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     COACHING SISTÈMIC: TALLER VIVENCIAL A L'AULA
    Xesca Vela Carmona                                              Infantil, Primària i Secundària

El coaching sistèmic és un acompanyament de les persones per proporcionar una 
nova perspectiva de vida. Es treballa amb tècniques de pedagogia sistèmica i de 
coaching. Per aconseguir el millor dels teus alumnes primer has d'aconseguir-ho tu. 
La motivació a l'aula comença amb la del professorat. 

Descobreix les teves capacitats per potenciar les del teu alumnat. Un treball de dins 
cap enfora. Atreveix-te!

Cal portar roba còmoda. Serà necessari un coixí  o màrfega.

Horari: de l'1 al 7 de juliol  de 16.30 a 19.30 h 

    INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
                                                 Koncha Pinós Pey     Infantil, Primària i Secundària  

La Teoria de les Intel·ligències Múltiples (Howard Gardner) afirma que la 
intel·ligència no és un element únic, sinó que presenta diferents aspectes relacionats 
amb la globalitat de la ment.

L 'objectiu  d'aquest curs és aconseguir que siguem capaços de descobrir les diferents 
intel·ligències i adquirir una comprensió profunda d'elles. De forma que cada individu 
pugui  desenvolupar la seva intel·ligència, i desenvolupar la pròpia manera que 
cadascun té de combinar-la i utilitzar-la.

Horari: de l'1 al 3 de juliol de 9.00 a 13.30 h 

     ENGLISH AND METHODOLOGY
    Ferran Illesques Miranda                                      Primària i Secundària

La literatura, la música i el cinema com a vehicle per millorar l'ús de la llengua 
anglesa. El curs està destinat a professorat especialista i no especialista amb un nivell 
d'anglès avançat (B2 o similar) i tindrà en gran part un enfocament oral. 

Horari: de l'1 al 7 de juliol de 17.00 a 20.00 h

    INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL I COACHING EDUCATIU
    Rosa Miralles Pascual                                         Infantil, Primària i Secundària

En aquest curs desplegarem tot un seguit d'oportunitats per encetar un procés 
individual de coaching educatiu. La reflexió, l'anàlisi i el qüestionar-se serà la base per 
a aconseguir un canvi de mirada en la tasca docent.

Horari: de l'1 al 7 de juliol de 9.30 a 13.00 h 

Matrícula, pagament i informació
Socis /es Grup de Mestres: dies 8 i 9 de juny de 17.30 a 19.00 h. 

Preu : 25 €. Les inscripcions per telèfon que no s'hagin passat a pagar per la seu del 
CRP de l'Anoia, el dimecres 10 de juny, seran anul·lades.

No socis/es: 11 i 12 de juny de 17.30 a 19.00 h. 

Preu: 35 €. Les inscripcions per telèfon que no s'hagin passat a pagar per la seu del 
CRP de l'Anoia, el mateix divendres 12 de juny, seran anul·lades.

Lloc: Grup de Mestres de l'Anoia. Carretera de Manresa, 65 2n pis. Edifici Garcia 
Fossas d'Igualada. Tel. 93 804 04 53

Es continuarà destinant 1 € de cada inscripció a la campanya del banc d'aliments   
“La fam no fa vacances “.

Hi haurà servei d'esplai per nens i nenes. 

Preu: 5 € /matí i/o 5 €/tarda. Horari matí: de 9.00 a 13.30 h. Horari tarda: 16.30 a 
20.00 h. És requisit indispensable haver cursat P3 durant el curs 2014-2015. Cal 
apuntar-los i pagar en fer la inscripció.

Més informació de les activitats a : gmanoia.blogspot.com

Departament
d’Ensenyament

    EINES GOOGLE I ALTRES PER AL DOCENT: 
    Drive, Picasa, Youtube, Maps
    Salvador Panareda Clopés                                    Infantil, Primària i Secundària

Utilització   de   les   aplicacions   en   línia,   accessibles   des   de   qualsevol 
ordinador,  i  que  poden  facilitar  el  treball  del  docent  i  utilitzar-se  amb  els 
alumnes.

