA per REciclar materials i CREAr una 
nova cultura estètica
Té com a finalitat el reciclatge creatiu de materials fora d’ús, que 
facilita a les escoles i altres entitats educatives recursos per a una 
activitat rica i transformadora, evita el malbaratament d’objectes 
i posa a l’abast noves possibilitats de comunicació i creativitat.

Mar Márquez Olivella, escultora i mestra de Plàstica

125150081* Escola rural, escola de poble
Volem donar una visió de les característiques del treball a l’escola 
rural, a més de posar-nos en situació sobre la tipologia d’aquesta 
escola i els reptes que té plantejats. Per fer-ho hem demanat 
la col•laboració de mestres en actiu que treballen a diferents 
escoles i ZER de Catalunya.

Assumpta Duran Oller, membre del Secretariat d’Escola Rural 
de Catalunya, cocoordinadora de l’Observatori de l’Educació 
al Món Rural de Catalunya (OBERC) i mestra de Borredà 
(Berguedà)
Col•laboren: Marta Barrera, Xavier Geis i Montse Baquero

125150082* El Roure Gros 
Es presentarà el projecte de l’escola pública El Roure Gros: 
“Conèixer, descobrir i aprendre junts a través de la ciència”. Es 
posarà a debat l’organització de l’espai i el temps, la globalització 
dels sabers, l’autonomia dels infants, el paper del mestre i el 
procés d’aprenentatge dins aquest context.

Carme Alemany Miralpeix, cap d’estudis i mestra tutora de 
Cicle Superior de l’escola El Roure Gros i Balbina Tantiñá 
Forcada, secretària i mestra tutora d’Educació Infantil de l’escola 
El Roure Gros
Col•labora: Cristina Generó

125150083* La participació a l’escola, clau per construir el 
projecte educatiu
Considerem que la participació d’infants, famílies i mestres 
és clau per construir el nostre projecte educatiu. La gestió i 
organització de la vida a l’escola en tots els seus àmbits, on 
totes les persones tenen un paper compromès amb l’educació 
dels infants, és el fonament de la proposta que us presentem.

Carles Gràcia Martínez, mestre d’Educació Infantil, director de 
l’escola Els Pinetons de Ripollet.

126150091** Una escola acollidora inclusiva per a tot 
l’alumnat. Diferències, sí; desigualtats, no
Es proposaran criteris i estratègies per acollir tot l’alumnat, 
nouvingut i autòcton, en una escola realment inclusiva i 
intercultural. Es parlarà del paper del centre escolar com a lloc 
d’acollida i d’aprenentatge per a tothom. Es procurarà trobar 
el paper dels mestres i del professorat, les millors maneres 
d’utilitzar els recursos disponibles, de fer una bona tasca 
tutorial, de col·laborar amb les famílies i d’entomar els possibles 
conflictes.

Joan M. Girona Alaiza, psicopedagog, mestre i professor de 
Secundària

Matí i tarda de 10 a 13 i de 15 a 18 h

126180111** Recursos 2.0 avançats per a la creació de 
contingut
El curs té l’objectiu de formar docents, iniciats en l’experimentació 
amb aplicacions web, en eines avançades de producció digital. La 
formació se centrarà en aplicacions web 2.0, de creació i gestió 
de contingut i activitats d’aprenentatge, que podem inserir en els 
processos d’ensenyament-aprenentatge.

Ramon Pavia Sala, mestre d’anglès; llicenciat en Comunicació 
Audiovisual; màster en Ensenyaments i Aprenentatges en 
Entorns Virtuals

Segona setmana 
Del 9 al 13 de juliol
Matí de 10 a 13h
 
122210011 Innovant les ciències a l’aula: l’aprenentatge 
per indagació
El curs introduirà metodologies d’ensenyament de les ciències 
experimentals per indagació basat en models aplicats a Europa. 
Inclou activitats pràctiques, exposicions, demostracions, debats 
i reflexió, per adquirir coneixements metodològics i habilitats 
pràctiques per aplicar a l’aula.

Mario Barajas Frutos, professor del Departament de Didàctica 
i Organització Educativa de la UB. Coordinador a la UB del 
projecte Pathway (Camins per a la Formació en Ciències 
Experimentals amb Mètodes d’Indagació) i Aureli Caamaño 
Ros, enginyer químic per l’IQS, llicenciat en Química i doctor 
en Química per la UB. Catedràtic de Física i Química a l’IES 
Barcelona-Congrés. Formador de professorat.
Col·labora: Xavier Geis

122210051 Llegir i escriure conjuntament a l’aula. 
Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
Continguts, propostes i recursos encaminats a treballar la 
competència comunicativa, lingüística i audiovisual a partir de 
la lectura conjunta d’àlbums il•lustrats i de petites animacions. 
Es reflexionarà sobre el dret dels infants a ser educats en totes 
les eines de comunicació que tenen al seu abast. Aprendre a 
comprendre.

