


 

Anglès per docents i personal laboral d’atenció educativa.  
Nivell Bàsic. 
 

Formadora: Silvia Polo                                         30h 
 

Objectius: 
Poder desenvolupar-se en situacions quotidianes en anglès. 
Motivar-se per l’aprenentatge de la llengua. 
Desinhibir-se a l’hora de expressar-se. 
Provocar la curiositat i l’interés de la llengua i la cultura  
Adquirir estructures i vocabulari bàsics per la vida quotidiana. 
Redactar escrits breus, descripcions, narracions, cartes... 
 

Anglès per docents i personal laboral d’atenció educativa.  
Nivell intermig 
 

Formadora: Eulàlia Busquets                                30h 
 

Objectius: 
Poder desenvolupar-se en situacions quotidianes en anglès. 
Millorar els coneixements de la llengua. 
Desinhibir-se a l’hora de expressar-se. 
Provocar la curiositat i l’interés de la llengua i la cultura  
Adquirir estructures i vocabulari bàsics per la vida quotidiana. 
Redactar escrits breus, descripcions, narracions, cartes... 

 
 Primers auxilis en centres docents aplicats a educació infantil, 

primària i secundària. 
 

 Formadora: Esther López                                    30h  
 

 Objectius: 
Característiques de l’assistència.  
Aplicar tècniques de valoració inicial segons protocol. 
Aplicar tècniques de suport vital. 
Identificar els primers auxilis segons lesions o patologies. 
Aplicar tècniques de primers auxilis segons protocol 
Aplicar tècniques de mobilització i immobilització. 
 
   

CURSOS 



    El teatre com a eina educativa en l’ed. Infantil i Primària 
 

Formador: Germán Gómez                                       30h 
 

Objectius: 
Potenciar la capacitat comunicativa. 
Descobrir les múltiples aplicacions de la imaginació a diferents àmbits.  
Proporcionar tècniques i exercicis pel treball corporal 
Facilitar la utilització pedagògica creativa del treball corporal. 
Conèixer jocs mitjançant els quals l’educació de la veu sigui fàcil i  
 divertida. 

 
La pedagogia sistèmica:  
educar en l’amor, la inclusió i el respecte. 
 

Formador: Joan Justícia                                               30h 
 

Objectius: 
Descobrir el lloc i funció de cada un dels elements del sistema  
educatiu.  
Distingir entre els diferents tipus d’emocions i les diferents mirades 
de la pedagogia sistèmica. 
Conèixer les diferents posicions perceptives i la seva aplicació en  
la comunicació. 
Com crear ponts de relació entre família i escola.  
Aplicació pràctica de la pedagogia sistèmica a l’aula i als equips  
docents. 
Integrar un projecte propi de vida i professional. 
 
Els contes en l’educació infantil. 
 

Formadores: Rosa Morella i Marta González              30h   
 

Objectius: 
 

Reflexionar sobre el perquè, com, quan i on expliquem els contes. 
Conèixer les principals recopilacions.  
Saber seleccionar els contes i conèixer les classificacions. 
Diferenciar entre explicar i llegir contes. 
Saber que hem de tenir en compte quant volem explicar un conte. 
Valorar el plaer de narrar i escoltar per sobre de qualsevol valor  
utilitarista. 
Valorar les pròpies qualitats  personals a l’hora de narrar. 




