MATERIAL DOCENT

ELABORACIÓ DE MATERIALS, PROPOSTES
COMPETENCIALS I PROGRAMACIONS
CURS 2021-2022
Disseny de materials a mida per utilitzar a classe o en

Objectius: Dotar als professionals de l’educació amb els

sessions educatives i d’aprenentatge:

materials i les eines necessàries per aplicar noves teories i
pràctiques pedagògiques. I fer que aquestes s’ajustin a les
actuals demandes curriculars.
Adreçat a: Equips docents i professionals de l’educació de
qualsevol àmbit o àrea d’aprenentatge

•
•
•
•
•

Dossiers
Maletes pedagògiques
Plantilles i guies per fer activitats
Continguts digitals
Disseny de propostes i materials per ambients,
espais i racons

Seguint les corrents educatives més innovadores i aplicant eines
i recursos d'ensenyament i aprenentatge diversos
• Aprenentatge Basat en Problemes i Aprenentatge
Basat en Projectes (propostes d'aprenentatge per indagació i
descobriment, ABP, aprenentatge basat en objectes, pedagogia
de les preguntes, aprenentatge servei ...)

•

Rutines i destreses de pensament

(veig-penso-em

pregunto, compara - contrasta, CSI ...)

•

Estructures i tècniques cooperatives (1-2-4, foli giratori,
llapis al mig, trencaclosques, grups d'investigació ...)

•

Dinàmiques de cohesió (la teranyina, l'entrevista, la maleta,
cercles concèntrics ...)

•

Noves eines per promoure l’autoavaluació i la coavaluació (bases d'orientació, escales d'estimació, llistes de

En compliment del currículum i l'avaluació per competències
amb aprenentatges
• transferibles
• significatius i permanents
• autèntics
• productius i funcionals

verificació, rúbriques, portafolis, estratègies de feedback ...)
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•

Tècniques i resursos creatius i per el pensament
crític (propostes divergents, les 5 competències, claus per
pensar, filosofia 3/18, Ishikawa, 6-3-5, presa de decisions, arbres
de decisió, taxonomia de Bloom ...)

En base a corrents educatives
• Aprendre i ensenyar a pensar
• Creativitat a l'aula
• Aprenentatge per indagació
• Aprenentatge cooperatiu
• Avaluar per aprendre
• Neuroeducació

En qualsevol dels àmbits i de manera transversal
• Lingüístic
• Matemàtic
• Coneixement del medi
• Artístic
• Educació física
• Educació en valors
• Digital
• D'aprendre a aprendre
• D'autonomia, iniciativa personal i emprenedoria
I en qualsevol de les etapes educatives
• Educació infantil
• Educació primària
• Educació secundària obligatòria
I acompanyats d’instruments d'avaluació (rúbriques) per
prendre decisions sobre el nivell d'assoliment dels alumnes en
les diferents competències que s'hi treballen

Informació:
Si voleu sol·licitar més informació, podeu contactar amb nosaltres
a l'email: enric@dades.cat o al telèfon: 937871132 Direcció: Dra. Meritxell Cano Autet http://edu.dades.cat

