
AMBIENTS MÉS ENLLÀ D'INFANTIL
Dani Cañigueral  (17:30h - 19h.)
Mestre de primària de l'escola Montessori-Palau Girona.
Formador de l'Associació Internacional Montessori. 

Ens parlarà de les potencialitats d'aquesta metodologia i
la  possibilitat d'aplicar-la a diferents nivells educatius.

»Accés a la conferència»

LES PRÀCTIQUES RESTAURATIVES,
ESTRUCTURA DE CENTRE I/O ACTITUD
PERSONAL?
Maria Carme Boqué  (18h - 19:30h)
Mestra i doctora en Pedagogia, professora de la Universitat Ramon Llull

Una visió humanitzadora de la gestió de conflictes que s'ocupa de
recolzar a la persona ofesa, de readmetre a la persona ofensora y
d'enfortir el grup.

»Accés a la conferència»

DIFERENTS VISIONS DELS AMBIENTS 
Carme  Güell  (17:30h - 19h.)
Mestra de l'escola Camins.

Des d'un punt de vista obert, hi ha diferents maneres
d'entendre i aplicar les pràctiques associades al treball per
ambients. 
És una proposta prou flexible com per adaptar-se a diferents
tipus de centre?

»Accés a la conferència» 

WEBINARS 
SETEMBRE - OCTUBRE

 

WWW.SEGIRONES.CAT
972.41.35.69

L’accs és obert. Es podrà assistir a les conferencies sense sol·licitar-ho. 
Si ets docent i participes a les 4 conferències podràs acreditar 6h de formació.

No cal inscrció.

.

GESTIÓ EMOCIONAL AL CENTRE
EDUCATIU
Maria Carme Boqué  (18h - 19:30h)
Mestra i doctora en Pedagogia, professora de la Universitat Ramon Llull

La persona qualificada no pot ser formada tan sols en l’àmbit científic,
tecnològic i professional, hauria de ser competent també en les relacions
que estableix amb l’entorn. El docent qualificat hauria de tenir eines de
gestió emocional i al mateix temps, aquesta competència hauria de ser un
dels objectius a aconseguir amb l'alumnat...

»Accés a la conferència»

08/09/21

22/09/21

06/10/21 AMBIENTS: ACOMPANYAMENT I
GUIATGE
Anna Sarrà  (17:30h - 19h.)
Mestra d'Infantil i Primària i Cap d'unitat de l'ICE Josep
Pallach de l'UdG.

Tractarà qüestions relacionades amb el rol del docent. Com
transmetem el propòsit de l'ambient a l'alumnat? Com els
acompanyem  en el seu aprenentatge? Com documentem la
seva evolució? 

»Accés a la conferència»

15/09/21

29/09/21
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https://www.youtube.com/watch?v=Ul2HVeaCVtQ
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