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Informacions destacades

Pla de Formació de Zona 13-14. Detecció de necessitats formatives

Circular informativa sobre el Pla de Formació de Zona 2013-2014

Calendari

Detecció de necessitats de formació del 30 d'abril al 13 de maig:

(Recordeu que les propostes que formuleu no poden tenir cap cost econòmic associat, a càrrec del PFZ)

Activitats de formació en centre:

Informació

Formulari de sol·licitud per a activitats en centre (s'ha d'entrar per la part esquerra de la pàgina, identificant-se amb l'usuari i 

contrasenya XTEC del centre sol·licitant)

Seminaris i grups de treball i altres activitats obertes a professorat de diversos centres:

Informació

Formulari de sol·licitud per a activitats per a professorat de diversos centres (s'ha d'entrar per la part dreta de la pàgina, 

identificant-se amb l'usuari i contrasenya XTEC de la persona responsable de l'activitat que es vol sol·licitar)

Publicat a les 20 horesfa per SE CRP del Baix Empordà . 

3a Jornada d'Educació Infantil al Baix Empordà

Ja estem a les portes de la III Jornada que tindrà lloc el dissabte 11 de maig de 9 a 13’30h. Enguany el tema girarà 

entorn de..."El dia a dia a l’educació infantil" Activitats, experiències, vivències...que funcionen

Programa:

9 a 9’15: Arribada i acreditacions

9’15 a 9’30: Benvinguda a la Jornada 

9’30 a 10’45: Conferència inicial: “El projecte que anem construint” a càrrec de l’equip de mestres de l’Escola Nova de 

Banyoles: Carme Güell, Lourdes Tarradas,  Alícia Vilarnau i Olga Puignou

10’45 a 11’15: Esmorzar

11’15 a 11’45: Visita a les exposicions:

- Exposició de materials didàctics elaborats per mestres d’EI de diferents escoles de la comarca

- Exposició de materials didàctics de les alumnes del Cicle Formatiu d’Educació Infantil de Sant Feliu i de La Bisbal

11’45 a 13: Participació en el tallers:

Taller 1: "Cadascú en el seu lloc per a poder educar "amb l’Ester Campeny i la Margarita Ciurana

Taller 2: "Taller d'EX-pressió, de lo corporal a lo experiencial” amb en Joan Bagué

Taller 3: “Com posar a la pràctica el treball per ambients” amb la Clara Kupka

Taller 4: "Activitat d'expressió corporal amb les educadores per promoure la participació de les famílies"  amb l’Amèlia 

Aguilera

Taller 5: "La natura a les aules i les aules a la natura" amb l’Albert Lòpez Guàrdia

Taller 6: “Mans a la terra" amb la Núria Vancells

13 -13’30 Escola del Circ de La Bisbal: Presentació de la maleta didàctica i activitat de cloenda

Amb la col·laboració de:

- Seminaris de Metodologies de treball a l’'Educació Infantil (P3, P4 i P5)

- Seminari d’Aprofundiment en Pedagogia Sistèmica

- Professores i alumnes del Cicles formatius de Grau Superior d’Educació Infantil de La Bisbal i de St Feliu

Organitza: Servei Educatiu del Baix Empordà

Dissabte 11 de maig de 9h a 13’30h

http://www.xtec.cat/crp-baixemporda/formacio/Circular_PFZGI_13-14_completa.pdf
https://sites.google.com/a/xtec.cat/se-baixemporda/formacio/pla-formacio-zona/pfzbe-13-14-deteccio-necessitats-formatives/pfzbe-13-14-calendari
https://sites.google.com/a/xtec.cat/se-baixemporda/formacio/pla-formacio-zona/pfzbe-13-14-deteccio-necessitats-formatives/formacio-en-centre
http://www.sefpgirona.net/deteccio
http://www.sefpgirona.net/deteccio
https://sites.google.com/a/xtec.cat/se-baixemporda/formacio/pla-formacio-zona/pfzbe-13-14-deteccio-necessitats-formatives/formacio-professorat-diversos-centres


S’obrirà un nou termini d’inscripcions del 22 d’abril al 5 de maig. Si  ja vàreu fer la inscripció  durant el mes de setembre, no cal tornar-la a fer. Per a formalitzar-la ho podeu fer 

en aquest enllaç: http://www.xtec.cat/web/formacio/gestio/cercador_activitats/avan  posant el codi següent: 5020361502

Les persones inscrites rebreu un correu on us adjuntarem una breu descripció dels tallers i us demanarem a quin us voleu inscriure. Cada taller tindrà un màxim de 25  persones 

i s’adjudicaran per ordre d’inscripció.

