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Informacions destacades

2a sessió del Cicle de presentació de Bones Pràctiques

Tindrà lloc el dia 3 d'abril a l'escola Pi Verd de Palafrugell: "L’aprenentatge de la lectura des de la perspectiva de l’alumne". Es 

presentaran experiències dutes a terme per sis centres de Primària de Sant Feliu de Guíxols. Recordeu que l’assistència a les 4 

presentacions donarà lloc a l’obtenció d'un certificat de 10 hores, tot i que es podrà assistir individualment a les sessions que es desitgi. 

La inscripció per a aquesta presentació s’haurà de fer a través de correu electrònic. crp-baixemporda@xtec.cat o bé per telèfon: 

972643686, no més tard del 22 de març.

Publicat a les 08/03/2013 0.05 per SE CRP del Baix Empordà . 

4a edició de Professors i ciència

Enguany s’han obert ja les inscripcions als cursos de la 4a edició de Professors i ciència, dirigits als professors de secundària de 

Catalunya de l’àmbit de les ciències. Els cursos que es portaran a terme entre els mesos d’abril-maig, es fan en col·laboració amb els 

principals centres de recerca de Catalunya, amb l’objectiu de contribuir a millorar la formació científica del professorat de secundària, 

potenciant l’excel·lència a les aules i alhora reconèixer la seva dedicació docent

A través d’aquest enllaç www.professorsiciencia.com trobareu informació sobre els 11 cursos que es fan arreu de Catalunya.

4a edició de Professors i ciència (abril-maig 2013)

La formació és gratuïta.

Inscripcions online fins al 17 de març o fins a exhaurir places.

www.professorsiciencia.com

Demarcació de Girona:

·         Institut de Química Computacional (IQC-UdG) - Girona

Introducció al món de la química computacional.

Data: 19 d’abril

Publicat a les 07/03/2013 6.52 per JOAN RISTOL PERXES 

Xerrada de l'Associació VIU AUTISME

L'Associació Viu Autisme del Baix Empordà ofereix la Xerrada Trastorns de l'espectre autista i la seva educació el proper 

dijous 14 de març a les 19:30 h. al Centre Cívic Vicens Bou (C/ Escoles, 2) de Platja d'Aro. Tractarà sobre els reptes que han 

d'afrontar totes aquelles persones, familiars i professionals que tenen cura i treballen dia a dia amb persones amb autisme. 

La xerrada anirà a càrrec de Carme Hortal, coordinadora del Servei Educatiu Específic de Trastorns del Desenvolupament i 

Conducta (SEETDIC) de Girona, i de Paco Jiménez, catedràtic d'Educació Especial del Departament de Pedagogia de la 

Universitat de Girona.

L'Associació Viu Autisme té posades moltes esperances i il·lusions en fer arribar la "VEU" d'aquests nens a totes les esferes de la 

nostra societat, perquè necessiten que se'ls entengui, se'ls conegui, se'ls estimi i comprengui. Els membres de l'associació només 

són els seus portaveus i estan disposats a treballar per la seva autonomia i igualtat d'oportunitats. 

Tríptic de l'Associació VIU AUTISME

Publicat a les 06/03/2013 4.20 per SE CRP del Baix Empordà . 

Taula rodona "Experiències en Educació Inclusiva: Vinculació Família, Escola i Comunitat"

Aquesta taula rodona-col·loqui, organitzat per la Fundació Josep Pallach, tindrà lloc el proper divendres 15 de març

de 2013, a les 19 h a la Sala d’Actes del Centre Municipal d’Educació de Palafrugell

(C/ Bruguerol, 12).

És un acte especialment adreçat a professionals, famílies i persones sensibilitzades en el camp educatiu, que pensin 

que educar és tasca de tots.

