
 

 

X Jornada 0-6: Vet aquí una jornada  I  Jornada Inscripció 15 € 

Eines per treballar de manera inclusiva a través de la dansa i el moviment  I P  S  Taller-ESTIU Inscripció 120 € 

Escriptura creativa: jugar amb les paraules P  S  Curs-ESTIU Inscripció 30 € 

Equipa’t de bones pràctiques a secundària  S  Curs-ESTIU Inscripció 20 € 

100 reptes STEAM per al ROBOLOT/EDUCABOT amb Arduinoblocks S FP Curs Inscripció gratuïta 

Robolot. XIV Jornada de difusió i intercanvi d'experiències relacionades amb els robots didàctics S FP 
Jornada 

Inscripció gratuïta 

Montblanc: Recursos educatius de la Unió Europea (3a Edició) S FP Curs Inscripció gratuïta 

Taller de fusta per a l'aula de tecnologia i visual i plàstica S FP Curs-ESTIU Inscripció 50 € 

Mesures de la Presa de Terra FP Curs-ESTIU   Inscripció gratuïta 

Actualització normativa de les ICT i antenes i la seva aplicació  FP Curs-ESTIU  Inscripció gratuïta 

Metodologies de programació amb Arduino FP Curs-ESTIU  Inscripció gratuïta 

El nou model de l'Administració Electrònica FP Curs-ESTIU Inscripció gratuïta 

Recursos per a l'educació emocional : "Les emocions es treballen o es viuen?”  FP Taller-ESTIU Inscripció gratuïta 

 

Més informació: https://www.udg.edu/ca/ice 

I Educació infantil  P Educació primària  S Educació secundària  FP Formació Professional   

 

 
Bústia de propostes formatives  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://aserv.udg.edu/MAU/icefnu/Client/Oferta/Detall2/18940?_ga=2.212768212.1798942824.1551690693-501234240.1540291956
https://escoladedansacelra.koobin.com/
https://aserv.udg.edu/MAU/icefnu/Client/Oferta/Detall/5186
https://aserv.udg.edu/MAU/icefnu/Client/Oferta/Detall/5066?_ga=2.238884032.1350388193.1554104300-2115855816.1540289993
https://aserv.udg.edu/MAU/icefnu/Client/Oferta/Detall2/18901?_ga=2.23814777.23010664.1551086198-125790025.1540381313
https://aserv.udg.edu/MAU/icefnu/Client/Oferta/Detall2/18958?_ga=2.24911548.749368254.1552304546-2115855816.1540289993
https://aserv.udg.edu/MAU/icefnu/Client/Oferta/Detall/5162
https://aserv.udg.edu/MAU/icefnu/Client/Oferta/Detall/5174
https://aserv.udg.edu/MAU/icefnu/Client/Oferta/Detall/5172
https://aserv.udg.edu/MAU/icefnu/Client/Oferta/Detall/5170
https://aserv.udg.edu/MAU/icefnu/Client/Oferta/Detall/5181
https://aserv.udg.edu/MAU/icefnu/Client/Oferta/Detall/5182
https://aserv.udg.edu/MAU/icefnu/Client/Oferta/Detall/5195
https://www.udg.edu/ca/ice
https://goo.gl/forms/Kju845JqBL61zWLz2
https://goo.gl/forms/Kju845JqBL61zWLz2


 

INFORMACIONS D’INTERÈS 

 

 
 

X Jornada 0-6: Vet aquí una 
jornada 

10 i 11 de maig de 2019 
Centre Cultural La Mercè de 

Girona 

 
  

Ciència entre tots   
4 de maig de 2019 

Inscripcions 

 
 

 
 

Fes ciència amb el mòbil a 
l’aula 

 

 
 
 

ECONOREPTES 2019. 
Concurs d’economia per a 

4t d’ESO 
Inscripcions fins al 26 d’abril  de 

2019 
 

 
 
 

 
 
 

Aprenentatge cooperatiu en la 
docència universitària  

SYMPOSIUM INTERNACIONAL 
Girona, 9 i 10 de maig de 2019 

 

 
 

 
 

ROBOLOT. XIV Jornada de 
difusió i intercanvi 

d'experiències relacionades 
amb els robots didàctics  

 11 de maig de 2019 
 

 