Publicat a les 21 horesfa per JOAN RISTOL PERXES 

Oferta formativa no universitària de l'ICE de la UdG

L'Institut de Ciències de l'Educació de la Unviersitat de Girona ha publicat la seva oferta formativa no universitària per aquest 

3r trimestre i estiu del present curs 2012-2013.

El termini d’inscripció per a cadascuna de les activitats ofertades és del 15 al 30 d’abril de 2013.

Podeu consultar el programa d'aquesta oferta formativa en aquest document PDF.

Per formalitzar la inscripció, consultar el programa, calendari de les sessions i lloc de realització de cadascuna de les activitats, 

podeu clicar sobre el títol de cada una d’elles en el document PDF anterior o bé adreçar-vos a la pàgina web amb l'oferta formativa de l'ICE.

Publicat a les 4.2918/04/2013 per SE CRP del Baix Empordà . 

6è Jove Campus de Recerca de la UdG

De l'1 al 12 de juliol la Universitat de Girona posa en marxa la 6a edició del Jove Campus de Recerca, una iniciativa que pretén aconseguir 

un acostament entre l’ensenyament de secundària i el món universitari mitjançant activitats d’introducció a la recerca.

L’objectiu d’aquest Jove Campus és posar a l’abast de totes aquelles ments inquietes i amb ganes d’adquirir coneixements un conjunt de 

recursos de la Universitat per tal que puguin introduir-se a la investigació i, en particular, avançar en els seus Treballs de Recerca de 

Batxillerat.

La participació en el Campus és gratuïta i pot computar per 70 hores del crèdit d’Estada a l’Empresa. L’assistència a totes les activitats és 

obligatòria

El proper dilluns 22 d’abril comença el termini d’inscripció, que finalitza el dimecres 22 de maig.

Trobareu més informació a www.udg.edu/jovecampus

Aquí trobareu la Convocatòria

Aquests són els impresos per a fer la sol·licitud: Imprès 1 - Imprès 2

Publicat a les 4.2818/04/2013 per Servei Educatiu del Baix Empordà . 

Rodajoc Vall d'Aro

Els dies 22 i 23 de maig tindrà lloc la 4a edició del Rodajoc de la Vall d’Aro. La trobada es farà a la Plaça Europa de Platja d'Aro . Hi participarà 

tot l’alumnat de P5 el dia 22 i tot l’alumnat de 4t el dia 23.

Les escoles participants són: Escola Els Estanys (Platja d’Aro); Escola Vall d’Aro (Castell d’Aro); Escola Pedralta (Sta. Cristina); Escola Fanals 

d'Aro (Platja d’Aro); Escola Vila-romà (Palamós).

Publicat a les 4.3518/04/2013 per SE CRP del Baix Empordà . 

Darreres sessions Cicle de presentació de Bones Pràctiques

La 3a sessió d'aquest cicle tindrà lloc el dimecres  15 de maig a les 17'30h a l’Escola Pi Verd de Palafrugell. En aquesta 

ocasió, mestres del seminari “Aprofundiment en Pedagogia Sistèmica” ens presentaran diferents experiències sota el títol: 

"Orgullosos de les nostres arrels". Cada nen ha de poder sentir que són bones les seves arrels i la seva història. 

Que la seva família és vàlida i digna.  Ell/ella en formen part!! Repassarem breument les bases de la Pedagogia 

Sistèmica i proposarem algunes bones pràctiques per treballar el sistema familiar, dignificar-lo, estimar-lo i agrair-lo. 

La 4a i última sessió del cicle es portarà a terme el dimecres 29 de maig a les 17:30 h. a l'Escola Barceló i Matas de Palafrugell. En 

aquesta sessió seran els participants al Seminari de Dinamització TAC que ens presentaran una sèrie d'experiències d'aplicació de les 

TAC (Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement) a l'aula, donant una protagonisme especial al desenvolupament i aplicació del Pla 

TAC de centre. 

Cal inscriure's a través del correu electrònic: crp-baixemporda@xtec.cat

Publicat a les 0.5018/04/2013 per SE CRP del Baix Empordà . 

Jornada d'Altes Capacitats i Família a Girona

La I Jornada de Altas Capacidades y Familia tindrà lloc a la Facultat de Medicina i Infermeria de la Universitat de 

Girona (C/ Emili Grahit, 77), el proper dissabte 11 de maig a partir de les 9 h.

Organitzada per la confederació CONFINES (Confederación Española de Altas Capacidades Intelectuales), s'articula en 

forma d'una jornada amb dos programes diferents: una jornada per als adults i una altra simultània per als infants en 

forma de tallers.

A la jornada hi assistiran convidats de la talla d'Isidro Padró, Maria Viñolas, Javier Tourón, Llum Pérez, Gemma Vilaseca, 

Flavio Castiglione, Montserrat Ramagosa, etc. que ens oferiran els seus coneixements sobre diversos aspectes del món 

de les altes capacitats.

