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Equips directius: Gestió de centre

• El Projecte Educatiu de Centre
• El Projecte de Direcció 
• El Pla General Anual  i la memòria de Centre
• NOFC: Normes d’organització i funcionament del centre
• La imatge del centre: màrqueting escolar?
• L’acollida dels nous professionals
• L’avaluació docent: funcionaris en pràctiques i interins de primer any
• El Projecte Lingüístic del Centre (tractament de llengües)
• Els 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 les seves famílies

Vitamines d'escriure

• 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
• Avaluar l'escriptura

Vitamines de lectura

• Hàbit lector: 30' de lectura diària (Decret 142/2007)
• Lectura expressiva i lectura fluïda
• 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)

Trobareu més informació i el llistat de preus al bloc 

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

Enric Queralt i Catà
equeral2@xtec.cat
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Llistat de complexos vitamínics

Ensenyar i aprendre són, molt sovint, dues activitats que necessiten ésser reforçades.; 
dues activitats d’una complexitat extraordinària, moltes persones de fora de l’escola 
no ho imaginen. 

La implantació i el desenvolupament d’un currículum per competències bàsiques 
afegeix, encara, una mica més de complexitat. L’alumne ha d’esdevenir, progressivament, 
més i més protagonista del seu aprenentatge. 
Molts cops els equips docents i els directius veuen minvades les forces, davant 
d’aquesta nova situació: els caldria un reconstituent, una petita dosi de “vitamines”.
Per facilitar-los la feina, aquest “Obrador de formació permanent” posa a la venda 
diverses modalitats de complexos vitamínics.  L’ Obrador, però,  s’ofereix a elaborar 
altres reconstituents que no figurin en el catàleg.  Es procurarà, en la mesura del 
temps, donar resposta a noves indisposicions i necessitats.

“Vitamina”
Substància orgànica necessària en petites quantitats 

per al manteniment de les funcions metabòliques dels organismes. 
(DIEC)

Llars d'infants

 He estat docent, amb infants i joves: formador i assessor de 
llars d’infants, d’escoles i d’instituts, en aspectes relacionats 
amb l’organització escolar, el desplegament curricular, la 
programació didàctica i, sobretot, amb l’ensenyament i 
l’aprenentatge de llegir i escriure. 

També he estat assessor del SEDEC, coordinador nacional 
dels equips d’assessors en llengua i cohesió i membre de l’equip de la Inspecció 
d’Educació dels ST d’Ensenyament a Tarragona. 

Per tercer 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? 


