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SALUTACIÓ DE LA CONSELLERA
L’Escola d’Estiu: altaveu de l’avenç educatiu
Les escoles d’estiu són un espai d’intercanvi i
de renovació pedagògica al nostre país i deixen
constància de l’estat del moment educatiu. És on
conflueixen la reflexió, la posada en comú, el debat
i les noves propostes educatives.
Aquest diàleg, obert a tots els professionals
de l’àmbit educatiu, permet l’aprofundiment en
experiències pedagògiques a través de mostres,
cursos, tallers i exposicions que troben a l’estiu,
l’espai i el temps adequat. També convida a
repensar l’escola des de noves perspectives i
ajuda a regenerar la motivació i la confiança en
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la tasca docent a l’aula i als centres educatius.
En aquest sentit, les escoles d’estiu donen veu
a la renovació i a la innovació pedagògica: els
docents comparteixen maneres de fer, allò que
han estudiat, pensat, reflexionat i treballat amb els
infants i els joves.
Any rere any, per tant, les escoles d’estiu fan
palesa la forta càrrega de compromís professional,
personal i ètic del professorat. És aquest
professorat, protagonista i compromès, que
manté viva la flama de la llarga i valuosa tradició
pedagògica de Catalunya.

Els reptes pedagògics actuals ens esperonen a
trobar respostes adequades que permetin que
el progrés, el treball competencial, les noves
maneres d’ensenyar i d’aprendre facin realitat
l’èxit educatiu de tot l’alumnat del nostre país.
L’objectiu de l’avenç educatiu que compartim és
ambiciós i només el podrem portar a terme amb la
responsabilitat i el compromís de tots.

Cada any és una celebració nova. Si el 2014 vam
commemorar el centenari de la primera escola
d’estiu a Catalunya, en aquest curs l’Escola d’Estiu
de Rosa Sensat arriba a la cinquantena edició,
motiu de felicitació i d’encoratjament.
Desitjo que, arreu de les comarques catalanes,
l’escola d’estiu 2015 sigui novament altaveu de la
renovació i de la innovació pedagògica del nostre
país.
Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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EDUCACIÓ INFANTIL
01
El tre ball amb infants amb NEE a l’educació
infantil. Els trastorns de la relació,
comunicació i llenguatge
Montse Colilles i Anna Tarrida
Horari: B | Hores: 30h
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02
Emocions al parvulari: recursos i materials per
treballar l’educació emocional
Eva Ribot
Horari: B | Hores: 30h

03
El treball de les actituds en els nens amb
problemes de conducta dins l’aula
Marisa Vázquez
Horari: B | Hores: 30h

06
Fem música petits!
Montse Dulcet
Horari: B | Hores: 30h

Aquest curs també va adreçat a cicle inicial d’educació primària

07
Psicomotricitat educativa: recursos i
estratègies pràctiques
Joaquim Serrabona
Horari: B | Hores: 30h

04
La màgia de les paraules
Sheila González
Horari: B | Hores: 30h
05
Sing! Say! Do! A treasure full of resources for
teaching English as a second language
Gina Aguirre
Horari: A | Hores: 15h
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA
08
Kit d’eines per crear activitats motivadores
Núria Fusté
Horari: A | Hores: 15h
09
Educació en intel·ligència emocional
Oriol Mercadé
Horari: A | Hores: 15h
10
Respira’t: com apropar la respiració
conscient i la intuïció als infants
Pep Botifoll
Horari: A | Hores: 15h

11
Teoria i pràctica de l’estimulació de la
creativitat a l’escola primària
Fabricio Victor Busi
Horari: A | Hores: 15h
12
Club de lectura a l’escola lligat a un blog
Mariona Carreras i Montse Núñez
Horari: A | Hores: 15h
13
The English class: a space for
plurilingual identities
Cristina Corcoll, Maria González
i Caterina Sugranyes
Horari: B | Hores: 30h
Aquest curs s’impartirà en anglès
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14
Play to learn in primary
Sònia Bonjorn
Horari: A | Hores: 15h
15
Idees PlàstiKes
Alba Garcia
Horari: B | Hores: 30h
16
Com connectar amb la nostra creativitat
i amb el nostre cos a través dels contes
Lisa Howe
Horari: A | Hores: 15h
Aquest curs s’impartirà en anglès

