
  

El preu dels cursos és de 70€ pels socis i de 90€ pels no socis*. El Casal del 

Mestre ha demanat certificació dels cursos al Departament d’Ensenyament. És 

el Departament el que gestiona les certificacions un cop entregades les actes 

d’assistència. Es demanarà certificació per a tots aquells alumnes que 

assisteixin com a mínim al 80% de les sessions. 

TOTS ELS CURSOS COMENÇARAN LA SETMANA DEL 12 AL 16 DE GENER* 
* El grup de treball d’Educació per a la sostenibilitat té un preu de 30€ pels no socis i és gratuït 

pels socis del Casal 

*El grup de treball d’Educació per a la sostenibilitat començarà abans del Nadal, s’avisarà a les 

persones interessades 

* El curs de kinesiología començarà el 3 de febrero i té un sobrecost de 80€ en concepte de 

material i de certificat internacional 

INSCRIPCIONS A 

https://docs.google.com/forms/d/1_flrkxTCSiECejp7nH7ESlu7XbsJFNbpw29Y

ulO-aGs/viewform?usp=send_form 

GRUP DE TREBALL EDUCACIÓ PER A LA 

SOSTENIBILITAT. GRANOLLERS EN TRANSICIÓ 

L’Objectiu general del grup és la presa de consciència del professorat per 

preparar als alumnes per a un futur que s’allunya del relat general: definir 

continguts, metodologies i activitats d’aula que ens ajudin a educar per la 

resiliència, en la simplicitat voluntària, o en comunitat, per exemple. 

El grup de treball segueix una metodologia basada en el lideratge distribuït i per 

tant, sense perdre mai de vista l’objectiu final, s’aniran distribuïnt les sessions de 

tal manera que els facilitadors de cada una sigui un membre diferent del grup. 

Horari: reunions mensuals el segon dimarts de mes de 18  a 20h al Casal del 

Mestre. Certificació de 30 hores amb el 80% de l’assistència. 

 

MÉS ENLLÀ DE L’SCRAPBOOK 

Aquesta vegada treballarem l’scrapbook de d’una visió menys consumista i més artística, buscant 

en el nostre entorn més proper materials i elements decoratius que ens serviran per a crear els 

nostres diaris, albums, llibretes, arts journals... 

Treballarem 3 projectes de principi a fi. 

Tenyirem roba, estamparem, fabricarem els nostres propis segells i els nostres papers... 

Horari: Dimecres de 18,30 a 20,30h a l’Institut Cumella. Certificació de 30 hores amb el 80% de 

l’assistència. Aquest curs té un suplement de 12€ euros en material que s’abonaran a la docent. 

 

CREIXEMENT PER TU, CREIXEMENT PER MI: 

UN CAMÍ PER EXPLORAR 

Experimentarem des de el moviment, la respiració, el sentir i la consciencia del 

nostre ser per retrobar el nostres benestar i aportar noves opcions a l’aula. 

Compartirem emocions, experiències viscudes i viurem des de el dins al fora.  

Uns dies d’aprenentatge, on l’infant pren protagonisme i nosaltres ens convertim en 

l’instrument per acompanyar-lo en el seu creixement.  

Diferents propostes que ens uneixen amb el moviment, yoga, joc, teatre, relaxació... 

Horari: Dilluns de 17,30 a 20,30h a l’Institut Cumella. Certificació de 30 hores amb el 

80% de l’assistència. 

UPER-INTERMEDIATE I RECURSOS EN 

ANGLÈS PER A PRIMÀRIA (2 cursos) 

RECURSOS EN ANGLÈS: Aquest curs ofereix un paquet d’activitats dinàmiques, jocs, recursos 

interactius, contes, cançons, etc. de tot tipus per tal de dinamitzar les classes de Primària i 

alhora fer-les més productives. 

Tot el curs es realitza en anglès. 

UPER-INTERMEDIATE: Aquest curs ofereix les bases teòriques i pràctiques de la gramàtica i 

vocabulari de l’anglès adaptades al nivell de l’alumnat a fi que adquireixin més confiança i 

seguretat en si mateixos a l’hora de plantejar classes en anglès davant d’estudiants.  

Tots els alumnes hauran de passar una prova de nivell.  

Horari: els dos cursos es realitzaran els divendres de 18,30 a 21,30h a les instalacions de la 

Cambridge School de Granollers.  Certificació de 30 hores amb el 80% de l’assistència. 

 

 
 

COM PODEM APLICAR LES GOOGLE APPS  

EN L’EDUCACIÓ, EL MOODLE, EL DROPBOX 

 I ELS CODIS QR A L’AULA 

Conèixer les principals aplicacions que ofereix lamevaxtec, gmail o similar (Google 

Apps for Education): calendaris, google drive (documents de text, full de càlcul, 

presentacions, formularis, googlesites (web). 

Crear, compartir, editar col·laborativament amb les aplicacions del google drive. 

Conèixer l’entorn d’ensenyament-aprenentatge Moodle. 

Crear activitats molt senzilles, adreçades a l’alumnat, dins l’entorn Moodle. 

Conèixer un parell d’aplicacions ben diferents de les anteriors, útils per a la nostra 

tasca docent: Dropbox, Codis QR (ordinador i/o smartphone) 

Horari: Dilluns de 17,15 a 19,45h a l’Institut Cumella. Certificació de 30 hores amb el 

80% de l’assistència. 

 
 

Cursos tardor hivern 2014-2015 
 

DBRAIN GYM®101  

GIMNÀSTICA DEL CERVELL 

La Gimnàstica del Cervell es presenta en un Curs bàsic anomenat BRAIN GYM® 101. En ell es fa una 

proposta novedosa i assenyada que aporta recursos senzills i eficaços als mestres, professors, 

educadors, psicopedagogs...., que estiguin interessats tan en ajudar els alumnes amb dificultats 

d'aprenentatge com en millorar personal o professionalment. 

Horari: Dimarts de 17,30 a 20,30h a l’Institut Cumella. Certificació de 30 hores amb el 80% de 

l’assistència. Inici el 3 de febrer 

Aquest curs té un suplement de 80€ a la matrícula per a la certificació internacional. 

 
 


