Cursos i activitats que programarem
per a la resta de curs:
Curs per a la gestió de les emocions i en la conscienciació del propi cos en els adolescents. (Internivells)
Les escoles estan formant els futurs adults del segle XXI, perquè siguin: responsables, conscients, respectuosos, empàtics, amorosos, autònoms, independents, sostenibles... i és
sobretot durant l’adolescència quan es creen les bases per
arribar a aquest tipus d’adults.
Curs de Zoodidàctica. (Internivells) La zoologia, la ciència que estudia els animals, ha investigat centenars de milers
d’espècies i ens ofereix una quantitat extraordinària de curiositats que són un recurs molt valuós per als docents. Treballar
a fons continguts zoològics ens ajudarà en la tasca diària de
motivar el nostre alumnat i incrementar la seva predisposició
empesos per la curiositat innata de què gaudeixen.
Curs d’Iniciació a la direcció de cant coral. (Internivells)
Curs que permet centrar l’activitat d’escolta d’un grup (treball
d’oïda), organitzar la feina a fer amb el grup, com construir
l’obra amb grup (dinàmica d’assaig), utilitzar el gest adequat
(treball de gest de direcció), anàlisi aplicada (treball d’una
cançó a casa) i planificar un assaig (metodologia d’assaig).
Mindfudness a l’aula (Internivells) Curs per aprendre la
pràctica de mindfulness o atenció plena als centres educatius, tant per als docents com per als alumnes i famílies.
Altres propostes
· El procés de canvi a l’escola bressol posant l’infant en
l’eix de l’educació (0 a 6 anys)
· Formació Pedagogia Sistèmica (Internivells)
· El disseny universal per a l’aprenentatge com a eina
d’inclusió a l’aula (Internivells)
· Repensant l’Educació avui - Programa Nova Escola 21
(Internivells)
Grups de treball del MEM
· Pedagogia sistèmica
· Parlem sobre la innovació educativa
· Mataró Ràdio
· La ràdio a l’escola (Premià de Mar)
· Aprenentatge Cooperatiu a l’Educació Infantil
· La corporalitat a l’ESO des del treball globalitzat.
· Tots som animals
· Aprenentatge Cooperatiu.
· Projecte Belluga’t
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17/09/2018
Presentació dels Plans de Formació
Permanent pel Professorat al curs
2018/2019, conjuntament amb el CRP
Maresme i el Moviment Educatiu del
Maresme
Una economia al servei de les persones i el planeta: Introducció al cooperativisme i l’economia social i solidària, feminista
i ecològica i la seva aplicació a les aules mitjançant les cooperatives d’alumnes.

(ESO / BATX / Cicles) Durada 15h.
Curs semipresencial: els dies 5, 6 i 7/09/18 de 16 a 20h i
3h de treball personal [REC0110411]

Joana Garcia Grenzner, periodista experta en gènere, comunicació i projectes d’emprenedoria cooperativa
a l’Esberla, entitat que gestiona l’Eix Món Educatiu de
l’Ateneu Cooperatiu del Maresme.
Curs de tres sessions en el que coneixerem els valors
i pràctiques de funcionament de cooperatives, associacions i altres empreses socials. Un sector econòmic que
prioritza l’equitat, la participació democràtica i el benestar
de les persones i del medi ambient als beneficis econòmics. També presentarem l’experiència de les cooperatives d’alumnes, una proposta pedagògica perquè l’alumnat visqui i apliqui aquests valors en primera persona, tot
oferint serveis a la comunitat educativa.

II Jornades: Treballar per projectes a
secundària.
Dies 16 i 18/10/18 de 2/4 de 6 a les 9h
LLOC: Sala d’Actes de l’Institut Miquel Biada. Mataró

Hi ha Instituts que opten per facilitar l’aprenentatge dels
seus alumnes a partir del treball per projectes, un plantejament que ofereix més avantatges educatius que les
assignatures en sí: Aquesta metodologia, els motiva , els
ajuda a connectar coneixements, promou que prenguin
decisions i dissenyin actuacions.

Després de l’èxit de les primeres Jornades – més enllà
de la bona participació, l’impuls d’una xarxa de centres
a l’Alt Maresme- optem per una doble línia; animar els
centres en l’adopció de millores en les metodologies i
currículum i al mateix temps aprofundir en punts claus
que estan sorgint en el desenvolupament del treball en
els instituts dels territoris dels Serveis Territorials (Vallès
Oriental – Maresme ). Les Jornades són producte de la
col·laboració entre el MEM i l’ICE de l’UAB i els CRP del
Maresme.

Dijous del MEM

Debats tots els dijous de novembre, a partir de les 18.30h
a la seu del MEM. Activitat gratuïta.

Aquest curs hem escollit els següents temes per debatre, cada dijous en tractarem un: Adoctrinament, Qui
fa què a l’ensenyament?, Detecció i prevenció de
l’abús sexual i Els alumnes de batxillerat i cicles,
parlen.

La creativitat a l’aula (Internivells)

Durada 30h.
Curs semipresencial: 15h els dies 12, 19 i 26/01/19 de 9h
a 14h i 15h de treball personal. [REC0120411]

Meritxell Cano Autet, psicòloga, professora a la
U-Manresa i en Màsters, Postgraus i cursos a la UAB,
URV, UdL i UdA. Formadora i assessora en escoles del
territori per a la implantació de projectes d’innovació.
En els últims anys, els professionals de l’educació cada
vegada prenen més consciència de la importància d’educar alumnes capaços d’aprendre a aprendre, flexibles,
competents en gestionar el seu propi coneixement i en
pensar de manera autònoma. L’escola més tradicional ha
prioritzat la memòria i el pensament lògic, en detriment
de la creativitat, i aquest model cada vegada ens serveix
menys en un moment com l’actual. L’objectiu principal
del curs és endinsar-nos en la creativitat i la innovació i facilitar eines per aplicar en el dia a dia a l’aula per fomentar
que els nostres alumnes aprenguin a pensar.

Parlem en públic (Internivells)

Durada 20h.
Curs semipresencial: 12h els dies 2, 9 i 16/03/19 de 9.30 a
13.30h i 8h de treball personal [REC0130411]

Jèssica Pérez actriu, mestra, presentadora i professora
de teatre. Formada en Educació Infantil a la UAB i en Interpretació a l’Institut del Teatre. Postgraduada en Teatre i
Educació i també en Actors per a l’Audiovisual.
Parlar en públic és com l’aigua. Hem de provocar la set
d’escoltar-nos! En aquest curs trobarem estratègies i recursos per poder expressar-nos oralment davant els diferents contextos professionals i personals donant la millor
versió de nosaltres mateixos a l’hora de parlar en públic.
Molt indicat per a les mestres que es presenten a oposicions. També per als que vulguin canviar el patir pel
gaudir parlant davant dels oients

POSTGRAU en Direcció Estratègica de
Centres Docents per a la Innovació i l’Èxit
Educatiu
Inici: 28/09/2018 fins 13/04/2019
Sessions presencials els divendres de 17 a 21h i dissabtes
de 9:30 a 13,30h. Mataró.

El Postgrau en Direcció Estratègica de Centres Docents per a la Innovació i l’Èxit Educatiu és una proposta formativa profesionalitzadora que, partint d’una
reflexió rigorosa i fonamentada, aporta les eines i recursos necessaris per a la pràctica i funcions que han
d’afrontar els professionals que exerceixen o volen accedir a una funció directiva.
Més informació i matriculació a :
www.uvic.cat/formacio-continua
TROBAREU TOTA LA INFORMACIÓ I COM MATRICULAR-VOS A WWW.MEMCAT.ORG
Totes les activitats de pagament, tenen un descompte
per als associats de l’entitat.