Més informació, amb el programa i les inscripcions, al següent enllaç: 

http://familiayaltascapacidades.blogspot.com.es/

Publicat a les 16/04/2013 8.18 per SE CRP del Baix Empordà . 

VI Converses Pedagògiques: "El suport als itineraris educatius: un repte de l’educació"

Enguany aquestes Converses Pedagògiques tindran lloc el dilluns 29 i el dimarts 30 d'abril de 2013 a la Casa de 

Cultura de Girona. Organitzades pels Estudis de Pedagogia de la Universitat de Girona, la Fundació Ser.Gi i el Col·legi 

de Pedagogs de Catalunya, se centraran en el tema dels itineraris educatius. Amb el títol El suport als itineraris 

educatius: un repte de l’educació, durant els dies 29 i 30 d’abril de 2013 s’analitzaran diferents qüestions entorn dels 

itineraris educatius i es presentaran experiències de suport a aquests itineraris.

http://www.xtec.cat/crp-baixemporda/formacio/ICE_UdG_Oferta%20formativa_3r%20Trimestre_Estiu_2013.pdf
http://www.xtec.cat/crp-baixemporda/formacio/ICE_UdG_Oferta%20formativa_3r%20Trimestre_Estiu_2013.pdf
http://www.udg.edu/FormacionoUniversitaria/Ofertaformativa/tabid/6741/language/ca-ES/Default.aspx


Així mateix, en el context de les Converses, es farà la presentació a Girona de l’anuari de la Fundació Jaume Bofill 

L’estat de l’educació a Catalunya. Anuari 2011, a càrrec de Miquel Martínez, un dels seus directors.

Les Converses Pedagògiques van adreçades als estudiants del Grau en Pedagogia, a la resta d’estudiants de la Facultat 

d’Educació i Psicologia i del conjunt de la UdG, als professionals del món de l’educació i, en general, a totes les persones 

que tenen interès per l’educació i els reptes que se li plantegen.

L’accés a tots els actes de les Converses Pedagògiques és lliure.

Mès informació amb tot el programa de les converses

Publicat a les 0.4818/04/2013 per Servei Educatiu del Baix Empordà . 

Trobada de Corals de Primària a Palafrugell

Com en els últims anys, el Departament d’Ensenyament ha convocat la XI Trobada de Corals de Primària, amb l’objectiu de 

difondre la pràctica i la creació musical dels alumnes d’educació Infantil i Primària. 

Palafrugell repetirà com a una de les tres seus de les comarques gironines on es realitzarà aquesta trobada. Concretament tindrà 

lloc el matí del dimarts 7 de maig al Teatre Municipal d’aquesta localitat.

Les escoles que hi participaran amb la seva coral seran: l'Escola de Bordils, el Torres Jonama de Mont-ràs, el Pere Rosselló de 

Calonge, el Sant Jordi i el Torres Jonama de Palafrugell, el Vila-romà de Palamós i el Llagut de Sant Pere Pescador.

Més informació a http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/artistics/musica/corals/primaria

Publicat a les 18/04/2013 0.25 per JOAN RISTOL PERXES 

Certamen Lectura en Veu Alta. Quarts de final: 25 d'abril a Palafrugell

El dijous 25 d'abril a les 10 h., a la Sala d'Actes del Centre Municipal d'Educació de Palafrugell, tindrà lloc la final comarcal 

del IX Certamen Nacional Infantil i Juvenil de Lectura en Veu Alta (fase de quarts de final).

Enguany aquest certamen ha estat organitzat conjuntament pel Departament d'Ensenyament i la Fundació Enciclopèdia 

Catalana amb l'objectiu comú de promocionar la Lectura entre els infants i joves. En aquesta fase se celebren 32 quarts de final 

repartits per tota la geografia catalana, amb la participació d'uns 1.100 lectors i lectores des de cicle mitjà de primària fins a 4t 

d'ESO.

En el nostre quart de final del Baix Empordà hi participaran 6 centres repartits en quatre categories:

En les categories de Grumets Vermells (alumnes de 3r i 4t de Primària) i Grumets Verds (5è i 6è de Primària), hi 

participaran les Escoles La Branca d'Albons, Vall d'Aro de Castell d'Aro, Vila-romà de Palamós i Pedralta de Sta. Cristina 

d'Aro, cadascuna d'elles amb un lector en cada categoria.

En la categoria de Corsaris (alumnes de 1r i 2n d'ESO) i Tropa de Corsaris (alumnes de 3r i 4t d'ESO), hi participaran el 

Col·legi Sant Jordi de Palafrugell i l'Institut Sant Elm de Sant Feliu de Guíxols.

