ACTIVITATS DE FORMACIÓ D’ÀMBIT NO UNIVERSITARI
1r trimestre

Infantil
L'educació infantil, nous escenaris per descobrir Taller. Inscripció tancada!

Inscripció: 20€

Sensibilització en la Pràctica Psicomotriu Educativa. Emoció, relació i pensament en joc, per ajudar
a créixer Curs. Inscripció oberta!

Inscripció: 50€

Democràcia als centres de primària: Jornada de Reflexió sobre Experiències Democràtiques Jornada

14 de novembre. Inscripció oberta!

Inscripció gratuïta

Gestalt i Educació. Recursos personals per gestionar situacions d'aula Curs. Inscripció oberta!

Inscripció: 40€

Danses tradicionals: música, educació i moviment Curs. Últims dies!

Inscripció: 40€

Jornades del Ball del Llémena 2015-curs intensiu de música i dansa tradicionals Curs. Últims dies!
Inscripció: 65€

Primària
Viu un repte! Estratègies per fomentar la creativitat i innovació a l'escola (2ª ed.) Curs. Inscripció

oberta!
Gestalt i Educació. Recursos personals per gestionar situacions d'aula Curs. Inscripció oberta!
Democràcia als centres de primària: Jornada de Reflexió sobre Experiències Democràtiques Jornada

14 de novembre. Inscripció oberta!
Sensibilització en la Pràctica Psicomotriu Educativa. Emoció, relació i pensament en joc, per ajudar
a créixer Curs. Inscripció oberta!
L’occità i Occitània: llengua i cultura occitanes Curs. Últims dies!
Danses tradicionals: música, educació i moviment Curs. Últims dies!

Jornades del Ball del Llémena 2015-curs intensiu de música i dansa tradicionals Curs. Últims dies!
Eines per llegir i escriure a primària

(Escola Municipal d’Humanitats) Taller. Inscripció oberta!

Inscripció gratuïta
Inscripció: 40€
Inscripció gratuïta
Inscripció: 50€
Inscripció 40€
Inscripció: 40€
Inscripció: 65€
Inscripció: 35€

Secundària
Programa de formació científica, tecnològica i matemàtica (CTM) Curs. Últims dies!
Danses tradicionals: música, educació i moviment Curs. Últims dies!
L’occità i Occitània: llengua i cultura occitanes Curs. Últims dies!
Reptes Robolot amb Imagina 3DBot Scratch , Imagina 3DBot, Arduino i Impressió 3D (Iniciació)

Curs. Últims dies!
Jornades del Ball del Llémena 2015-curs intensiu de música i dansa tradicionals Curs últims dies!

Inscripció gratuïta
Inscripció: 40€
Inscripció 40€
Inscripció gratuïta
Inscripció 65€

Gestalt i Educació. Recursos personals per gestionar situacions d'aula Curs

Inscripció: 40€

Gestiona el teu equip de treball i aconsegueix millors resultats Curs. Últims dies!

Inscripció: 35€

FP
Taller de Proteccions Diferencials en instal·lacions elèctriques - Dimensionat i comprovacions Curs.

Últims dies!

Gestalt i Educació. Recursos personals per gestionar situacions d'aula Curs. Inscripció oberta!
Reptes Robolot amb Imagina 3DBot Scratch , Imagina 3DBot, Arduino i Impressió 3D
(Iniciació) Curs. Últims dies!
Gestiona el teu equip de treball i aconsegueix millors resultats Curs. Últims dies!

