6 de maig

de 9 a 11h

de 15 a 16.30h

14 de maig

de 10.30 a 12h

de 9 a 13h

de 10.30 a 12h

Acrosport

L’infant el protagonista dels espais d’aprenentatge

de 9.30 a 11h

L’Escola de Rellinars,
com un projecte

Biblioteca escolar
i préstec de llibres

TOPS and TIPS, la setmana
lenta al Jaume Cabré

Escola la Roda

Escola President Salvans

Escola Bressol i Escola d’Infantil i
Primària de Rellinars

c/ Salmeron 229-249
93.785.07.98

Av. El Planet,s/n (Rellinars)
93.834.58.77

Gemma Ridemaya i Gemma Flotats
a8044648@xtec.cat
Proposta d’Educació Física on les grans
protagonistes seran la força, l’equilibri, la flexibilitat, la confiança i les ganes de passar-ho bé.

30 d’abril

LAB(Tred) 19
Quarta edició del projecte
En què consisteix?
És un Laboratori de Transferència Educativa que té com a objectiu
viure en els centres educatius de primera mà les pràctiques educatives d’èxit, renovació i/o innovació que es porten a terme cada dia.

Hi vols participar? Quina experiència t’interessa?
Revisa, selecciona, observa, conversa… Tothom es pot inscriure lliurement a qualsevol de les propostes. Hi haurà reconeixement de formació per part del Departament d’Ensenyament.

Com m’haig d’inscriure?
Emplenant el formulari google d’inscripció entre el 25/03/2019 i el
12/04/2019 des de la web de l’Associació:
htpp://www.amgali.cat
o al següent enllaç:
https://goo.gl/forms/O7YRwT86LnAEneP02

Inauguració
Dimecres 27 de març, a les 18h, a la Cúpula del Teatre Principal de
Terrassa. Es presentarà l’obra realitzada per Anna Morales per a
aquesta 4a edició i la SITE online creada per a què els centres no
universitaris de la ciutat i zona educativa mostrin la seva tasca.
Es repartirà el llibre del LAB(Tred)18.

Cloenda
Dijous 23 de maig, a les 18h, a l’Ateneu Terrassenc. Comentarem i
valorarem les propostes dels centres visitats.

Més informació
A la Web de l’Associació de Mestres Alexandre Galí i als equips directius del centres educatius.

Xavi Geis
ceiprellinars@xtec.cat
L’Escola de Rellinars funciona com un
projecte global des de l’escola bressol
fins a finalitzar l’educació primària
tot estimulant l’interès i la curiositat
dels infants per afavorir la seva capacitat de descoberta i aprenentatge.

2 de maig
de 10 a 12h

Aula Multisensorial
Escola Bressol Municipal Tabalet
Ctra. Castellar, 410
93.785.33.46
Conxita Navarro
conxita.navarro@terrassa.cat
L’Aula Multisensorial és un espai creat
per fomentar l’estimulació, la interacció i la comunicació entre els infants
i els adults a partir de les percepcions
visuals, auditives, tàctils...

3 de maig
de 9 a 12.30h

Vida d’aula:
els Projectes d’Investigació
Escola Roser Capdevila
C/Les Palmes, 17
93.736.09.67
Ester López
a8066048@xtec.cat
Investigacions, projectes, resolució de
preguntes que sorgeixen en el dia a
dia de les aules a partir de la curiositat de tots i cada un dels infants que
formen part activa del grup.

Escola la Roda

7 de maig
d’11.30 a 12.30h

Viatge estacional amb
Joan Miró
EMEE EL PI
C/ Torre Mossèn Homs, 2
93.736.34.70
Marta Sagrera
Marta.Sagrera@terrassa.cat
Viatge per dur a terme una bona estimulació visual i auditiva.
de 15 a 160.30h

Impulsem la robòtica i
la programació a l’escola
Escola Agustí Bartra
Av. Barcelona,69
93.784.17.32
Lourdes Garcia, Mireia Torres i Enric Álvarez
a8039653@xtec.cat
La programació i la robòtica han inudat les nostres aules des de P3 a 6è i
us mostrarem què fem al dia a dia
amb els robots.

8 de maig
de 10 a 11.30h

Oratòria
INS Ègara
C/Amèrica, 55
93.736.16.70
Jaume Cabanes
a8024777@xtec.cat
L’expressió oral com a eina d’argumentació, exposició, creativitat on
els joves es preparen temes per exposar-los davant els companys que els
hauran d’avaluar.

C/ Salmerón 229-249
93.785.07.98
Rebeca Cinta, Anna Argemí i Gemma Flotats
a8044648@xtec.cat
A la biblioteca de l’escola es preparen
moltes activitats per fomentar el goig
per la lectura i tibar de la curiositat, la
creativitat artística i literària i el plaer
per compartir les històries, aventures... que s’han descobert mitjançant
els llibres.
de 15 a 16.30h

Una tarda d’ambients
Escola França
C/ Frederic Soler, 142
93.693.27.17
Albert Tena
a8029350@xtec.cat
Tarda dedicada a ambients de diferent
tipologia: art, matemàtiques, construccions, música... on es barregen els infants d’edats diverses.

