
ESCOLA D’ESTIU 2012

Per desplegar les nostres potencialitats i 
millorar els projectes de centre...

 Apropa’t i participa!

Del 2 al 7 de juliol
Matins de 9 a 13:30
A l’Institut Celestí Bellera de 
Granollers

ORGANITZA: CASAL DEL MESTRE 
DE GRANOLLERS

INFORMACIÓ GENERAL

Cursos de 20h:

1. Música, dansa i musicoteràpia a l'escola.
2. Construïm l'animal que hi ha dins nostre? 
3. Introducció al Photoshop.
4. Eines digitals i col·laboratives per a l’aula educativa: recursos 

i metodologia.
5. Com aprenem les matemàtiques?

Itineraris 20h:

1. Anem a l’hort ecològic. 
2. Noves tècniques i recursos a l’aula: Brain Gym, PNL, emo-

cional, coaching, sistèmica.
3. Amb ulls de mirar aprenem a conèixer el nostre entorn.
4. Quina escola volem? 

Activitat de debat entre divendres tarda i dissabte 
matí  de 10h.



INFORMACIÓ GENERAL DE L’ESCOLA 
D’ESTIU

Lloc: Institut Celestí Bellera. C/ Esteve Terrades s/n 08402 Granollers 
Calendari: del 2 al 7 de juliol de 2012
Dates de matriculació: del 18 maig al 22 de juny

ACTE INAUGURAL: “Algunes responsabilitats ineludibles en educació” 
A càrrec d’Arcadi Oliveres.
Data i lloc: 28 de juny a l’Institut Celestí Bellera
Horari: 19h

MATRÍCULA

Per formalitzar la matrícula cal anar a la pàgina web del Casal www.
casaldelmestre.org o al blog http://casaldelmestregranollers.wor-
dpress.com, on trobareu el link per fer la inscripció. També us po-
deu inscriure des de la pàgina web del Departament d’Ensenyament, a 
l’espai de formació de l’Xtec - GTAF a partir de l’1 de juny.

PREUS:

L’import corresponent a un curs o itinerari és de 35 euros per als/
les sòcies i 70 euros per als/les no sòcies. Pel que fa a l’activitat de 
10 hores del cap de setmana serà de 20 euros, incloent el sopar del 
divendres i l’esmorzar del dissabte. 

CERTIFICATS: Es lliurarà certificat a les persones que compleixin 
els requisits marcats al Departament d’Ensenyament. A cada curs li 
correspondrà un certificat de 20h. En el cas que s’hagi fet la Jornada 
del cap de setmana, el certificat serà de 30 hores.

CURSOS VIRTUALS

Organitzats pels Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya 
i coordinats per ACTE. Són cursos no presencials de 20 hores o 30 
hores.

Veure la relació de cursos al link:  http://acte.xtec.cat/usuaris/ma-
reny/actecursos2012.rtf

Per accedir a, com a màxim, dos cursos virtuals cal estar matriculat, 
com a mínim, a un dels cursos presencials d’alguna Escola d’Estiu 
de la FMRP. És indispensable tenir experiència en navegació per 
Internet i correu electrònic i tenir accés a un ordinador amb connexió 
a la xarxa.

La inscripció l’heu de fer directament a la web d’ACTE.

IMPORTANT: El Casal no fa la gestió d’aquestes inscripcions, sinó 
que es limita a confirmar la vostra matriculació als cursos.

Serveis durant l’Escola d’Estiu:

Llibreria: trobareu exposició i venda de llibres relacionats amb la Pe-
dagogia i amb els cursos.
Bar: hi haurà servei de bar.



CURSOS PRESENCIALS

20h

1. Música, dansa i musicoteràpia a l'escola.
2. Construïm l'animal que hi ha dins nostre? 
3. Introducció al Photoshop.
4. Eines digitals i col·laboratives per a l’aula 

educativa: recursos i metodologia.
5. Com fer les matemàtiques divertides? 

1. MÚSICA, DANSA I MUSICOTERAPIA A 
L’ESCOLA

Nivell del curs:  Per a mestres/tutors/es de tots els nivells.
Núm. Màxim de participants: 20-25 persones. 
A càrrec de: Dàmaris Gelabert

Al llarg del curs s’abordaran apectes ara com la música com a llen-
guatge innat, la Música i la neurociencia i la  Musicoteràpia dins 
l’entorn Educatiu.

En el marc de la música i les seves possibilitats educatives tractarem 
diferents recursos i idees pràctiques fent servir la cançó, la dansa, la 
improvisació, l’audició i la composició. Treballarem la relació entre 
la música i la cohesió, integració i socialització, l’educació emocional 
i la relaxació.