Hi intervindran:

Ignasi Vila, Catedràtic de Psicologia Evolutiva i de l’Educació UdG

Moisès Esteban-Guitart, Professor lector, Departament Psicologia UdG

Dani Reyes, Mestre d’educació primària i estudiant de Psicopedagogia a la UdG

Donaran a conèixer un programa d’intervenció educativa que intenta crear nous lligams de col·laboració entre els 

docents i les famílies, basats en el reconeixement i la confiança mútues.

https://docs.google.com/a/xtec.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=eHRlYy5jYXR8c2UtYmFpeGVtcG9yZGF8Z3g6Mzg4ZmIyMjAxYjRjZjY4
http://www.fundaciopallach.cat/


Moisès Esteban-Guitart i Ignasi Vila han estat coordinadors del llibre “Experiencias en educación inclusiva: 

vinculación família, escuela y comunidad” (Ed. Horsori), en el qual també hi ha col·laborat Dani Reyes.

Més informació: info@fundaciopallach.cat · www.fundaciopallach.cat

Publicat a les 06/03/2013 1.05 per MARTI RISTOL PERXES 

RACC Educa. Programa educatiu en línia

RACC Educa és un programa educatiu en línia gratuït per treballar l’educació per la mobilitat. Un entorn virtual 

per entendre quins són els aspectes més importants d'aquesta mobilitat. A través d’activitats lúdiques els 

usuaris/àries seran els protagonistes dels seus desplaçaments, al mateix temps que podran formar part d’una 

comunitat virtual i compartir els jocs amb la xarxa d’amistats.

RACC Educa és un material totalment dissenyat i desenvolupat per ser treballat tant a l’escola, en la matèria 

d’educació per a la ciutadania o a les tutories, mitjançant les pissarres digitals, com a casa, en l’àmbit familiar. Tant 

a l’escola com a casa es pot treballar en grup o de forma individual. Cada activitat va acompanyada de la seva guia 

didàctica per a docents o mares i pares, per orientar-los en el seu ús i també per oferir-los activitats alternatives. 

Aquest videojoc educatiu s’estructura en tres escenaris adaptats a estudiants de cicle mitjà i cicle superior de 

primària i d’ESO i es presenta en forma d’aventura gràfica en la que l’usuari/a pot anar participant en diferents jocs 

augmentant la seva puntuació i la del seu grup.

El mateix RACC ofereix formadors per a anar als centres de manera gratuïta a fer una sessió d’una hora sobre 

mobilitat (aprofitant alguns aspectes que treballen alguns jocs d’aquesta web).

Accés a la demo aquí

Per més informació visita el nostre web www.racceduca.cat

Documentació: RACC Educa. Programa educatiu en línia

Publicat a les 04/03/2013 3.53 per MARTI RISTOL PERXES 

Lectura Fàcil

L'Associació Lectura Fàcil és una entitat sense ànim de lucre que treballa per apropar la lectura a les persones amb dificultats de comprensió 

lectora. Creada l'any 2002, l'ALF s'ha consolidat com a centre d'informació i referència d'iniciatives a l'entorn de la Lectura Fàcil.

Ofereixen els següents serveis:

1. Serveis editorials: editatge i assessorament de textos de Lectura Fàcil.

2. Formació: imparteixen cursos i tallers sobre Lectura Fàcil.

3. Accessibilitat informativa: adapten a un llenguatge planer textos legals i documents informatius per a institucions i empreses que volen millorar la 

comunicació amb el seu públic destinatari.

Els materials de Lectura Fàcil que han editat conjuntament amb diferents editorials són llibres, documents, pàgines webs, etc. elaborats amb especial cura per ser llegits i 

entesos per persones que tenen dificultats lectores. Tots porten el logo de Lectura Fàcil.

Actualment tenen una llistat d'uns 120 llibres que es poden consultar i també comprar on-line en aquesta web: http://www.lecturafacil.net/lf-bookstore/catalog

Tota aquesta informació la podeu ampliar visitant la web http://www.lecturafacil.net on, entre d'altres coses, podreu trobar recursos didàctics, llistat de cursos, exemples de 

pàgines de llibres LF, novetats editorials...

Publicat a les 01/03/2013 4.54 per MARTI RISTOL PERXES 

Projecte Prat de la Riba. Classes-Visita de Tecnologia per a l'alumnat de secundària.

