MA
ATERIALL DOCEN
NT

ELA
ABORA
ACIÓ DE MA
ATERIIALS, CONT
C
INGUTTS I RECURSSOS
PER PROJEECTES D’AULA I UNITAT
U
TS DID
DÀCTIQ
QUES
CURSS 2017
7‐2018
8
Dissen
ny de mateerials a midaa per utilitzar a classe o en Obje
ectius: Dotaar als professsionals de l’educació amb
a
els
sessions educativees i d’aprenentatge:






Dossiers
Maletes peedagògiques
Plantilles i guies per fer activitats
Continguts digitals
m
per ambients, esspais i
Disseny de propostes i materials
racons

mate
erials i les eines
e
necessààries per aplicar noves teeories i
pràcctiques pedagògiques. I ffer que aque
estes s’ajustin a les
actuals demande
es curricularss.
Adre
eçat a: Equips docents i professionaals de l’educaació de
qualsevol àmbit o àrea d’aprrenentatge

m innovado
ores i aplicant eines
Seguint les correntss educatives més
i recurssos d'ensenyaament i apren
nentatge dive
ersos


Aprenentattge Basat en Problemes
P
i Aprenentatge
A
Basat
en Projectes (propostess d'aprenentatge per indaggació i
descobriment, ABP, aprenentaatge basat en objjectes, pedagogiaa de les
preguntes, aprenentatge serveei ...)



Rutines i deestreses de pensament

(ve
eig‐penso‐em preegunto,

compara ‐ con
ntrasta, CSI ...)



Estructuress i tècniques cooperatives
c
(1‐2‐4, foli giratorri, llapis
al mig, trencacclosques, grups d'investigació
d
...)



Dinàmiquess de cohesió
ó

maleta,
(la teranyina, l'entrevista, la m

cercles concèn
ntrics ...)



Noves einees per prom
moure l’autoa
avaluació i l a co‐
avaluació (bases d'orientació, guies d'avaluació,
d
rúbbriques,
portafolis i diaaris d'aprenentatge, escales de fee
edback ...)
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Tècniques i resursos creeatius i per el
e pensamentt crític
(propostes divvergents, les 5 co
ompetències, cla
aus per pensar, ffilosofia
3/18, Ishikawaa, 6‐3‐5, presa dee decisions, arbre
es de decisió, taxoonomia
de Bloom ...)



es d'intel∙ligèències
Programaciió i disseny de projecte
múltiples

En base a corrents eeducatives
 Aprendre i ensenyar a peensar
 Creativitat a l'aula
 Intel∙ligències múltiples
u
 Aprenentattge cooperatiu
 Avaluar perr aprendre
 Neuroeduccació
I amb especial
e
atencció a la diverssitat
 Altes capaccitats i alt rend
diment
 Dificultats dd'aprenentatgge

d currículum
m i l'avaluaciió per compe
etències
En compliment del
amb aprenentatge
es
 transferib
bles
 significatius i permaneents
 autèntics
 productiu
us i funcionalss
En qu
ualsevol dels àmbits i de m
manera transvversal
 Lingüísticc
 Matemàttic
 Coneixem
ment del medii
 Artístic
 Educació física
 Educació en valors
 Digital
 D'aprendre a aprendree
 D'autono
omia, iniciativaa personal i em
mprenedoria
I en qualsevol
q
de les etapes ed ucatives
 Educació infantil
 Educació primària
 Educació secundària o bligatòria
e materials aamb eines i crriteris d'avalu
uació
Complementant els

Inform
mació:
Si voleu sol∙licitaar més inforrmació, podeu contactaar amb nosaltres
a l'em
mail: enric@
@dades.cat o al telèfon: 9378711332
Direccció: Dra. Meritxell Can
no Autet htttp://edu.da des.cat