17
Aula Musical Activa
Carles Bernús
Horari: A | Hores: 15h

18
Tot el que hem de saber per ballar a l’escola.
Metodologia, didàctica i programació
Gemma Renobell
Horari: B | Hores: 30h
19
Els robots, cosa de nens!
Artur Coll
Horari: A | Hores: 15h
20
L’escola, els ordinadors, les
tablets i les TAC. Recursos
d’internet per a primària
Sebastià Capella
Horari: A | Hores: 15h
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INTERNIVELLS (INFANTIL I PRIMÀRIA)
21
Educació per a la Convivència (EDUCON-DP):
intervenir a l’aula amb nens amb problemes
de disciplina i de conducta
Úrsula Oberst
Horari: A | Hores: 15h
22
L’autoestima: origen de les dificultats de
conducta i aprenentatge. Ampliació de
nous recursos i estratègies d’intervenció
Rubén Marichal
Horari: B | Hores: 30h
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23
Comunicació emocional i assertiva.
Estratègies per una bona entesa
Daniel Palau
Horari: A | Hores: 15h

24
Direcció personal efectiva
Andrés Miguel Roca i Ariadna Salvà
Horari: B | Hores: 30h
25
Eines i recursos de coaching educatiu
Jordi Simon
Horari: A | Hores: 15h
26
Què puc fer davant indicis de
violència familiar en un alumne?
Marisa Vázquez
Horari: A | Hores: 15h
27
Educar el pensament dels infants:
introducció a la Filosofia per a nens
Marta Martí
Horari: A | Hores: 15h

28
Intervenció en dificultats d’aprenentatge:
dislèxia, TDAH, discalcúlia, TANV i
Asperger
Mercè González
Horari: B | Hores: 30h
29
Psicopedagogia a l’aula de l’alumne amb
trastorns destructius del control dels impulsos
i de la conducta (T.C/T.N.D) i trastorns del
neuro desenvolupament (TEA/TDAH) (DSM-V)
Samuel Rodríguez
Horari: B | Hores: 30h
30
TDAH. Detecció i estratègies
d’intervenció a l’aula
Fundació Adana
Horari: A | Hores: 15h
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31
La llengua oral a l’escola: escoltar i
parlar per llegir i escriure
Mercè Calafí
Horari: A | Hores: 15h

35
Anglès per a mestres no especialistes:
pautes per donar classes en anglès
Albert Aguilar
Horari: A | Hores: 15h

32
Els contes i la música
M. Rosa Vidiella
Horari: B | Hores: 30h

36
La màgia: font de recursos per aprendre
Ferran Homar
Horari: B | Hores: 30h

33
La cançó: un tresor d’on extreure
intel·ligència, creativitat i bellesa
Antònia Coll
Horari: B | Hores: 30h

37
La interpretació dels dibuixos específics:
L’arbre, la casa, la persona i la família, entre
d’altres
Núria Casanovas
Horari: A | Hores: 15h

34
El llenguatge del còmic
com a eina pedagògica
Susanna Martín
Horari: A | Hores: 15h
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38
Emociona´t amb la plàstica
Elena Ramos
Horari: B | Hores: 30h

39
Taller de teatre: expressió,
emocions i creativitat
Gemma Paus
Horari: B | Hores: 30h

42
Taller fotogràfic digital. Des de la creació de la
imatge fins al seu tractament i publicació
Adrià Zamel
Horari: B | Hores: 30h

40
L’art com a eina d’aprenentatge: el treball
dels continguts a través de la música,
visual i plàstica, moviment, fotografia...
Integral de les arts
Montse Navarro i Isabel Núñez
Horari: A | Hores: 15h

43
La fotografia, trampolí per
a la creació artística
Gemma Paris
Horari: B | Hores: 30h

41
10 Eines útils 2.0 per @ TU, mestre...
encara serveixen les receptes!
Xavier Medina
Horari: B | Hores: 30h

44
Vull ser docent 2.0!
Pau Ferrer i Montse Aragonès
Horari: B | Hores: 30h
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EDUCACIÓ ESPECIAL
45
Intervenció psicoeducativa en el
trastorn de l’espectre autista
Víctor Adé i Cándido Querol
Horari: B | Hores: 30h
46
Crea el teu material per treballar
amb els nois amb NEE
Cándido Querol
Horari: A | Hores: 15h
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47
Intervenció psicoeducativa per nens amb
TEA, utilitzant la figura del gos de suport
o assistència com element motivador i
reforçador d’aprenentatge
Silvia Rodríguez
Horari: B | Hores: 30h

SALUT DEL DOCENT
48
El cos de la veu
Ohad Nachmani
Horari: A | Hores: 15h

49
Cos, moviment, acció i expressió. L’Educació
Somàtica i el Mètode Feldenkrais®: recurs
d’educació del cos per la salut, l’aprenentatge
i la creativitat docent
Susana Ramon
Horari: B | Hores: 30h
50
Cuidar-se a través del joc, la improvisació
i el treball corporal
J. Xifré Ramos
Horari: A | Hores: 15h
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ACTIVITATS DE MIGDIA
A partir de les 13.00h tindran lloc algunes
presentacions, tallers, conferències i activitats
diverses, a les quals no cal matricular-se, i que són
obertes a tothom.

• Educació emocional i contes. Com abordem
els sentiments i l’afectivitat a l’escola a
través de la literatura infantil?, a càrrec de
l’Institut de la Infància de Barcelona

• Recursos per a la utilització didàctica de les
TAC a l’aula, a càrrec de Xavier Corral

• Dir-ho amb música: l’ús educatiu de les
cançons, a càrrec de Toni Giménez

• Taller de risoteràpia, a càrrec d’Aura Costa

• Bulling i ciberbulling: allò que no podem
oblidar. Prevenció i actuació en cas de
detecció, a càrrec de Thaïs Ribó

• Ni m’explico ni m’entens. Estratègies per
millorar la comunicació mestre-alumne,
a càrrec d’Ainoa Hilari
• Separacions, pèrdues i dols en la infància: el
seu abordatge en l’àmbit educatiu, a càrrec
de Verònica Bronstein
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• Música i TDAH: efectes en el benestar
integral del nen, a càrrec de Mònica de Castro
• La Logopèdia Preventiva a l’aula, a càrrec de
Mònica Ballester

• Aproximació a l’Islam, a càrrec de Maribel Brossa
• Cinema i escola. Relació profitosa?, a càrrec
d’Adrià López (Fundació Eulàlia Torras de Beà)
• Adopció i acolliment: un cop de mà a l’aula,
a càrrec d’Eva Alesanco (Quorum Social)
• La gestió del conflicte a l’escola,
a càrrec d’Alba Castellví
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DADES D’INTERÈS
DURADA DE LES ACTIVITATS I HORARIS:
L’Escola d’Estiu Blanquerna 2015 tindrà lloc dels
dies 1 al 10 de juliol.
De 15 hores:
A- Dimecres 1 i dijous 2 de juliol, de 9.30 a 13h i
de 15 a 18.30h, i divendres 3 de juliol de 9.30 a
13h.
De 30 hores:
B- del dilluns 6 al divendres 10 de juliol, matins, de
8.30 a 15h
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MODALITATS D’INSCRIPCIÓ I PAGAMENT

PREUS D’INSCRIPCIÓ

Inscripció presencial: a l’edifici del C. del Císter 34,
a partir de dilluns 25 de maig fins al 26 de juny, en
l’horari de 10.00h a 13.30h i de 17.00h a 20.00h.

El preu de la matrícula per persona és de 43
euros, al qual s’haurà d’afegir un suplement en
concepte de material de 32 euros, és a dir, el preu
de la inscripció serà de 75 euros.

Caldrà lliurar la butlleta d’inscripció amb totes les
dades degudament complimentades i efectuar el
pagament (en efectiu, xec o targeta de crèdit).
Inscripció virtual: accedint a la pàgina web http://
www.blanquerna.edu hi haurà la possibilitat
igualment, a partir de dilluns 25 de maig, de fer la
inscripció i el pagament on-line (amb targeta de
crèdit). Clica a l’àrea (educació infantil, educació
primària, salut del docent...) per iniciar la inscripció.
Convé imprimir-se tant el resguard d’inscripció
com el comprovant de pagament.

S’ha de tenir en compte que, en cas de matricularse a més d’un curs, es pagarà una sola matrícula i
un sol suplement en concepte de material.
LLOC DE REALITZACIÓ
La seu principal de l’Escola d’Estiu Blanquerna
serà a la Facultat de Psicologia, Ciències de
l’Educació i de l’Esport Blanquerna (c. Císter 34,
de Barcelona). També s’impartiran cursos a l’edifici
La Tamarita de la Fundació Blanquerna (Pg. Sant
Gervasi, 47).
17
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INFORMACIÓ
Facultat de Psicologia, Ciències de
l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL
Formació Continuada
C. Císter, 34. 08022 Barcelona
Tel. 93 253 32 12 | Fax. 93 253 30 31
www.blanquerna.edu
A/e. fpceefc@blanquerna.edu
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OBSERVACIONS
• Els cursos estan reconeguts dintre del Pla
de Formació Permanent del Departament
d’Ensenyament (en tràmit).
• Per obtenir el certificat cal assistir al 80% del
curs.
• Només es retornarà l’import de la inscripció
en cas d’anul·lació dels cursos per part de
l’organització.
• En cas d’estar inscrit a més d’un curs, i que se
n’anul·li un, però en quedi/n d’altres per realitzar,
tampoc no es retornarà l’import de la inscripció.
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• Per a la realització dels cursos caldrà un mínim
de 15 persones.
• No serà possible fer cap canvi de curs durant la
celebració de l’Escola d’Estiu sota cap concepte.
• Els estudiants de la FPCEE Blanquerna podran
demanar el reconeixement de crèdits. Demaneu
informació a la secretaria de l’Escola d’Estiu.
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