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Informacions destacades
Xerrades "La Ciència en primera Persona" a La Bisbal i Sant Feliu
El passat dimecres 21 de novembre, van tenir lloc, simultàniament, un centenar de xerrades-col·loqui a tot el territori català,
adreçades a l’alumnat de 4t d'ESO i Batxillerat. Aquestes sessions van a càrrec d'investigadors i d'investigadores que
expliquen la seva tasca, tant des del vessant científic com humà.
A la nostra comarca s'han fet dues conferències:
- Una a l'Auditori del Monestir de Sant Feliu de Guíxols, a càrrec del Dr. Carles Borrego, amb l'assistència dels alumnes de
batxillerat científic i tecnològic dels Instituts Sant Elm i Sant Feliu. La xerrada portava per títol Explorant l'Univers en una
gota d'aigua; l'ecologia microbiana molecular i els "tending omics", on el Doctor Borrego va explicar les últimes
tècniques en cultius de bacteris en laboratori i ens va donar una visió general del mon bacterià.
- L'altra, al teatre Mundial de La Bisbal, on el Dr. Albert Bramonva parlar de La Relativitat per a estudiants de
Batxilleratamb un estil entenedor i engrescador que va provocar variades preguntes dels assistents.
Valorem l'experiència molt positivament i esperem que es pugui mantenir els propers cursos!

Jornada d'Educació i Igualtat: cicle de xerrades col·loqui a càrrec de Daniel Gabarró
El Servei d’Igualtat i Atenció a les Dones de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, amb la col·laboració del Consell Comarcal
i l’Institut Català de les Dones organitza a La Bisbal una Jornada d'Educació i Igualtat, consistent en un cicle de
xerrades col·loqui a càrrec de Daniel Gabarró (professor, psicopedagog, humanista i autor expert en gènere).
Data: Dijous 13 de desembre de 2012
Programa complet:
12.45 h Escola Joan de Margarit : Bona ortografia sense esforç. Com reduir les faltes d’ortografia en un 80% en,
aproximadament, un trimestre (només oberta al professorat de la comarca).
17.00 h Arxiu Comarcal: Fracàs escolar, causes objectives i formes de resoldre-les (adreçada a docents i persones amb responsabilitats en el món de
l'educació).
18.45 h Arxiu Comarcal: Educar els nostres fills i filles per a la felicitat (adreçada a associacions de pares i mares, famílies i població en general).
Oferta Educativa del Museu del Suro de Palafrugell
El Museu del Suro de Palafrugell ha estrenat la seva flamant nova seu el passat 29 de juny.
Per a aquest curs 2012-2013 el seu Servei Educatiu presenta tota una variada oferta educativa. Composada per un
variat conjunt de 10 activitats (totes incloses dins el programa de subvenció Indika de la Diputació de Girona) cobreix totes les
etapes educatives, des d'Educació Infantil fins a Batxillerat i Cicles Formatius. Podeu trobar més informació en la Pàgina
web del Museu
Programa d'activitats pedagògiques del Museu de la Pesca de Palamós
El Museu de la Pesca te dissenyat un programa d'activitats pedagògiques de descoberta i posada en valor de les
tradicions, dels sabers i de les habilitats dels pescadors, de la riquesa patrimonial de la mar i de la seva cuina. El Museu
disposa de:
- Exposició permanent, única a la Mediterrània.
- Les Barques del Peix, mostra flotant de dues barques de pesca: la Gacela d’arrossegament i l’Estrella Polar
d’encerclament
- Espai del Peix. Un centre d’interpretació del peix fresc, aula gastronòmica i un mirador on observar la subhasta del peix.
- Aquí trobareu un conjunt d’activitats que es posen a l'abast de les escoles, dels instituts i d'altres col·lectius interessats:
- Educació Infantil
- Educació Primària
- Educació secundària
- Maleta de la pesca
Programa d'activitats educatives del Consorci de les Gavarres
El Consorci ofereix un nou programa d'activitats educatives en l’àmbit de les Gavarres, adreçat a tots els nivells educatius. Per

