
17 d’abril 

a les 15h
El plaer de compartir un llibre
Escola Francesc Aldea i Pérez
C/ Alemanya, 146, Terrassa
937842007 
Marta Alsius Serra a8041246@xtec.cat
Conversa literària que sorgeix de la 
lectura proposada des de l’escola al 
llarg de la setmana.

de 15:35 a 17:35h
Robòtica
INS Can Jofresa
Av. de Can Jofresa, 12, Terrassa
937850725

Maria Antònia Parera a80311770@xtec.cat
L’Institut Can Jofresa amb l’equip 
The Lego Stones mostra com treure 
partit als robots.

17 d’abril i 8 de maig 

de 10 a 11:30h
Creixem plegats
EMEE FATIMA 
INS Can Roca
C/ Vacarisses, 2 Terrassa
937342620

Lorena Real i Agustina Revilla
fatima@terrassa.cat
Alumnat de l’Institut Can Roca i 
alumnes de secundaria de FATIMA 
col·laboren en un projecte comú: el 
disseny i creació plàstica en una de 
les parets de  FATIMA.

18 i 19 d’abril, 4 i 9 de maig

de 9 a 11h
Sala Màgica, un món ple de 
contes
Escola La Roda
C/ Salmeron, 225-249, Terrassa
93 785 07 98

Teresa Garcia a8044648@xtec.cat
Espai vinculat al món dels contes 
on els infants de P3 s’animen a con-
vertir-se en porquets, caputxetes, 
conills... i  llançar-se en l’ús del llen-
guatge oral i la interpretació.

19 d’abril

d’11:30 a 12:30h
Servei comunitari, compromís 
amb l’entorn
INS Ègara
C/ Amèrica, 55, Terrassa
937361670

Anna M. Carrasco a8024777@xtec.cat
Es podrá veure un vídeo resum de 
les activitats de servei  dutes a ter-
me aquest curs, interactuar amb els 
alumnes de tercer que les presenta-
ran i parlar amb el professorat res-
ponsable. 

20 d’abril

de 9 a 10:30h
Cadascú al seu ritme!
Escola Sant Llorenç del Munt
C/ Castellsapera, 81, Terrassa
936 93 27 00

Alba Manjón , Eva Rodríguez, 
Laura Domènech i Manoli Rodríguez 
a8051318@xtec.cat
L’atenció a la diversitat a l’etapa in-
fantil per mitjà dels racons. Activi-
tats diverses com el treball del traç o 
la resolució de problemes matemà-
tics, utilitzant materials motivadors 
i propers a l’alumnat.

de 9:30 a 10:45h
Mates en anglès
INS Santa Eulàlia
Av. Santa Eulàlia, 276, Terrassa
937314080

Josep Margenat, Paloma Calvo  
i Marina López
a8043516@xtec.cat
Treballar continguts de matemàti-
ques d’anys anteriors mitjançant 
vídeos en anglès per revisar i conso-
lidar continguts de matemàtiques i 
activar els coneixements d’anglès.

24 d’abril

de 9 a 11h
Tallers de matequès?
Escola La Roda
C/ Salmeron, 225-249, Terrassa
93 785 07 98

Gemma Flotats a8044648@xtec.cat
Tallers pensants per a deixar temps 
als nens i nenes per manipular, ob-
servar, reflexionar, experimentar, 
compartir, jugar... i redescobrir la 
riquesa i la quotidianitat de les ma-
temàtiques.

a les 15h
Experimentem amb la 
geometria
Escola Salvador Vinyals
C/ Rioja, 30, Terrassa
93 785 75 85

Esther Pérez a8030297@xtec.cat
Treballar la geometria de manera 
experimental per potenciar el tre-
ball cooperatiu i autònom, tot esti-
mulant la imaginació i la creativitat.

24 d’abril i 17 de maig

de 15:30 a 16:30h
Joves engrescadors
EMEE FATIMA
INS Montserrat Roig
C/ Vacarisses, 2, Terrassa
93 7342620

Agustina Revilla fatima@terrassa.cat
Alumnat de l’Institut Montserrat 
Roig del Cicle Formatiu de Grau 
Superior d’Integració Social i alum-
nes de Transició a la vida adulta de 
FATIMA col·laboren en un projecte 
comú decidit per ells mateixos. 

25 d’abril

de 10:30 a 13:30h
Treball per àmbits i projectes
INS Matadepera
Av. del Mas Sot, 4, Matadepera
937871614

Xavi Ros iesmatadepera@xtec.cat
A 1r i 2n d’ESO s’utilitzen metodolo-
gies actives tot organitzant les aules 
per poder realitzar un treball coope-
ratiu barrejant diferents matèries 
curriculars.