Un jurat escollirà un/a finalista de cada categoria que passarà a la fase semifinal, que en el nostre cas es celebrarà a Girona el 

proper 27 de maig. La Final Nacional tindrà lloc a Barcelona el 12 de juny, al Teatre Nacional de Catalunya.

Podeu trobar més informació a http://www.certamendelecturaenveualta.cat/

Molta sort a tots els participants!

Publicat a les 2.5118/04/2013 per Servei Educatiu del Baix Empordà . 

III Jornades Europees. Treballar en xarxa per a una ciutadania europea activa

Tindran lloc els propers 29 i 30 d'abril al Centre Municipal d'Educació de Palafrugell.

Actualment, la Comissió Europea té, entre altres, els següents programes: Comenius (ensenyaments escolars), Erasmus 

(ensenyaments universitaris), Grundtvig (ensenyaments per adults).

Cal tenir en compte que l’ensenyament per adults no s’entén només des de la vessant de l’ensenyament estricte, sinó que 

també des de la vessant de la cultura, el patrimoni, el mediambient, la vessant social, etc.

En un futur proper, tots aquests programes s'unificaran en un sol "Erasmus per a tothom".

En un moment com l’actual i donada la situació que vivim, ens cal més que mai, saber què són i què comportarà aquest nou 

programa i quina utilitat pot tenir en la nostra feina.

Amb aquest objectiu, l’Ajuntament de Palafrugell, de la mà d’ACEFIR, hem preparat les III Jornades Europees a Palafrugell. 

Unes jornades en les quals vindran experts en projectes europeus que ens podran aportar els coneixements i l’experiència que 

tenen.

Us adjuntem diferents enllaços on trobareu tota la informació: http://llljornadeseuropeesacefir.blogspot.com.es/ . Programa. 

Inscripcions i preus.

Publicat a les 18/04/2013 3.00 per Servei Educatiu del Baix Empordà . 

II Fòrum de Treballs de Recerca de batxillerat del Baix Empordà

El passat dijous 11 d'abril, a les 6 de la tarda, va tenir lloc a la Sala Fontova de Calonge el II Fòrum de Treballs de Recerca de 

Batxillerat del Baix Empordà.

L'acte va ser inaugurat per el delegat territorial d'Ensenyament a Girona, el Sr Albert Bayot i el varen clausurar el president del Consell 

Comarcal del Baix Empordà, Sr Joan Català i l'alcalde de Calonge, el Sr Jordi Soler

La mostra consisteix en una breu descripció, d’entre 5 i 10 minuts, de cada un dels 10 treballs seleccionats, un per cada centre de 

secundària que imparteix batxillerat a la nostra comarca.



II_Forum_Treballs_Recerca

Amb una sala plena vàrem poder gaudir d'unes presentacions brillants i diverses que ens permeten conèixer millor quins temes es 

treballen i com es fa la recerca a la nostra comarca.

Aquí podeu trobar mes informació de cada treball i la seva presentació:

https://sites.google.com/a/xtec.cat/forum-de-treballs-de-recerca-de-batxillerat-del-baix-emporda/

Segon Fòrum de Treballs de Recerca from webieslabisbal on Vimeo.

Publicat a les 5.0117/04/2013 per Servei Educatiu del Baix Empordà . 

Presentació pública del Pla d'Excel·lència Educativa dels centres de la Vall d'Aro

Aconseguir que els alumnes exprimeixin el màxim les seves capacitats per tal d'arribar a l'excel·lència educativa, 

aquest és l'objectiu del programa que estan desenvolupant coordinadament i des de ja fa 1 any i mig les 4 escoles 

de la Vall d'Aro i l'Institut Ridaura. 

Des de les escoles Els Estanys, Fanals d'Aro i Vall d'Aro de Castell-Platja d'Aro, a més de l'escola Pedralta de 

Santa Cristina i l'Institut Ridaura que dóna servei als alumnes dels dos municipis, s'està treballant en el Pla per 

l'Excel·lència Educativa per tal de donar el màxim d'atenció a la diversitat educativa de cada aula i amb el temps 

forjar un currículum i un itinerari d'aprenentatge personal per cada alumne, des de primer de primària fins que acabi 

els seus estudis de secundària a 2n de Batxillerat. Per això es fan un seguit d'activitats per tal d'estimular als 

alumnes amb alts nivells educatius i desencallar als que tenen problemes amb l'aprenentatge.

  El progrés personal i acadèmic de tot l'alumnat és l'objectiu que es marca aquest Pla per l'Excel·lència Educativa, 

que per primera vegada es desenvolupa coordinadament des de 5 centres educatius. Es desenvolupen diferents 

fórmules que els centres han treballat conjuntament com unes proves de nivell per saber el coeficient 

d'aprenentatge de cada alumne, els grups d'internivells, el model d'intel·ligències múltiples, el suport escolar personalitzat o unes activitats al Parc Científic i Tecnològic de la 

Universitat de Girona entre moltes altres fórmules.