Horari: de l'1 al 7 de juliol de 16.30 a 19.30 h

    QUAN LES FAMÍLIES SÓN ESCOLA. L'escola en relació

    Josep Castillo , Mar Beneyto i Antoni Tort           Infantil, Primària i Secundària

Aquesta formació va dirigida a aquelles escoles que volen repensar i/o millorar les 
seves relacions amb l'entorn i amb les famílies. Vol ser una formació on, a partir de les 
dades de recerca, es faci una proposta pràctica d'intervenció en els centres 
participants.

Horari: de l'1 al 7 de juliol de 09.30 a 13.00 h 

                                                                                    CIÈNCIES A PRIMÀRIA. Fem experiments a l'aula de ciències

                                               Primària                                                Salvador Torné i Baró 

Es faran experiments senzills relacionats amb els continguts de ciències a primària 
que es puguin realitzar a l'aula. Fabricarem un petit microscopi/lupa per poder 
ampliar imatges fent l'ús d'un telèfon mòbil i farem diferents experiències 
d'observació en plantes.

Horari: de l'1 al 7 de juliol de 09.30 a 13.00 h 

    LA NOSTRA VEU: higiene i recursos

                                                     Infantil, Primària i Secundària                                                                                    Marc Muntané Costa

Donar al docent el coneixement dels diferents elements que intervenen en el 
funcionament de l'aparell vocal. Proporcionar recursos, tècniques i hàbits correctes 
per un millor funcionament de l’aparell vocal. No són necessaris coneixements previs.

Roba còmoda, mitjons gruixuts, tovallola gran o estora.

Horari: de l'1 al 3 de juliol de 9.00 a 13.30 h 

    IOGA PER EDUCAR
                                                      Llar d'Infants Lídia Serra López

En aquest curs compartirem experiències pràctiques i teòriques de com es pot aplicar 
el ioga a les Llars d'Infants com a eina que acompanya el desenvolupament corporal, 
emocional, creatiu i expressiu dels infants de 0 a 3 anys i quines estratègies aporta per 
afavorir la salut docent.

Horari: de l'1 al 7 de juliol de 18.00 a 20.00 h

    EXPRESSA'T! ART. COR. COS. DANSA
                                                     Infantil, Primària i SecundàriaPaqui Borjas Reyes

Un viatge dins l'ànima per fer visible l'invisible. El procés creatiu, una eina educativa 
per gestionar les emocions a través de l' art, cos i moviment.

El cos que parla: Dansa i Moviment Creatiu / La mà que pinta: Plàstica. / L'art del gest: 
Teatre social, clown / El so i el silenci. Música creativa.

Horari: de l'1 al 7 de juliol de 16.30 a 19.30 h

    PRIMERS AUXILIS APLICATS A L'ÀMBIT ESCOLAR
                                         Infantil, Primària i SecundàriaJosep Maria Soto Ejarque

Curs de socorrisme i formació en suport vital bàsic i instrumentat on es donaran 
coneixements bàsics als docents  per actuar en casos de petites urgències mèdiques al 
centre.

Horari: de l'1 al 7 de juliol  de 9.30 a 13.00 h 

      CONEIXEMENT DEL NOSTRE ENTORN NATURAL I SOCIAL
                                                 Infantil, Primària i Secundària               Salvador Torné i Baró

Donar  a  conèixer  als  docents  recursos  propers  i  interessants vinculats a l'àrea de 
coneixement del medi,  que  puguin  ser utilitzats amb el nostre alumnat. L'horari del 
curs és orientatiu i dependrà de cada sortida.

Cal portar calçat per caminar i roba còmoda. Cost addicional de 10 € pels autobusos.

Horari: de l'1 al 7 de juliol  de 16.00 a 20.00 h 
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Organitza: Amb el suport de: Col·labora: Donació:


