
Patrocina:

LA SEU D’URGELL
Del 17 al 21 de juliol de 2017
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INFORMACIÓ I MATRÍCULA:

Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia 
anterior a l’inici del curs 

PROCEDIMENTS DE MATRÍCULA

Presencial: 
Oficina de la Universitat d’Estiu
C/ Jaume II, 71 

Per telèfon: 973 70 33 90

Per correu electrònic: estiu@estiu.udl.cat
Envieu-nos la butlleta de matrícula disponible a 
http://estiu.udl.cat

Descomptes en l’import de la matrícula:
Estudiants i personal UdL: reducció del 30%, si s’efectua 
l’ingrés entre el 8 i el 31 de maig de 2017

Estudiants i personal UdL: reducció del 20%, si s’efectua 
l’ingrés entre l’1 i el 16 de juny de 2017

Resta d’alumnes: reducció del 10%, si s’efectua l’ingrés 
entre el 8 de maig i el 16 de juny de 2017

Aquests descomptes no s’aplicaran a les matèries transversals

Descompte família nombrosa: estudiants de la UdL que 
vulguin reconèixer el curs com a matèria transversal

Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont. Edifici Polivalent
C/Jaume II, 71. Planta baixa
25001 Lleida

Tel. 973 70 33 90
A/e: estiu@estiu.udl.cat
http://estiu.udl.cat



PROGRAMA                                                                                       

Dilluns 17
 Montse Forns 
09.00-11.00 h  Presentació. Com som? Com gestionem l’aula? Activi-

tats de coneixença i intercanvi, Què esperem d’aquest 
curs? 

 Elaboració de materials. Eines
 Marc teòric. Necessitat pedagògica, raons per les 

quals treballem per projectes
11.30-13.30 h  Treball en grup: llegir i reescriure les teories. Com les 

comuniquem? 
 Pràctica. Avaluació
 Montse Forns 
16.00-19.00 h Vídeo sobre el treball globalitzat. Reflexió i anàlisi
 Llegim el pedagog Antoni Zabala. Metodologies glo-

balitzades

Dimarts 18 
 Montse Forns 
09.00-11.00 h  Conceptes bàsics de la metodologia del treball per 

projectes. Tipus de projectes
 Vídeo sobre el treball per projectes. Passos del treball 

per projectes. Treball a l’aula. Treball cooperatiu
11.30-13.30 h  Recursos. Com programem els projectes
 Documents essencials que ens ofereix el departa-

ment d’Ensenyament
 Montse Forns 
16.00-18.30 h Com avaluem els projectes. Eines pràctiques. Exem-

ples pràctics de projectes
 Nou decret 119/2015 d’avaluació. Marc legislatiu. El 

canvi de l’avaluació ens fa replantejar la manera d’en-
senyar. Claus de l’avaluació

 Ateneu: materials i recursos per a la formació

Dimecres 19 
 Montse Forns 
09.00-11.00 h  Eines d’avaluació. Rúbriques, bases d’orientació, diari 

d’aula, llibreta d’aprenentatge...
11.30-13.30 h  Quin paper hi juga el mestre? Com podem millorar la 

nostra pràctica? Compromís i motivació
 Montse Forns 
16.00-18.30 h Conclusions. Què n’hem tret, del curs? Recursos 
 Activitats de tancament

45U7                                                                                       Ensenyament i Didàctica

TREBALLAR PER PROJECTES A 
L’AULA

Del 17 al 19 de juliol
La Seu d’Urgell

El treball per projectes, entès com a metodologia, és en si mateix 
una manera d’entendre el món i una eina que ens ajudarà a aprendre 
a desenvolupar-nos en la societat on vivim. Els alumnes que tenim 
avui a les aules han nascut en un entorn canviant i en moviment, i 
molts d’ells ocuparan llocs de treball i professions que, possiblement, 
encara ni s’han inventat. Des del món educatiu, cal donar una res-
posta adequada a aquesta nova realitat. 
En aquest curs es mostrarà la necessitat de treballar a les aules 
d’una manera diferent, i una d’aquestes és el treball per projectes. 
L’objectiu és entrar en contacte amb aquest procediment i contagiar 
tots aquells que participeu de l’entusiasme de treballar d’una mane-
ra diferent i divertida. Entre d’altres, abordarem, de manera teòrica 
i pràctica, les següents qüestions: què és el treball per projectes? 
Quins passos són necessaris per fer-lo, què és el treball cooperatiu, 
com gestionem l’aula quan treballem per projectes, l’avaluació com 
a nou marc de referència, com avaluem quan treballem per projec-
tes, eines d’avaluació, autoavaluació i coavaluació: rubriques, diaris 
d’aula...
Reflexionarem a partir de documents oficials, vídeos, articles i exem-
ples pràctics. Farem una crítica constructiva de la nostra tasca edu-
cativa. I també parlarem del paper del mestre: què podem fer per mi-
llorar la nostra praxi, com podem motivar i comprometre els nostres 
alumnes en el seu procés d’ensenyament-aprenentatge. Tot això, de 
manera cooperativa, còmoda i pausada a través d’una atmosfera 
d’aprenentatge relaxada.
Aquest curs s’adreça fonamentalment a professionals de l’ensenya-
ment, principalment d’Educació Infantil i Primària, que tinguin ganes 
d’aplicar noves eines a les aules, ganes de treballar de manera dife-
rent i de compartir i gaudir aprenent.

Observacions: Els inscrits al curs que tinguin materials propis re-
alitzats a les aules (projectes, activitats globalitzades, etc.) poden 
portar-los per compartir-los. Cal dur paper de regal.

Llengua  Català
d’impartició  

Coordinació Elvira Gené Pau (Servei Educatiu de l’Alt Urgell)
Equip docent Montse Forns Gabandé (mestra)
Durada 20 hores lectives

Espai Centre Cultural Les Monges. La Seu d’Urgell
Preu 63,25 € estudiantat, PAS i PDI de la UdL / 72,00 € la resta
Places 30

ALLOTJAMENT
Per a més informació sobre l’oferta cultural i turística i per a reserves 
d’allotjament a la Seu d’Urgell

Oficina de Turisme de la Seu
C/ Major, 8 - 25700 La Seu d’Urgell
Tel: 973 351511
info@turismeseu.com
http://www.turismeseu.com/

INFORMACIÓ
Activitats paral·leles al curs:

Dijous, 20 de juliol
22.00 h. Concert Cel i terra en el bisbat d’Oriola, de Lucentum XVI al Castell de 
Castellciutat (FeMAP)
Entrada gratuïta per als matriculats a aquest curs que hi vulguin assistir.
 


