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Editorial

De la crisi i la il·lusió 
Amb el curs ja començat arriba el primer Full Informatiu. Trobareu de nou totes 
aquelles informacions que ens sembla que poden ser dels vostre interès i els 
recursos que creiem que poden ajudar-vos a fer les vostres classes amb un 
punt més de qualitat.
 
És cert que la crisi financera que estem patint ha arribat al Departament i ha 
afectat a les escoles i també als Serveis Educatius: els retalls a les plantilles i la 
dificultat per completar les substitucions a base de terços de jornada, la 
disminució d’activitats de formació...
 
Davant de tot això, a vegades hi ha dubtes de si els esforços que fem i la il·lusió 
que hi posem valen la pena però segurament és en les situacions amb dificultat 
on es veu la bona professionalitat.
 
Que tinguem un bon curs.

 

Informacions diverses 
Setmana de la ciència 2009 

El Departament d'Educació, conjuntament amb la Fundació Catalana per a la Recerca i la 
Innovació (FCRI), promou la Setmana de la ciència amb l'objectiu fonamental de despertar i 
potenciar l'interès dels més joves vers la ciència i la tecnologia. Se celebrarà del 13 al 24 de 
novembre. Per facilitar la participació dels centres en aquesta setmana, s'organitzaran les 
activitats següents: 

1r concurs de treballs científics

Concurs de presentació de treballs realitzats amb un enfocament científic.  (en formats 
diversos) produïts pels i per les estudiants de tots els nivells educatius no universitaris.

La ciència en primera persona

Xerrades - col·loqui a càrrec de persones dedicades a la investigació que explicaran la seva tasca, tant des del vessant científic 
com humà. S'adreçaran a l'alumnat de 4t d'ESO i batxillerat.

Vols parabòlics de l’Agència Espacial Europea: experimentant la ingravidesa en la Terra: Tu també pots! 

Videoconferència a càrrec de Glòria Garcia Cuadrado,  directora del Clúster Aeroespacial de Catalunya (BAIE).  
Està destinada a l'alumnat d'ESO i batxillerat. S'emetrà per videoconferència des de la sala d'actes del Departament d'Educació 
el dimecres 18 de novembre d'11:30 a 13:00 hores.  
Properament es publicarà l'adreça per veure la videoconferència. 
Durant l'emissió es podran formular preguntes per correu electrònic a: sgsire@xtec.cat  

  

Especial: Caixes i recursos didàctics 
Noves Caixes

Aquests curs, seguint en la línia d’oferir-vos caixes didàctiques que responguin a les vostres necessitats, en posem tres de noves 
al vostre abast: 

●     Història de l’Art a Primària: material elaborat pel Grup de treball Com treballar la història de l'art amb els alumnes de primària.
●     L'aventura de llegir: 40 llibres seleccionats per dinamitzar la lectura a l’ESO.
●     

Jocs d’Enginys: 20 jocs de fusta per treballar des de diverses àrees. 

http://www.xtec.cat/crp-baixemporda
http://www.xtec.cat/crp-baixemporda/informacio/informatiu_sebe_oct09.pdf
http://www.xtec.cat/crp-baixemporda/informacio/informatiu_sebe_oct09.pdf
http://www.xtec.cat/escola/setmanaciencia09/index.htm
http://www.xtec.cat/escola/setmanaciencia09/index.htm
http://www.xtec.cat/escola/setmanaciencia09/concurs.htm
http://www.xtec.cat/escola/setmanaciencia09/cientific.htm
http://www.xtec.cat/escola/setmanaciencia09/laboratoris/videoconf.pdf
http://www.ctae.org/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=62
mailto:sgsire@xtec.cat?subject=Videoconfer%C3%A8ncia
http://www.xtec.cat/crp-baixemporda/mediateca/maletes/index_caixes_propies.htm
http://www.xtec.cat/crp-baixemporda/mediateca/maletes/index_caixes_propies.htm


Catàleg de caixes i recursos 

Hem renovat també la classificació de totes les caixes didàctiques per nivells i àrees. Hi podeu accedir des d’aquests enllaços:

Catàlegs temàtics

Us oferim cinc catàlegs temàtics que poden ser-vos útils per a treballar l’àrea d’Educació per al desenvolupament personal i 
la ciutadania així com per ajudar-vos en diferents aspectes del Projecte de Convivència.

Nous materials

Mapes muts retolables físics i polítics amb proposta didàctica: Catalunya, Espanya, Europa, Àfrica, Àsia, Amèrica, Oceania, 
i Mapa Mundi. Característiques: format 140 x 100 cm i 100 x 110 cm, paper plastificat brillant i rentable. La seva superfície 
està especialment tractada per a poder-se retolar i esborrar indefinidament amb l’ús de retoladors de tintes seques (per a 
pissarres blanques).

Aquests mapes ofereixen les bases cartogràfiques d’una variada informació física i política, complementada amb la 
incorporació d’altres ajudes com l’escala gràfica, el gràfic d’orientació, tipus de projecció, etc.

 

Conflictes escolars. Respostes educatives. 

