Fundació Escola Cristiana de Catalunya (AF 205.01)
Inscripció gratuïta, curs subvencionat

Treball amb les intel·ligències múltiples
Del 18 de febrer a l’1 d’abril de 2019

Codi AF:
Àmbit sectorial:
Família Professional:
Àrea Professional:
Modalitat:
Durada:
Dates:
Horari:

205.01
Educació i Formació
Serveis socioculturals i a la comunitat
Formació i Educació
Presencial
30h
18 i 25 febrer, 11, 18 i 25 març i 1 d’abril de 2019
de 9h a 14h

Presentació
En les últimes dècades, la intel·ligència s’ha deixat de concebre com a estàtica i única per ser entesa com
a dinàmica i múltiple, i els professionals de l’educació cada vegada són més conscients de la diversitat
intel·lectual a l’aula. La Teoria de les Intel·ligències Múltiples permet entendre la diversitat en
l’ensenyament i aprenentatge i aporta eines per respondre-hi optimitzant al màxim els potencials
tant de mestres com d’alumnes.
La mirada del docent a partir de les intel·ligències múltiples ha de permetre observar-les en els alumnes,
així com prendre consciència de com anar adaptant les propostes d’aula per estimular-les totes. Tanmateix, aquest enfocament dona espai a moltes metodologies: aprenentatge cooperatiu, creativitat i eines
per aprendre a pensar, estratègies de pensament visual, eines i recursos metacognitius i d’aprendre a
aprendre... Totes aquestes pràctiques pedagògiques faran de les nostres aules un espai actiu i engrescador i ajudaran els alumnes a conèixer-se millor a si mateixos i a millorar les seves competències i la seva
autoestima.

Destinataris
Docents de les diferents etapes d’infantil, primària i secundària de les escoles.

Objectius






Conèixer la teoria de les intel·ligències múltiples
Descobrir les mateixes intel·ligències
Valorar les diferents intel·ligències múltiples
Desenvolupar les diferents intel·ligències
Adquirir eines i recursos diversos per dissenyar propostes d’aula basades en les intel·ligències
(programar tenint en compte les intel·ligències).

Continguts
1.

2.
3.

4.

Teoria de les intel·ligències múltiples
a. Marc conceptual: conceptes, teories i autors
b. Les IM i les seves característiques
c. Breu apunt de creativitat: creativitat i intel·ligències
Quines són les meves intel·ligències?
Com desenvolupar les IM en els nostres alumnes (les intel·ligències múltiples a l’aula)
a. Tècniques, recursos (els menús d’intel·ligències: exemples d’activitats i connexió amb
metodologies diverses)
b. Millora de les competències i aplicacions
c. Ensenyar les intel·ligències als alumnes
d. Escoles pioneres: vídeos d’experiències aplicades
Programar a partir de les intel·ligències múltiples
a. Creació d’equips de treball i generació i selecció de projectes
b. Disseny de propostes i activitats

Formadora
Meritxell Cano Autet, Dra. en Psicologia. Professora a la U-Manresa, Universitat de Vic, Universitat
Central de Catalunya, i en Màsters i Cursos d’Especialització organitzats a la Universitat de Deusto
(Bilbao), Universitat d’Andorra (UdA), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat Rovira i
Virgili (URV) i Universitat de Lleida (UdL).

Lloc de realització
A la seu de la FECC. Carrer dels Àngels, 18, 4t. 08001 Barcelona.

Mapa del lloc

Qui pot realitzar el curs i documentació requerida
-

Treballadors en actiu (excepte sector públic)
 Fotocòpia DNI/NIE
 Telèfon de contacte
 Fotocòpia de la nòmina (sencera) de dos mesos o un abans de l’inici del curs

-

Autònoms
 Fotocòpia DNI/NIE
 Telèfon de contacte
 Fotocòpia d’un rebut d’Autònoms de dos mesos o un abans de l’inici del curs
- Persones en situació d’atur (i inscrits com a demandants d’ocupació)
 Fotocòpia DNI/NIE
 Telèfon de contacte
 Fotocòpia del Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació (DARDO) vigent
en la data d’inici del curs

Aquesta documentació l’haureu de lliurar abans de l’inici del curs, dins el plaç que se us indiqui una
vegada hagueu sol·licitat plaça a través de la web de la FECC.

Inscripció
- Les sol·licitud de plaça a aquesta acció formativa cal fer-la a través del formulari que trobareu a la
web de la FECC en l’apartat de Formació. www.escolacristiana.org Trobareu el cursos ordenats per
data d’inici.
- El període hàbil d’inscripció es clourà quan ja no quedin places disponibles.
- Cal evitar tota baixa posterior als 7 dies abans de l’inici del curs, ja que difícilment podrà ser
substituïda comportant, així, un important perjudici per al col·lectiu beneficiari d’aquestes accions. En
cas de baixes no avisades es tindrà en compte de cara a futures sol·licituds de plaça a altres cursos.
Preu
-

Aquesta acció formativa subvencionada per el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i
per el Ministerio de Empleo y Seguridad Social és gratuïta per als participants.

Prova final i certificació
Cal fer una prova final del curs, que donarà dret o no al certificat d’aprofitament per part del participant.
-

Si el participant assisteix al 75% del curs i supera la prova final: Certificat d’Aprofitament
Si el participant assisteix al 75% del curs i no supera la prova final: Certificat d’Assistència
Si el participant no assisteix al 75% del curs: no té certificat

http://blogs.escolacristiana.org/formacio
Accediu a l’Espai de Formació de la Fundació Escola Cristiana per veure un llistat de tots els cursos amb inscripció oberta.
Per inscriure-us als cursos haureu d’estar registrats com a usuaris al web de la Fundació. Si no ho esteu caldrà que tramiteu l’alta
d’usuari al web www.escolacristiana.org, a la secció “Serveis bàsics”, apartat “Alta d’usuaris”.
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