Des del curs 2009- 2010 el CRECIM - UAB (www.crecim.cat) impulsa el Projecte Prat de la Riba. Aquesta 

iniciativa va dirigida a l'alumnat de secundària i al seu professorat de Tecnologies i pretén treballar un punt 

curricular d'aquesta assignatura a través d'una classe-visita a una empresa, a escollir entre les 24 empreses 

col·laboradores. A cadascuna d'aquestes empreses es treballa un punt curricular de Tecnologies i en un nivell 

determinat de l'ESO i el Batxillerat. Aquestes classes-visita s'inicien a l'aula fent una cerca d'informació, amb un 

material didàctic adient i únic per a cada empresa participant, més tard es fa la visita a una empresa, on l'alumnat 

pot veure el procés prèviament estudiat i com s'hi treballa. Un cop s'ha vist el procés a l'empresa, es torna a classe 

a fer un treball d'estructuració del coneixement i finalment un treball de creació al taller per aplicar tot el que s'ha après.

Per saber més del projecte Prat de la Riba i conèixer les empreses que hi col·laboren podeu consultar la pàgina web: www.pratdelariba.cat

ANIMEU-VOS A PARTICIPAR-HI!

Publicat a les 01/03/2013 4.29 per MARTI RISTOL PERXES 

Primer Saló de la Formació, l’Ocupació i l’Empresa del Baix Empordà.

Els dies 7 i 8 de març de 2013, tindrà lloc el Primer Saló de la Formació, l’Ocupació i l’Empresa a 

la comarca, a les instal•lacions del Palau Firal de Sant Antoni de Calonge, carrer de la Sardana, 

s/n. Organitzat pel Consell Comarcal del Baix Empordà, amb la col•laboració de l’Ajuntament de Calonge i els 

Ajuntaments de Begur, la Bisbal d’Empordà, Castell-Platja d’Aro, Palamós, Pals, Santa Cristina d’Aro, Sant Feliu de 

Guíxols, Torroella de Montgrí, l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, Nexes, les Cambres de Comerç de 

Palamós i Sant Feliu de Guíxols, Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya i el suport d’El Punt i TV Costa 

Brava, aquest Saló serà un espai de trobada entre persones treballadores en actiu i en situació d’atur, estudiants, 

persones emprenedores i empresaris/es.

http://www.fundaciopallach.cat/
http://www.racceduca.cat/usuari/demo.php?idioma=cat
http://imagenes.w3.racc.es/uploads/file/21153__DIPTICO_EDUCA_CAT.pdf


L’objectiu del Saló és dinamitzar i donar una sortida adequada a les necessitats de cobertura de llocs de treball; 

aprofundir en el reciclatge i adaptació professional, i agilitzar i optimitzar el contacte entre empresariat, persones 

candidates i institucions. 

Hi haurà espais d’exposició gratuïts perquè les empreses exposin els seus serveis, espais d’assessorament i 

orientació, espais per posar en contacte empresariat i possibles candidats per cobrir llocs de treball, tallers, 

experiències i conferències simultànies en diferents espais.

Fulletó en PDF

Publicat a les 19/02/2013 2.09 per MARTI RISTOL PERXES 

S''estan mostrant les entrades 1 - 8 de 29. Mostra'n més »

Des dels centres

25è Aniversari Escola Mas Clarà. La Bisbal

No tots els aniversaris són iguals. A la societat hem convingut que n’hi ha uns que tenen una connotació especial i a més a més 

amb importància creixent: el 10è, el 25è, el 50è, el centenari, …

Aquest curs escolar al Mas Clarà podrem recordar aquell llunyà 1988, quan el col.legi va obrir les portes als alumnes per primera 

vegada. Igual com ens passa a les persones, a les entitats (en aquest a la nostra escola) la commemoració representarà una 

oportunitat magnífica de reflexió, d’anàlisi, de record, de retrobament, de nostàlgia, …

Des de la perspectiva d’un quart de segle podrem analitzar el camí recorregut, les fites aconseguides i les iniciatives que no han 

fructificat, ja sigui per manca d’encert, de recursos o de dedicació. Segur que trobarem coses bones i d’altres que es podrien 

haver fet millor.

