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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.
Tingueu present que per a la inscripció d’aquesta activitat s’ha
d’abonar una matriculació de 20 €.

Horari
9.00 a 9.30 Recepció, recollida de material i presentació de

la jornada

9.30 a 10.45 Conferència a càrrec de la professora Liliana
Tolchinsky: Les condicions per a l’aprenentatge
de la comprensió lectora Sala de Juntes  FDE
(Facultat de Dret i Economia)

11.00 a 12.45 Pausa-cafè. Visualització i explicació dels
pòsters

12.00 a 12.55 1r taller
13.05 a 14.00 2n taller

Lloc
Av de Jaume II, 73 Campus de Cappont (Facultat de Dret i Economia)
Els tallers es repetiran en el primer i segon torn per tal que
pugueu triar dos de entre l’oferta total.

Tallers

 "Textos literaris: creació i gust per a la lectura a primària i
secundària. Pistes didàctiques pràctiques." A càrrec d’en Daniel
Gabarró.

Un taller per experimentar en primera persona com ho fem les
persones adultes per crear textos literaris (relats, poesies...) i
per gaudir de la lectura de novel·les i poemes. D'aquesta manera
obtindrem pistes per saber com ensenyar aquesta habilitat. Aula
0.34 de la FDE

 “L'aula del segle XXI” a càrrec de la professora Àngels Escolà
(Ins. Ribera del Sió d’Agramunt).
Es mostraran els elements que hi ha d'haver a l'aula de 1r d'ESO:
des dels mapes visuals de suport, la pissarra del segle XX, la
pissarra digital i la biblioteca del saber. Aula  0.31 de la FDE

 “Llegir i escriure abans de saber-ne” a càrrec de la
professora Rosa Gil (Universitat Autònoma de Barcelona)
En aquest taller s'analitzaran els coneixements sobre el llenguatge
escrit que tenen els infants d'educació infantil. També es
reflexionarà sobre possibles propostes d'intervenció que els
permetin tant adquirir experiències emocionals gratificants com
avançar en el seu procés d'aprenentatge. Aula Sala de Juntes

 “Sensascriptura” a càrrec del professor Joan Pifarré. (GG
Maristes).
Les activitats de sensascriptura aconsegueixen unes produccions
escrites d'alta qualitat. Sabem que a l’hora d’escriure hi ha una
part tècnica important, l’ortografia, la gramàtica, l’estructura de
les tipologies textuals, ... però no podem obviar altres aspectes
essencials, escriure és un acte de primer ordre a l’hora de
comunicar-nos i en l’escriptura hi juga un paper important el
component afectiu, la motivació, el pensament subjectiu i la
significativitat de l’activitat que volem desenvolupar. Aula  1.34
de la FDE

 “Eines útils per augmentar el rendiment i motivació de
l'alumnat. Pistes per millorar la comunicació efectiva amb
els alumnes i les seves famílies” a càrrec de Ruben Rossell
Centre de Coaching i PNL Lleida
Taller experiencial per aprendre a utilitzar eines de Coaching i
Programació Neurolingüística, adreçades a augmentar el rendiment i
motivació dels alumnes. Com explicar a classe de manera que arribi a
tots els alumnes? Com augmentar el rendiment i motivació d’aquests?
Aula  2.32 de la FDE

 “Sense receptes” a càrrec de l’escola Ciutat Jardí
Les emocions i el llenguatge estan dins de nosaltres i només cada
persona, des de la reflexió interior, pot anar avançant en el seu
camí de mostrar-se i obrir-se als altres.
L'infant necessita que ens mostrem com som, com ens sentim, sense
artificialitat, només amb la naturalitat i la senzillesa del
respecte. Aula  2.35 de la FDE
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