
 

 

INFORMACIÓ FORMACIONS ELIC BCO 
PROGRAMA ara ESCRIC curs 17-18 

 
 
Benvolguts/des directors/es, 

En l'Acord marc per lluitar contra el fracàs escolar, aprovat pel Govern en data 8 de                
febrer de 2011, es posen les bases per combatre el fracàs escolar, un dels problemes               
més importants en l'educació i que esdevé un objectiu prioritari de les polítiques             
educatives del Govern. 
El Pla de Govern 2011-2014, de 3 de maig, identifica com a repte de país la millora de                  
l'educació i la formació al llarg de la vida, i en l'eix 2, relatiu a l'ensenyament, estableix                 
com a objectiu reduir el fracàs escolar  prioritzant l’expressió oral, la lectura reflexiva,             
l’escriptura, la comprensió dels enunciats matemàtics, l’ús de les llengües          
estrangeres, les competències digitals i el tractament de la informació. 
El Departament d'Ensenyament impulsa el programa araESCRIC com a objectiu         
estratègic la millora de l'èxit escolar de tots els alumnes. I ho fa potenciant l'escriptura               
sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l'educació              
bàsica per augmentar la competència comunicativa lingüística, tenint present que         
l'escriptura és una activitat que permet estructurar el pensament, comunicar-se,          
organitzar-se, aprendre i participar en la societat.  
Per aquest motiu us presentem les formacions que hem organitzat per al curs 17-18 en               
funció de les demandes que vàreu fer al mes de juny en emplenar els formularis               
google que la Direcció LIC del SSTT de BCN Comarques us va enviar.  
La inscripció a les formacions araESCRIC de la primera i segona fase (cicles de              
conferències i seminaris) es fa en representació del centre educatiu, la qual cosa             
exigeix que es participi, en el cas de les escoles, a les formacions específiques per a                
educació infantil i cicle inicial i per a cicle mitjà i superior simultàniament. La              
participació requereix la presència d’un equip de 2 o 3 docents del centre amb              
representació d’un membre de l’equip directiu per tal de garantir la transferència            
dels continguts a la resta del claustre. En el cas dels instituts, la participació requereix               
la presència d’un equip de 2 o 3 docents del centre, amb representació d’un membre               
de l’equip directiu per tal de garantir la transferència dels continguts a la resta del               
claustre. 
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Formació inicial. Primera fase del programa. 
Cicles de conferències araESCRIC. Constitueixen la primera fase de desenvolupament          
del programa. Impartirem tres cicles de conferències, un per cada etapa educativa,            
format per sis conferències monotemàtiques sobre diferents aspectes de         
l’aprenentatge de l’escriptura.  
 

Conferències araESCRIC: l’aprenentatge inicial de l’escriptura. (EI/CI). 15h 
Codi inscripció: 2001020555 

Calendari: 5 i 19 octubre; 2, 16 i 30 novembre; 14 desembre 

Hora: 17.30 a 19.30h 

Lloc: SSTT Barcelona Comarques (Carrer Casp, 15. Barcelona) 

 

Conferències araESCRIC: l’aprenentatge de l’escriptura a primària (CM/CS). 15h 
Codi inscripció: 2001030555 

Calendari: 5 i 19 octubre; 2, 16 i 30 novembre; 14 desembre 

Hora: 17.30 a 19.30h 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. (Carrer d’Ausiàs Marc 40           
Barcelona) 

 

Conferències araESCRIC: l’aprenentatge de l’escriptura a secundària (ESO). 15h 
Codi inscripció: 2001040555 

Calendari: 5 i 19 octubre; 2, 16 i 30 novembre; 14 desembre 

Hora: 17 a 19h 

Lloc: A determinar. Barcelona 

 
 
  



 
 

 

Seminaris. Segona fase del programa. 
Suposen la continuïtat formativa del programa, per la qual cosa els seminaris estan             
adreçats als centres que anteriorment hagin assistit a la primera fase (els cicles de              
conferències). Els seminaris combinen una part teòrica i una part pràctica: els            
assistents es comprometen a aplicar a l’aula una proposta metodològica de les            
presentades en el seminari i a aportar evidències de la seva aplicació.  
 

Seminari: Activitats pràctiques d’expressió escrita (EI/CI). 15h. 
Centres de Badalona, Sant Adrià i Santa Coloma. 

Codi inscripció: 2040780555 

Calendari: 11 gener, 1 i 8 de febrer, 1 i 8 març, 5 abril 

Hora: 17.30 a 19.30h 

Lloc: SE Badalona (Avinguda del Maresme, 212. Badalona) 

 
Seminari: Activitats pràctiques d’expressió escrita (EI/CI). 15h. 

Centres de L’Hospitalet. 
Codi inscripció: 2050270555 

Calendari: 11 gener, 1 i 8 de febrer, 1 i 8 març, 5 abril 

Hora: 17.30 a 19.30h 

Lloc: SE L’Hospitalet de Llobregat (Carrer Miquel Peiró i Victori, 43. L’Hospitalet) 

 
Seminari: Activitats pràctiques d’expressió escrita (EI/CI). 15h. 

Centres de l’Alt Penedès. 
Codi inscripció: 2010650555 

Calendari: 5 i 26 octubre; 2, 23 i 30 novembre; 21 desembre 

Hora: 17.30 a 19.30h 

Lloc: SE Alt Penedès (Avinguda d’Europa, 28. Vilafranca del Penedès). Per confirmar. 

 
Seminari: Activitats pràctiques d’expressió escrita (EI/CI). 15h. 

Centres del Garraf 
Codi inscripció: 2081000555 

Calendari: 10 i 31 gener, 7 i 28 febrer, 7 març, 4 abril 

Hora: 17.30 a 19.30h 

Lloc: SE Garraf (Carrer del Canigó, 2. Vilanova i la Geltrú) 

 
  



 
 

 
Seminari: Activitats pràctiques d’expressió escrita (CM/CS). 15h. 

Centres de Badalona, Sant Adrià i Santa Coloma 
Codi inscripció: 2040790555 

Calendari: 11 gener, 1 i 8 de febrer, 1 i 8 març, 5 abril 

Hora: 17.30 a 19.30h 

Lloc: SE Badalona (Avinguda del Maresme, 212. Badalona) 

 
Seminari: Activitats pràctiques d’expressió escrita (CM/CS). 15h. 

Centres de L’Hospitalet. 
Codi inscripció: 2050250555 

Calendari: 11 gener, 1 i 8 de febrer, 1 i 8 març, 5 abril 

Hora: 17.30 a 19.30h 

Lloc: SE L’Hospitalet de Llobregat (Carrer Miquel Peiró i Victori, 43. L’Hospitalet) 

 
Seminari: Activitats pràctiques d’expressió escrita (CM/CS). 15h. 

Centres de l’Alt Penedès 
Codi inscripció: 2010660555 

Calendari: 5 i 26 octubre; 2, 23 i 30 novembre; 21 desembre 

Hora: 17.30 a 19.30h 

Lloc: SE Alt Penedès (Avinguda d’Europa, 28. Vilafranca del Penedès). Per confirmar. 

 
Seminari: Activitats pràctiques d’expressió escrita (CM/CS). 15h. 

Centres del Garraf 
Codi inscripció: 2081080555 

Calendari: 10 i 31 gener, 7 i 28 febrer, 7 març, 4 abril 

Hora: 17.30 a 19.30h 

Lloc:  SE Garraf (Carrer del Canigó, 2. Vilanova i la Geltrú) 

 
 

Seminari: Activitats pràctiques d’expressió escrita (ESO). 15h. 
Tots els instituts dels SSTT BCO. 

Codi inscripció: 2001320555 

Calendari: 11 i 25 gener, 22 febrer, 8 març, 12 i 26 d’abril 

Hora: 17 a 19h 

Lloc: SSTT Barcelona Comarques (Carrer Casp, 15. Barcelona) 

 
 



 
 

Els centres que, a més d’haver participat a les conferències araESCRIC, hagin cursat             
els seminaris d’activitats pràctiques d’expressió escrita, poden participar en aquest          
seminari, que permet als centres la presa d’acords en relació a l’escriptura. L’activitat             
està adreçada a caps d’estudis o coordinadors/es de cicle, que transfereixen els            
continguts a la resta del claustre. La inscripció a aquest seminari implica la inscripció al               
treball intern de centre dels docents que apliquen els continguts al centre, on els caps               
d’estudis o coordinadors/es de cicle fan de formadors/es en centre del seu claustre. La              
participació en aquest seminari està restringida a 5-6 centres per aquesta edició 17-18. 
 