Teresa Creus Solà, professora emèrita de la Facultat de 
Ciències de l’Educació a la UAB. Departament de Didàctica de 
la Llengua, la Literatura i les Ciències Socials

122210081 El treball per projectes o la construcció del saber 
compartit a Primària (nivell inicial)
El treball per projectes a Primària ens permet investigar, dialogar, 
relacionar, contextualitzar, interpretar, representar, construir 
identitats... El curs vol ser una invitació a fer un projecte de la nostra 
pràctica docent a través del comentari de la pròpia experiència, de 
les idees dels textos a comentar, de l’anàlisi d’exemples i del visionat 
de pel•lícules. El curs tindrà un espai per realitzar un treball pràctic.

Carme Isalt Canals, mestra de l’Escola Isabel de Villena, grup 
de treball ICE de Projectes de Treball

12521001* Eines i recursos audiovisuals de suport al treball 
del llenguatge oral i escrit
En aquest curs es presentaran una sèrie d’eines, recursos i 
propostes per treballar els aspectes de llenguatge, tant oral 
com escrit, per a tot aquell alumnat que presenti dificultats 
d’aprenentatge. L’eina bàsica de treball serà l’ordinador.

Bernat Orellana López, disseny i programació de software educatiu 
i Eva Carretero Morato, mestra, logopeda i psicopedagoga

125210002* Descobrir altres cultures a la infància
Curs que dóna eines i estratègies per aprendre a conèixer 
i a conviure amb els col•lectius que conformen l’actual teixit 
multicultural de l’escola. Els recursos són dels camps de la 

Educació Primària
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Es posarà de manifest que en l’activitat científica no és 
imprescindible disposar d’equips ni de materials sofisticats, ja que 
poden fer-se experiències amb materials casolans.

Jordi Bañeras Saltor, professor de Física i Química de l’INS 
Pere Calders
 
126350041** Taller per introduir-se en la ceràmica. Com 
aplicar-la a Primària i Secundària. Nivells I i II
Com incorporar dins de l’aula la manipulació del fang des d’un 
punt de vista ceràmic, diferent de l’habitual, on sovint només es 
tenen en compte aspectes que el vinculen al modelat i per tant 
a solucions més aviat escultòriques.

Dolors Truco Pérez, docent a l’Escola d’Arts i Oficis de la 
Diputació de Barcelona 

126350111** Aplicacions d’Internet a l’aula
El curs està adreçat a mestres de Primària i professors de 
Secundària interessats en el coneixement i l’ús de les TIC/TAC 
i de les eines 2.0, així com de compartir les seves experiències. 
L’objectiu principal del curs és el d’ajudar els docents en les seves 
pràctiques educatives a l’aula dins d’aquest àmbit.

Lauro Delgado Sánchez, mestre, psicopedagog i professor de 
Llengua Anglesa

Primera setmana 
Del 2 al 6 de juliol
Matí de 10 a 13h

126110061** Enriquiment competencial de tasques pobres. 
Treballar (bé) les matemàtiques en una aula qualsevol: 
multicultural, diversa…
El currículum demana que desenvolupem les competències 
bàsiques des de totes les àrees. La proposta que presento 
funciona a molts centres de Primària i Secundària: nivell alt de 
competència matemàtica i col•laboració a desenvolupar les altres 
competències, en qualsevol tipus d’aula. 

Xavier Vilella Miró, professor de Matemàtiques a l’institut 
Vilatzara de Vilassar de Mar i membre de diversos grups 
d’innovació i recerca  

Tarda de 15 a 18 h

123150001 Educar amb perspectiva de gènere: eines i 
recursos
Curs que aborda les desigualtats que es pateixen per motiu de 
les relacions de gènere. Aclariment de conceptes, anàlisi i debat 
de situacions, i exposició d’eines i recursos per treballar aquest 
tema amb l’alumnat de Secundària.

Raül López Cancho, formador de l’Escola Lliure El Sol. 
Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania (Institut 
Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere)     

123150011 Contextos i competències a l’aula: el cas de 
l’energia
Es tracta d’un curs que pretén aportar idees i exemples 
al professorat de Ciències de com donar un enfocament 
competencial, multidisciplinari i contextualitzat a les activitats 
d’aula.