al curs 2012-2013 es continuaran oferint les activitats a Can Vilallonga però amb la novetat de tres activitats de descoberta de
l'entorn gavarrenc proper al centre educatiu. Els centres escolars interessats poden sol·licitar més informació al Consorci de
les Gavarres.
Pàgina web del Programa d'activitats educatives
Més detalls
Servei didàctic de l'Arxiu Comarcal del Baix Empordà
L’Arxiu Comarcal del Baix Empordàha estrenat nou edifici el 9 de juny passat. Conserva el fons municipal de
l’Ajuntament de la Bisbal, que fou l’origen de la seva creació, els de l’administració autonòmica a la comarca, i els d'altres
administracions públiques, institucions públiques i privades i particulars de la comarca.
El seu Servei Didàctic organitza activitats adreçades al coneixement de l'arxiu i de les fonts documentals com a recursos
per a la docència de la història.
Les activitats principals que s’ofereixen són:
-Assessorament en treballs de recerca, de crèdits de síntesi i en estudis d’àmbit universitari
-Visites/tallers didàctics
-Material didàctic
També podeu consultar en línia aquests materials:
"El passat de la nostra ciutat: La Bisbal d'Empordà"(Dossier per a primària)
"La ciutat i els seus documents: La Bisbal d'Empordà"(Dossier per a secundària)
Pràctiques d'arxiu (Carpeta de pràctiques)
Per demanar informació o concertar qualsevol activitat adreceu-vos a l’Arxiu o a la seva pàgina web: Arxiu Comarcal BE
Classe sense fum

Classe sense fum és un programa que estimula la prevenció del tabaquisme entre l’alumnat de 12 a 14 anys mitjançant un
concurs. Es realitza a dinou països europeus en el marc de la Xarxa Europea de Joves i Tabac. L’avaluació del programa,
que es du a terme des de l’any 1997, ha demostrat la seva efectivitat per prevenir l’inici del tabaquisme. El programa s’adreça
a les classes de 1r i 2n curs d’ESO. Tot l’alumnat d'una classe decideix estar sense fumar per un període no inferior a sis
mesos durant el curs escolar. Les aules que estiguin sense fumar fins al 30 d'abril de 2013 i que hagin elaborat l’eslògan o
l’activitat creativa entraran en el sorteig de premis. S'ha ampliat el termini d'inscripció i encara és obert. Trobareu més
informació en aquesta adreça: http://www.xtec.cat/web/comunitat/salutescola/classesensefum

Des dels centres
Calendari d'advent a l'Escola Mare de Déu de la Mercè
A l'Escola Mare de Déu de la Mercède Sant Antoni de Calonge han fet un calendari d'advent molt especial! A l'hora
d'anglès, els nens i nenes de 1r a 6è descobreixen què hi ha dins de les bossetes corresponents als dies de desembre. Si
endevinen com es diu en anglès allò que hi ha a dins (els més petits), o bé la resposta a una endevinalla nadalenca (els més
grans) s'enduen una xocolatina! S'ho passen "pipa"!