Objectius generals: 

Entendre i explorar des d'una base musicoterapèutica, les possibilitats 
de la música com a eina d'aprenentatge transversal i global decisiva 
dins l’escola.

Metodologia: eminentment pràctica

A càrrec de: Dàmaris Gelabert, pedagoga, musicoterapeuta, autora i 
cantant de cançons infantils.
 



2. CONSTRUÏM L'ANIMAL QUE HI HA DINS 
NOSTRE?                                                                                          

  
Nivell del curs: Per a mestres/tutors/es de tots els nivells.
Núm. Màxim de participants: 20-25 persones. 
A càrrec de: Neus Barceló Falgàs

Tots/es hem experimentat durant el nostre camí emocions primàries com la 
ràbia, l'odi, l'enveja... aquestes emocions ens ajuden a conèixer-nos més a 
nosaltres mateixos/es i ens parlen dels nostres desitjos i frustracions. Grà-
cies a un treball de dinàmiques de grup, jocs d'autoconeixement però sobre-
tot del llenguatge Art terapèutic, podrem connectar amb l'animal que tenim 
dintre, podrem conèixer-lo, construir-lo amb tècniques plàstiques i sobretot 
donar-li un lloc perquè ens parli de com estem i què necessitem en aquest 
moment de la nostra vida.  Gràcies a aquest animal, podrem descobrir-nos 
una mica més i li agrairem què ens ha vingut a dir... 
Aquest taller està pensat per a mestres de tots els cursos que tinguin ganes 
de riure, gaudir, experimentar en grup, deixar-se anar, experimentar amb 
eines plàstiques i el llenguatge corporal... 
No cal tenir nocions de manualitats ja que el que importa és que un tingui 
ganes de conèixer-se a si mateix/a!!!!

 Objectius:
Aquest curs pretén acompanyar als professionals del camp educatiu 
per tal que puguin  aprendre a mirar i a mirar-se des d’una altra mirada 
a partir del llenguatge plàstic. 

Metodologia:
Curs vivencial i pràctic. S’entendrà la teoria a través de la pràctica. Es 
faran dinàmiques de grup i també exercicis individuals. 

A càrrec de: 
Neus Barceló. Psicòloga infantil, juvenil i familiar. Col·legiada 
12.075. Art terapeuta i especialista en dibuix infantil.

3. INTRODUCCIÓ AL PHOTOSHOP
                                                    
Nivell del curs: Per a mestres/tutors/es de tots els nivells.
Núm. Màxim de participants: 25
A càrrec de: Alba Brito

 
Iniciació al programa a partir d’exercicis pràctics. Aquest programa 
és una eina molt útil per iniciar-se en el món del disseny gràfic i de 
retoc fotogràfic.

Objectius: 
Aprendre a retocar imatges i a dissenyar documents utilitzant l’habilitat 
creativa.

Metodologia: 
A partir d'unes imatges predeterminades aprendrem a fer funcionar tot 
tipus de retoc fotogràfic per després poder-lo aplicar a imatges/docu-
ments que aporti l’alumnat per crear diverses composicions a nivell 
gràfic.

A càrrec de: 
Alba Brito. Tècnica en disseny de moda i especialitzada en disseny 
gràfic. Llicenciada per l’Escola Bau de la Universitat de Vic. Actual-
ment treballa com a dissenyadora gràfica pel grup Inditex. Primer 
premi de Joves Dissenyadors de l’any 2005, patrocinat pel grup SPF 
Springfield.



4. EINES DIGITALS I COL·LABORATIVES 
PER A L’AULA EDUCATIVA: RECURSOS I 

METODOLOGIA

Nivell del curs:  Primària- Secundària 
Núm. Màxim de participants: 20
A càrrec de Teresa Guiu i Dolors Villas

Objectius generals: 

• Millorar la competència digital del professorat en les noves tec-
nologies.

• Conèixer diferents eines d’internet per poder crear activitats a 
l’aula.

• Conèixer i utilitzar les eines comunicatives i col·laboratives i les 
xarxes socials.

• Aconseguir que els/les participants assoleixin un nivell bàsic de 
metodologia i aplicació didàctica d’eines que fomenten el tre-
ball cooperatiu, competencial i actiu a les aules.

Metodologia:
Serà, sobretot, pràctica, activa i reflexiva amb activitats que millorin 
el treball digital a les aules i el seu ús competencial. Cada assistent 
participarà en un entorn de curs general al Moodle, com a alumne i, 
posteriorment, en el seu propi curs amb el rol de professor. Per a obte-
nir el certificat d’assistència serà imprescindible: fer un projecte final 
(equivalent a les 2h no presencials) i efectuar un 80% d’assistència.

