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Informacions destacades

Presentació Caixa Expressart - Museu portàtil
Dijous 7 de novembre a les 17.30h al CRP del Baix Empordà es farà la presentació del renovat Projecte
Expressart per a professorat de tots els nivells educatius.

El projecte Expressart neix de considerar l’art contemporani com un generador inesgotable d’aprenentatges
diversos i de la voluntat de posar a l’abast de tothom un projecte en què les experiències d’èxit de tots els qui hi
participin estiguin garantides des del començament.
Aquí podeu trobar més informació d'aquest projecte del MACBA.

Ruta de bones pràctiques: Esc. l’Estació de Sant Feliu. Dimarts 12 de novembre
Dimarts 12 de novembre a les 17.30h a l’escola de l’Estació de Sant Feliu de Guíxols començarem la Ruta de
les bones pràctiques per centres. Mestres de l’escola ens explicaran com han organitzat aquest any la Setmana
de la Ciència que dediquen a l’astronomia. Gaudirem de les experiències que hauran preparat, els hi preguntarem
dubtes i acabarem fent una visita al centre. Si no esteu inscrits a l’activitat del Pla de Zona també us hi podeu afegir
prèvia inscripció telefònica (972 64 36 86) o via e-mail  (crp-baixemporda@xtec.cat).

Girobòtica 2014

El dissabte 11 de gener, a partir de les quatre de la tarda, tindrà lloc la primera edició de Girobòtica, un projecte de la Universitat de

Girona (UdG) amb el suport del Departament d´Ensenyament, per a nens i nenes de primària (d’entre 6 i 12 anys) de les escoles de
les comarques gironines, que promou el treball en equip, la innovació, la creativitat i l'emprenedoria entre els infants. Aquesta
iniciativa pretén despertar la curiositat dels més petits i fomentar l’interès per la ciència i la tecnologia.

El projecte planteja un repte perquè els infants, en equip (organitzats en equips d’un màxim de 4 membres), reflexionin, analitzin,
investiguin i proposin noves idees. La seva riquesa radica en tot el procés, no només en el resultat final, i en què no hi ha un guanyador
i sí el reconeixement per a tots els participants.
Inscripció dels equips participants: Del 21 d’octubre al 15 de novembre de 2013. Inscripcions gratuïtes: http://web2.udg.edu/ice/
girobotica/form.html

Aquí podreu trobar tota la informació

Proves de les Escoles Oficials d'Idiomes: convocatòria extraordinària

Es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2013-2014, per a l'obtenció dels certificats de nivell intermedi i
avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d'idiomes.
Dates d'inscripció: a partir de les 9 h del 25 de novembre fins al 29 de novembre de 2013.

Informació del Departament d'Ensenyament

Resolució del Diari Oficial de la Generalitat

Jornades d’intercanvi d’experiències educatives en trastorns de l’espectre autista



Els propers 22 i 23 de novembre del 2013 al Palau d'esports i congressos de Platja d'Aro es duran a
terme les Jornades d'Intercanvi d'experiències en trastorns de l'espectre autista amb el nom de

"70 anys després de Kanner".
L'acte està organtizat pel Departament de Pedagogia de la Facultat d'Educació i Psicologia de la UdG.
La inscripció a les jornades cal formalitzar-la abans del dia 10 de novembre.
Per consultar el programa de les jornades i les condicions d’inscripció, cliqueu al següent enllaç

Què i Per Què estudiar
Web QPQ (Què i per què estudiar a les universitats catalanes?), on els futurs estudiants

universitaris poden trobar tota la informació per planificar els seus estudis a  qualsevol de les
dotze universitats de Catalunya. El web disposa de dades permanentment actualitzades sobre
els estudis oficials de grau i màster universitari. Per a cada titulació hi ha una fitxa específica,
mitjançant la qual el futur estudiant pot saber la universitat que imparteix els estudis que
l’interessen, en quina ciutat es fan les classes, quina nota necessita per ser admès o quines
sortides professionals té en acabar els seus estudis a la universitat.
Aquest any, com a novetat, s’ha incorporat un simulador de notes per calcular, d’una forma
aproximada, la nota d’admissió que cal obtenir per accedir a cadascun dels estudis de grau.
L’objectiu del web QPQ és ser una eina pràctica per a l’estudiant en el procés de la tria dels
estudis i del seu itinerari formatiu i professional.