25 d’abril i 2 de maig

de 9:30 a 11h
A prop de... Artistes 
contemporanis, 10è aniversari
Escola Bressol Vallparadís
Pl. Marta Mata, 5, Terrassa
93 736 34 70

Marta Solanilla i Núria Graell
vallparadis.escola@terrassa.cat
Us volem apropar l’Art! Celebració 
dels 10 anys del projecte que com-
partim la Casona i Coloraines. Vine 
a fer un tastet de...

26 d’abril i 8 de maig

de 9:30 a 11h
La Sala, espai de descoberta i 
moviment
Escola La Roda
C/ Salmeron, 225-249, Terrassa
93 785 07 98

Marta Gotanegra a8044648@xtec.cat
Com el moviment i el joc lliure fo-
menten l’autonomia i el desenvolu-
pament integral dels infants en grup 
reduït.

27 d’abril

de 10 a 11h
Pati no, jardí sí!
Escola Bressol Espígol
C/ dels Ceps, 3, Terrassa
937887394

Carme Costa espigol@terrassa.cat
Un nou espai educatiu a l’exterior de 
l’escola.

27 d’abril i 11 de maig

de 10:30 a 11:30h
Santllo TV, la televisió de 
l’escola
Escola Sant Llorenç del Munt
C/ Castellsapera, 81, Terrassa
936 93 27 00

Juanjo Cárdenas i Anna Parra
a8051318@xtec.cat
Programa de televisió de tots els 
cicles de l’escola, on s’expliquen les 
notícies, s’informa del temps, de di-
verses activitats, concursos, entre-
vistes, reportatges, aniversaris, etc., 
en català, castellà, anglès i, fins i tot, 
en llengua de signes. 

2 i 3 de maig

de 8:15 a 9:15h
Impressió 3D i mòbils
INS Torre del Palau
Camí de Can Boada, s/n, Terrassa
937330661

Josep Dalmau iestorredelpalau@gmail.com
Explicació dels conceptes de la im-
pressió 3D i la creació d’aplicacions 
per a telèfons mòbils.

d’11:45 a 12:45h
Robòtica i apps
INS Torre del Palau
Camí de Can Boada, s/n, Terrassa
937330661

Josep Dalmau iestorredelpalau@gmail.com
Creació d’un robot amb Arduino, 
controlat mitjançant una App.

4 de maig

a les 9h
Recercaixa
Escola Roc Blanc
C/ Pintor Casas, s/n, Viladecavalls
937891902

Aran Orfila a8041726@xtec.cat
Explicació del projecte i visualitza-
ció del  vídeo del resultat final i dels 
pòsters que tenim elaborats. Visita a 
l’aula per veure com s’organitza una 
de les sessions. 

7 de maig

de 9:30 a 11h
Pantalla i motxilla: l’ortografia 
fàcil i efectiva
Escola Sant Llorenç del Munt
C/ Castellsapera, 81, Terrassa
936 93 27 00

Roser García, Loli Moreno, Núria Alba  
i Marta Carrera 
a8051318@xtec.cat
Treball d’ortografia a CM i CS, basat 
en la metodologia activa de Daniel 
Gabarró (metafòricament “pantalla i 
motxilla”), que ja ha donat bons re-
sultats al centre.

7 de maig

d’11:30 a 12:30h
Taller d’expressió corporal
EMEE FATIMA
C/ Vacarisses, 2, Terrassa
93 7342620

Agustina Revilla fatima@terrassa.cat
Treball d’expressió corporal amb 
els alumnes de cicle superior sobre 
l’actitud corporal, el suport gestual, 
l’expressió facial, la mirada... per mi-
llorar la seva consciència corporal i 
la confiança en sí mateix.

8 de maig

a les 15h
Biblioteca participativa
Escola Serra de l’Obac
Av. Lacetània, 64, Terrassa
937364540

Anna Guillemón a8065512@xtec.cat
Mostrar el funcionament de la bi-
blioteca del centre com a motor 
engrescador de la lectura a tota l’es-
cola.

9 de maig

a les 10:15h
Mediació entre iguals
INS Cavall Bernat
C/  la Castellassa, s/n, Terrassa
937851143

Juanjo Monferrer i Joan Solà
a8053251@xtec.cat
Conèixer de la mà dels protagonistes 
el Servei de Mediació entre iguals 
que els ajuda a treballar els conflic-
tes d’una manera dialogada i respec-
tuosa. 

10 de maig

de 9:30 a 11:30h
Acarona’m
Escola Bressol Soleia
C/ Jacint Elías, 141 Terrassa
937839759

Mireia Munné soleia@terrassa.cat
Projecte conjunt amb Serveis Soci-
als, pensat i encarat a acompanyar, 
escoltar, orientar... les famílies amb 
infants de 0 a 3 anys, per a què s’in-
terrelacionin.