A càrrec de: 
Teresa Guiu, professora de Matemàtiques a l'INS Celestí Bellera de 
Granollers. Formadora Moodle de PFZ (Plans de Formació de Zona) 
del Vallès Oriental I, II i IV, de l’AEIC (Associació d’Ensenyants 
d’Informàtica de Catalunya) i del Casal del Mestre de Granollers (es-
cola d'estiu).

Dolors Villas i Miranda, professora de Llengua catalana i Literatura a 
l'Institut Torre de Malla de  Parets del Vallès. Formadora Moodle de 
PFZ (Plans de Formació de Zona) del Vallès Oriental I i del Casal del 
Mestre de Granollers (escola d'estiu).

 

Introducció a les aules digitals competencials:
• Coneixement del Moodle com a entorn virtual d’ensenyament 

-aprenentatge que fa possible tant la transmissió de coneixements 
com la interacció i comunicació entre els i les participants, ja sigui 
virtualment o a l’aula, com a complement d’ampliació o reforç.

• Iniciació a la pissarra digital interactiva.
• Recorregut pels diferents recursos digitals de què disposa el pro-

fessorat: de gestió (gmail, documents, formularis), de síntesi (ma-
pes conceptuals), col·laboratives (grups de google, blocs) i so-
cials (facebook, twitter).

• Reflexió sobre la bona praxis a la xarxa, sobre el treball digital a 
les aules i el seu ús competencial.



5. COM APRENEM MATEMÀTIQUES ?
                                                

Nivell del curs:  Primària
Núm. Màxim de participants: 25
A càrrec de Mireia Latorre i Montserrat Vert
 
 ENS FEM LES SEGÜENTS PREGUNTES:

• Estem d’acord que les matemàtiques estan en el món real? 
Al carrer, a la natura, a les notícies, a la cuina, al mercat...?

• Accions que fem diàriament, poden convertir-se en his-
tòries matemàtiques?

• Què hem d’ensenyar primer el càlcul i numeració o la reso-
lució de problemes?

• Per aprendre les operacions bàsiques, és indiferent fer-ho 
amb petites quantitats que amb grans quantitats?

• Per què ensenyem abans la suma portant-ne que la multipli-
cació? O la suma abans de la resta?

• Amb la lectura d’un problema, l’alumne ja s’ha fet una re-
presentació mental concreta del que està passant per poder 
resoldre’l?

• Què fem perquè les matemàtiques siguin divertides?
• Com encaixar l’aprenentatge personalitzat? 
• Entre els alumnes poden cooperar per resoldre una situació 

matemàtica? Com ho plantegem?
• La honestedat és un valor quan fem matemàtiques?
• Veiem que les Matemàtiques no són un fet aïllat. Quins són 

els referents pedagògics que defensen la necessitat de partir 
dels projectes i dels interessos dels alumnes?

Objectius: 

·Reflexionar sobre la pròpia pràctica pedagògica.
·Aprendre matemàtiques de manera competencial.
·Elaborar entre totes les persones assistents propostes  ’itineraris.

Metodologia:

A partir del debat, la reflexió sobre la nostra pràctica pedagògica, les 
nostres inquietuds, els nostres referents pedagògics i interactuant amb 
el propi grup buscarem respostes a les diferents preguntes. D’aquesta 
manera estudiarem propostes d’aprenentatge que donin resposta a les 
inquietuds que s’hauran generat. 

Buscarem propostes d’organització a l’aula, pensant en com connec-
tar els diferents itineraris del món real i l’itinerari personal de cada 
alumne. Al final quedarà un recull de propostes que haurem elaborat 
entre totes les persones assistents. Aquest recull pot servir per fer les 
modificacions o millores que cada persona consideri oportunes a la 
seva escola.

A càrrec de: 

Mireia Latorre Reboll: Mestra
Montserrat Vert Ros: Mestra i llicenciada en Psicopedagogia. Membre 
de l'Equip Espurna Ice UAB. Formadora en competències de l'Ice de la 
UAB i formadora en Projectes i TAC del Departament d'Ensenyament.



ITINERARIS 
20h

La diferencia bàsica respecte els cursos és que els itineraris ofe-
reixen la presencia de diferents especialistes que, cada dia, ens 
aporten la seva experiència concreta sobre diversos aspectes re-
lacionats amb el tema principal que vertebra les classes, aconse-
guint, així, una visió panoràmica del mateix.