Inscripció: 56€
Inscripció: 40€
Inscripció gratuïta
Inscripció: 35€

Més informació: www.udg.edu/ice

JORNADES, TROBADES PEDAGÒGIQUES I CONFERÈNCIES

Democràcia
als centres de primària
Jornada de Reflexió sobre Experiències Democràtiques
14 de novembre de 2015 - Girona
Des de l’any 2010 el Grup de Recerca Demoskole està treballant diversos aspectes relacionats amb la democràcia i
la participació en els centres de primària i de secundària. Enguany, seguint amb la investigació que estem
desenvolupant, ens proposem analitzar quins són els aspectes claus que ajuden a fomentar la democràcia i la
participació als centres, en concret, als d’educació infantil i primària.
En aquest marc, ens ha semblat oportú convocar els i les mestres interessades en el tema per treballar de manera
conjunta, aprofundir-hi i així poder afinar al màxim quines podrien ser considerades pràctiques d’elevada qualitat
democràtica.
Els nuclis que centraran el debat seran quatre: 1) el govern i la gestió de les escoles (“governança”), 2) el clima del
centre (“habitança”), 3) l’atenció a la diversitat (alteritat), i 4) la convivència (valors i virtuts). La finalitat d’aquest
debat és consensuar un conjunt d’orientacions que ens permetin valorar la qualitat democràtica dels quatre àmbits que
hem esmentat.
Inscripcions i més informació: http://www.udg.edu/tabid/6126/Default.aspx?ID=1704

I Jornada de Bones Pràctiques 'La Dansa a l'escola'
14 de novembre de 2015 - Banyoles
L'Associació de Professionals de la dansa de Catalunya i Moviment Lantana, organitzen - amb la col·laboració
de la Universitat de Girona- la I Jornada de Bones Pràctiques 'La Dansa a l'escola'. Es durà a terme el 14 de
novembre de 2015 a Banyoles, amb l'objectiu de donar visibilitat a aquells projectes que tenen la dansa com a
vehicle pedagògic/educatiu, i aconseguir una major presència de la dansa a l'escola amb projectes de qualitat.
La jornada serà un espai de trobada per a compartir experiències, i sumar esforços, en la qual es presentaran
diversos casos de Bones Pràctiques professionals.
Aquestes presentacions i les conclusions de la jornada es faran públiques i es difondran a través de diversos canals i
mitjançant una publicació de la Universitat de Girona.
Hi podran assistir tots els professionals de la dansa, mestres d'escola, educadors socials, psicòlegs, pedagogs..., i
altres professionals interessats en la dansa.
Enllaç per fer l’enviament de propostes:
https://docs.google.com/forms/d/10twxg6VthA8x1JEmRPlzlfE2MTTcWUsgkpGKlRh0QnE/viewform

PROJECTES D’INNOVACIÓ

14a convocàtoria de la beca
Josep Pallach
L’Ajuntament de Girona i l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Girona, de comú acord i amb
motiu de l’interès mutu pels temes educatius que afecten la ciutat de Girona i per les activitats de formació permanent
que s’adrecen al professorat de la ciutat, tenen signat un conveni de col·laboració conjunta i biennal d’una beca per
finançar projectes d'innovació educativa relacionats amb la ciutat de Girona i dels quals es vulgui fer una
explotació didàctica.
La beca va adreçada a professors universitaris i no universitaris de qualsevol nivell educatiu: educació infantil i
primària, ESO, cicles formatius i batxillerat.
Així com a les entitats o associacions que estiguin legalment constituïdes com a associacions sense ànim de lucre.
El termini de presentació de projectes és el 2 de novembre de 2015.
Més informació: http://www.udg.edu/tabid/6093/default.aspx

Aquest curs 2015-2016 us presentem la 3a edició de Girobòtica, un projecte de la Universitat de Girona que, amb
el suport del Departament d´Ensenyament, promou el treball en equip, la innovació, la creativitat i l'emprenedoria
entre els infants a través de la resolució d’un repte. El projecte pretén despertar la curiositat dels més petits i fomentar
l’interès per la ciència i la tecnologia.
El projecte d’aquest curs, que s’adreça com en anteriors edicions a nens i nenes d’educació primària (d'entre 6 i 12
anys) de les escoles de les comarques gironines, planteja el següent repte:
L’escola que imaginem
Us proposem que observeu atentament la vostra escola
i dissenyeu un projecte de millora
Aquest primer trimestre, l’ICE ofereix una activitat formativa adreçada a mestres de les escoles participants o que
estiguin interessades en el projecte. Per a més informació i inscripcions adreceu-vos a:
http://www.udg.edu/tabid/6126/Default.aspx?ID=1698
Aquest mes de setembre, els centres de primària rebreu informació més detallada del projecte que també trobareu a:
Web de Girobòtica: http://www.udg.edu/jornades/Girob%C3%B2tica/Presentaci%C3%B3/tabid/20648/language/caES/Default.aspx

