
                                                                      
 
 

TALLER DE TREBALL EN COMPETÈNCIES BÀSIQUES  
A L’ESCOLA I A LA FAMÍLIA.  

9,10 i 11 desembre 2010 
 
Organitza: El taller s’emmarca dins les actuacions del Projecte de dinamització de 
COAPA que es duen a terme amb l’Institut de Ciències de l’Educació 
 
Estructura: El taller està estructurat en 2 mòduls diferents en funció de l’alumnat: un a 
pares i mares, i l’altra a professorat. L’alumnat es matricula únicament a un mòdul, i 
aquests es desenvoluparan simultàniament.  
 
Objectius del curs:  

- Capacitació de professorat i famílies per al treball en les competències bàsiques 
de forma conjunta 

- Oferir eines metodològiques al professorat de tots els cicles per a treballar les 
competències bàsiques de forma coordinada amb el treball de les famílies a la 
llar 

- Capacitar als pares i mares per a educar els seus fills en les competències 
bàsiques a la llar 

- Fomentar el treball col.laboratiu entre el professorat i les famílies.  
 
Destinataris:  
Professorat en actiu de les etapes d’infantil, primària i secundària. 
Pares i mares amb infants en les tres etapes educatives 
Alumnat de la UIB dels estudis de pedagogia, d’educació primària i infantil, educació 
social i psicologia. 
 
Nombre d’hores 
El taller es de 12 hores. 
Es sol·licitaran crèdits de formació permanent de professorat i de lliure configuració. 
 
Metodologia: El curs es compon de tres sessions introductòries teòriques i 2 mòduls 
pràctics. Aquests estan configurats a partir de tallers participatius a base de activitats 
proposades pel professorat, bé a partir d’experiències i projectes ja existents, bé a partir 
d’activitats pràctiques noves. 



                                                                      
 
 
Programa 

 
Dijous 9 desembre 2010   

  
Presentació   

17,00-17,05h 
Aula 7 

  
Què i quines són les competències bàsiques i què significa educar 
amb competències? 

Magdalena 
Oliver (CBIB) 

17,05-19,00h 
Aula 7 

pausa berenar 
      

  
Introducció: Les competències bàsiques en el marc europeu 

Ma.Antònia 
Soberats 
(CBIB) 

19,15-21h 
Aula 7 

Divendres 10 desembre 2010   
  
Com s'apliquen les competències a l'escola? I com es poden aplicar 
les competències bàsiques en família per una educació més 
integrada?. Introducció als tallers 

Magdalena 
Estelrich (Mata 
de Jonc) 

 17,00-19,00h 
Aula 7 

Taller per famílies 
Sessions pràctiques com aplicar les competències en família? 

Carmen Nieto 
(FAPA 
Navarra) 

19,00-21,00h 
Aula 7 

Taller per docents 
Sessions pràctiques programació per competències a l'escola 

Magdalena 
Estelrich (Mata 
de Jonc) 

19,00-21,00h 
Aula 4 

Dissabte 11 desembre 2010   

Taller per famílies 
Sessions pràctiques com aplicar les competències en família? 

Carmen Nieto 
(FAPA 
Navarra) 

9.30-11.30h 
Aula 7 

Taller per docents 
Sessions pràctiques programació per competències a l'escola 

 Magdalena 
Estelrich (Mata 
de Jonc) 

9.30-11.30h 
Aula 4 

pausa berenar      

Taller d’experiències de treball en competències 
Mónica Martín 
(CP Son Caliu) 

12,00-14,00h 
Aula 7 

 
 
 



                                                                      
 
Destinataris:  
Pares i mares  
Professorat de primària i secundària 
Altres persones interessades 
 

INSCRIPCIONS: de dia 10 de novembre fins al dia 3 de desembre de 2010 
Inscripció: cal emplenar el full d’inscripció (disponible al web de l’ICE 
<http://www.ice.uib.cat>). En segon lloc s’ha d’efectuar l’ingrés corresponent al compte 
corrent de Sa Nostra 2051-0151-61-1007257438 a nom del curs i de la persona 
interessada i remetre’n el resguard als serveis administratius. Si ho desitjau, podeu fer el 
pagament mitjançant targeta bancària directament als serveis administratius. Cal aportar 
també una còpia del DNI. 
 
Enviau tota la documentació a: 

• l’adreça electrònica <cursos@uib.es> (assumpte: curs-taller de treball en 
competències bàsiques a l’escola i a la família)  

• personalment als serveis administratius de l’edifici Sa Riera, c/ Miquel dels 
Sants Oliver, 2. De dilluns a divendres de 9 a 14 h. Dimarts i dijous de 16 a 19 h. 
Tel.: 971 17 31 32 / 24 10.  

• per fax al núm : 971 17 24 35 
 
Preus de la matrícula  
membres APIMA associades a COAPA (s’han de dur acreditació mitjançant 
resguard del pagament de la quota o carnet de soci)  Gratuït 
pares i mares membres d’APIMA no associades 20 € 
Professorat en actiu Gratuït  
altres 20 € 
 
 
 