9 de maig
d’11 a 12.30h

C/ Germà Joaquim, 128
93.783.75.49
Montse Serra
a8030285@xtec.cat
S’organitzen espais d’aprenentatge on
els infants lliurement poden observar,
manipular, investigar, relacionar-se...

10 de maig
de 9.15 a 11.45h

A digital breakout
INS Torre del Palau
Can Boada del Pi s/n
609.30.18.79
Alexandra Bonet
abonet4@xtec.cat
Ús de les eines de Google per crear
àmbits d’aprenentatge basats en la
gamificació on a través del llenguatge oral cal resoldre i superar diferents
proves com en un joc.
de 10:30 a 11:30h

Santllo Tv, la televisió de l’escola
Escola Sant Llorenç del Munt

Aprendre a programar o
programar per aprendre?
Escola Ponent
C/ Palet i Barba, s/n
93.733.63.57
Laia Amador
lamador@xtec.cat
La introducció de la programació amb
Bee Bots a educació infantil per consolidar els aprenentatges manipulatius
previs.
de 15 a 16.30h

Experimentem amb la
Geometria
Escola Salvador Vinyals
C/ Rioja, 30
93.785.75.85
Carles Lázaro i Esther Pérez
a8030297@xtec.cat
Treballar la Geometria de manera
experimental per fomentar la col.laboració, l’autonomia, la creativitat i la
imaginació.

15 de maig
de 9.15 a 11.15h

Els nens i les nenes
fem cinema

C/ Castellsapera, 81, Terrassa
936 93 27 00

Un tomb per Vallparadís

Escola Joan XXIII

Belén Gual
a8051318@xtec.cat
Programa real de televisió de tota l’escola on s’expliquen les notícies, canvis, propostes... del centre i on els protagonistes són els alumnes. Utilitzen
totes les llengües que coneixen: català, castellà, anglès i llengua de signes.

Plaça Marta Mata, 5
93.736.34.70

C/ Joan XXIII, 27
93.786.08.92
Jordi García
a8030315@xtec.cat
Descobrir dins l’aula el taller de Cinema que fan els infants del Joan XXIII.
de 10 a 13h

Treball per àmbits i projectes

13 de maig

INS Matadepera

de 15 a 16.30h

Av. Del Mas Masot, 4 (Matadepera)
93.787.16.14

Escacs dins l’aula

Xavi Ros
fros3@xtec.cat
Organització dels grups de primer i
segon d’ESO en diferents àmbits curriculars: ciències, socials, matemàtiques... per treballar cooperativament.

C/ Ramón y Cajal, 111
93.786.04.96

Escola Ramón y Cajal

M. Carme Solé
a8029386@xtec.cat
L’aprenentatge del joc dels escacs és
un pilar de l’escola. Es treballa a tots
els cicles..

Escola Bressol Municipal Vallparadís

Núria Graell
vallparadis.escola@terrassa.cat
Descobrir l’entorn immediat tot fent
una passejada pel Parc de Vallparadís
amb calma i tranquil.litat i observant
tots i cada un dels racons.

INS Jaume Cabré-Joan Marquès
Av. del Vallès, 483
667.11.75.05
Maribel Tarrés
a8076108@xtec.cat
Nou institut a la ciutat que treballa
amb els alumnes de manera global i digital on els projectes elaborats i preparats pels joves que en són els protagonistes. I on l’opinió, correcció, aportacions de noves idees dels altres alumnes
milloren el treball previ. La comunitat
ajuda al creixement personal.
de 15 a 16.30h

Biblioteca participativa
Escola Serra de l’Obac
Av. Lacetània, 64
93.736.45.40
Anna Guillamón i Marc Serra
a8065512@xtec.cat
Mostrar el funcionament de la Biblioteca del centre com a motor engrescador de la lectura a tota l’escola.

17 de maig
de 9:30 a 10:30h i d’11 a 12h

El dia de les Matemàtiques
Escola Pau Vila i Dinarés
Av. Can Jofresa, 20
93.785.75.86
Esperanza Musterni
a8030248@xtec.cat
Activitat organitzada pels nois i noies
de Cicle Superior per a tots els altres
infants de l’escola. Parades de jocs
matemàtics dinamitzats pels grans de
l’escola.

http://www.amgali.cat/
http://www.xtec.cat/crp-terrassa/

Comissió organitzadora
Associació de Mestres Alexandre Galí
Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa
Escoles Públiques d’Educació Infantil i Primària
Escoles Bressol Municipals i Llars d’Infants
Escoles Municipals d’Educació Especial
Instituts d’Educació Secundària
Serveis Educatius Vallès Occidental II. Departament d’Educació.
Organitza

Il·lustració: Anna Morales
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