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Curs:

Els ambients d’aprenentatge
a l’Educació Infantil
Del 5 al 26 de març de 2020

Presentació
Darrerament estem vivint transformacions profundes en el paradigma educatiu. Els descobriments de la
neurociència i diferents canvis que s’han produït en la cultura, la família i la manera de concebre la
infància han donat pas al desenvolupament de noves maneres d’aprendre i de relacionar-nos amb els
infants: amb confiança en els seus interessos, amb cura del seu món emocional i amb la voluntat de
proporcionar-los un ambient veritablement ric en què totes les seves necessitats puguin ésser acollides i el
seu potencial es pugui desenvolupar.
Per això és especialment important l’espai educatiu, entès de manera àmplia, ja que la naturalesa dels
infants de moure’s, experimentar i aprendre constantment ens repta, com a docents, a dissenyar espais,
rituals i rutines que puguin adaptar-se als seus ritmes individuals i a les seves maneres d’aprendre, el que
s’ha popularitzat com les intel·ligències múltiples.

Destinataris
Docents de l’escola Sagrada Família de Lleida.

Objectius
A través d’aquesta formació es pretén facilitar a l’equip docent una mirada global del seu grup d’infants i
dels seus espais per a poder impulsar no només un conjunt d’ambients, racons i materials rics que
cobreixin les àrees essencials del seu desenvolupament, sinó també el treball de la pròpia presència com a
acompanyant dels aprenentatges per a gestionar els ritmes de circulació dels infants, les intervencions a
cada lloc, els límits, l’oferiment de material o el foment de la comunicació i la col·laboració entre elles i
ells.
A més, caldrà integrar aquestes dinàmiques en la planificació de propostes actuals en el dia a dia i pensar
en l’avaluació de les activitats dels infants en aquest context.

Continguts
Sessió 1 (2 hores):
o Per què el treball per ambients i racons
o Nous paradigmes educatius i el seu impacte en els espais
o Presència i rol de l’adult
o Creació del clima propici per a l’aprenentatge
o Connexió entre pedagogia i vida quotidiana
o El paper del joc a l’aprenentatge
Sessió 2 (4 hores):
o Els racons principals: 3 cervells i 3 grans necessitats d’aprenentatge
o Etapes de desenvolupament segons les edats
o Psicomotricitat, espai exterior, natura, descans, salut...
o Experimentació, concentració, art, música, lectoescriptura, lògica matemàtica...
o Comunicació, emoció, cooperació, singularitat, joc simbòlic i de rols...
Sessió 3 (2 hores):
o Materials: criteris de selecció i ús. Oferir i proposar materials
o Materials estructurats i no estructurats, naturals, saludables
o Ordre, límits i cultura de la cura dels espais
o Lideratges i presa de decisions col·lectives. Joc dirigit i no dirigit
Sessió 4 (2 hores):
o Propostes, provocacions, exercicis i tallers: la programació educativa
o Treball en equip per als ambients dins l’equip docent
o Inclusió de les famílies i de la comunitat: aprenentatge contextualitzat
o Avaluació del procés educatiu

Formador
Albert Pons Giménez.
Educador de l’etapa d’infantil amb 12 anys d’experiència en escoles públiques, privades i autogestionades,
formador de mestres a escoles de Catalunya i del País Valencià sobre racons i ambients, treball per
projectes, acompanyament emocional, aprenentatge cooperatiu, etc. Facilitador de xerrades i tallers per a
infants i adults vinculats a l'educació i a l'autoconeixement

Lloc de realització
Col·legi Sagrada Família. c. Democràcia, 20. 25007 Lleida

Calendari i horari
Dates:
Horari:
Modalitat:
Durada:

5, 12, 19 i 26 de març de 2020
17:10 a 19:10h
presencial
8h

Preu i inscripció
L’import d’aquesta acció formativa és el següent:
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre

10
14
18
22
26

i
i
i
i
i

13
17
21
25
30

participants: 162€ / participant--> Bonificació: 99€ per participant
participants: 116€ / participant--> Bonificació: 99€ per participant
participants: 90€ / participant--> Bonificació: 89€ per participant
participants: 74€ / participant--> Bonificació: 73€ per participant
participants: 62€ / participant--> Bonificació: 61€ per participant

Els participants autònoms no bonifiquen, però tenen un 25% de descompte del preu inicial.
Dates de la formació
A partir d’una setmana abans de l’inici d’una formació NO ES POT CANVIAR CAP DATA (excepte en el cas que es
tracti d’una causa de Força Major com ara malaltia o accident del formador, vaga general o qualsevol aspecte
imprevisible que pugui afectar a la realització de la formació). En aquest darrer cas, cal que ho comuniqueu immediatament a la FECC.
Si una formació rep una inspecció per part de FUNDAE (fundación estatal para la formación en el empleo) i detecten una incidència que no se’ls ha comunicat, l’escola no podrà recuperar la inversió econòmica.
Assistència dels docents al curs
Pel obtenir el certificat d’assistència cal que el docent hagi assistit a un 75% de la docència presencial i en
cas que hi hagi teleformació haver aprovat també aquesta part (segons la valoració del formador) i tenir lliurades
les tasques al Moodle individualment dins del plaç (últim dia del curs).
L'assistència del docent al curs també afecta a la seva bonificació: No podran ser objecte de bonificació
les participacions que no arribin al 75% d’assistència de la part presencial del curs, la no superació de la part de
teleformació (en cas que n’hi hagi) la participació dels Autònoms i les inscripcions en les quals el participant (particularment) hagi pagat alguna quantitat. També cal que els docents s’ inscriguin al curs a través de la web.
Documentació del curs que ens heu de fer arribar
Per tal poder gestionar-vos la bonificació, cal que ens feu arribar en el plaç de quinze dies una vegada acabat el
curs la següent documentació:
Documents que estan dins la carpeta de formador/a i que ell/a gestiona:
- Llistats d’assistència signat pels docents i també pel formador/a
- Document "Rebut de material"
- Qüestionari d'avaluació de la qualitat de l'acció formativa
- Avaluació final de l'aprenentatge (a emplenar pel formador/a)
- Full de valoració que ha d'emplenar el formador
- només si el curs és molt curt hi podeu trobar els certificats d'assistència que el formador donarà. Hi ha dues
còpies, una d'elles és l '"he rebut" on el docent ha de signar i ens heu de retornar.
A més:
-Fulls d'inscripció dels docents segellats i signats pel titular del centre (cada docent ha d'anar a la web de la
FECC, i clicar Formació < Cursos en els quals la teva inscripció ha estat acceptada. Allà trobaran el seu historial i
podran imprimir el full d'inscripció del curs que es tracti).
- Cost salarial. Es pot utilitzar un sol full per a tots els participants de cada curs. Està la plantilla adjunta al mail
d’avís d’inscripció oberta que us enviem.
- Formulari d'informació a la Representació legal dels treballadors. Està la plantilla adjunta al mail d’avís
d’inscripció oberta que us enviem.

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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