Marcel Costa Vila, professor de Ciències, IES Castellar, Digna  
Couso Lagarón, professora de la Facultat de Ciències de 
l’Educació de la UAB i Jordi de Manuel Barrabín, professor 
de ciències, IES Joan Miró

126150091** Una escola acollidora inclusiva per a tot 
l’alumnat. Diferències, sí; desigualtats, no
Es proposaran criteris i estratègies per acollir tot l’alumnat, 
nouvingut i autòcton, en una escola realment inclusiva i 
intercultural. Es parlarà del paper del centre escolar com a lloc 
d’acollida i d’aprenentatge per a tothom. Es procurarà trobar 
el paper dels mestres i del professorat, les millors maneres 
d’utilitzar els recursos disponibles, de fer una bona tasca tutorial, 
de col•laborar amb les famílies i d’entomar els possibles conflictes.

Joan M. Girona Alaiza, psicopedagog, mestre i professor de 
Secundària 

Matí i tarda de 10 a 13 i de 15 a 18 h

126180111** Recursos 2.0 avançats per a la creació de 
contingut
El curs té l’objectiu de formar docents, iniciats en l’experimentació 
amb aplicacions web, en eines avançades de producció digital. 
La formació se centrarà en aplicacions web 2.0, de creació i 
gestió de contingut i activitats d’aprenentatge, que podem inserir 
en els processos d’ensenyament-aprenentatge.

Ramon Pavia Sala, mestre d’anglès; llicenciat en Comunicació 
Audiovisual; màster en Ensenyaments i Aprenentatges en 
Entorns Virtuals     

Segona setmana 
Del 9 al 13 de juliol
Matí de 10 a 13h

123210051 Ortografia i competències bàsiques a l’ESO
“Escriure bé” és més que posar “v” quan toca. Implica assumir 
estratègies per elaborar el propi discurs i presentar-lo de manera 
adient: ortografia i puntuació, però també planificació prèvia i 
autocrítica per revisar-lo. I es pot convertir en un repte engrescador!

Joan Bustos Prados, cap d’Estudis d’ESO a l’escola Mare de 
Déu de Lourdes (Mataró)     

123210052 Llengua i metodologia a l’escola 2.0
Introduir eines informàtiques a l ’escola ha modificat 
considerablement l’enfocament del currículum, el paper del 
professorat i de l’alumnat i la manera de presentar tasques, 
fer-les i avaluar-les. Aquest curs vol donar eines i principis per 
afrontar aquests nous reptes.

M. Carmen Gracia Abadías, professora de l’IE Costa i Llobera, 
membre del grup Greal (UAB) i formadora de l’ICE (UAB)  
   
126210011** 33 experiments low-cost per aprendre 
meteorologia
És un curs de caire pràctic sobre activitats i experiències senzilles 
relacionades amb l’atmosfera, els fenòmens meteorològics, els 
aparells de registre i la predicció del temps atmosfèric. Està 
adreçat a docents de Primària o Secundària i, en general, a 
persones interessades per la meteorologia.

Marcel Costa Vila, professor de Ciències, IES Castellar i Jordi 
Mazón Bueso, professor ajudant, Escola d’Enginyeria de 
Telecomunicació i Aeronàutica de Castelldefels (UPC)

126210091** Escola i família: l’entrevista com a eina de 
treball amb les famílies
Aquest curs pretén formar en la teoria del vincle i l’organització 
familiar perquè pugui ser útil com a eina de preparació de 
l’entrevista i sigui un instrument de treball en la pràctica dels 
mestres. La prepararació de l’entrevista, com ens situem, com 
la tanquem, com ens sentim, i què en fem, de la informació.

Marta Galligó Mingo, psicòloga clínica. Professora col•laboradora 
de la Universitat de Barcelona del màster d’Acolliments, 
Adopcions i Postadopció 

126210092** Avaluar per aprendre (axa). L’avaluació per a 
la millora dels aprenentatges
Estratègies i eines per a l’ús formatiu de l’avaluació, en un 
currículum per competències. Com fer que l’alumnat: a) entengui 
què s’espera que aprengui; b) rebi feedback sobre la qualitat 
esperada del seu treball; c) constati els errors i sàpiga com 
millorar; d) s’involucri conscientment en les tasques escolars.

Àngel Domingo Villarreal, mestre de Primària i Secundària, 
formador en Didàctica i Organització, inspector d’Educació     

126210111** Barris de Barcelona a través de la càmera 
compacta
Conèixer les possibilitats tècniques i creatives de la càmera 
compacta, al mateix temps que redescobrim barris de Barcelona. 
Cal portar una càmera compacta.