Seminari: L’escriptura en un centre educatiu (primària). 21h 
Codi inscripció: 2001110555 

Calendari: 26 octubre, 23 novembre, 25 gener, 22 febrer, 26 abril, 24 maig 

Hora: 17.30 a 19.30h 

Lloc: SSTT Barcelona Comarques (Carrer Casp, 15. Barcelona) 

 
L’escriptura en un centre educatiu (primària, treball intern de centre) 21h 

Codi inscripció: 2001120555 

Calendari: al centre educatiu 

Hora: al centre educatiu 

Lloc: al centre educatiu 

 
 
 
  



 
 

 

Aprofundiment. Tercera fase del programa. 
Aquesta tercera fase està adreçada al professorat dels centres de primària i            
secundària i són seminaris oberts a la participació individual dels docents que ho             
desitgin si han assistit prèviament, al menys, al cicle de conferències (primera fase del              
programa). 
 

Escriptura creativa per a docents (primària). 30h. 
Centres del Barcelonès 

Codi inscripció: 2001130555 

Calendari: 18 gener, 1 i 15 febrer, 1 i 15 març, 5 i 19 abril; 3, 17 i 31 de maig 

Hora: 17.30 a 19.30h 

Lloc: SSTT Barcelona Comarques (Carrer de Casp, 15. Barcelona) 

 
Escriptura creativa per a docents (primària). 30h. 

Centres de l’Alt Penedès i Garraf 
Codi inscripció Alt Penedès: 2010870555 Codi inscripció Garraf: 2081030555 

Calendari: 10 i 31 gener, 21 i 28 febrer, 14 març, 4 i 18 abril; 2, 16 i 30 maig 

Hora: 17.30 a 19.30h 

Lloc: SE Alt Penedès i SE Garraf 

 
Escriptura creativa per a docents (secundària). 30h. 

Centres del Barcelonès 
Codi inscripció: 2001140555 

Calendari: 18 gener, 1 i 15 febrer, 1 i 15 març, 5 i 19 abril; 3, 17 i 31 de maig 

Hora: 17.00 a 19.00h 

Lloc: SSTT Barcelona Comarques (Carrer de Casp, 15. Barcelona) 

 
Escriptura creativa per a docents (secundària). 30h. 

Centres de l’Alt Penedès i Garraf 
Codi inscripció Alt Penedès: 2010880555 Codi inscripció Garraf: 2081040555  

Calendari: 10 i 31 gener, 21 i 28 febrer, 14 març, 4 i 18 abril; 2, 16 i 30 maig 

Hora: 17.30 a 19.30h 

Lloc: SE Alt Penedès i SE Garraf 

  



 
 

Pels centres de secundària que ja hagin cursat, al menys, el cicle de conferències              
araESCRIC (1a fase) els/les docents de matèries no lingüístiques poden inscriure’s a            
la següent formació telemàtica: 
 

Escriure a totes les matèries (ESO). 30h. (telemàtic) 
Codi inscripció: 2001150555 

Calendari: formació telemàtica 

Hora: -- 

Lloc: -- 

 
 
Si desitgeu informació personalitzada i assessorament sobre les formacions         
araESCRIC us podeu adreçar a l’assessor/a LIC del vostre centre. Restem a la vostra              
disposició per qualsevol consulta o aclariment. 
 
Us desitgem un bon curs. Cordialment,  
 
David Serrano Batalla 
Direcció Servei Educatiu Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social  (ELIC BCO) 
Serveis Territorials de BCN-Comarques 
Departament d'Ensenyament - Generalitat de Catalunya 
Carrer Casp, 15. 08010 Barcelona 
Tlfn: 93.481.60.00 Ext: 5340 Fax: 934816037 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_territorials/barcelona_comarques/ 
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