estudisuniversitaris.gencat.cat
https://www.youtube.com/watch?v=mWXaEt72uRw

Public Art Project 2013-2014

S'ha posat en marxa una nova edició del projecte Public Art, impulsat per iEARN-Pangea, l'ICE de la Universitat Autònoma de
Barcelona i el Centre de Recursos Pedagògics del Bages.
Es tracta d'una proposta adreçada a l'alumnat del cicle superior de primària, l'ESO i el batxillerat, que té per objecte crear un recull
d'informació sobre obres d'art públic d'arreu del món.
El projecte té dimensió internacional, per la qual cosa la llengua de treball és l'anglès.
L'aportació que hi fa cada grup participant és la presentació d'una obra d'art públic. Per fer aquest treball s'utilitzen diverses eines de
Google, l'ús de les quals és molt simple i, a més, està molt detallat en un tutorial que hi ha a disposició dels participants.
L'activitat té caràcter interdisciplinari i es pot abordar tant des de l'àmbit de les llengües estrangeres, com des de l'educació artística o
les ciències socials. La proposta té un alt component competencial, ja que posa en pràctica diferents estratègies d'aprenentatge i de
comunicació aplicades a la realitat propera a l'alumnat.
Us convidem a visitar el web del projecte a: http://publicart.iearn.cat

Trobades de corals 2014
El seu objectiu és potenciar i difondre l'educació musical que estan duent a terme molt professorat als seus
centres. Amb les trobades es facilita l’actuació pública d’aquestes corals davant d’altres centres, proporcionant
un espai on es visualitza el treball dut a terme durant tot el curs per cadascuna d’elles. També es facilita que
l’alumnat conegui molts altres nens i nenes de Catalunya que com a ells els hi agrada cantar.
Inscripció del 7 d'octubre al 22 de novembre de 2013

http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/artistics/musica/corals

XIFRA: base de dades socioeconòmica local
XIFRA: sistema d’informació socioeconòmica local de la Diputació de Girona.
Les dades que conté es divideixen en estadístiques municipals, provincials, indicadors i informes
automatitzats.
Les dades s'actualitzen regularment. Es poden comparar dades de municipìs de diferents comarques
creant nous àmbits de cerca.

També hi ha mapes temàtics de la demarcació de Girona segons diferents temes. Hi ha l’apartat d’Informes i el d’Indicadors.
Interessant per a professorat i treballs de recerca d'alumnat. Per exemple hi ha dades sobre l’escolarització dels últims 10 anys…
www.ddgi.cat/xifra

Tallers d'arquitectura i construcció



Aprenem construint són una sèrie de tallers educatius, pensats per complementar i aprofundir
en les àrees lectives dels diferents cicles escolar, desenvolupats a partir del treball i del
coneixement del nostre entorn construït ...

Podreu trobar-hi dos tallers per a Educació Infantil, tres per a Primària i un pensat per
a activitats extraescolars

Podreu trobar més informació en aquest enllaç:
http://www.aprenconstruint.blogspot.com.es/

La Fundació Pla impulsa una Aula de Lletres
La Fundació Josep Pla i l'àrea d'Educació de l'Ajuntament de Palafrugell han impulsat l'Aula de Lletres, un

espai per a “la reflexió sobre la paraula i l'escriptura” a través de tallers, conferències, recitals, jornades i
espectacles literaris. Per al curs inaugural es proposentres tallers, de poesia, narrativa i creació literària per a
joves, que permetin als assistents adquirir recursos per millorar l'ús professional i artístic de l'escriptura.