Amparo Fernández Moreno, professora d’institut i fotògrafa     

Tarda de 15 a 18 h

123250081 De participar se n’aprèn participant. Com crear 
entorns participatius amb l’alumnat
Curs que pretén reflexionar i alhora donar recursos per 
aconseguir uns entorns més participatius (grup-aula i centre). 
Amb la idea de donar resposta sobre com treballar la participació 
amb l’alumnat, s’aclariran conceptes i es donaran eines que 
permetran conèixer els factors clau que hem de tenir presents.

Fermín Rodríguez Venegas, formador de l’Escola Lliure El 
Sol. Professor-tutor de diferents assignatures d’Educació Social 
(UNED). Màster en Educació per a la Ciutadania i Valors (UB)     

123250082 Rellegir el currículum a Secundària, de les 
competències bàsiques als projectes de treball
El curs pretén ser un instrument de reflexió que convida els 
assistents a rellegir el currículum de Secundària per tal de poder-
hi veure un camí de canvi que, des de l’experiència personal de 
cadascú, permeti adquirir els instruments necessaris per a la 
programació del treball competencial a l’aula.

Teresa Pietx Colom, directora de la Secció d’Institut de Gurb, 
professora d’anglès i Francesc Giménez Fàbregas, cap 
d’estudis de la Secció de l’Institut de Gurb

126250111** La integració del cinema de ficció i documental 
a l’aula
El curs vol oferir pautes per construir propostes didàctiques 
viables per saber com fer servir i rendibilitzar el cinema amb una 
finalitat educativa. Es tracta d’exposar una mena de receptari 
–això sí, pensat i justificat– per anar fent camí en aquesta gran 
tasca de l’alfabetització audiovisual.

Ramon Breu Panyella, coordinador de Cinescola, professor 
de l’Escola Solc     

126250112** Els audiovisuals a l’aula
Aprendre a partir del visionat de vídeos d’Internet amb molts 
ordinadors, sense aturades. Desenvolupar l’esperit crític vers els 
continguts d’Internet canviant la realitat “jo sóc tu”. Enregistrar, 
editar i comprimir àudio per a presentacions digitals de poc pes. 
Descriure situacions amb presentacions digitals.

Josep-Maria Seró Pujol, mestre a l’Escola Pràctiques 1 de 
Lleida   
  

Matí i tarda de 10 a 13 i de 15 a 18 h

123280111 Canvi metodològic: les TAC i les competècies 
bàsiques
Incorporar un canvi metodològic en l’activitat a l’aula: les TAC, 
tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement, en el marc de 
les CB i dels instruments d’avaluació, per aconseguir un sòlid 
procés EA. Elaborar material per a les aules. El professorat 2.0 
i les xarxes socials: PLE.

Sílvia Zurita Món, professora a l’INS Domènec Perramon i 
M. Carmen Díez Calzada, professora a l’INS Montserrat de 
Barcelona

Dues setmanes 
Del 2 al 13 de juliol
Matí de 10 a 13h

123310051 Escrivim i llegim contes en un clima de 
tranqui·litat, respecte i motivació personal
Taller d’escriptura i lectura de contes, utilitzant una metodologia 
que afavoreix la motivació per escriure i llegir, la construcció 
del jo de l’alumne, i també un clima a l’aula de respecte, de 
tranquil·litat, de sentit crític, de millora, d’avaluació constant, i 
de treball cooperatiu. 

Maria-Salut Renom Llonch, professora de Llengua i Literatura 
Catalana i Castellana i cap del Departament de Llengua     

123310052 I think, therefore I speak
És un curs pensat per millorar el nivell oral tant parlat com escoltat 
del professor de qualsevol matèria per ser més fluid en anglès. 
Està basat en jocs, música, concursos, role-play, etc.

Josep Maria Hurtado Deulofeu, cap del Departament de 
Llengües Estrangeres de l’Institut La Sedeta (Barcelona)     

Tarda de 15 a 18 h

123350051 Llegir, escriure i aprendre amb les TAC
Aquest curs va dirigit, si bé de manera no exclusiva, al professorat 
de llengua i literatura de Secundària. L’objectiu és plantejar una 
reflexió sobre la competència lingüística amb ajuda de les eines 
que hi ha a la xarxa. A cada sessió es presenten recursos per 
treballar una tipologia textual concreta.

Laia Benito Pericas, professora de Secundària     

123350091 La tutoria: un espai i un temps per dialogar
Sessions dinàmiques on treballarem la figura del tutor, les 

*  Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària  -  ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària

Àmbit virtual 
de les escoles d’estiu
L’Àmbit virtual és l’espai de trobada de les escoles d’estiu 
arrelades al territori català i organitzades per la FMRPC.  
A través d’aquest espai els mestres podem compartir fòrum, 
conferències i cursos amb companys que participen en 
les diferents EE catalanes. Trobareu més informació a 
http://www.acte.cat

Escoles d’Estiu de Catalunya

seves funcions, les eines i els diferents àmbits en els quals 
ha d’intervenir (alumne, grup, família, equip docent i entorn). 
Reflexions sobre l’adolescència (necessitats, interessos i 
capacitats). La gestió de conflictes i la mediació.

