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Presentació 

Us proposem de celebrar una jornada conjunta entre professorat 
d’infantil, primària i secundària en què puguem coincidir en una 

xerrada inicial amb interessos comuns i posteriorment agrupar-nos 

en tallers per interessos o nivells. Els nivells que us proposem són 

orientatius i si us interessa especialment un tema, podeu assistir al 
taller que sigui. 

En acabar la jornada us penjarem tot el material que ens proporcioni 

el professorat formador al nostre blog (http://www.hermes. 

ice.udl.cat/) per a que el pugueu consultar tant si heu pogut assistir a 

la sessió com si no ho heu pogut fer. 

Igualment hi haurà en format pdf els pòsters del professorat que 
n’hagi exposat. 

 

Horari 
 

9.00 a 10.50 Conferència a càrrec del professor José Luis 
Cebollada 

10.50 a 11.15 Presentació del web de l’equip ICE de secundària 

11.15 a 11.45 Pausa i visualització dels pòsters 

11.45 a 12.45 1r taller 
13.00 a 14.00  2n taller 

 

Lloc 
 

Av de Jaume II, 67 Campus de Cappont (Centre de cultures) 
 

Tallers d’infantil (1r i 2n torn) 

 

Taller Aula 

• Dados al super-plato a càrrec de la professora Mercedes 

Bravo....................................................................................... 

-1.02 

• Epaminondes o per què no podem rentar un entrepà a la font 

a càrrec de l’Aida Basora i la Núria Garcia ............................ 

 

-1.03 

• Semblants però diferents. Treballant els materials al 

parvulari a càrrec de la Montserrat Pedreira ........................ 

 

-1.01 

 

 

 

Tallers de Primària (1r i 2n torn) 

 

Taller Aula 

La física low-cost a càrrec de José Luis Cebollada ................... 0.15 

Astronomia de sobretaula a càrrec de Xavier Franch .............. 0.17 

L'Aprenentatge Basat en Projectes a Ciències: una manera de 

desenvolupar la competència científica a càrrec de la  Fanny 

Majó ......................................................................................... 

 

 

Auditori 

 

Secundària (1r torn) 

 

Taller Aula 

Aprenentatge cooperatiu a l’aula a càrrec de Carme Roure .. 0.16 

Aprenentatge cooperatiu a l’aula a càrrec d’Alba Huix ......... Inform 

 

Secundària (2n torn) 

 

Taller Aula 

Taller de física a càrrec de Lorenzo Ramírez .......................... 0.16 

Kokori a càrrec de Pau Gil........................................................ Inform 

 

Internivells (1r i 2n torn) 

 

Taller Aula 

El periòdic com a font documental a l’escola a càrrec de 

Sebastià Gertrúdix. (Cicle superior de primària i ESO)............ 

0.18 

 

La Terra paral·lela. Mesura de la radiació solar per treballar 

les estacions i els climes a càrrec del Pep Vidal i Manel 

Ibáñez. (Cicle superior de primària i ESO) .............................. 

Video 

confe-

rències 

 

 

 