http://fundaciojoseppla.cat/content/view/490/44/lang,ca/#.Ul5T79L6FAI

Fòrums Escoles Verdes
Els dies 14 i 21 de novembre es faran a la Casa de Cultura de Girona els Fòrums de primària i secundària de les Escoles

Verdes de les comarques de Girona amb una bona representació de les escoles del Baix Empordà.
Trobareu el programa base a 
https://docs.google.com/a/xtec.cat/file/d/0B3ZiI4RmC_G0d0k0eUlySEFRTHc/

Projecte Jo Sí. Educació per a la Integritat
Projecte realitzat per l'Oficina Antifrau de Catalunya, amb la col·laboració del CESIRE, que té la finalitat de
facilitar recursos didàctics al sistema educatiu per contribuir en l'educació dels joves. (ESO i Batxillerat)
Es tracta d'enfortir els valors de la integritat personal i la coherència en les conductes individuals, amb
l'objectiu últim d'establir una cultura de l'honestedat i de la transparència. 
El projecte consta de cinc mòduls: 1- L’elecció del delegat, 2- la dialèctica individu comunitat 3- El joc de la

transició 4- identitat i transgressió 5- La publicitat al servei dels valors cívics
Trobareu tota la informació a https://sites.google.com/site/cerescesire/jo-si-educacio-per-la-integritat

Sol·licituds al programa "Classe sense fum" fins el 25 d'octubre
Com cada any per aquestes dates s’ha obert la preinscripció al programa Classe
sense fum, un programa europeu que ha demostrat la seva efectivitat retardant l’inici i
evitant el consum de tabac entre un 5 i un 10% dels casos. Es pot emplenar
la sol·licitud de l'1 al 25 d'octubre del 2013.

A Catalunya aquest programa es promou des dels Departaments d’Ensenyament i
Salut (Agència de Salut Pública de Catalunya) de la Generalitat de Catalunya i amb la

col·laboració d’altres ens i entitats. Va dirigit a alumnes de 1r i 2n d’ESO i durant el curs passat hi van participar més de 4400 alumnes.

Si necessiteu més informació o acompanyament en el desenvolupament del programa podeu consultar laseva pàgina web i/o enviar
un correu electrònic a carles.mundet@gencat.cat

Cal esmentar que el Classe sense fum es complementa perfectament amb el programa “No et fumis la vida” de la Fundació
Oncolliga Girona, i és una de les activitats recomanades dins del Classe sense fum.

En l’edició del curs passat van resultar premiats en la categoria a la millor activitat creativa pel vídeo “No et fumis la vida enlaire” els
alumnes de 2n ESO C de l’Institut Abat Oliba de Ripoll i en la categoria al millor eslògan, “Fàcil d’entrar, difícil de sortir” als alumnes de
2n d’ESO A de l’Institut Monsacopa d’Olot. El premi al centre de Ripoll va consistir en una visita al Circuit de Montmeló i el del centre
d’Olot en una visita a les instal·lacions del Futbol Club Barcelona i l’assistència a un entrenament del primer equip. Podeu llegir la
notícia aquí.

Des dels centres

Els alumnes del Gaziel de Sant Feliu, visiten l'espai Carmen Thyssen



Els alumnes de l'escola Gaziel de Sant Feliu de Guíxols han visitat l'Espai

Carmen Thyssen  per conèixer de primera mà el seu patrimoni pictòric.

Abans de la visita hi ha hagut un intens treball previ a l'aula. Aquest treball
es divideix en dues parts: Una primera part més teòrica que vol fer saber
quins pintors hi ha a l'exposició i quin estil tenien, i una segona més pràctica
i imaginativa, que tracta d'imitar l'estil d'aquests mestres.

Televisió Costa Brava ha acompanyat els alumnes per veure com fan
aquest treball i per a conèixer tot el que comporta l'Espai Carmen Thyssen.

Document del reportatge de Televisió Costa Brava.