Mercè  Vicién Marca-noguer, psicopedagoga d’institut   

123350111 Les TIC a l’escola 2.0 des de la pràctica de l’aula
El curs pretén oferir propostes organitzatives de centre, de treball 
i de gestió de l’aula si es volen incorporar les TIC de forma 
intensiva, tant a 5è i 6è de Primària com a ESO. S’aportaran 
estratègies, recursos i metodologies de treball per aplicar a 
l’escola 2.0 i al treball de les classes.

Evaristo G. González Prieto, director de l’Institut Torre del 
Palau de Terrassa     

126350011** Taller de física recreativa
Veurem materials i activitats que faciliten el contacte de professors 
i d’alumnes amb la ciència a través de la seva vessant lúdica. Es 
posarà de manifest que en l’activitat científica no és imprescindible 
disposar d’equips ni de materials sofisticats, ja que poden fer-se 
experiències amb materials casolans.

Jordi Bañeras Saltor, professor de Física i Química de l’INS 
Pere Calders     

126350041** Taller per introduir-se en la ceràmica. Com 
aplicar-la a Primària i Secundària. Nivells I i II
Com incorporar dins de l’aula la manipulació del fang des d’un 
punt de vista ceràmic, diferent de l’habitual, on sovint només es 
tenen en compte aspectes que el vinculen al modelat i per tant 
a solucions més aviat escultòriques.

Dolors Truco Pérez, docent a l’Escola d’Arts i Oficis de la 
Diputació de Barcelona
     
126350111** Aplicacions d’Internet a l’aula
El curs està adreçat a mestres de Primària i professors de 
Secundària interessats en el coneixement i l’ús de les TIC/TAC 
i de les eines 2.0, així com de compartir les seves experiències. 
L’objectiu principal del curs és el d’ajudar els docents en les seves 
pràctiques educatives a l’aula dins d’aquest àmbit.

Lauro Delgado Sánchez, mestre, psicopedagog i professor de 
Llengua Anglesa     

Primera setmana 
Del 2 al 6 de juliol
Matí de 10 a 13h

124110041 Art, creativitat i pensament
Proposem conèixer l’art contemporani, des de l’aprenentatge 
dels principals conceptes i moviments artístics dels segles XX i 
XXI –vessant historiogràfica– fins a arribar a una visió pràctica 
de la creació artística, de la mà d’artistes que viuen i treballen a 
Barcelona –visita a la col·lecció de Can Framis.

Aquest curs es realitzarà a Can Framis. Roc Boronat, 116-126. 
Barcelona

Natàlia  Chocarro Bosom, responsable de Can Framis i cap 
de Premsa i Comunicació i Cristina Casals Soler, historiadora 
de l’Art

124110051 Curs de conversa en anglès amb temàtiques 
especialment pensades per a mestres
Millora la teva conversa en anglès i aprèn eines útils per utilitzar 
a l’escola. Curs adreçat a mestres que ja tenen coneixements 
d’anglès i desitgen practicar i millorar la forma d’expressar-se en 
aquesta llengua; a partir del nivell “Pre-intermediate”.

Maria-Teresa Maynar Jiménez, professora de la consultoria 
PIC i el Centre Cívic Sandaru 

124110052 El Pla de Lectura de Centre
La voluntat d’aquest curs és donar les primeres pautes per a 
l’elaboració del Pla de Lectura de Centre. A partir de l’experiència 
dels assistents es formarà un claustre imaginari que dissenyarà 
i gestionarà les tasques que completaran el PLEC d’un centre 
imaginari.

Joan  Portell  Rifà, formador del PLEC des de 2007 pel 
Departament d’Ensenyament 

124110101 Descobreix la teva veu
La veu és un reflex de la nostra ànima, de la nostra identitat. 
La veu és única per a cada individu i posseeix unes qualitats 
individuals que fa que no n’hi hagi dues d’iguals. És també una 
carta de presentació que utilitzem a totes hores, però, sabem 
realment quin paper exerceix la nostra veu i com està íntimament 
relacionada amb l’ús de les nostres possibilitats corporals? El 
cos és l’instrument que condiciona la qualitat de la nostra veu, és 
la caixa de ressonància. L’ús i la percepció interna que tinguem 
d’aquest revertirà inevitablement en l’emissió de la veu.