"A les aules hi ha nens que tenen més capacitats i el sistema els ha de donar eines, han d'estar ben cuidats". Aquesta és una declaració del director dels serveis territorials 

d'Ensenyament a Girona, Albert Bayot, que defineix bé una de les potes del Pla per a l'excel·lència educativa dels centres de la Vall d'Aro. Malgrat que aquesta és un projecte 

adreçat a tot l'alumnat -tant de primària com de secundària-, posa la lupa en els alumnes que podrien rendir més i els ofereix activitats i itineraris concrets per millorar el seu 

rendiment. "Volem que cada alumne desenvolupi al màxim les seves capacitats intel·lectuals", ha declarat.

Els alcaldes de Castell-Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro s'han mostrat satisfets per la iniciativa educativa dels seus centres escolars i han destacat la predisposició de 

l'ajuntament a col·laborar-hi. El director dels Serveis Territorials ha explicat que tot just ara es fa pública aquesta experiència de coordinació entre els 5 centres, amb l'esperança 

que altres pobles o ciutats ho vulguin començar a aplicar.

El Pla preveu combinar les diferents activitats entre els centres mitjançant un programa conjunt a quatre anys.



Vídeo de YouTube

xip/tv

La televisió local a la carta.

Embed de vídeo

Publicat a les 02/04/2013 8.47 per SE CRP del Baix Empordà . 

S''estan mostrant les entrades 1 - 13 de 41. Mostra'n més »

Des dels centres

Nens, nenes i fades

Al Centre de Recursos vam tenir una visita sorpresa: els nens i nenes de 1r del Cor de Maria de La Bisbal acompanyats de les 

seves mestres, ens van venir a veure per retornar-nos la Caixa de Les Fades i per explicar-nos que els hi havia agradat tan i tan 

Les Fades també van tornar encantades d'haver tingut tan bona companyia.

Com fer servir la maleta: 

Publicat a les 18/04/2013 1.22 per Servei Educatiu del Baix Empordà . 

El CEE Els Àngels fa 30 anys. Moltes felicitats !!!

Aquest any l’escola d’Educació Especial Els Àngels de Palamós fa 30 anys.

No són només 30 anys d’una escola, sinó d’un llarg camí que hem anat fent entre tots: 

famílies, professionals, alumnes i diferents serveis per la inclusió de les persones amb 

discapacitat de la comarca. 

És un motiu de celebració, i per això ho volem compartir amb totes les persones que en 

algun moment han format part d’aquesta gran família, que de mica en mica ha anat creixent.

El 24 de maig de 2013, a partir de les 17h., es duran a terme els actes de celebració a 

la mateixa escola.

Publicat a les 16/04/2013 7.53 per Servei Educatiu del Baix Empordà . 

El món de la imatge a l'escola de Begur

A Begur fa temps que juguen amb les càmeres de vídeo i de fotografia per treballar el llenguatge de la imatge i, de tant en tant, surten 

coses interessants i divertides. Aquí les  trobareu enllaçades perquè tots pugueu compartir-les amb ells.

Animeu-vos a jugar amb les vostres càmeres! Segur que us ho passareu tan bé com ells.

http://apliense.xtec.cat/prestatgeria/b7000263_73/llibre/index.php?section=8&page=-1

Publicat a les 16/04/2013 1.02 per JOAN RISTOL PERXES 

L'institut Sant Elm guanya un premi al "Mots Passants"

El passat dia 15 de març del 2013 la classe de 1r de batxillerat A de primer idioma de 

Francès juntament amb la professora Carme Muñoz Gascó van obtenir el 2n premi en el 

concurs "Mots passants" organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona, on van 

quedar finalistes en el curtmetratge "Français dans le monde" en la categoria de Júnior.

L'any passat van quedar finalistes també i van obtenir el 1r premi amb el curtmetratge "Les 

expressions idiomatiques" en la categoria de cadet l'alumnat de 4t ESO-2n idioma.

Moltes felicitats a tothom. Quins artistes que estan fets aquests alumnes!!!

Félicitations !

http://www.fundacio1.lacaixa.es/webflc/wpr0pres.nsf/wurl/remacf1_cat%5EOpenDocument/index.html


Aquest llibre mostra un recull d'experiències portades a terme en diferents escoles d'educació infantil i primària per a mestres interessats a 

fomentar en el seu alumnat conceptes químics a partir d'experiències quotidianes que, de vegades, no s'analitzen directament des d'aquesta 

perspectiva (la festa de la castanyada, els caramels que recollim durant les festes de Sant Medir, el most que ens vam emportar de les 

colònies, el pa fet i cuit al forn de l'escola, els gelats que vam fer sense congelador.) però que demostren com la química contribueix a 

comprendre i gestionar amb responsabilitat el món que compartim.