Novetats llibres

Impuls a la lectura

M'agrada llegir. Com fer els teus fills lectors
Guia per aconseguir que els infants esdevinguin grans lectors. Recull consells pràctics, clars i eficaços perquè llegir formi part de la
vida quotidiana dels nens i nenes i puguin endinsar-se en el món màgic dels llibres ja que llegir és una activitat molt enriquidora per

al seu desenvolupament intel·lectual i personal. Tracta dels llibres imprescindibles per a totes les edats; de com detectar els problemes
de lectura a casa, a l'escola i a les biblioteques; com aprofitar la televisió i com explicar les il·lustracions.
.

Ensenyar llengua
Manual sobre didàctica de la llengua dirigit al professorat d'ensenyament obligatori (de 6 a 16 anys). Escrit en un llenguatge planer i
amb una perspectiva moderna i pràctica. Dividit en dues parts, a la primera es fa un esbós d'un projecte docent a partir de la

situació sociolingüística del país: fonaments del projecte, concepció moderna de l'aprenentatge verbal, nova planificació de la Reforma
i orientacions i criteris per programar l'assignatura i per seleccionar i seqüenciar els seus continguts. La segona part correspon als tres
eixos curriculars: Procediments, Conceptes i Actituds, valors i normes. Cada apartat conté els diversos components i de cadascun
d'ells es comenta l'enfocament pedagògic, els continguts, els recursos didàctics i l'avaluació.
.

Ensenyar a llegir, ensenyar a comprendre
Està dividit en cinc blocs. Els dos primers tracten sobre una reflexió sobre el què és i què representa llegir i escriure. El tercer
tracta sobre l'ensenyament i l'aprenentatge de la lectura. El quart sobre la planificació de la lectura a l'escola. El cinquè planteja

com s'ha de fer l'avaluació de la lectura. Ofereix una visió teòrica i pràctica de l'ensenyament de la lectura. Proposa a través d'exemples
els elements a tenir en compte a l'hora de programar l'ensenyament de la lectura tant en l'educació primària com secundària.
.

Llegir, més enllà de les lletres
És un assaig que vol aportar claror, il·lusió i ajudes a propòsit d'algunes de les raons que impedeixen avançar en la didàctica de la
lectura als centres educatius. El treball arrenca amb el dubte del perquè el món educatiu es resisteix a utilitzar "tot el que se sap"

sobre fer escola. Tracta els següents temes: Mètodes de lectura, què vol dir comprendre el text, dificultats de comprensió, estratègies
de lectura, lectures "acompanyades", lectura expressiva, llegir al parvulari i CI, avaluació de la lectura, lectura crítica, lectura i
competències bàsiques.
.
.

Mal d'escola
Daniel Pennac va ser un alumne amb una discapacitat coneguda com a disortografia que li restava la seva capacitat per retenir
informació i era poc apte per a l'aprenentatge de llengües, tant la pròpia com estrangeres. És a dir, no va ser un alumne brillant sinó

més aviat el contrari. Gràcies a l'educació que va tenir i al suport dels seus mestres va saber superar-ho i ha acabat convertint-se en
professor i escriptor. En aquest text, a mig camí entre la novel·la i la biografia i narrat des de la seva experiència, fa un homenatge als
educadors i als nens que sempre han estat els últims de la classe. Una obra plena de reflexions pedagògiques que no deixarà
indiferents professors, pares i alumnes.
.

Més llibres

Llegendes de mar de la Costa Brava



L'autor, Miquel Martín, ha fet un recull de llegendes de mar de la Costa Brava a partir de la memòria de la gent o de
publicacions antigues i les ha anat agrupant per temes: pescadors, mariners, corallers i americanos; pirates i
corsaris; sirenes, goges, bruixes i mites;... En total són quasi un centenar de llegendes, algunes molt conegudes i
d'altres d'inèdites.Aquest llibre disposa d’una guia didàctica, elaborada per mestres i professors de la nostra
comarca, que es pot demanar gratuïtament a través de correu electrònic a l’adreçainfo@edicionssidilla.cat. També
podeu demanar la Guia didàctica del llibre “El poble dels cent focs. Llegendes de les Gavarres”

Quadern didàctic del Conjunt Monumental de Sant Sebastià de la Guarda

Aquesta unitat didàctica tracta del jaciment ibèric, de la torre de guaita de l'època dels pirates i corsaris i del far de
Sant Sebastià de Palafrugell construït al segle XIX. La carpeta consta d'una sèrie d'activitats des de CI de primària
fins a 2n cicle d'ESO.