1. Anem a l’hort ecològic
2. Noves tècniques i recursos a l’aula: Brain Gym, 

PNL, emocional, coaching, sistèmica.
3. Amb ulls de mirar aprenem a conèixer el nostre 

entorn.
4. Quina escola volem? 

  1. ANEM A L’HORT ECOLÒGIC                 
                                                                                           
Nivell del curs: Internivell
Núm. Màxim de participants: 20
Dinamitzadora: Montserrat Pagès

Es tracta d’un currs vivencial, pràctic i itinerant, que inclourà 
visites a diferents horts ecològics,escolars, professionals i 
experimentals.Inclourà:
• La realització de pràctiques a l`hort de l’Espel de Sta. 

Eulàlia de Ronçana
• Iniciar un projecte d’hort escolar ecològic segons  necessi-

tats dels o les participants.
• Relacionar horts i menjadors escolars ecològics.
• Fer propostes artístiques segons la temporalitat hortícola.  

Objectius generals:
Donar recursos pràctics per engegar un hort ecològic a l’escola.
Relacionar processos hortícoles i artístics.
Descobrir a través dels sentis els  protagonistes de l’hort.

Metodologia: 
Treball  cooperatiu i vivencial.

A càrrec de:

Montserrat Pagès: mestra de primària coordinadora hort, arterapèuta.
Jesús Gascó: mestre de secundaria coordinador de l’hort. 
Antoni Petit: mestre de primària coordinador del curs de mestres hort- 
art (Centre de Recursos de Mollet).
Mª Helena  Iglesias i Estrella Rodríguez: mestres i arterapèutes.
Ricard Alcojor: tècnic agropecuari i membre de Llavors Orientals.



2. NOVES TÈCNIQUES I RECURSOS A L’AULA: 
BRAIN GYM, PNL, EMOCIONAL, COACHING, 

SISTÈMICA.... 

Nivell del curs:  internivells
Núm. Màxim de participants: 30
Dinamitzadora: Isabel Compán
 

Aquest es tracta d’un curs introductori  que ofereix un passeig per les 
noves tècniques que podem aplicar a l’aula:

• Kinesiologia Educativa o Brain Gym.
• Els tres cervells i els bloquejos o dificultats d’aprenentatge 

que s’hi poden associar: el cervell de la supervivència: re-
flexos arcaics, desenvolupament sensorial, patrons au-
tomàtics de respost; el cervell emocional: consciència i ges-
tió emocional, actituds, motivacions, relacions; i el cervell 
conceptual: lateralitat dreta-esquerra, comunicació, lecto-
escriptura.

• Tècniques bàsiques de PNL.
• Tècniques d’educació emocional.
• Constel·lacions o pedagogia sistèmica: amb propostes con-

cretes de com podem aplicar-ho a la classe i amb els nens i 
nenes.

Objectius: 
Conèixer les tècniques que es proposen.
Descobrir metodologies i  activitats.
Proposar activitats concretes que es poden aplicar a les aules i amb 
els nens i nenes.

Metodologia:
Activa i participativa.

A càrrec de: 
Isabel Compan Fernandez: Llicenciada en Filosofia i Ciències de 
l’Educació. Col. Nº 36480. Facultada Internacional a la Fundació In-
ternacional Brain Gym® i Edu-K® a USA. Instructora d’instructors 
de Brain Gym®, d’OBO® i Cercles de Visió®. Post-graduada 
d’Ortokinesiologia per la Universitat Blanquerna.
Isabel Nevot: Infermera. Terapeuta de Gestalt y Constel·lacions fami-
liars.
Fernando Gómez de Miguel: Trainer de PNL I Master Coach.



3. AMB ULLS DE MIRAR APRENEM A 
CONÈIXER EL NOSTRE ENTORN

                                                                                                            
Nivell del curs: internivells
Núm. Màxim de participants: 30
Dinamitzadores: Cinta Cantarell i Elia Montagud

La proposta és passejar, mirar i aprendre, a partir d’unes sessions pràc-
tiques en determinats indrets de la comarca per tal d’acostar els valors 
del patrimoni històric i natural a l’alumnat, tot relacionant-lo amb les 
matèries curriculars. Es tracta de poder associar i complementar al-
guns dels temes que es tracten a l’aula amb l’entorn més immediat 
dels alumnes. Per això es proposen uns itineraris:
 

Objectius: 
L’objectiu principal és despertar l’interès del professorat vers el medi 
proper, a través del coneixement directe d’alguns indrets que poden 
il·lustrar la línia cronològica del temps històric. Així mateix, aproxi-
mar els ecosistemes i els habitats de determinats éssers vius, perquè es 
coneguin els recursos que tenim a l’abast i així facilitar el seu trasllat 
als alumnes. També veure de quina manera es podem compatibilitzar 
en un mateix itinerari diverses matèries i compartir continguts curri-
culars amb altres àrees. 

