COM TREBALLAR PER AMBIENTS II
MODALITAT: SEMINARI

ACTIVITAT: 250120

ESDEVENIMENT: 4608 CLAU: V011

L’infant té cent llenguatges, cent mans, cent
pensaments, cent formes de pensar, de jugar i de
parlar, cent sempre cent formes d’escriure, de
sorprendre, d’estimar,
cent alegries per cantar i entendre...
Loris Malaguzzi

Destinataris
1.Mestres que el cursos
passats participaren a ”Com
treballar per ambients” i
“Treballar per ambients a
l’Educació Infantil”
2.Mestres d’Educació Infantil
0-3 i 3-6 de centres públics i
concertats.
3.Professorat de FP de CFGS
d’Educació Infantil

Durada: 20 hores
(16h presencials i 4h entorn virtual)

Places: 20
Àmbit: Illa
Lloc: Cep de Palma

OBJECTIUS
. Continuar aprofundint en el coneixement del treball

per ambients.
. Compartir, debatre i avaluar varietat de propostes de
treball per ambients.
. Afavorir pràctiques pedagògiques que donin resposta
a la inclusivitat.
. Fer ús de recursos TIC per generar aprenentatges
globalitzats.

CONTINGUTS
. Aprofundiment en el coneixement i posada en
pràctica del treball per ambients
.Els ambients, espais generadors d’aprenentatges
integrats significatius.
. Estructures inclusives com eina efectiva a la pràctica
a l’aula.
. Recursos TIC

La modalitat de seminari és una formació reflexiva i NO transmissiva. El contingut parteix de la necessitat
d’aprofundir en el tema proposat, a partir de les aportacions dels participants mitjançant el debat intern i
l’intercanvi d’experiències. La coordinació dels participants correspondrà a un dels assistents.
C/ Gregorio Marañón, s/n

07007 – Palma – Illes Balears
cprpalma@caib.es

Telèfon: 971 420748

Fax: 971 249532

CALENDARI SESSIONS
DATES

HORARIS

ACTIVITAT

25 de novembre

De 18’00 a 20’00h.

9 de desembre

De 18’00 a 20’00h.

Presentació del seminari.
Què volem i cap a on anam?
Intercanvi d’experiències.
Com treballam per ambients als diferents centres.

Gener a concretar segons
ponència
Febrer a concretar segons
ponència.
10 de març

3 hores

De 18’00 a 20’00h.

21 d’abril
12 de maig

De 18’00 a 20’00h.
De 18’00 a 20’00h.

3 hores

Ponències
Maria Antònia Riera
Escola Martinet
Intercanvi d’experiències.
Dificultats que ens trobam.
Compartim a través de l’entorn virtual.
Reflexió i cloenda.

PONENTS

Dra. Maria Antònia Riera Jaume.
Professora grau Educació Infantil de la Universitat Illes Balears.

Mestres de Martinet.
Escola pública de Ripollet, Catalunya. Coneguda per l’ ambient de relació educativa.
Una comunitat de vida on creixen plegats família, infants i mestres.










INSCRIPCIÓ/ADMESOS/CONFIRMACIÓ/LLISTA D’ESPERA
INSCRIPCIÓ: a través del Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona fins al 13 de novembre. Recordau que
podeu posar a “Observacions” tot allò que pugui recolzar la vostra sol·licitud.
LLISTA D’ADMESOS: sortirà publicada el 18 de novembre. Podreu consultar si heu estat admesos/es o esteu
en llista d’espera a ”Sol·licitud cursos” dins del menú Formació del Professorat i seleccioneu CEP de Palma.
CONFIRMACIÓ: si esteu admesos/es us cal confirmar la vostra assistència fins a les 12:00 h del dia 18 al 23 de
novembre a l’apartat ”Confirma cursos”, dins el menú “ Formació del Professorat”.La no confirmació implicarà la
pèrdua de plaça.
LLISTA D’ESPERA: en cas de quedar places vacants passat el termini de confirmació, les persones que estiguin a la
llista d’espera i que segueixin interessades en participar a la formació hauran d’enviar un correu electrònic del 18 al
21 de novembre a l’adreça ceciliazamorano@ceppalma.net posant com a assumpte “Seminari ambients”. Al cos
del missatge hauran d’escriure el seu nom complet, el seu DNI, telèfon i la frase “ESTIC INTERESSAT EN
PARTICIPAR”. Aquells correus electrònics que no compleixin amb aquestes indicacions no es tindran en compte.
Totes les persones de la llista d’espera que enviïn aquest correu, respectant-ne l’ordre d’arribada i el màxim de
places disponibles, s’incorporaran a la llista definitiva.

CERTIFICACIÓ

CRITERIS DE SELECCIÓ DELS PARTICIPANTS
Per obtenir-la els participants hauran de:

1. Mestres que participaren al Curs
“Treballar per ambients a l’educació infantil” i al
1-Assistir al 80% de la fase presencial (BOIB núm. 8seminari“Com treballar per ambients”
17/01/02,
Ordre
del
2/01/02).
 vacants 2.
Es seguirà
el mateix
de
LLISTAT D’ESPERA: en cas de quedar places
passat
el termini
de ordre
confirmació,
seran
admeses persones del llistat d’espera.
preferència que figura a l’apartat DESTINATARIS
2-Participar activament a les sessions i a l’entorn

3.En igualtat de condicions, es seguirà
virtual, així com participar en la elaboració del
l’ordre d’inscripció.
document final del seminari.
Coordinació: Cecília Zamorano Terrasa, assessora educació infantil del CEP de Palma
ceciliazamorano@ceppalma.net
Telf. 971 420748 ext. 205