Maria-Josep Besson Ribas, musicoterapeuta i formadora

124110102 Explorant-nos. Eines per millorar el nostre estat 
físic i emocional 
El taller pretén incidir en el benestar físic i emocional 
del professorat a través de la percepció corporal, pautes 
d’ergonomia, estiraments, exercicis utilitzant pilotes de totes les 
mides, tècniques de relaxació i de respiració. La pràctica també 
incideix en el traspàs dels coneixements adquirits als infants.

Marta Benet Blasco, fisioterapeuta. Professora de l’EU 
Gimbernat 

124110111 Recursos per treballar amb la pissarra digital 
interactiva
En aquest curs es presentaran diferents recursos i programaris 
per ser emprats amb la pissarra digital interactiva que 
n’incrementin i en potenciïn l’ús. Es donarà resposta a les 
necessitats de les diferents etapes educatives, així com de les 
diferents àrees i matèries.

Almodis Orellana Bech, mestra de l’escola Emili Vallès 
d’Igualada. Formadora del professorat del Departament 
d’Educació     
Col•labora: David Atzet 

Tarda de 15 a 18 h

124150031 Iniciació al clown
Dirigit a aquelles persones que vulguin iniciar-se en el món del 
clown i, sobretot, que tinguin ganes de passar-ho bé i endinsar-se 
en el món de les emocions i del riure partint de l’essència i de 
la innocència de cadascú. Ni jutjarem ni serem jutjats, només 
jugarem i ens oblidarem del ridícul!

Núria Cela Hortal, pallassa, ballarina de claqué de la companyia 
Camut Band i cantant 

124150032 Consciència corporal i moviment: de la vivència a l’aula
El curs és un viatge que pren com a punt de partida la vivència del 
propi cos i l’escolta com a base per relacionar-nos amb nosaltres 
mateixos, l’altre, el grup i l’espai. Té una doble orientació: afavorir 
l’autoconeixement dels professionals i aportar eines per a la 
intervenció educativa.

Laia Capdevila Solà, tècnica en Educació; professora 
d’Estiraments i Consciència Corporal i Eva Alba Invernot, 
professora de Reflexologia Podal Infantil. Tallerista de dansa i 
forma part del projecte “Dansa a les escoles” 

Matí i tarda de 10 a 13 i de 15 a 18 h

124180091 Signes d’alerta a l’aula
Als docents ens és important reconèixer, en els alumnes, signes 
que ens alertin de possibles trastorns que poden esdevenir 
dificultats d’aprenentatge. En aquest curs presentem eines per 
descobrir-los, gestionar-los i realitzar les tasques oportunes de 
prevenció, suport i/o derivació.

Esperança Benaiges Cortilla, pedagoga, kinesiòloga i terapeuta 
de reflexos primaris (TMR) i Elisenda Peradejordi Cantallops, 
mestra, logopeda i kinesiòloga educativa

Segona setmana 
Del 9 al 13 de juliol
Matí de 10 a 13h

124210041 Reflexionart
Es tracta de compartir el projecte/recerca que ha realitzat la nostra 
escola en col·laboració amb el MNAC i el consorci d’educació de 
Barcelona, a partir del projecte “tutories d’art” que neix en el si del 
grup de llenguatges artístics del Consell de Coordinació Pedagògica. 
Un dels punts forts del curs serà descobrir com es pot reflexionar 
sobre els eixos transversals de l’educació (la igualtat de gènere, 
l’educació per la convivència, etc.) a partir del patrimoni artístic. 

Aquest curs es realitzarà al MNAC. Palau Nacional. Parc de 
Montjuïc

Noemí Rocabert Argila, mestra de Plàstica de l’escola Mestre 
Morera, Esther Fuertes Fuertes, tècnica del Departament 
d’Educació del MNAC i LLuís Vallvé Cordomí, Consorci 
d’Educació de Barcelona

124210042 Entremestres: dones artistes del segle XX, per 
una educació en la diferència al segle XXI
La intenció del curs és donar-vos uns coneixements bàsics i 
referents sobre trajectòries i obres d’artistes contemporànies que 
ens semblen especialment interessants per abordar temàtiques 
actuals que podeu treballar creativament des de qualsevol 
disciplina.

Assumpta  Bassas Vila, professora a la Facultat de Belles Arts 
de la Universitat de Barcelona i investigadora de Duoda i María 
José González  Madrid, professora a la Facultat de Belles Arts 
de la Universitat de Barcelona i investigadora de Duoda

124210051 Imatges que parlen de... Cinc itineraris entorn 
dels àlbums sense paraules
Els àlbums sense mots expliquen històries només amb imatges. 
En aquest curs analitzarem cinc tipus de narracions: versions, 
relats circulars, zooms, metamorfosis i històries paral·leles. Per 
conèixer-les, llegirem una selecció d’àlbums i farem activitats 
adaptables per treballar amb infants i joves.