Serà també la gran oportunitat de recordar, posar en contacte i facilitar el retrobament de l’actiu més preuat de l’escola: les promocions d’alumnes, mestres i 

personal no docent que any rere any han passat pel centre. En fer aquest salt en el temps descobrirem que molts dels alumnes d’aquell setembre de 1988 

són ara pares/mares dels alumnes que actualment tenim a les aules i/o són mestres del Mas Clarà en el dia d’avui.

Tant el Claustre de mestres com el Consell escolar hem acordat que la commemoració del 25è aniversari sigui l’eix central d’un seguit d’activitats 

pedagògiques i de celebracions al llarg del curs 2012-13. Per aquest motiu tant la revista de l’escola, la cantata, la festa de fi de curs, els treballs 

interdisciplinars dels diferents cicles, la pàgina web, … tindran el 25è aniversari com a tema de referència.

Cantata dels nens i nenes de 4rt de l'escola Mas Clarà en motiu del 25è Aniversari

Publicat a les 07/03/2013 5.08 per MARTI RISTOL PERXES 

El 3r E de L'INS La Bisbal col·labora en la campanya contra la pobresa de Mans Unides

Hem fet un clipmetratge per a dir que al nostre planeta hi ha gent rica i gent pobra, i que cada cop els rics són més rics i els pobres més 

pobres. Les 360 persones més riques acumulen tanta riquesa com la meitat de la població de la Terra, i trobem que aquesta situació és 

injusta.Hem de ser conscients que la gent es mereix tenir un habitatge, alimentació, vestits i la possibilitat de viure amb dignitat. Trobem 

que és injust que encara hi hagi gent que mori de gana o de malalties que tenen curació.Us animem a que mireu el video i que comenteu 

si us ha agradat.

Yousseff Benissa i Maria Oliva.

http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/videos/repartiment-de-blau/

Publicat a les 07/03/2013 5.10 per MARTI RISTOL PERXES 

L'Escola L'Estació, finalista en el concurs Mobile Learning Awards 2013

L'Escola L'Estació de Sant Feliu de Guíxols ha quedat finalista en el concurs Mobile Learning Awards 2013 convocat per la Fundació Barcelona Mobile 

World amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona. La mestra Pati Porcile va presentar el projecte "Instrumentació 

amb els mòbils" activitat per treballar la Competència Comunicativa, Artística i Cultural a 1r de Cicle Inicial. Enhorabona!

http://www.xtec.cat/web/centres/alscentres/premis/mla/finalistes

Publicat a les 07/03/2013 4.51 per MARTI RISTOL PERXES 

S''estan mostrant les entrades 1 - 3 de 12. Mostra'n més »

Novetats llibres

Alumnado de otras culturas. Acogida y escolarización

El llibre tracta d'apropar-nos a l'alumnat estranger i de nova incorporació des de diferents àmbits i enfocaments, tenint en compte els seus sentiments i 

preocupacions, i fent-nos conscients de la meritòria tasca que tenen per davant aquests alumnes en incorporar-se a un nou sistema educatiu. El llibre se centra 

tant en l'arribada d'aquest alumnat al centre com en l'anàlisi del procés que segueix: com és l'alumne nouvingut, què hem de tenir en compte per facilitar una 

acollida positiva, quines són les dificultats d'aquest alumnat i la seva família, i com el centre hauria de vetllar per facilitar la seva incorporació. Tracta també 

altres aspectes com la manera de treballar a l'aula.

Publicat a les 08/03/2013 0.29 per SE CRP del Baix Empordà . 

Petita història del General Batet

https://docs.google.com/file/d/0B3ZiI4RmC_G0ZmVDcHQwcGppSjg/edit?usp=sharing
http://vimeo.com/60854779


Aquest llibre  de manera entenedora  pretén difondre la vida d'una persona, el General Domènec Batet i Mestres, que va viure entre els segles XIX i XX en 

un període complex i conflictiu en el nostre País. Nascut a Tarragona, morí afusellat per ordres de Franco a Burgos pel fet d'haver estat un militar 

professional, compromès i lleial amb els valors democràtics que la II República representava. Enguany es commemoren 75 anys d'aquest fet i es pretén que 

sigui conegut i descobert des del punt de vista històric i també des del vessant humà, on destaca especialment per uns valors tan importants com 

l'honradesa, la fidelitat, el compromís i la coherència amb els seus ideals i valors.