També es busca reforçar en els assistents el coneixement i la sensibi-
lització vers el patrimoni, en tots els seus àmbits, per tal que els béns 
patrimonials més pròxims es valoritzin i es fomenti el respecte al pa-
trimoni.

Un tercer objectiu és fer una aproximació al treball de camp real que 
solen fer els professionals, perquè després l’alumnat el posi en pràcti-
ca i s’identifiqui més amb el seu territori.

Metodologia:
El curset es basarà en una sortida cada matí a diferents punts de la 
geografia comarcal, acompanyats d’especialistes de cada àmbit. Els 
temes escollits estan relacionats amb els períodes històrics dins el cu-
rrículum escolar, seguirem un ordre cronològic en la línia del temps 
començant per la prehistòria, l’època de la romanització a la comarca 
i fins a la formació d’una ciutat. Així mateix, analitzarem les caracte-
rístiques geogràfiques, la flora i la fauna de l’entorn.

A càrrec de: 
Cinta Cantarell
Èlia Montagud
Montse Tenas

1. Sortida al turó de Can Tacó de Montmeló per descobrir 
un desconegut passat romà en un punt estratègic.

2. Palou, paisatge rural i el Congost, paisatge fluvial, per 
conèixer de prop el món rural i per observar un ecosiste-
ma fluvial i els essers vius que hi viuen.

3. Granollers, una ciutat moderna o antiga? Veurem 
el contrast d’alguns vestigis del passat amb edificis 
d’arquitectura moderna.

4. El puig de les Forques, a 15 minuts del centre de Gra-
nollers, és una talaia excel·lent sobre la ciutat i rodalies. 
També hi podrem visitar l’estació meteorològica.

5. Sessió de síntesi i d’intercanvi d’experiències a l’aula, 
per posar en comú opinions i propostes de millora dels 
recursos didàctics que ofereixen els museus i altres insti-
tucions de la comarca.



4. QUINA ESCOLA VOLEM? 

Nivell del curs: internivells
Núm. Màxim de participants: 30
Equip dinamitzador: Casal del Mestre
 
Durant aquest itinerari tractarem els següents temes:

• La realitat psicològica i social actualment i a l’aula.
• Com i què innovar als centres educatius: trobar eines per al 

canvi metodològic en el treball per competències.
• Quins canvis volem propiciar? Què prioritzar i què discrimi-

nar? Flexibilitat en la organització de l’espai i del temps.
• Model d’escola com a comunitat d’aprenentatge que implica 

un model de funcionament en el que es prioritza la relació de 
les famílies i la comunitat amb el cos docent.

• Propostes per atendre millor els i les alumnes als centres

Objectius:
Amb aquest itinerari pretenem donar elements de reflexió per a tots/
es aquells professionals que, de forma individual o col·lectiva vulguin 
repensar la vida quotidiana del centre docent i que ens pugui servir, 
en un futur proper, per poder crear un àmbit, real o virtual, en el que 
poder intercanviar pràctiques i reflexions per a poder avançar vers una 
Escola pública, democràtica, inclusiva i catalana. 

Metodologia:
El format diari consistirà en una primera hora de conferència, segui-
da d’un debat conjunt. Després de la pausa, es durà a terme un treball 
de reflexió en grups reduïts que acabarà amb una posada en comú.

JORNADA “L’ESCOLA EN LLUITA PER UNA 
EDUCACIÓ PÚBLICA DE QUALITAT”

10h
L’escola del futur necessita models d’interpretació de la realitat que 
ens ajudin a transformar la nostra pràctica diària. És per això que 
plantegem dues sessions de debat en les que ens plantejarem diferents 
qüestions, com ara:

Per què eduquem?
És la nostra escola prou participativa?
Quina escola volem?
Com afecta les retallades a la nostra tasca?

L’horari serà: 
Divendres:

De 18 a 20:30 Debat.
De 21 a 23:30h  Sopar i passi de documental.

Dissabte
De 9 a 14h Esmorzar i debat.

A càrrec de: 
Xavier Guix, Licenciatura en Psicología, Master y Trainer en PNL.
Fanny Majó, mestra i membre de la FMRP.
Santi Llorens, director de l’Institut Celestí Bellera
Ramón Coma, director de l’Institut Marta Mata.
Ricard Lasheras, director de l’Escola Lledoner.