Aquest curs es realitzarà a la seu de l’AM Rosa Sensat.  
(Av. Drassanes, 3 Barcelona)

Emma Bosch Andreu, professora de Didàctica de l’Educació 
Visual i Plàstica de la Universitat de Barcelona i membre 
del Seminari de Bibliografia Infantil i Juvenil de l’Associació  
de Mestres Rosa Sensat     

124210052 Per què als nens els agrada escolar contes i als 
grans explicar-los?
Explicar l’experiència del grup MARC i a partir d’aquí oferir 
estratègies i recursos per poder afrontar amb més seguretat 
i coneixements la narració oral a classe utilitzant solament els 
elements bàsics de la comunicació oral: veu, gest i mirada.

M. Àngels Ollé Romeu, membre del Consell de Redacció de la 
revista In-fàn-ci-a i Grup MARC (mestres àvies recuperadores 
de contes)

124210091 Com fer l’aprenentatge significatiu a l’aula
Idees, eines, estratègies i recursos pràctics per aplicar a l’aula 
amb pràctiques i produccions motivadores. Variables que fan 
millorar l’aprenentatge i el clima de l’aula. Com guanyar-se 
l’autoritat dels alumnes i prevenir i evitar problemes de disciplina. 
Resultats dels centres i comentaris dels alumnes.

Antoni Ballester Vallori, mestre de Primària, professor de 
Secundària de l’IES Baltasar Porcel i doctor en Geografia     

Tarda de 15 a 18 h

124250002 Estratègies per educar en la laïcitat a l’aula
Aquesta proposta és una invitació a la reflexió sobre la laïcitat 
en el dia a dia dels centres educatius. El curs se centrarà a 
apropar el concepte de laïcitat als participants i a entendre els 
conceptes fonamentals que l’envolten i a establir estratègies per 
ser aplicades directament a l’aula.

Emma Puig Bosch, formadora de l’Escola Lliure El Sol. Mestra 
d’Educació Infantil 

124250041 Taller de construcció d’un titella gegant pels 
infants 
El detall de les diferents etapes de construcció d’un titella 
gegant a partir de material reciclable, i també la iniciació a la  
manipulació d’aquest. Parlarem de com organitzar un espectacle 
o una desfilada.

Souihel Azziz, titellaire, constructor i artista plàstic de la 
companyia “géants du sud” (gegants del sud) 

124250091 Les competències bàsiques, transició a la 
ciutadania plena en joves i adults
Curs que reflexiona sobre com augmentar el nivell de 
competències bàsiques de la població jove i adulta per tal d’afavorir 
la cohesió social en un entorn en crisi com l’actual. Treballarem 
les competències bàsiques transprofessionals i les aptituds amb 
una perspectiva personal, cívica, social i laboral.

Àngel Marzo Guarinos, professor d’Escola d’Adults i professor 
de la Universitat de Barcelona i Félix  Eroles Torrecilla, 
professor d’aula mentor  i expert en TIC en l’àmbit de la formació
Col·labora: Gemma Nadal 

Matí i tarda de 10 a 13 i de 15 a 18 h

124280081 Implicacions professionals en l’abordatge dels 
maltractaments infantils dins de l’àmbit escolar: eines de 
detecció i intervenció
El curs pretén oferir un coneixement del marc legal i dels 
protocols existents per a la detecció, intervenció i prevenció 
dels maltractaments infantils, i també donar criteris tècnics i 
pautes d’actuació als professionals de l’àmbit escolar, tant en 
les situacions de sospita com de certesa de maltractament, per 
donar-los seguretat en la seva tasca professional a l’escola.

Josep Maria Torralba Roselló, professor, Departament 
de Treball Social i Serveis Socials, Facultat de Pedagogia, 
Universitat de Barcelona    

Dues setmanes 
Del 2 al 13 de juliol
Matí de 10 a 13h

124310031 Cos, moviment i benestar
Mitjançant el moviment i el cos, generarem una sèrie de recursos 
per a l’autoconeixement emocional i la potenciació de les 
emocions positives des d’un vessant experiencial i de reflexió 
cognitiva. L’objectiu final és incidir en la salut física i emocional 
i retornar al nostre cos, eina de vida i treball.

Lorena Casal Valdés, professora de Secundària, entrenadora 
de GRE i instructora corporal     

124310052 A cor què vols. Literatura infantil i juvenil i 
dinamització a la lectura
La literatura infantil i juvenil està molt arrelada a l’escola, que 
és un dels marcs on més es parla de llibres i per tant un dels 
llocs idonis per fomentar l’hàbit lector. Per fer-ho cal associar la 
lectura a activitats plaents, conèixer els llibres que volem acostar, 
i reflexionar sobre la seva dinamització.