Publicat a les 08/03/2013 0.29 per SE CRP del Baix Empordà . 

Mujeres en cargos de representación del sistema educativo

L'estudi ofereix un mapa actualitzat de la presencia de dones en càrrecs de representació al sistema educatiu espanyol, elaborat bàsicament a partir de dades 

primàries inèdites fins el 2004. A partir d'aquestes dades quantitatives, es planteja un segon estudi que aprofundeix en les possibles causes que expliquin 

l'escassa representació de dones en determinats càrrecs i funcions dins d'un àmbit professional (l'educació) on les dones tenen una presencia important.

Publicat a les 08/03/2013 0.31 per SE CRP del Baix Empordà . 

44 experiències 0-3

Recull de 44 experiències realitzades amb nens i nenes de 0-3 anys, amb un fil argumental que gira al voltant de l'experimentació i la curiositat dels infants, 

innata en aquestes primeres edats, per tot allò que els envolta i que constitueix una motivació fonamental d'aprenentatge. A les pàgines d'aquest llibre, hi 

trobarem idees i suggeriments d'actuació per als professionals del primer cicle d'infantil que poden ser susceptibles de dur-se a terme a les aules de 3-6, amb 

els ajustaments específics que calguin en cada cas.

Publicat a les 08/03/2013 0.32 per SE CRP del Baix Empordà . 

S''estan mostrant les entrades 1 - 4 de 32. Mostra'n més »

Novetats vídeos

Si quiero silbar, silbo

A Silviu només li queden cinc dies per sortir del centre de menors. Però aquests dies es converteixen en una eternitat quan la seva mare 

torna després d'una llarga absència, per emportar-se al seu germà petit, un germà que ell va criar com a un fill. Silviu  farà tot el possible per 

impedir-ho. Mentrestant s’enamora d'una noia estudiant de sociologia que treballa fent pràctiques al centre de menors . El temps s’acaba i 

les seves emociones estan a flor de pell, llibertat, amor, solitud... qualsevol cosa li pot passar a partir d'ara.

Publicat a les 04/03/2013 3.53 per NURIA DUCH DAUSA 

Mi hijo sordo. Y su futuro

El vídeo és una obra col·lectiva, concebuda, creada i realitzada per l'associació CNSE per a la “Supresió de les Barreres de Comunicació”. Presenta a 

diferents persones sordes que comparteixen les seves experiències tan en el món laboral com acadèmic. Especialment dirigit a treure l'angoixa de les 

famílies amb filles o fills sords. Respon a preguntes que es fan, com: Què serà la meva filla o fill sord quan sigui gran? Podrà ser una empresària, un 

psicòleg o un educador social?

Publicat a les 01/03/2013 3.47 per NURIA DUCH DAUSA 

L'excusa. Un recorregut per l'altre món possible en 13 capítols

Projecte audiovisual inspirat en l'Agenda Llatinoamericana Mundial. S’organitza en 13 capítols que tracten els processos històrics, socials, econòmics i culturals 

que conformen la pluralitat del món actual. Alhora recorda també criteris, els criteris "altres" d'aquest altre món possible. Exposa les alternatives que es donen 

avui arreu de Catalunya que aspiren a omplir de contingut i portar a la pràctica les grans paraules que l’ésser humà fa segles prova d'estructurar com a guia de 

les seves opcions: justícia, igualtat, llibertat, alteritat... criteris que volen orientar l’acció política, -de polítics i ciutadans -, i construir un món digne possible.

Publicat a les 27/02/2013 4.24 per MARIA ANGELS MIRET RIAL 

S''estan mostrant les entrades 1 - 3 de 9. Mostra'n més »

Altres recursos didàctics

Matemáticas Cercanas

CD-ROM que conté un ampli inventari de propostes, recursos i activitats matemàtiques, connectats amb entorns quotidians i significatius. 

I que, per sobre de tot, ajuden a pensar. Les 142 fitxes i els 8 vídeos contenen una gran varietat de nombres, figures i cossos, jocs, 

recreacions i problemes aplicables als diferents nivells d'ensenyament. En totes elles es descobreix el rigor, l' imaginació i la dilatada 

experiència d'un dels matemàtics més creatius i innovadors.