Institut-Escola Francesc Cambó: Una classe amb en Richi
Dimarts 13 de novembre a la tarda, els alumnes de primer d'ESO de l'institut escola Francesc Cambó, de
Verges van tenir una experiència que recordaran durant molt de temps. Van parlar amb en Richi a través
d'una videoconferència. En Richi és un nen de 7 anys de Palamós que té un tumor cerebral i que, des de
fa un any, rep tractament a Boston. Durant 35 minuts, els alumnes van poder escoltar com en Richi els
explicava com està, com passa el dia quan és a l'hospital, com espera la seva germana que anirà a veure'l per Nadal, i com l'ha ajudat la gent des de Catalunya i
molts altres llocs del món; ens va explicar els amics que ha fet a l'hospital i com li va signar un autògraf l'estrella del beisbol dels Estats Units.
El moment més bonic va ser el final de la xerrada, quan els adolescents van acomiadar en Richi amb un desig d'esperança i confiança en què tot li anirà bé:
“Encara que siguis petit, tens un cor gran i esperem veure't aviat per Palamós.” L'aplaudiment final que li van dedicar i l'agraïment del pare i en Richi van convertir
la videoconferència en una experiència inoblidable.
Aquesta activitat forma part del projecte que es desenvolupa en l'àmbit de tot el centre, l'institut escola Francesc Cambó, des dels infants de 3 anys fins als de
15, durant el primer trimestre d'aquest any curs, i que tracta de La marató de TV3contra el càncer. Durant un parell de mesos es van realitzant tot un seguit
d'activitats per conscienciar l'alumnat dels riscos d'aquesta malaltia i fer-los partícips d'aquesta causa solidària que té com a finalitat recollir fons per a la recerca i
per trobar solucions per al càncer. Les activitats que s'han organitzat a l'institut escola de Verges han estat molt variades en funció de l'edat dels alumnes: des de
fer xerrades informatives de sensibilització general, per a l'alumnat més gran, i d'altres de més concretes, relacionades amb el càncer i el tabac (amb la
col·laboració de la fundació oncològica de Girona i l'Afanoc), fins a treballar la importància de tenir cura de la salut a través d'una bona alimentació, com el
consum de fruita des de ben petits. Tot l'alumnat del centre participarà en uns tallers destinats a la confecció de material per vendre i recaptar fons per a la
cloenda del programa el 16 de desembre a la plaça Major de Verges.
Escola L'Estany: Neixen pollets a la incubadora
Els alumnes de cicle mitjà i cicle superior de l'Escola L'Estany d'Ullastret han dut a terme una bona experiència: el seguiment
diari de com neixen i creixen els pollets dins una incubadora. Amb els ous que han portat de casa els mateixos alumnes i amb
la incubadora de préstec del CRP, han pogut veure dia a dia, durant vàries setmanes com s'incubaven els ous, com naixien
els pollets i com eren els seus primers dies de vida.
En aquest enllaç podeu veure tot el seguiment de l'experiència:
https://docs.google.com/presentation/d/19i4ShZGjO0NxrxGHrpTMyhIv-9ndLDCEhhu2keCvXRo/edit
Una activitat molt engrescadora !!

L'Escola Gaziel, finalistes al concurs Fish and Chips de TV3
El curs passat 2011-2012, l'escola Gaziel de Sant Feliu de Guíxols va ser seleccionada per fer un càsting per participar al
programa Fish and Chipsde TV3. Van fer el càsting el 18 d'Abril. Hi van participar 15 nois i noies. Un cop acabat, la
productora els va informar que, en cas que l'escola fos seleccionada, els ho comunicarien un mes després. I així va ser!! Els
van seleccionar!
Van anar a enregistrar el programa a Barcelona, a l'Avinguda Diagonal, on la productora TRIACOM té la seu. Els va tocar ser
FISH i tenien el color blau.
I sabeu què? VAN GUANYAR!!!

Novetats llibres
Ioga i educació. Un aprenentatge per a la vida
Treball que proposa incloure les tècniques del ioga a l’escola amb activitats encaminades a afavorir la memòria, l’atenció, la concentració,
l’afectivitat, la cooperació, la relaxació i el benestar en general. Consta d’una part teòrica i d’una proposta didàctica. A través d’exercicis senzills,
s’aprèn a desenvolupar tot el potencial intern que serveix per anar creixent com a persones.

Bona ortografia sense esforç
Quadern que ajuda, a partir d’un mètode innovador basat en la programació neurolingüística, a automatitzar el gest mental que fan les persones
amb bona ortografia. Aquest quadern només s’ha d’utilitzar un sol cop al llarg de tota l’escolaritat ja que ensenya a gestionar visualment l’ortografia
i un cop que aquesta habilitat s’ha adquirit queda automatitzada.
Disponibles on-line altres material d'aquest autor: http://www.danielgabarro.cat/home/index.php?
option=com_content&view=article&id=25&Itemid=28&lang=es

Guia didàctica projecte Respecte
El Projecte Respecte és la versió gironina del projecte europeu Valor: Viure la diversitat des del respecte. El Projecte té per objectiu el
desenvolupament d’una societat europea basada en el respecte als drets fonamentals reconeguts a l’article 6 del Tractat de la UE, reforçar la
societat civil, combatre el racisme i la xenofòbia. Aquesta guia didàctica conté un dossier teòric, un dossier d’activitats didàctiques i un annex a les
activitats didàctiques. Per elaborar-la s’ha fet una recerca teòrica i conceptual, així com una recerca de materials didàctics ja existents per treballar
la discriminació, els estereotips, etc.
L'artesania de la comunicació. 0-6 anys
Una nova mirada a com entendre i abordar la comunicació i el llenguatge en l'etapa 0-6, on el món emocional i afectiu, les vivències i la manera
com els adults interactuen i acompanyen el procés de cada infant són factors fonamentals per afavorir el seu millor desenvolupament.

