
 Un món de contes 

 Hi havia una vegada, una educadora a qui agradava 

fer activitats plàstiques amb els seus infants i famílies 

a l’espai familiar. Volia acompanyar-los en el camí de 

la creativitat, a través del seu cos, i amb pinzellades 

màgiques per a aconseguir la seva expressió més pu-

ra ! Els va voler transportar al món de la literatura 

infantil per a compartir el seu gust pels contes.... Una 

divertida i amena sessió per a inventar i fer grans cre-

acions amb infants 0-6 anys. 

Eines per codissenyar projectes       

d’aprenentatge servei amb joves i  

infants. 

 En aquesta formació coneixerem estratègies per im-

pulsar el lideratge compartit, estructures internes de-

finides pels infants, avaluació continua... aspectes clau 

per promoure la participació activa dels infants en els 

ApS.  

Dinàmiques de grup 

En aquesta tècnica explicarem quin és el procés d’un 

grup i quines són les dinàmiques més adequades per a 

cada moment (trencament de gel, jocs de presentació, 

coneixement, cohesió, confiança, jocs de rol, etc.). 

Aprendrem diferents eines de dinamització i facilitació 

de grups per poder realitzar en diversos entorns, per a 

diferents grups d’edat, segons el col·lectiu, els objectius 

aconseguir i  l’espai on es realitzarà.  

Construcció d’instruments de músi-

ca amb material reciclat 

Amb l’ajuda de materials reciclats de tota 

mena, aprendrem a fer construccions musi-

cals. Esbrinarem quins materials són més útils i funcio-

nen millor en l’àmbit de la música. Construirem dife-

rents instruments i els farem sonar. 

Experiments per treballar la              

sostenibilitat amb els infants 

Farem 10 experiments que ens ajudaran a respondre 

algunes preguntes: com s’embruta l’aire?, saps cons-

truir un pulmó?  podem recollir la contaminació de 

l’aire?, saps calcular el litres d’aigua que gastes?  i el 

consum fantasma del teu mòbil?, saps distingir entre 

LED i fluorescent? Quants decibels generem en cada 

moment?... 

Reciclatge i customització de roba  

 Aprendrem dues tècniques ben diferents, reciclarem 

amb trapillo, pensat pels més menuts. A través dels 

teixits aprendran a treballar de manera col·laborativa i  

a donar forma a la seva creativitat utilitzant la visió es-

pacial i la pinça fina. I pel grup de joves customitzarem i 

reciclarem roba, un espai per treballar la llibertat d'ex-

pressió a través de la imatge personal.  

Cada participant portarà alguna peça de roba que 

per qualsevol motiu vulgui reciclar i transformar i 

una samarreta de cotó.  



Jocs cooperatius en moviment  

Els jocs cooperatius són una eina fantàstica per edu-

car per la no violència, dotant d’atractiu l’ajuda mú-

tua, al treball en equip, l’altruisme, la cooperació, el 

respecte per l’altre i la solidaritat. En aquests jocs 

l’alegria i el plaer de guanyar seran compartits entre 

tots i totes, així com la   frustració d’haver perdut.  

        Educació Emocional 

Aprendrem els conceptes bàsics de l´Educació Emocio-

nal. Desenvoluparem dinàmiques vivencials i recursos 

pràctics per treballar les competències emocionals amb 

els nostres infants i joves. 

Gènere i feminisme en joc  

A través del joc, tractarem temes de gènere i feminisme 

des d'un enfocament lúdic (breakout edu, timeline, jocs 

de taula...) oferint un punt de partida per a adonar-nos 

com la nostra socialització fa que discriminem en funció 

del gènere. 

Créixer amb robots. Taller de robòtica educativa   

per grups d’edat  

Robots socials, robots a la feina, robots educatius... En aquest taller veurem les diferents 

metodologies per treballar a través de la robòtica, les recomanacions i dispositius per 

treballar amb cada grup d’edat i finalitzarem amb una activitat pràctica d’introducció a la 

programació de dispositius.  

Els armaris són per la roba 

El taller girarà en torn la diversitat sexual i de gènere, on 

tractarem els conceptes de sexualitat, desig, preferència 

sexual, identitat de gènere i expressió de gènere. Promou-

rem una mirada positiva i apoderada sobre el col·lectiu 

LGBTI amb l’objectiu de prevenir la discriminació i l’assetja-

ment escolar LGBTIfòbic. 