La Universitat de Girona, a través de l’ICE Josep Pallach, ofereix als alumnes de 1r de batxillerat o de cicles formatius dels
centres de secundària de les comarques gironines, Maresme i Osona la possibilitat de realitzar una estada de tres dies a les
diferents Facultats i Escoles de la Universitat de Girona o centres adscrits a la mateixa amb seu a l’àrea metropolitana de
Girona.
Programa STUDIA de la Universitat de Girona té per objectiu oferir als estudiants de primer de batxillerat i cicles formatius
de les Comarques Gironines, Maresme i Osona un contacte directe amb la universitat. Amb aquesta iniciativa l’alumnat té
la possibilitat d’assistir a les classes i a les pràctiques, com a oients, dels estudis que ofereixen les diferents Facultats que
els interessen.
STUDIA té una durada de tres dies i començarà el 7 de març de 2016. El primer dia es rebrà els estudiants conjuntament
en una jornada informativa de benvinguda institucional i de presentació a les diferents Facultats, Escoles i Centres
Adscrits. Els altres dos dies durant el matí o la tarda, l’alumnat assistirà a les classes regulars que cada Facultat haurà
establert en un horari, d’acord amb la tria prèvia de l’alumnat.
Més informació i inscripció al programa: http://www.udg.edu/tabid/6126/Default.aspx?ID=1711

Tecnorepte és un projecte universitari, que proposa un repte cada any: pensat i dissenyat per professorat de l´especialitat
de Tecnologia de secundària de l´Equip ICE de Tecnologia i professorat de l´Escola Politècnica Superior de la Universitat de
Girona. La principal característica del disseny del repte és que tingui molt present el currículum de la matèria de
Tecnologia, de manera que el professorat pugui implementar-ho fàcilment a l´aula. La participació al Tecnorepte és gratuïta
i va dirigida a l´alumnat d´ESO que vulguin proposar una possible, però no única, solució a un repte plantejat.
Trobareu més informació a la pàgina web:
http://www.udg.edu/projectes/Tecnorepte/Presentaci%C3%B3/tabid/20863/language/ca-ES/Default.aspx

Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat

La Xarxa Vives d’Universitats organitza una Lliga de Debat entre equips d’estudiants de 4t d’ESO i Batxillerat.
L’objectiu de la competició és fomentar l’ús de la paraula entre els estudiants. Sota el format d’un enfrontament dialèctic
s’ha de defensar una posició a favor o en contra sobre un tema polèmic i d’actualitat. La finalitat és crear un espai on els
alumnes aprenguin a parlar en públic i exercitin les seves capacitats de treball en equip i d’oratòria.
Les bases, el reglament i els premis de les proves es poden consultar a:
http://www.vives.org/serveis/lliga-de-debat-universitari/lliga-de-debat-de-secundaria-i-batxillerat/ldsb-2016/

La lliga consta d’una fase local a la UdG, en la que poden participar equips provinents de centres d’ensenyament de la seva
àrea d’influència (comarques gironines, Maresme i Osona). Els equips guanyadors de la fases locals a cada universitat de la
Xarxa passaran a la fase final, que se celebrarà el 29 i 30 d’abril de 2016 a la Universitat Politècnica de València.
Inscripcions: Del 15 de setembre al 19 de novembre de 2015
Vídeos:
https://www.youtube.com/watch?v=zQC7_6OmljI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3BQUxBh9Y4o
Més informació:
http://www.vives.org/serveis/lliga-de-debat-universitari/lliga-de-debat-de-secundaria-i-batxillerat/ldsb2016/inscripcio-i-documentacio/

Programa de Formació Científica, Tecnològica i Matemàtica (CTM)
El programa de formació científica, tecnològica i matemàtica (CTM), organitzat pel Departament d’Ensenyament amb la
col·laboració dels Instituts de Ciències de l’Educació de la UPC, la UdG, la UdL i la URV, té com a finalitat afavorir la
formació científica, tecnològica, matemàtica i didàctica del professorat amb l’objectiu de facilitar la transferència de la
formació rebuda a l’acció docent i millorar tant l’aprenentatge competencial com els resultats de l’alumnat.
Per dur a terme el programa es comptarà amb la col·laboració d’institucions i entitats que es dediquen a la recerca i a
la comunicació científica, tecnològica, matemàtica i didàctica per tal d’aprofitar la riquesa dels recursos existents i
apropar l’activitat docent a la realitat social, científica i tècnica i promoure la innovació a partir de la interacció entre
l’ensenyament i la recerca. Així mateix, també es comptarà amb la col·laboració d’empreses innovadores que facilitin el
coneixement del món econòmic i productiu.
Les persones i centres participants en aquesta formació tindran accés al Programa de suport a la realització de treballs
de recerca d’alumnat de batxillerat en col·laboració amb personal investigador d’entitats de recerca.
Més informació:
http://www.xtec.cat/web/formacio/actualitzacio_cientifica_didactica/ctm/presentacio