Autors: Pere Led i Joan Girbau. Llibre acompanyat de 4 DVDs de 30’ de durada:

"Els conflictes escola/família" 
"Els conflictes professorat/alumnat" 
"Els conflictes entre alumnes" 
"Els conflictes en l’entorn escolar”

  

Mediateca

http://www.xtec.cat/crp-baixemporda/mediateca/maletes/index_caixes_propies.htm
http://www.xtec.cat/crp-baixemporda/mediateca/maletes/c_caixesdidactiques_infantil.htm
http://www.xtec.cat/crp-baixemporda/mediateca/maletes/c_caixesdidactiques_primaria.htm
http://www.xtec.cat/crp-baixemporda/mediateca/maletes/c_caixesdidactiques_secundaria.htm
http://www.xtec.cat/crp-baixemporda/mediateca/maletes/maletes_cedides.htm
http://www.xtec.cat/crp-baixemporda/mediateca/catalegs/index_catalegs.htm
http://www.xtec.cat/crp-baixemporda/mediateca/catalegs/index_catalegs.htm
http://www.edigol.com/cont/incl/session.php?seccion=geografia&categoria=102&titulo=Geograf�a%20%3E%20Mapas%20Murales%20Mudos&referrer=mainMenu&nivel3=var1100&nivel4=var1102
http://www.edigol.com/cont/incl/session.php?seccion=geografia&categoria=102&titulo=Geograf�a%20%3E%20Mapas%20Murales%20Mudos&referrer=mainMenu&nivel3=var1100&nivel4=var1102
http://www.xtec.es/cgi/mediateca_crp?NU=MP027489&CRP=17990102
http://www.xtec.es/cgi/mediateca_crp?NU=MP027489&CRP=17990102


Mediateca viva

La nostra Mediateca no para de créixer i de moure’s… Aquest darrer curs els números diuen…

 Total de préstecs realitzats: 3308 (de l’1/9/2008 al 8/7/2009)

●     Per classe de recurs:
�❍     Escrits (llibres, dossiers, llibres de text…): 1985
�❍     DVDs: 843
�❍     Caixes didàctiques, jocs i recursos didàctics: 288
�❍     CD àudios i CD-rom: 94
�❍     Aparells: 98

●     Per nivells educatius: 
�❍     Llars d’Infants: 51
�❍     Infantil i Primària: 1910
�❍     Secundària: 986
�❍     Adults i altres: 36

Hem enregistrat, durant el curs 2008-2009, 635 nous materials a la mediateca. 

Enllaços recomanats 
Bones pràctiques 

El nou currículum se centra en les competències bàsiques per integrar els diferents 
aprenentatges impulsant la transversalitat de coneixements. Les Bones Pràctiques a l'aula 
poden contribuir a difondre les noves línies del currículum, estimular la reflexió sobre la pràctica 
docent i facilitar l'intercanvi d'experiències.

Web de Pràctica compartida

Documentació per publicar Bones pràctiques

Des de l'EAP
Plans individualitzats

Una de les novetats d’aquest curs escolar, és l’elaboració dels Plans Individualitzats (PI), com 
a mesura excepcional d’atenció a la diversitat. Partint d’un marc d’escola inclusiva, on 
l’objectiu és millorar l’èxit escolar de tot l’alumnat, els Plans Individualitzats han d’ajudar a 
donar la millor resposta educativa als alumnes més vulnerables, que presenten greus 
necessitats educatives i personals, en relació a la resta de companys. 

Per això serà necessari el compromís i la col·laboració de tota la comunitat educativa 
implicada en el procés (tutor, família, mestres, professors, especialistes,...).

Per ampliar aquesta informació us facilitem uns enllaços on hi trobareu més informació sobre aquest tema:

http://www.xtec.cat/se-baixemporda/materialseap/el_pi.pps
 
http://www.xtec.cat/se-baixemporda/materialseap/model_pi_blanc.doc

Des del LIC
Nou curs, nous reptes 

Un cop engegat aquest curs ple de reptes i retallades us fem arribar com queda distribuïda la 
nostra atenció als centres tenint en compte que l’equip LIC té una assessora menys:

Elisenda Romeu: Zona La Bisbal, CEIP El Carrilet i IES Baix Empordà de Palafrugell i CEIP 
Pere Rosselló de Calonge

Marta Silvestre: Zona Torroella.

Rosa Guàrdia: Zona Palafrugell.

Núria Rabassedas: Zona Vall d’Aro, Zona Palamós i IES Puig Cargol de Sant Antoni de Calonge.

Mar Escamilla: Zona Sant Feliu i CEIP M. de D. de la Mercè de Sant Antoni de Calonge.

A més a més volem informar-vos que, dins del PFZ, el proper 22 d’octubre començarà el LICCINEMA i el 2 de novembre els 
Grups de treball de tutores d’Aula d’Acollida.

Estem segures que amb el treball conjunt tirarem el curs endavant satisfactòriament.

NOTA: També podeu consultar aquest Full Informatiu des de la nostra pàgina web, a partir del menú Informació / Full 
informatiu . L'enllaç directe a la pàgina corresponent és http://www.xtec.cat/crp-baixemporda/informacio/informatiu_sebe_oct09.htm
 

crp-baixemporda@xtec.cat17100 La Bisbal d'EmpordàC/ Morró, 37 - Tel.: 972643686 - Fax: 972642029  

http://www.xtec.net/practicomp/index.htm
http://www.xtec.net/practicomp/index.htm
http://www.xtec.net/practicomp/index.htm
http://www.xtec.net/practicomp/documents/index.htm
http://www.xtec.cat/se-baixemporda/materialseap/el_pi.pps
http://www.xtec.cat/se-baixemporda/materialseap/el_pi.pps
http://www.xtec.cat/se-baixemporda/materialseap/model_pi_blanc.doc
http://blocs.xtec.cat/licbe
http://blocs.xtec.cat/licbe
http://www.xtec.cat/crp-baixemporda/
http://www.xtec.cat/crp-baixemporda/informacio/informatiu_sebe_oct09.htm