El futur dels nostres avis
Assaig que explora els inicis de la literatura de ciència-ficció en llengua catalana entre els anys 1900 i 1939 a partir
de la recerca a les hemeroteques i a les publicacions catalanes de principis del segle XX. L'obra té una vocació
didàctica, divulgativa i té una solidesa literària juntament amb una ironia i un sentit de l'humor poc comú en aquest
tipus d'obres.

Arcenautas. Guía de asesoramiento. Proyecto Lingüístico de centro
Aquest CD-Rom, resultat d'un projecte ARCE amb la participació de diferents assessors de Serveis Educatius de
diverses comunitats autònomes, ofereix unes orientacions generals per al desenvolupament dels Projectes
Lingüístics de Centre de forma reflexionada i coherent. S'ofereixen activitats, recursos, eines, recopilacions
normatives i pràctiques.

Punt i seguit. Quaderns de llegir i escriure CI i CM
És una  col·lecció de dotze quaderns per cada cicle amb una sèrie d’activitats i exercicis que tenen  per finalitat
desenvolupar la competència escrita, comunicativa i audiovisual. Els textos emprats fan referència a aspectes de
coneixement i reflexió de la llengua: ortografia, grafia, morfosintaxi i lèxic. Hi ha la versió catalana i castellana.

Altres recursos didàctics

Gimcana natura



Joc educatiu per a un o més jugadors de 5 a 13 anys. Es tracta d'un conjunt de 7 pistes que una vegada resoltes et
donen instruccions per rebre un premi final.

L'aventura de llegir
Aquesta caixa didàctica consta de més de 50 llibres seleccionats per dinamitzar la lectura a l’ESO.
El llistat de llibres el podeu consultar aquí.

Caixa del còmic
La "Caixa del Còmic" consta de més de 30 llibres seleccionats per a treballar valors a l̀ àrea de
Ciutadania, a tutoria, així com per a dinamitzar la lectura a l’ESO. Podeu consultar el llistat dels còmics
que composen la caixa, aquí.

Recomanem

Formulari per comunicar Bones Pràctiques de centres
Ja teniu a disposició de tots els centres educatius del Baix Empordà un Formulari per
comunicar-nos Bones Practiques que hàgiu portat a terme amb èxit a la vostra escola o institut. El

podreu trobar dins l'apartat Bones Practiques del bloc Dinamització del menú esquerre.
A part d'omplir els diferents camps del formulari, us demanem també que ens envieu per correu
electrònic (crp-baixemporda@xtec.cat) alguna foto que il·lustri l'experiència entrada al qüestionari
per afegir-la a la fitxa resultant.
A mesura que ens aneu comunicant bones practiques, aquestes quedaran automàticament
publicades en forma de fitxa  dins una taula, a l'apartat Bones Practiques comunicades pels
centres de la página web del nostre Servei Educatiu. Les més significatives també les anirem
publicant al full informatiu digital que periòdicament anem trametent a tots els docents de la
comarca.
A veure si us animeu a entrar-ne!

L’aigua a l’Ensenyament: CURRÍCULUM VERTICAL
El Departament d’Ensenyament ha signat un conveni amb UdG per desenvolupar el currículum vertical sobre el tema
de l’aigua
Es preten disposar d’un document que doni coherència a un procés formatiu que identifiqui els àmbits de
coneixement sobre l’Aigua i descrigui un recorregut de progrés en el seu assoliment.
http://www.e-mta.eu/ca/water-vertical-curricula/

Materials per treballar als racons i/o tallers dirigits
 Material elaborat  per diferents escoles del Baix Empordà que han participat en el grup de treball “Treball per
racons a primària” dins del Pla de Formació de Zona 2012-13. Es tracta d'un recull de jocs i activitats per treballar 
els racons de llengua i de  matemàtiques. Cada racó treballa diferents apartats com l'expressió escrita, la
comprensió lectora, gramàtica i ortografia, expressió oral,  numeració i càlcul, mesura, espai i forma, relacions i
canvi, estadística i atzar. Va acompanyat d'un CD_Rom amb totes les activitats digitalitzades. 