Juul
Conte molt dur que permet reflexionar sobre els conflictes, sobre la necessitat de ser tolerants i de respectar les diferències. L'autor es va inspirar
en una notícia apareguda als diaris que explicava el suïcidi d'un nen de tretze anys que havia suportat durant molt temps les burles dels seus
companys. El text va acompanyat d'unes excel·lents fotografies que possibiliten un treball simbòlic de la història dramàtica de Juul. Va acompanyat
d'una guia didàctica de 16 pàgines amb activitats per treballar 6 sessions d'una hora.

Col·lecció de contes per treballar diferents malalties
“L'últim joc de mans”, “La fada d'Alzheimer”, "L'escarabat de l'avi Quim” i “La meva àvia és diferent”
Són llibres que formen part d'una col·lecció ideada pel Departament de Projectes Socials i Assistencials de la Fundació "La Caixa". L'objectiu de la
col·lecció és sensibilitzar els infants respecte als seus veïns, amics i familiars adults que pateixen la malaltia d'Alzheimer.
“M'assemblo molt al meu pare”
Explica la malaltia de Parkinson als més menuts de la casa. Ens diu que la majoria dels malalts se senten insegurs, els costa parlar, escriure i
moure's i tremolen sense motiu i, a més a més, se senten tristos.
L'art barroc
El llibre dóna a conèixer les manifestacions artístiques produïdes en terres gironines durant els segles del barroc, i les entrellaça amb el context
actual, social i històric de l’època. Ha estat elaborat amb bibliografia i amb abundants aportacions inèdites fruit de la recerca dels autors. Al llarg de
més quaranta capítols, s’analitza un mostrari de temes volgudament divers, que engloba des d’anàlisis de conjunts i espais importants fins a
capítols centrats en la sociologia de l’art, passant per intervencions d’autors destacats o aspectes relacionats amb la historiografia.
Els reglets
El llibre és una guia didàctica per utilitzar els reglets. El treball es presenta organitzat en tres blocs. Els reglets de fustes de colors representen els
deu primers nombres naturals, els seus quadrats i els seus cubs. Les seves magnituds són una expressió realista de les quantitats, amb la
característica que les unitats que els formen no estan marcades, cosa que afavoreix el pas al càlcul mental.

Com et sents?
Reedició revisada i ampliada d’ Educació emocional a primària. Incorpora programacions per competències. Aporta les eines perquè les famílies,
els mestres i totes les persones amb responsabilitat educativa puguin incorporar la dimensió emocional en l’educació dels infants. El llibre
s’estructura en 4 grans blocs temàtics: autoestima, gestió d’emocions i de sentiments, empatia i resolució positiva de conflictes. Cada bloc consta
d’un apartat teòric, que pretén contribuir a la reflexió sobre la pràctica educativa, i un altre de pràctic, que inclou un bon nombre de propostes,
activitats i recursos d’intervenció psicoeducativa.

Ciència a un euro / Ciència a dos euros
Dos llibres del físic mediàtic Dani Jiménez. Plantegen qüestions i experiments científics sobre curiositats del món que ens envolta. Per a cada

pregunta hi ha una experiència o experiment que ajuda a entendre millor la resposta i permet fer-ne la comprovació. Estan fets amb la intenció de
divulgar la ciència i satisfer la curiositat tot passant una bona estona. A més, sota d'algunes qüestions hi ha una secció on s'aclareixen preguntes
que han aparegut durant el text o s'amplia la informació de manera més detallada.
A Ciència a un euro hi ha un total de 60 preguntes agrupades en 6 capítols: "Per què les coses són com són?", "Un petit planeta en el cosmos",
"Rico, rico y con fundamento", "Ni gota ni gota: Ciència dins del lavabo", "Goool!! Ciència als esports" i "Les històries més curioses de la ciència".
El segon llibre, Ciència a dos euros, consta de tres parts: la primera, "Pensar la ciència", amb tres grups: "La pregunta adient", "Pensament
lateral" i "Suc matemàtic". En aquesta part tenim preguntes com: per on fan caca els arbres?, per què les rodes no són quadrades?, el cas de la
pastilla de sabó ofegada. La segona part, "Experimentar la ciència", amb trucs per lligar...