Publicat a les 18/04/2013 4.43 per SE CRP del Baix Empordà . 

L'escola L'Estació guanya la fase territorial de Cicle mitjà del Premi Sambori

L'alumna Salma Lakrimdi de 4rt de primària de l'escola l'Estació de Sant Feliu de Guíxols ha guanyat la fase territorial de 

la demarcació de Girona-Catalunya Nord del Premi de narrativa lliure Sambori. El passat divendres 22 de març va recollir 

el premi al teatre l'Ateneu de Celrà i va poder gaudir de l'espectacle oferit per l'escola de dansa del municipi. La redacció 

guanyadora passa a concursar a la fase nacional del premi. 

Moltes felicitats i esperem que tingui molta sort !!

Publicat a les 15/04/2013 1.34 per Servei Educatiu del Baix Empordà . 

El C. Cor de Maria de Sant Feliu participa en el concurs Fish & Chips del Súper 3

A principis de febrer la productora del programa "Fish & Chips" que emet Televisió de Catalunya es va posar en contacte amb la nostra 

escola, el C. Cor de Maria de Sant Feliu, per proposar-nos la participació al seu concurs. Aquest concurs és plantejat a centenars 

d’escoles d’arreu de Catalunya, i cal superar un càsting per a poder concursar-hi. El dimecres 22 de febrer tres membres de la productora 

van venir a l’escola a passar-nos el càsting. Al cap de tres setmanes ens van donar la bona notícia que la nostra escola havia estat 

seleccionada per a participar-hi. Els participants són alumnes de 6è de Primària i ens van anunciar els tres alumnes seleccionats i el dia 

de la gravació. També ens van proposar que el públic i animadors podrien ser els nens de 4t, 5è i 6è. Se’ns plantejava una bona ocasió 

per a veure la gravació d’un programa i conèixer una mica per dins el món de la televisió. 

"Fish & Chips" és un programa-concurs que utilitza el joc i la diversió per promoure l'anglès com a llengua de comunicació 

entre els més joves. És un programa presentat pel jove Oriol Puig que s’emet els dissabtes al matí al canal Súper 3. A “Fish & Chips” 

s’enfronten dos equips de tres concursants cadascun que han de realitzar quatre proves: el WORD CHALLENGE,  una enorme sopa de lletres en la qual han de trobar les 

paraules dels dibuixos proposats; les CRAZY BALLS, on s’extreuen paraules de l’interior d’una piscina de boles i s’han de classificar segons el seu camp semàntic; HEY DJ, on 

es tracta de reconèixer una frase dins d’una cançó; i el WILD SPLASH, on si no superen un lletreig o operacions matemàtiques, són ruixats per una substància llefiscosa; i tot 

això en anglès, of course! 

El dimecres 20 de març, els tres cursos vam assistir a la gravació del programa participant i animant als tres companys que ens representaven com a “Fish” en la resolució de les 

proves. L’altra escola participant, els “Chips” era l’Escola Pia de Vilanova i la Geltrú. Va ser una competició on no hi va faltar música, ball, marxa, diversió i molt bon humor.  A 

més de ser una experiència molt especial i gratificant, cal dir que vam tornar a l’escola amb la satisfacció d’haver guanyat el concurs. El premi va ser una càmera de vídeo que 

estarà a la disposició del centre. També van obsequiar a tots els alumnes amb una bossa de TV3. 

Encara no sabem el dia que serà emès per televisió, però el programa avisarà l’escola per informar-nos del dia de la seva emissió.

Els alumnes van gaudir d’allò més i cal felicitar-los per la seva espontaneïtat davant les càmeres, les ganes posades en preparar i assajar les proves i finalment en el positiu 

resultat del concurs.

Publicat a les 15/04/2013 1.33 per Servei Educatiu del Baix Empordà . 

S''estan mostrant les entrades 1 - 6 de 18. Mostra'n més »

Novetats llibres

Didáctica de la guerra civil española

La Guerra Civil espanyola va ser una guerra llunyana de la primera meitat del segle passat, de la qual ja pràcticament no en queden testimonis directes. 

Tanmateix, el conflicte continua sent motiu de controvèrsia i de debats apassionats. Aquest llibre ofereix instruments, recursos i opcions per aproximar el 

tractament de la Guerra Civil a les aules de secundària mitjançant una praxi científica i disciplinària de la història. A més a més, els autors han optat per una 

proposta orientativa oberta i polivalent que segueix una lògica metodològica i temàtica no necessàriament cronològica que, sens dubte, ajudarà en les tasques 

del professorat.

Publicat a les 09/04/2013 4.43 per Servei Educatiu del Baix Empordà . 

Química a infantil i primària

Publicat a les 09/04/2013 4.38 per Servei Educatiu del Baix Empordà . 