Cinta d'equilibri cedida per l'Escola del Circ de la Bisbal. Medeix 15m x 5 cm. Pot col·locar-se tant a l'exterior com a l'interior. Permet tot tipus 

de jocs d'exploració corporal, equilibri, coordinació i moviment.

Publicat a les 06/03/2013 4.33 per JOAN RISTOL PERXES 

Jugant a definir la ciència. Maleta viatgera de paraules de ciència

La maleta viatgera de paraules de ciència és una capsa amb cinc jocs de sobretaula que convida als nens i a les nenes, i als adults que 

els acompanyen, a jugar amb paraules, significats i dibuixos. Es tracta de trobar els mots de la ciència més bàsics amb la seva forma i 

amb la seva representació gràfica. Aquestes relacions són fonamentals per tal que l'aprenentatge de les ciències sigui des dels inicis ben 

sòlid.

Publicat a les 27/02/2013 3.20 per MARIA ANGELS MIRET RIAL 

S''estan mostrant les entrades 1 - 2 de 9. Mostra'n més »

Recomanem

Nou apartat actualitzat a la nostra web: "Currículum, Competències Bàsiques i el seu desplegament"

Nou apartat específic de la nostra web, on hem reunit tota la documentació actualitzada relacionada amb el Currículum, les Competències 

Bàsiques i el seu desplegament, agrupada per etapes. S'hi han inclòs, naturalment, els últims documents presentats pel Departament 

d'Ensenyament sobre la Identificació i Desplegament de les Competències Bàsiques dels àmbits lingüístic i matemàtic de l'Educació Primària i 

l'Educació Secundària. 

Entrant a la nostra web per la pàgina d'inici, podreu arribar a aquesta pàgina des del menú lateral Dinamització / Organització-gestió centres / 

Currículum, Competències Bàsiques i el seu desplegament

Hem intentat fer un compendi de tota aquesta informació que es pot trobar escampada per diferents webs, per a que els usuaris puguin accedir-hi de 

manera ràpida i fàcil a través d'una única pàgina.

Aquesta s'anirà actualitzant amb els nous documents que vagin apareixent entorn a aquests temes de currículum i competències bàsiques.

Publicat a les 07/03/2013 5.02 per MARTI RISTOL PERXES 

Farenheit 451

Pel·lícula de la 3a sessió del Seminari LICCINEMA 12-13.

Basada en l'obra de Ray Bradbury i dirigida per François Truffaut, aquesta pel·lícula sobre un futur sense llibres explica la història d'un disciplinat bomber 

encarregat de cremar els llibres prohibits i casat amb una dona hedonista i conformista, que coneix a una revolucionària mestra que s'atreveix a llegir. De sobte 

es troba transformat en un fugitiu obligat a escollir no només entre dues dones sinó entre la seva seguretat personal i la seva llibertat intel·lectual.

Publicat a les 07/03/2013 3.44 per JOAN RISTOL PERXES 

La historia interminable

Pel·lícula de la 2a sessió del Seminari LICCINEMA 12-13.

Explica l’aventura de Bastian, un nen que, tot fent campana de col·legi, es posa a llegir un llibre que es diu La història interminable. S’identifica tant amb la 

història que quasi passa a formar part dels personatges ficticis. 

Resulta que el regne de la Fantasia està en perill i l’emperadriu està malalta per morir, si no troben aviat el remei, que no consisteix sinó en trobar-li un nom. És 

a dir, serà la paraula el que pot salvar l’emperadriu de la fantasia, i amb ella el món de la imaginació.
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Cinta d'equilibri

https://sites.google.com/a/xtec.cat/se-baixemporda/dinamitzacio/organitzacio-gestio-centres/curriculum-competencies-basiques
https://sites.google.com/a/xtec.cat/se-baixemporda/dinamitzacio/organitzacio-gestio-centres/curriculum-competencies-basiques
https://sites.google.com/a/xtec.cat/se-baixemporda/inici
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Des de l'EAP

Trastorn d'aprenentatge no verbal (TANV)