Caixes didàctiques en préstec



Sabies que tenim en servei de préstec una gran varietat de Caixes didàctiques  al racó de Suport de la nostra
Mediateca?
N'hi ha relacionades amb gairebé totes les matèries i per a tots els nivells.
Si voleu les podeu  veure a l’apartat de la mediateca/caixes didàctiques de la nostra pàgina
web  https://sites.google.com/a/xtec.cat/se-baixemporda/mediateca/caixes-didactiques
i fer les vostres reserves a través del formulari https://sites.google.com/a/xtec.cat/se-baixemporda/

mediateca/formulari-reserva o trucant al 972 643686 . 

Des de l'EAP

Sessió informativa sobre els alumnes amb Trastorn de l'Espectre Autista.
El passat dia 21 d'octubre va tenir lloc al Centre Municipal d'Educació de
Palafrugell la Sessió informativa sobre els alumnes amb TEA.
Aquesta xerrada anava dirigida als mestres tutors i mestres d'Educació Especial que
tenen alumnes amb TEA al centre. Va consistir amb una explicació del trastorns des de
la vessant clínica a càrrec de la Psiquiatra del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil
(CSMIJ) del Gironès, la Dra. Cristina Lombardia. També hi va haver la participació de
la Carme Hortal com a psícopedagoga del Servei Educatiu Específic de Trastorns del
Desenvolupament i de Conducta (SEETDiC).

La valoració que fen d'aquesta xerrada és molt positiva. Es va donar informació
exhaustiva i molt actualitzada d'aquest trastorn alhora que es van fer aportacions
clíniques que són molt valuoses pel coneixement global dels alumnes amb TEA i per
millorar la resposta educativa.

Properament trobareu aquesta presentació penjada al Bloc del SEETDIC Girona.
http://seetdic-girona.blogspot.com.es/p/organitzacio-i-funcionament.html

Més informació sobre el TEA a l'XTEC:
http://www.xtec.cat/web/curriculum/diversitat/alumnes/tdes/tea

Des del LIC

Obert el termini d’inscripció als premis Atrapallibres i Protagonista Jove
El Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (ClijCAT) en col•laboració amb l’Associació Catalana d’Amics del Llibre Infantil
i Juvenil, convoca el 18è Premi de Literatura «Protagonista Jove» i el 9è Premi de Literatura Infantil «Atrapallibres»,
amb el propòsit d’estimular en els infants la lectura d’imaginació.
A tal efecte, una comissió d’experts en literatura per a infants i joves ha seleccionat els llibres en català que presenten, a
tots els centres de primària, secundària, batxillerat i biblioteques de Balears, Catalunya i País Valencià. 
La selecció de llibres s’ha fet d’entre els publicats entre el juliol de 2012 i el juny de 2013.
L’objectiu d’aquests premis és aconseguir que el major nombre possible d’infants i joves llegeixin els llibres seleccionats;
es constitueixin com a Jurat dins de cada centre o biblioteca; els presentin i defensin davant dels seus companys i, entre
tots, anomenin el que consideren millor. Es pretén que la veu dels infants i joves es faci sentir, donant-los l’oportunitat de
funcionar com a Jurat amb repercussió més enllà del centre escolar i de la biblioteca.
La inscripció és telemàtica i restarà oberta fins al 31 de desembre. 
Des del LIC us animem a participar en aquesta iniciativa clicant aquí:
Premi Protagonista Jove  

Premi Atrapallibres

http://www.clijcat.cat/consell/catala/protagonista.php
http://www.clijcat.cat/consell/catala/atrapallibres.php