ESTADES DE FORMACIÓ PER A PROFESSORAT DE FP
Tipus A

Les estades de Formació tipus A és un recurs formatiu que té el professorat de FP i Secundària per acostar-se a la
realitat dels processos productius, les tecnologies actuals i la prestació de serveis en empreses i institucions. Les
estades són una forma important de reciclatge que significa per als docents l’adquisició de nous coneixements que
podran transmetre a l’alumnat.
Es poden sol·licitar per a qualsevol època de l´any, exceptuant els períodes de vacances. El termini de presentació de
sol·licituds serà des de l´1 de setembre del 2015 fins al 30 de juny del 2016.
Trobareu més informació al següent enllaç:
http://www.xtec.cat/web/formacio/formacio_professional/estades

INFORMACIONS D’INTERÈS
Els drons i les seves aplicacions a l´arquitectura i la construcció
Conferència a càrrec del Sr. Jordi Guerrero Martín, CEO de la StartUp Dron
Visual que s'impartirà el dijous 15 d'octubre (12:00) a la Sala d'Actes Edifici P1
de l' Escola Politècnica Superior de la UdG. Activitat gratuïta dirigida a estudiants
d´ESO i Batxillerat de la branca tecnològica.
Per assistir-hi només cal que confirmeu el nombre de persones a:
josep.ferrer@udg.edu
Més informació:
http://www.udg.edu/eps/IniciArxiudactivitats/tabid/3202/p/45723/language/c
a-ES/Default.aspx
Fires de Sant Narcís: Sortim de gresca?
Activitat organitzada per La Caseta – Serveis Educatius de Girona que consisteix en
una xerrada que es fa pels volts dels dies de Fires de Girona. Durant la xerrada
s'expliquen mesures de prevenció i de seguretat per tal de gaudir de les festes
sense posar-se en risc. S’adreça a alumnes de 4r d’ESO dels centres educatius de
Girona.
Més informació:
http://www.girona.cat/lacaseta/recursoseducatius/solicituds/activitats_detalls.php?i
d_activitat=1050

Setmana CodeWeek
La Setmana CodeWeek, promoguda per la Unió Europea, pretén apropar la
programació i l'alfabetització digital a tothom d'una manera divertida i atractiva.
L’objectiu és fomentar la programació als diferents països de la Unió Europea com a
activitat que afavoreix la resolució de problemes, la creativitat i el pensament
estructurat. Se celebra del 10 a 18 octubre 2015.
Més informació: http://www.xtec.cat/web/centres/celebracions/2015/codeweek

Préstec de l´exposició de pòsters dels millors Treballs finals de Grau
Cada any el Patronat de la Politècnica de la Universitat de Girona premia els millors
Treballs finals de Grau. Els estudiants que opten als Premis editen un pòster amb
els resultats dels seus treballs, els quals s’exposen al vestíbul de la Politècnica
coincidint amb la jornada Premis Patronat. Disposem de dues col·leccions d’entre
12 i 15 pòsters, impresos en cartró ploma de mida A0.
Us oferim la possibilitat d’acollir temporalment l’exposició dels pòsters de l’edició
del curs anterior (2014) en el vostre centre. Només cal que ens ho demaneu,
indicant
les
dates,
enviant
un
correu
a
la Secretària
de
l’Escola
(secretaria.escola@eps.udg.edu). Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-la arribar i
d’anar-la a buscar. Us podem enviar uns 15 pòsters, depenent de la vostre
disponibilitat d’espai.
Més informació:
http://www.udg.edu/eps/RelacionsambSecund%C3%A0ria/tabid/20040/language/c
a-ES/Default.aspx

Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach
c/ Castell de Peralada núm. 14 (baixos) – 17071 Girona
Tels. 972 41 87 02 /03

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