Novetats vídeos
Bicicleta, cullera, poma
A la tardor de 2007, a Pasqual Maragall se li diagnostica Alzheimer. Superat el cop inicial, ell i la seva família inicien una croada contra la malaltia.
Aquesta pel·lícula es converteix en testimoni d'excepció. Amb intel·ligència, sinceritat i bon humor, Maragall es deixa retratar juntament amb la
seva família i els metges per deixar constància del dia a dia de la seva lluita personal. Dos anys de seguiment a un pacient excepcional disposat a
què els científics trobin una solució abans que la xifra de 26 milions de malalts de tot el món es multipliqui per 10.

Intocable
Basada en una història real, Intocable, narra la vida de dos homes: Driss (Omar Sy), un immigrant acabat de sortir de la presó que deixarà el seu
barri marginal i passarà a tenir cura de Philippe (François Cluzet), un aristòcrata tetraplègic ferit en un accident de parapent. Tot i que al principi no
sembla la persona més adient per ocupar el lloc de treball, a mesura que van passant els dies sorgeix entre ells una gran amistat i complicitat que
els enriqueix mútuament. Pel·lícula vitalista i fresca, carregada de tocs d'humor intel·ligent, amable i lúcida, és una autèntica exaltació de les ganes
de viure, que ha merescut diversos premis i que destaca per la seva capacitat per connectar amb tots els públics.

Herois
Un jove publicista, amb una carrera professional amb èxit i una vida personal buida, es veu immers en un viatge a contrarellotge per arribar puntual
a una important reunió de negocis. Durant el trajecte coneix una noia espigada que carrega amb una motxilla amb la qual, malgrat les seves
oposades maneres de viure la vida, connectarà i acabarà rememorant l'època més mítica i emotiva de la seva infància: l'últim estiu que van passar
amb la colla.

Kerity
És una història d'amor pels llibres i els seus personatges. Explica la història de Natanäel, un nen que està a punt de fer set anys però que encara
no sap llegir. Per això li sap tant de greu rebre, com a herència de la seva tieta Leonor, la col·lecció de contes més valuosa del món. El que no
sap és que cadascun d'aquests contes conté un meravellós secret; quan es fa de nit, personatges com Alícia, la bruixa o el Capità Garfi surten
dels seus respectius contes i avisen en Natanäel que corren un greu perill. Poden desaparèixer per sempre més, i amb ells les seves fantàstiques
històries que han acompanyat als nens i nenes generació rere generació. Natanäel intentarà salvar-los i farà tot el possible per poder llegir
l’encanteri que salvi els contes i les seves meravelloses històries.
Ara també en DVD
- Buena vista social club
- Mi chica
- Shakespeare in love
- Mi hermosa lavanderia
- El sueño de una noche
de verano
- E.T El extraterrestre
- El Rey león
- Espartaco
- Robin Hood
- El Geperut de Notre Dame
- Julio César
- Indiana Jones. En busca del arca perdida

Altres recursos didàctics
Kamishibai
Teatret per a l'explicació de contes amb imatges que pot ser útil per treballar l'educació en valors. Kamishibai significa "teatre
de paper" i és una forma molt popular des de fa segles d'explicar contes al Japó. Les seves característiques i la forma de
presentar-lo ajuden a aconseguir un efecte màgic i de concentració al voltant del conte. Es pot utilitzar a partir de P3. El seu
format és un teatret de 60 x 40 cm. Les làmines es fan lliscar per l'escenari del teatre. Va acompanyat del conte vietnamita “El
gat sol”. El text (darrere de la làmina) està escrit en català, castellà i anglès.
http://asnabi.datamina.net/revista-tk/revista-tk-17/29aldamajimenez.pdf

Joc Eco Casa
És un joc de taula per a tota la família a partir dels 6 anys d'edat que familiaritza els/les participants amb l'eficiència energètica de la llar. L'objectiu
del joc és aconseguir ser el primer jugador o jugadora compondre la teva casa amb els hàbits i les accions que permetin un estil de vida amb un
consum energètic més eficient.