 

 
 

Jornada d’intercanvi 
d’experiències de secundària  

8 i 9 de juliol  de 2019 

Presentació de comunicacions fins 
al 22 d’abril de 2019 

(ice@udg.edu) 

 

 
 

VI Jornada d’FP de les 
comarques gironines: 

“Sacsegem l’FP” 
6 de juny de 2019  

Inscripcions i programa 
disponibles properament 

 
 

Publicació digital  
Comunicacions presentades a les  

V Jornades TIC i Educació  
del 19 al 20 d’octubre de 2018 

 
 

Vídeo 
V Jornades TIC i Educació  

del 19 al 20 d’octubre de 2018 

 
 

Convocatòria 18-19  
Adreçada a Professorat d’FP 

 

 
 

Oferta FP integrada a 
Girona  

Nous cursos de formació 
ocupacional 

CURS 2019-2020 
 

 
L’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach també contribueix a la formació permanent, a l’assessorament tècnic dins el camp de la planificació 

educativa,  la recerca,  la innovació pedagògica i la millora de la qualitat de la docència a la universitat. 

 
 

Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach 
Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona 

Edifici Jaume Casademont 

c/ Pic de Peguera, 15, porta B, 1ª planta, despatx 33 

17003 Girona 
Tels. 972 41 87 02 /03 

http://www.udg.edu/ice/ 

  
 
 

https://aserv.udg.edu/MAU/icefnu/Client/Oferta/Detall2/18940?_ga=2.178050405.1798942824.1551690693-501234240.1540291956
https://aserv.udg.edu/MAU/icefnu/Client/Oferta/Detall2/18940?_ga=2.178050405.1798942824.1551690693-501234240.1540291956
https://www.cienciaentretots.cat/ca/
https://www.cienciaentretots.cat/ca/inscripcions-1/
http://msteam.mschools.com/?utm_source=%2a%20mSchools%20mailing%20list%20%2a&utm_campaign=507f936e4d-EMAIL_CAMPAIGN_2018_06_27_01_59_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_e6934f6547-507f936e4d-191514337
http://msteam.mschools.com/?utm_source=%2a%20mSchools%20mailing%20list%20%2a&utm_campaign=507f936e4d-EMAIL_CAMPAIGN_2018_06_27_01_59_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_e6934f6547-507f936e4d-191514337
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHnsUjqqjHyg_ip-i6UzGPBrmhAmur8WNuXO1AmxVk-Cmh_Q/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHnsUjqqjHyg_ip-i6UzGPBrmhAmur8WNuXO1AmxVk-Cmh_Q/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHnsUjqqjHyg_ip-i6UzGPBrmhAmur8WNuXO1AmxVk-Cmh_Q/viewform?vc=0&c=0&w=1
http://bit.ly/xidaccat
http://bit.ly/xidaccat
https://sites.google.com/view/xidacsymposiumcat/
https://aserv.udg.edu/MAU/icefnu/Client/Oferta/Detall2/18958?_ga=2.24911548.749368254.1552304546-2115855816.1540289993
https://aserv.udg.edu/MAU/icefnu/Client/Oferta/Detall2/18958?_ga=2.24911548.749368254.1552304546-2115855816.1540289993
https://aserv.udg.edu/MAU/icefnu/Client/Oferta/Detall2/18958?_ga=2.24911548.749368254.1552304546-2115855816.1540289993
https://aserv.udg.edu/MAU/icefnu/Client/Oferta/Detall2/18958?_ga=2.24911548.749368254.1552304546-2115855816.1540289993
https://aserv.udg.edu/MAU/icefnu/Client/Oferta/Detall/5066
https://aserv.udg.edu/MAU/icefnu/Client/Oferta/Detall/5066
mailto:ice@udg.edu
https://www.udg.edu/ca/viu/Serveis-Universitaris/Llibres-i-revistes-UdG/cataleg/detall?ID=2182
https://www.youtube.com/watch?v=g73C23fq-8k
http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formaciocollectiusespecifics/formacio_professional/estades/
http://www2.girona.cat/ca/consellfpo/guiafp
http://www2.girona.cat/ca/consellfpo/guiafp
http://www.udg.edu/ice/
https://twitter.com/iceudg
https://www.facebook.com/ICEUDG