El curs es realitzarà a la Biblioteca de l’Associació Rosa Sensat, 
Av. de les Drassanes, 3-5, 08001 Barcelona

Amàlia Ramoneda Rimbau, bibliotecària de l’Associació de 
Mestres Rosa Sensat     
Col·labora: Emma Bosch i Joan Portell

124310101 L’educació emocional i el cos (el ioga com a eina 
de coneixement)
Coneixement de les emocions, mitjançant el cos. El ioga com a eina de 
treball. Curs pràctic i vivencial per descobrir la imatge de les emocions 
al cos i aprendre les tècniques necessàries per administrar-les. 
Aprendre a treballar les emocions dels infants dins de l’aula.

Anna Hidalgo Martínez, professora de ioga de l’escola Viniyoga, 
especialista en tècniques de Gestalt     

Tarda de 15 a 18 h

124350031 Veu creativa
Treball basat en tècniques taoistes i el mètode creat per Fedora 
Aberasturi, “Sistema conscient per a la tècnica del moviment”, 
aplicat a la veu.  És adequat per a tothom que fa servir la veu 
com a eina. Pràctica dirigida a qui vulgui aprofundir en el propi 
creixement i millorar l’expressió.

Ester Formosa Plan, cantant, actriu i mestra de Veu Creativa 

124350081 Grup d’aprofundiment i debat del Tema General
Les persones que hi participem, reflexionarem i aprofundirem 
respecte a les intervencions del conferenciant del matí i, des de 
la pràctica educativa intentarem  aportar idees per al dia a dia 
de la classe i/o centre educatiu.

Col·lectiu Refem l’escola     
 
124350111 Les eines web 2.0 i la pràctica docent
Molt pràctic: farem blogs, coneixerem els wikis. Editarem i 
penjarem vídeos, imatges, àudio i presentacions. Practicarem 
amb xarxes socials. Promourem la competència digital del 
professorat i afavorirem la reflexió en la seva pràctica i la posada 
en comú d’experiències basades en l’ús d’eines Web 2.0.

Àngel Garcia Velázquez, especialista en Webs 2.0 i xarxes 
socials. Professor a l’IES Pau Claris (Barcelona)  
   
124350112 Connecta’t per aprendre: Aprenentatge social i 
personalitzat
La connexió a la informació i la comunicació amb d’altres 
persones ens poden ajudar a desenvolupar les nostres 
competències. En el curs es faciliten recursos, experiències i 
propostes innovadores per aprofitar Internet. Les tecnologies 
permeten personalitzar els aprenentatges i, alhora, aprendre 
socialment.

Jordi Jubany Vila, mestre, antropòleg social i cultural i assessor TIC.   

Educació Secundària

Cursos Comuns

Escola d’Estiu de l’Anoia 
http://gmanoia.pangea.org. Tel.: 938040453 
Escola d’Estiu Jaume Miret, de Lleida 
http://www.mielleida.cat. Tel.: 973263561 
Escola d’Estiu del Maresme 
http://www.memcat.org/escolaestiu. Tel. 627924272 
Escola d’Estiu del Penedès 
edesaifores@gmail.com. Tel.: 670513578
Escola d’Estiu del Priorat 
http://gmpriorat.blogspot.com/  Tel./fax: 977830672 
Escola d’Estiu del Ripollès 
gibertmoliner@gmail.com 
Escola d’Estiu de Rosa Sensat 
http://www.rosasensat.org Tel.: 934817374  
Escola d’Estiu de la Terra Alta 
cmestresta@gmail.com Tel./fax: 977420185
Escola d’Estiu de les Terres de l’Ebre  
http://usuaris.tinet.org/mrpte/cursos.htm Tel.: 628445802
Escola d’Estiu de l’Urgell-Segarra 
http://www.geus.pangea.org  Tel.: 647200520
Escola d’Estiu del Vallès Occidental 
http://amgali.pangea.org  Tel.: 649968398
Escola d’Estiu del Vallès Oriental 
http://www.casaldelmestre.org Tel.: 938600140 
Àmbit virtual Escoles d’Estiu  
http://www.acte.cat 
Escola d’Estiu de l’Educació de persones adultes  
http://aadults.pangea.org/Programa12.htm.  Tel.: 686560149 
Escola d’Estiu Zona Nord de 9 Barris
033educa@gmail.com Tel.: 933595576
Escola d’Estiu del Bages 
cmedrano@fub.edu Tel.: 938774179
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