Puzzle Comarques de Catalunya
Joc per aprendre les comarques de Catalunya. Cada comarca és una peça diferent amb el nom de la capital. D'aquesta manera es fa més fàcil el
seu aprenentatge. Conté 142 peces. Mida del puzzle 50 x 35'5 cm

Eduioga - Joc de ioga
Joc per a nens i nenes per a conèixer el ioga i els seus beneficis. El joc es proposa dos objectius:el primer divertir-se i endevinar postures de Ioga
i el segon representar una història inventada a partir de les postures de ioga. El joc està format per 27 cartes en total: 20 cartes de postures de
Ioga, 4 cartes de respiracions, 2 cartes de contes i 1 carta amb les regles del joc de ioga.

Psicomotricitat: de la vivència a la representació (dvd)
En aquest DVD-Rom es presenten materials didàctics per tal d'orientar en la intervenció psicomotriu en l'àmbit educatiu escolar. S'estructura en dues parts. La
primera fa un recorregut per tots els moments de la sessió de psicomotricitat, il·lustrada amb imatges i amb fragments de vídeo. La segona part se centra en la
representació de les vivències que es realitza al final de la sessió de psicomotricitat. Es presenten els instruments que s'han creat per afavorir i observar la
capacitat representativa acompanyats dels corresponents exemples.

Recomanem
English for Kids

És una carpeta amb 14 big booksper aprendre anglès a Educació Infantil, acompanyats d'una guia didàctica.
Aquí trobareu el llistat dels llibres que conté la carpeta

Bosses temàtiques
Són lots temàtics amb diferents tipus de recursos (llibres, dossiers, cd-rom, dvd...) al voltant de centres d'interès concrets i
seleccionats prèviament per la mediateca del CRP. L’objectiu és poder oferir-vos materials de qualitat, adaptats a les
necessitats específiques i puntuals que us ajudin en activitats educatives concretes.
Parlem de... “Emocions i malalties”
Recull variat de recursos (contes, DVDs i CD-roms) per parlar als infants de diferents malalties. Expliquen la situació de les
persones amb malalties com l'Alzheimer, la sida o el càncer, amb la voluntat de donar a conèixer als infants aquestes realitats
i fomentar la no-discriminació.
Parlem de... “Jo sóc de...”, “Jo vinc de...”
Llibres per apropar els nens i les nenes, a partir de 8-9 anys, al coneixement i la valoració de la diversitat humana i de la
pluralitat cultural. I també per facilitar als mestres eines per educar, a partir de la diversitat cultural, actituds de tolerància,
solidaritat i convivència amb persones d'altres cultures.
En aquest document trobareu una explicació més detallada del què són i el què volen ser les nostres bosses temàtiques

Des de l'EAP
Adaptació i validació de l’Escala d’Intensitat dels Suports per a infants i adolescents
L’EAP del Baix Empordà i diferents centres educatius de la comarca, estan participant en l’estudi que, des del grup de recerca “Discapacitat i Qualitat de Vida:
Aspectes Educatius” de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull de Barcelona, porten a terme
conjuntament amb altres països.
L'objectiu de la investigació és adaptar i validar una escala que permeti mesurar la intensitat de les necessitats de suport dels infants i adolescents amb
discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament. Els resultats que s'obtinguin permetran contribuir al disseny de programes de suport -així com de programes de
formació/actualització dels professionals- que promoguin la qualitat de vida de les persones amb discapacitat al llarg del seu cicle vital i, en conseqüència,
afavoreixin la qualitat de vida de les seves famílies.
La mostra de Girona conté 141 casos, dels quals 19 pertanyen al Baix Empordà.
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