La historia a través del cine. 10 propuestas didácticas para secundaria y bachillerato



Seguint una seqüència cronològica que abraça des de l´antiguitat fins a la contemporaneïtat, aquest llibre recull deu pel·lícules històriques i ens 

les presenta en forma de propostes didàctiques perquè, amb les matisacions i adaptacions pertinents que es vulguin, des de sisè curs de 

l´educació primària, passant pels quatre cursos de l´educació secundària obligatòria fins al batxillerat, i no oblidant l´educació d´adults i 

l´educació no formal, podem desplegar-les en la nostra tasca diària amb l´alumnat. Adreçat fonamentalment al professorat que té la voluntat 

d´introduir el cinema en les seves classes d´història, aquest llibre li ofereix un conjunt de reflexions, orientacions metodològiques i un material 

didàctic degudament assajat i validat.

Publicat a les 09/04/2013 4.20 per Servei Educatiu del Baix Empordà . 

Cinescola. Propostes didàctiques de cinema a primària i secundària

El cinema, un mitjà privilegiat per interpretar, conèixer i analitzar el món contemporani, posseeix una potencialitat motivadora i educadora de primera magnitud. 

CinEscola ens presenta dotze propostes didàctiques inèdites, sis per a primària (Happy feet; Ratatouille; Azur i Asmar; Wall·E ; El meu monstre i jo i Un pont cap 

a Terabithia) i sis per a secundària (El niño con el pijama de rayas; Cobardes; Ágora; El senyor de la guerra; V de vendetta i Banderes dels nostres pares), totes 

elles connectades amb el currículum escolar i pensades des del coneixement del nostre alumnat, per aprendre cinema i per aprendre del cinema amb una visió 

interdisciplinària.

Publicat a les 09/04/2013 4.22 per Servei Educatiu del Baix Empordà . 
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Altres recursos didàctics

Bossa de lectura fàcil

Conté 29 llibres de lectura fàcil per fomentar el gust per la lectura.

Els materials de Lectura Fàcil són llibres elaborats amb especial cura per ser llegits i entesos per alumnes que tenen dificultats 
lectores.

Segueixen les directrius internacionals de l'IFLA en quant al llenguatge, al contingut i a la forma.

Publicat a les 18/04/2013 4.48 per SE CRP del Baix Empordà . 

Nous lots de llibres en anglès

Tenim a la vostra disposició 15 exemplars de cadascun d’aquests títols 

per als cicles de Primària.

Els lots estan pensats per llegir individualment, per parelles o 

col·lectivament a l’aula.

Els llibres són els següents:

Colin's Colours (CI) de l’editorial MacMillan;

At the beach (CM) d'Oxford

London. A day in the city (CS) de MacMillan

Publicat a les 18/04/2013 4.51 per SE CRP del Baix Empordà . 

S''estan mostrant les entrades 1 - 2 de 11. Mostra'n més »

Recomanem

"Internet Segura", nou apartat a la nostra web

A l'Espai TIC-TAC del bloc Dinamització del menú lateral de la nostra web, hi hem afegit una nova secció dedicada a la navegació segura per 

Internet: Internet Segura. 

En aquesta secció hem recollit una sèrie de d'enllaços a diferents documents i presentacions, amb consells, manuals o guies per a una utilització 

segura d'Internet.

Esperem que aquest nou apartat us sigui d'utilitat.

Publicat a les 18/04/2013 1.50 per SE CRP del Baix Empordà . 

Caixa didàctica de la Nora i en Martí

Caixa didàctica cedida pel Museu Marítim. Està destinada als més petits de tots: els nens i les nenes de 3 a 7 anys.

La finalitat d’aquest treball és desvetllar la sensibilitat dels nens a l' entorn del mar, perquè puguin rebre, de la millor manera possible, un 

bagatge de sensacions i coneixements bàsics de la cultura marítima. A través d'un conte es pretén acostar els més petits al món del mar, 

fer que entenguin per què floten els vaixells, per què serveixen les veles i que coneguin el món dels pirates, dels pescadors i de les 

sirenes.

La caixa conté el conte il·lustrat, un guinyol amb tots els personatges, un CD amb la gravació de les cançons, material per experimentar la 

flotació... i un dossier didàctic.

Caixa didàctica de la Nora i en Martí

Publicat a les 18/04/2013 4.57 per SE CRP del Baix Empordà . 

http://www.cobdc.org/publica/directrius/index.html
http://www.ifla.org/
https://sites.google.com/a/xtec.cat/se-baixemporda/dinamitzacio/espai-tic-tac
https://sites.google.com/a/xtec.cat/se-baixemporda/dinamitzacio/espai-tic-tac/internet-segura


S''estan mostrant les entrades 1 - 2 de 10. Mostra'n més »

Des de l'EAP

Trastorn Específic del Llenguatge (TEL)

Trastorn del neurodesenvolupament que afecta al llenguatge oral (expressiu i/o receptiu)

en el context d’un desenvolupament normal en altres aspectes. 