11 de maig

a les 9:15, 11:45 i 12:45 (3 sessions)
A digital breakout
INS Torre del Palau
Camí de Can Boada, s/n, Terrassa
937330661

Alexandra Bonet Pueyo
iestorredelpalau@gmail.com
A 1r d’ESO es fa ús de les eines Go-
ogle per crear un àmbit d’aprenen-
tatge basat en la Gamificació. Els 
alumnes, de manera col·laborativa, 
superen proves de comunicació 
oral, comprensió lectora, literàries 
i interculturals.

14 de maig

d’11:30 a 12:30h
Bugaderia
Escola Bressol Coloraines
EMEE FATIMA
C/ Vacarisses, 2 Terrassa
93 7342620

Agustina Revilla fatima@terrassa.cat
Taller per als alumnes de Transició 
a la vida adulta, per adquirir com-
petències i habilitats i augmentar 
la seva autonomia. Servei a la co-
munitat que consisteix en fer la bu-
gada de l’Escola Bressol Coloraines.

15 de maig

de 10 a 11:30h
Somiar un  pati inclusiu
Escola Ponent
C/ Palet i Barba, s/n, Terrassa
937336357

Cristina Martínez a8062687@xtec.cat
En el projecte hi participa tota la 
comunitat i té l’objectiu d’aten-
dre la diversitat d’interessos de 
l’alumnat, aprofitar al màxim els 
recursos de què disposem i fer un 
ús equitatiu dels espais d’esbarjo.  

15 de maig

de 15 a 16h
Robòtica
Escola Agustí Bartra
Av. de Barcelona, 69, Terrassa
93 7841732

Lourdes Garcia, Mireia Torres  
i Enric Àlvarez
a8039653@xtec.cat
Treball transversal de P3 a 6è de 
programació amb robots. Scratch.

16 de maig

a les 9h
Robòtica, tot un món per 
descobrir
Escola Rosella
C/ Josep Tarradelles, s/n, Viladecavalls
937340001

Lina Espel a8031061@xtec.cat
Tots els grups de l’escola fan al-
guna activitat de robòtica i pro-
gramació. Sessió pràctica amb en 
Zowi i Scratch i conversa amb el 
Coordinador d’Informàtica i la Cap 
d’Estudis de l’escola.

17 de maig

d’11 a 12:30h
Els nens i les nenes fem cinema
Escola Joan XXIII
C/ Joan XXIII, 27, Terrassa
937860892

Jordi García Alonso a8030315@xtec.cat
Veure in situ una sessió del taller 
de cinema.

18 de maig

de 9 a 12h
Ambients de joc, 
experimentació i treball
Escola Roser Capdevila
C/ Les Palmes, 17, Terrassa
937360967

Paqui Galeote a8066048@xtec.cat
Treballar en ambients significa 
crear uns espais on l’infant pugui 
experimentar i créixer en el seu 
aprenentatge. Cada ambient està 
centrat en un aspecte del desenvo-
lupament.



Tercera edició del projecte
En què consisteix?
En un laboratori de transferència educativa viscut presencialment en els centres on es duen 
a terme pràctiques pedagògiques innovadores o d’èxit.

Hi vols participar? Quina experiència t’interessa?
Selecciona, inscriu-te, observa, conversa, analitza i procura difondre les experiències.

Tothom pot inscriure’s a qualsevol activitat sigui de l’etapa que sigui.

Reconeixement de formació en tràmit.

Què he de fer per inscriure-m’hi?
És imprescindible formular la inscripció abans del dia 7 d’abril a l’espai corresponent de la 
pàgina web 

http://www.amgali.cat/

Les places són molt limitades; s’atendrà l’ordre d’inscripció.

Inauguració
Dijous 12 d’abril a les 17:30h, a la Masia Freixa, amb la presentació del vídeo elaborat 
amb gravacions dels centres públics no universitaris (Escoles Bressol i Llars d’Infants, Escoles 
d’Infantil i Primària, Instituts i Escoles d’Adults) de Terrassa, Matadepera, Vacarisses i 
Viladecavalls per mostrar-nos les seves bones pràctiques.

Acte obert de cloenda 
Les valoracions dels projectes les farem en un acte obert a l’Ateneu Terrassenc, el dijous 24 
de maig, a les 6 de la tarda.

Més informació
A la pàgina web de l’Associació de Mestres Alexandre Galí,  
http://www.amgali.cat/

Als equips directius dels centres educatius.
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Comissió organitzadora
Associació de Mestres Alexandre Galí

Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa

Escoles Públiques d’Educació Infantil i Primària 

Escoles Bressol Públiques 

Escoles Municipals d’Educació Especial

Instituts d’Educació Secundària 

Serveis Educatius Vallès Occidental II. Departament d’Ensenyament
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