Signes d’alerta del TANV

És un trastorn del neurodesenvolupament que afecta a:

coordinació  motriu
maldestre motriument: el rendiment en les activitats quotidianes que requereixen coordinació motora és 

substancialment inferior a l’esperat (motricitat fina i gruixuda ).

interfereix significativament en el rendiment acadèmic  o les activitats de la vida quotidiana.

funcions visoperceptives/visoespaials 
percepcions i organització de la informació visual

orientació espacial

memòria visual

records visuals

habilitats socials
dificultats en la interpretació ràpida de gestos

prosòdia

confiança ingènua en els altres

no reconèixer quan se’ls enganya, ni entendre algunes bromes

veure les coses blanques o negres, no veuen punts entremitjos

preferència per la seguretat de lo predictible i situacions familiars

dificultats per l’adaptació a situacions noves

tendeixen a jugar amb nenes i nens més grans o més petits, sobre dependència dels adults

aspectes pragmàtics dels llenguatge
dificultats per integrar i comprendre la informació  visual

dificultats per utilitzar i comprendre els diferents significats que poden adquirir les paraules o frases en diferents contexts

dificultats per reconèixer les ambigüitats del discurs, ironia, bromes

aspectes emocionals
dificultats per regular les emocions

ansietat

depressió

baixa autoestima

dificultats per adaptar-se a les noves situacions

aspectes acadèmics

PRIMÀRIA

grafisme

comprensió lectora

matemàtiques

distribuir l'espai dels fulls

SECUNDÀRIA

extreure les idees principals

lentitud per escriure

lentitud per organitzar

manca d’autonomia

molt d’esforç

conceptes nous relacionats amb conceptes espacials (fórmules,...)

http://tanv-catalunya.org/
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Des del LIC

Com ha canviat el conte! Activitat educativa del dia de la dona



Llibre Com ha canviat el conte

Llibre: Totes som dones

S'apropa el 8 de març, dia de la dona, però a Sant Feliu de Guíxols ja fa molts dies que estem treballant en  xarxa temes de coeducació. 

Per a vertebrar l'esmentada feina l'assessora LIC (dels serveis educatius), el SIAD (servei d'informació i atenció a la dona), la biblioteca 

pública municipal i diferents entitats del poble es reuneixen, ja al mes de setembre, i decideixen el tema que es treballarà cada any a 

nivell col·lectiu  Després es passa la proposta a les escoles, instituts i entitats del municipi, i en el mes de febrer es recullen els treballs, 

s'exposen a la biblioteca i es fa un llibre virtual per a que tothom  pugui gaudir de la mostra sense sortir de casa. Per últim els 

bibliotecaris fan visites guiades de l'exposició i expliquen un conte acord amb el tema al final del recorregut.

L'experiència va començar fa quatre anys sota el lema "Totes som dones" amb el que 

es treballava el tema coeducatiu de manera general, en el 2011 el lema va ser "Quina 

dona!" i vam recollir treballs que estudiaven a dones importants a la  nostra vida, des de les 

més properes a nosaltres (la mare, l'àvia, la doctora...) fins a  personatges rellevants de la 

ciència, la música, la literatura, la política... En 2012  vam donar un pas mes endinsant-nos 

en el repartiment de les tasques  domèstiques amb Tu també pots!. Aquest any hem vist que les princeses s'han fartat d'esperar i que 

els aventurers tenen ganes de dutxar-se i de canviar-se de roba, i tots volen viure sense haver de preocupar-se de seguir uns 

estereotips de gènere, és a dir, sense haver de pensar si son nois o noies per a actuar d'una manera o d'una altra. Així que hemos 

decidit canviar els contes clàssics sota el lema: "Com ha canviat el conte!".

El llenguatge esta present a les nostres produccions, ja que no podem oblidar que designa les  nostres vivències, i que si el nostre món 

encara no és tan igualitari com ens agradaria, el nostre llenguatge tampoc ho és. Per tot això pensem que és molt important treballar des de petits la coeducació, per formar 

persones que creixin amb una visió el més igualitària possible de  la nostra societat.

Us convidem a participar de la nostra proposta, tot i explicant-nos les vostres experiències al voltant del canvi dels contes clicant aquí
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