
Equips directius: Gestió de centre

• Projecte Educatiu de Centre
• Projecte de Direcció 
• Pla General Anual  i la memòria de Centre
• NOFC: Normes d’organització i funcionament del centre
• Imatge del centre: màrqueting escolar?
• Acollida dels nous professionals
• Avaluació docent: funcionaris en pràctiques i interins de primer any
• Projecte Lingüístic del Centre (tractament de llengües)
• Càrrecs de coordinació: funcions i criteris de selecció
• Horaris de mestres/professorat i alumnes: e
• Relacions família-escola: La Carta de Compromís  Educatiu
• Els informes i les  entrevistes amb les famílies
• El comiat dels alumnes i de les seves famílies

Escriptura

• Ensenyar a redactar: fases del procés de composició textual
• Escriptura infantil: sentit, materials i fases
• Propietats  textuals: què és un bon text a cada nivell?
• Ortografia
• Escriptura guiada, escriptura col·lectiva
• Revisar, corregir, millorar i avaluar els escrits dels alumnes

Lectura

• Hàbit lector: 30' de lectura diària (Decret 142/2007)
• Lectura expressiva i fluïdesa lectora
• Biblioteques d'aula
• Llegir a casa
• Comprensió lectora i llibres de text: propostes i criteris de selecció
• Lectura i competències bàsiques
• Llegir per aprendre: la lectura d'estudi
• Aprenentatge inicial de la lectura: parvulari i cicle inicial.
• Avaluació de la lectura: instruments, anàlisi i interpretació de resultats
• Estratègies de lectura (CM i CS)
• Portafolis de lectura

Trobareu més informació i el llistat de preus al bloc 

http://blocs.xtec.cat/ambelspeusaterra/

Enric Queralt i Catà
equeral2@xtec.cat

Amb els peus a terra
Obrador de formació permanent
Enric Queralt i Catà
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Propostes formatives

Llars d'infants

 Em considero afortunat. He pogut dedicar més de trenta anys 
de vida professional al món de l’educació. Ho he pogut fer 
des de responsabilitats ben diverses: unes relacionades amb la 
docència directa d’infants i de joves, i unes altres relacionades 
amb el món de la formació permanent i de la gestió educativa. 

Des de l’any 1995 que tombo pel país, com a formador i 
assessor, procurant ajudar claustres de llars d’infants, d’escoles 

i d’instituts, en temàtiques relacionades amb la millora dels resultats dels alumnes i 
la definició de línies internes de coherència pedagògica. 

M’he dedicat a l’organització escolar, el desplegament curricular, la programació 
i, sobretot, la didàctica del llegir i l’escriure. Vaig començar com a assessor del 
Servei d’Ensenyament del Català, més tard com a coordinador nacional dels equips 
d’assessors en llengua i cohesió i, finalment, com a membre de l’equip de la Inspecció 
d’Educació dels ST d’Ensenyament a Tarragona. 

Per quart any col·laboro com a assessor i formador de l’Estratègia d’Impuls a la 
Lectura que promou el Departament d’Ensenyament. 

Enric Queralt i Catà

Llars d'infants
Famílies: AMPES
Equips Directius: 
Gestió escolar
Escriptura
Lectura

• Marc legal: necessitat i valor (El  Decret 101/2010: “amable”)
• Programar a la llar d’infants: una proposta
• El projecte educatiu  a la llar
• Documentar la vida diària
• Del pati al jardí: com transformar en educatiu l’espai exterior
• Les normes d’organització i funcionament
• La Carta de Compromís Educatiu a la llar
• Els informes a les famílies

Famílies: AMPES

• Deures a casa?, quins?
•Llegir a casa
• Escriure a casa
• Fer escola al segle XXI
• La canalla no creu! (3-8 anys)
• La televisió i les pantalles: ús i abús
• L’escola rural: una escola de qualitat?
• Activitats extraescolars: i després de l’escola, què? 

Ensenyar i aprendre són activitats d’una complexitat extraordinària, la majoria de 
persones de fora de l’escola no s’ho imaginen. Aconseguir la implicació dels alumnes, 
assegurar el seu progrés acadèmic i conrear el desig permanent d’aprendre són tres 
objectius que sempre es troben al darrere del “fer escola”.
La implantació i el desenvolupament d’un currículum per competències bàsiques 
ha afegit, encara, una mica més de complexitat a l’ofici de mestre. L’alumne ha 
d’esdevenir, progressivament, més protagonista del seu aprenentatge i, per tant, 
l’actuació docent ha de ser repensada amb aquesta finalitat. 
Els equips directius i els equips docents es veuen, de vegades, amb poca força per 
liderar en solitari la definició de línies pedagògiques de centre comunes. De vegades 
per l’excessiva rigidesa d’una plantilla molt estable i, d’altres, per tot el contrari: per 
la volatilitat d’un percentatge important del claustre. En aquestes circumstàncies pot 
resultar interessant la col·laboració d’una figura externa que ajudi a fer una anàlisi de 
la situació i col·labori en la definició d’acords curriculars i metodològics.
Per facilitar la consecució d’aquests objectius he definit una relació de propostes 
formatives agrupades per destinataris i temàtiques. No cal dir, però, que també estic 
disposat a dissenyar i a desenvolupar altres actuacions més específiques, a mida de 
les necessitats i dels interessos dels centres.


