Dimecres, 9 de maig, a les 18 h, a la bct

Presentació de la 16ena Setmana de l’Ensenyament

Teresa Ciurana, Presidenta de l’Associació de Mestres Alexandre Galí
Manuel Pérez, Regidor d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa

Conferència inaugural

Daniel Cassany, professor d’anàlisi del discurs a la UPF i autor de
publicacions sobre comunicació, com En_ línia. Llegir i escriure a la xarxa.

Es lliurarà el Llibre de la 15ena Setmana La ciutat: passat, present i futur.

Debat
Dimarts, 22 de maig, a les 18 h, a la bct

Diàleg entre persones expertes en camps diferents de la didàctica de la
comunicació:
Rosa Gil, psicopedagoga i especialista en didàctica de la llengua
Ramon Barlam, professor especialista en TAC
Modera: Evaristo González, director de l’institut Torre del Palau

Experiències “per copiar”
Dimarts, 15 de maig, a les 18 h, a l’institut Torre del Palau

Realitat augmentada i codis QR

Usos educatius de la Realitat Augmentada (RA) i dels codis QR.

Evaristo González i Josep Dalmau, amb alumnat i professorat implicat en
el projecte de l’institut Torre del Palau.

Presentació de l’itinerari de paisatge de Can Sanahuja de Viladecavalls.
Mestres i alumnes de 6è de l’escola Rosella.

Dijous, 17 de maig, a les 18 h, a l’institut Torre del Palau

Una finestra oberta al món

L’ús de les xarxes socials a les classes per potenciar l’ensenyament dels
idiomes.

Els centres públics de Terrassa, Matadepera, Viladecavalls, Ullastrell,
Rellinars i Vacarisses, d’educació especial, d’infantil, de primària i de
secundària, exposaran els treballs que fan, han fet o tenen en projecte
sobre l’ensenyament de les llengües i la comunicació, fent ús de les TAC.
L’exposició serà digital i s’hi podrà accedir des de:
http://amgali.pangea.org/ o des de http://www.xtec.cat/crp-terrassa/
La web tindrà un facebook per poder participar.
L’exposició s’anunciarà a les biblioteques públiques de Terrassa i s’hi
podrà accedir, amb la intenció que tota la ciutadania conegui el treball
dels nostres centres.

Visites

Dimecres, 16 de maig, a les 18 h, a l’ESCAC

Visita a l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, ESCAC
(carrer Colom, 84).
Dimecres, 23 de maig, a les 18 h, a l’escola Pere Viver

Visita a l’aula d’agrupament d’alumnes amb deficiències auditives de
l’escola Pere Viver.

Llibre de la Setmana
Es recolliran i publicaran les aportacions dels conferenciants i del professorat que hi vulgui participar.

Sopar
Divendres, 25 de maig, a les 21 h

Sopar i ball al Restaurant Can Ribas, camí de Ca n’Amat, s/n - Les Fonts
Preu indicatiu: 25 €.

Inscripcions

PAME: 937 803 511 – promocio.educativa@terrassa.cat
És imprescindible per a les visites i el sopar.

Abel Gálvez de l’institut Torre del Palau

Els blocs de l’escola ens expliquen coses.
Claustre de l’escola de Rellinars

Dilluns, 21 de maig, a les 18 h, a l’institut Nicolau Copèrnic

Faceschool, el nostre bloc cooperatiu

Roser García de l’escola Isaac Peral
Asun Muriana de l’escola Marià Galí
Àngels Matarín i Jordi Càrdenas de l’institut Nicolau Copèrnic

http://amgali.pangea.org/
http://www.xtec.cat/crp-terrassa/
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Escoles Públiques d’Educació Infantil i Primària
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Escoles Municipals d’Educació Especial
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Serveis Educatius Vallès Occidental II
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Biblioteques públiques de Terrassa
Escola Superior de Cinema i Audiovisuals
de Catalunya – ESCAC.
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