Signes d’alerta que poden detectar un possible TEL:

El nucli simptomatològic és  extens: fonològic, semàntic, morfosintàctic i comprensió. 

Hi ha una repercussió en les relacions socials i en l’aprenentatge.

Fonologia:

Errors inusuals i persistents.

Omissions, substitucions i assimilacions de fonemes.

Morfosintaxis:

Dificultats en ús de temps verbals, nexes funcionals...

Reducció i desorganització de la sintaxi.

Problemes de concordança.

Frases molt simples.

Semàntica:

Vocabulari pobre.

Problemes d’accés al lèxic.

Incorporació lenta de paraules.

Discurs entretallat.

Abundància de pauses.

Pragmàtica: 

Comentaris estereotipats

Torns més curts o immediats

Respostes poc coherents o inapropiades

Narracions poc elaborades

PERFIL TEL A PRIMÀRIA

Molts error fonològics

Poc nivell lèxic

Errors gramaticals

Comprensió ordres complexes

Dificultats en llenguatge espontani i quan requereix esforç

Repercussió mecànica i velocitat lectora

Repercussió en comprensió lectora

PERFIL TEL A SECUNDÀRIA

Pocs errors fonològics

Poc nivell lèxic

Sintaxis simple

Comprensió ordres complexes

Dissociació llenguatge espontani i quan requereix esforç

Repercussió en velocitat lectora

Repercussió en comprensió lectora

Adaptacions escolars TEL

Publicat a les 16/04/2013 7.30 per ANNA RIDAO RODRIGUEZ 

S''estan mostrant les entrades 1 - 1 de 5. Mostra'n més »

Des del LIC

Paraules de primavera

Un any més us animem a participar al llibre virtual col·laboratiu de la Prestatgeria de la XTEC.

L'any 2007 va aparèixer aquest recurs per a la creació de llibres virtuals i col·laboratius. En la creació de la Prestatgeria hi va participar 

activament eL LIC. Des d'aquell any el LIC Baix Empordà, amb el "Sant Jordi al SEBE 2007",  ha anat creant diferents llibres  virtuals per 

tal de donar a conèixer aquest recurs entre la comunitat educativa. A més, en aquestes dates de llibres i roses ens omple de goig veure 

com van creixent les pàgines d'aquests llibres amb les aportacions de tothom: alumnes, professorat, famílies...

Enguany el llibre virtual es diu "Paraules de primavera". A banda dels capítols habituals dedicats a Sant Jordi, a oferir-vos recursos per 

treballar a l'aula, a recomanar llibres i paraules... trobareu també el capítol "Paraules revolucionàries". Pensem que és temps d'expressió, 

de pensament crític i de deixar-nos emocionar per la vida i l'amor. Deixeu-vos anar!

Esperem les vostres aportacions!!!

Si voleu fer una ullada al llibres d'anys anteriors:

Sant Jordi al SEBE 2007

Sant Jordi al SEBE 2008

Sant Jordi al SEBE 2009

Sant Jordi al SEBE 2010

Llibre de primavera 2011

Pètals de primavera 2012

I enguany:PARAULES DE PRIMAVERA 2013

https://docs.google.com/a/xtec.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=eHRlYy5jYXR8c2UtYmFpeGVtcG9yZGF8Z3g6Zjc5MTA2OWMzYjE1ZGMy
http://apliense.xtec.cat/prestatgeria/b7870504_2736/llibre/index.php
http://apliense.xtec.cat/prestatgeria/prestatgeria/
http://apliense.xtec.cat/prestatgeria/b7870504_5/llibre/
http://apliense.xtec.cat/prestatgeria/b7870504_2736/llibre/index.php
http://apliense.xtec.cat/prestatgeria/b7870504_5/llibre/
http://apliense.xtec.cat/prestatgeria/b7870504_587/llibre/
http://apliense.xtec.cat/prestatgeria/b7870504_1279/llibre/
http://apliense.xtec.cat/prestatgeria/b7870504_1824/llibre/index.php
http://apliense.xtec.cat/prestatgeria/b7870504_2263/llibre/
http://apliense.xtec.cat/prestatgeria/b7870504_2527/llibre/index.php
http://apliense.xtec.cat/prestatgeria/b7870504_2736/llibre/index.php


Estem convençudes de la riquesa de la diversitat per això no pot quedar ningú sense participar i a quants més capítols millor!!!

Bona primavera i bona Diada!!!

Publicat a les 22/04/2013 23.52 per SE CRP del Baix Empordà . 
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