Adquisició i desenvolupament de
competències de gestió d’aula a
infantil, primària i secundària

La Generalitat de Catalunya, a través de l’AGAUR, en el marc de la convocatòria dels
ajuts de recerca per a la millora de la formació inicial de mestres (ARMIF), d’acord amb
la resolució de 19-06-2018, ha seleccionat el projecte Gestió creativa de l’aula.
Identificació i desenvolupament de competències de gestió d aula a la formació inicial
de mestres, presentat per l’Institut de Recerca Educativa de la Universitat de Girona,
en el qual l’equip investigador pretén efectuar una aproximació aplicada a la gestió de
l’aula, entesa com una competència docent clau en l’exercici professional.
Un objectiu bàsic del projecte se centra a posar atenció en la gestió de l’aula. Per
aprendre una manera diferent de fer les coses primer cal conèixer-la, posar-hi atenció,
identificar els aspectes clau, preveure les dificultats, analitzar la motivació per canviar,
disposar de recursos, etc. Una bona manera de començar-lo és convidar-hi els docents
en actiu per tal que aportin el seu saber fer adquirit al llarg d’anys de professionalitat.

Destinataris
Docents d’infantil, primària i secundària interessats a adquirir i desenvolupar
competències de gestió d’aula. Estudiants en formació de diverses especialitats.

Formador
Dr. Joan Teixidó Saballs.
Investigador responsable del projecte “Gestió creativa de l’aula” .

a càrrec de

Joan Teixidó Saballs

Format
Conferència col.loqui
Sessió expositiva a càrrec del conferenciant seguida d’un col·loqui on els assistents
podran exposar interrogants o inquietuds relacionades amb el tema.

Inscripció.

Conferència-col·loqui d’accés lliure amb inscripció prèvia
Places limitades fins completar l’aforament
Admissió per ordre d’inscripció

Activitat gratuïta amb limitació de places en funció de l’aforament
Inscripció a www.opos.cat/aviat Assignació de plaça per ordre d’inscripció

Programa
17,30 – 18 h.

Acreditació i acollida

18 a 18,30 h.

Inauguració

GIRONA
dimarts
dimarts,
marts, 4 de desembre de 2018
de 18 a 20
20 h.

Sr. Martí Fonalleras. Director Territorial d’Ensenyament a Girona
Sra. Montserrat Vilà. Degana de la Facultat d’Educació i Psiocologia
Sra. Rosa Núria Aleixandre. Presidenta del Consell Social de la UdG
Sr. Moisès Esteban. Director de l’Institut de Recerca Educativa
18,30 a 19,30 h

Sala d’Actes de Ia
Ia Facultat d’Educació i
Psicologia de la Universitat de Girona.
Girona.
Plaça Sant Domènec, s.n. Girona
Informació i Inscripcions
www.fordires.org/jornades

La gestió de l’aula: una competència docent clau.
Què és la gestió de l’aula? Com s’adquireixen competències de gestió
d’aula? Quines són les principals dificultats dels docents en la gestió
de l’aula? Què pots fer per millorar?

19,30 a 20 h

Col.loqui.
Plantejament de preguntes, dubtes, interrogants o inquietuds a
càrrec dels assistents.

20 a 21 h

Aperitiu.
Per continuar la conversa i fer relacions d’una manera informal

