CURS: Els ambients preparats al segon cicle d’Educació Infantil (3-6).
Formadora: Meritxell Giralt Espinós

UNES PARAULES PER A TU...
Benvolguda participant del curs, a la pàgina que trobaràs a continuació em plau
compartir-vos el pla de treball que marcarà la ruta del que viurem i aprendrem al llarg de
la setmana que dura la formació.
Com bé sabeu, aquest és un curs de 30 hores que es farà de manera telemàtica dins del
període de temps estipulat. A raó de la temàtica del propi curs resulta necessari i
imprescindible tenir cura del contacte humà, de la relació directa i de poder aprendre
d’allò que totes les persones que hi participem puguem aportar, compartir i intercanviar
des de la nostra experiència i saber. Per aquesta raó veureu que 7 dies tindrem una
estona de trobada telemàtica on treballar sincrònicament certs aspectes que considero
important endinsar-nos-hi plegades des d’una interacció més estreta. No patiu que les
sessions on-line seran amenes i farcides de recursos i experiències!
Aquells altres temes que he considerat que podeu descobrir de manera autònoma, els he
organitzat com a treball per fer a casa. Tot i estar senyalats en dates concretes,
despendrà de cadascú organitzar-se quan realitzarà aquestes lectures, els treballs
sol·licitats o el visionat de videoconferències o de pel·lícules que us compartiré.
Desitjo que el pla de treball t’ajudi en la teva logística d’aquestes primeres dues setmanes
de juliol.
Fins aviat,
Meritxell Giralt

CURS: Els ambients preparats al segon cicle d’Educació Infantil (3-6).
Formadora: Meritxell Giralt Espinós

PLA DE TREBALL del 4 al 14 de juliol
Sessió 0 (informació prèvia al curs)
-Pla de treball.
-Vídeo presentació.
-Fer la maleta.
Dilluns 4 de juliol de 2022 – Sessió 1
Connexió on-line per Google Meet (16.00-18.00h.=2h)
 Benvinguda i organització.
 Presentació dels alumnes.
 Estructura del curs i pla de treball.
 Activitat interactiva “Què són els ambients preparats?”
 Arbre de la saviesa
Treball a casa:
 “Videoconferència: Processos de Vida”
 Recull de dubtes “Processos de vida”.
Dimarts 5 de juliol de 2022 – Sessió 2
Connexió on-line per Google Meet (16.00-18.30h.=2.5h.)
 Dubtes “Processos de vida”.
 Arrel psicològica: “Etapa de desenvolupament i intel·ligències múltiples”.
 Arrel pedagògica.
 Presentació de Mauricio i Rebecca Wild.
 Presentació treball en petit grup: anàlisi d’una experiència pedagògica que
fa ambients preparats (data d’entrega límit: divendres 8/7/22 a les 21.00h.)
Treball a casa:
 Videoconferència: “El rol de la mestra i del mestre: la importància de com
acompanyar als infants”.
 Documental: “El Pesta, una escuela no directiva”.
 Realització del treball en petit grup.
Dimecres 6 de juliol de 2022 – Sessió 3
Connexió on-line per Google Meet (16.00-19.00=3h)
 Vídeoforum sobre l’experiència educativa del Pesta.
 Conferència en directe: “L’organització dels ambients preparats i relaxats:
la dimensió funcional”.
 Pausa.
 Conferència en directe: “L’organització dels ambients preparats i relaxats:
la dimensió temporal”.
 Presentació del treball en grup: “Creació d’una ambient preparat” +
definició dels grups (data d’entrega límit: 13/07/22 a les 17.00h.)
Treball a casa:
 Videoconferència: “El materials manipulatius”.
 Inici realització treball en grup: “Creació d’una ambient preparat”.
 Continuació del treball en petit grup: “Anàlisi d’una experiència educativa”.

Dijous 7 de juliol de 2022 – Sessió 4
Connexió on-line per Google Meet (16.00-18.30h.= 2.5h.)
 Mostra d’una experiència educativa.
 Debat d’impressions.
 Conferència en directe: “L’organització dels ambients preparats i relaxats:
la dimensió relacional”.
 Pausa
 Conferència en directe: “L’organització dels ambients preparats i relaxats:
dimensió funcional”.
Treball a casa (de dijous 7 a diumenge 10):
 Videoconferència: Exposició materials manipulatius de l’ambient de llenguatge.
 Videoconferència: Exposició materials manipulatius de l’ambient sensorial.
 Continuar amb el treball grupal de “Creació d’un ambient”.
Divendres 8 de juliol de 2022
 No hi ha connexió en directe.
Treball a casa:
 Entrega del treball grupal de “Creació d’un ambient”. Hora límit a les 17.00h.
 Videoconferència: Exposició materials manipulatius de l’ambient de llenguatge.
 Videoconferència: Exposició materials manipulatius de l’ambient sensorial.
Continuar amb el treball grupal de “Creació d’un ambient”.
Dilluns 11 de juliol de 2022 – Sessió 5
Connexió on-line per Google Meet (16.00-18.30=2,5h.)
 Exposició materials manipulatius de l’ambient lògico-matemàtic.
 Exposició materials manipulatius de l’ambient de medi (possibilitat
sincrònic o assincrònic).
 Presentació document materials d’altres ambients.
Treball a casa:
 Continuar amb el treball grupal de “Creació d’un ambient”.
 Possibilitat de videoconferència: “Exposició materials manipulatius de l’ambient de
medi” (segons transcurs de la sessió sincrònica).
Dimarts 12 de juliol de 2022 – Sessió 6
Connexió on-line per Google Meet (16.00-18.00=2h.)
 Conferència: L’avaluació dels ambients.
Treball a casa:
 Acabar el treball en grup i preparar la presentació de la creació de l’ambient.
Dimecres 13 de juliol de 2022
No hi ha connexió en directe.
Treball a casa:
 Entrega del treball grupal de “Creació d’un ambient”. Hora límit a les 17.00h.

Dijous 14 de juliol de 2022 – Sessió 7
Connexió on-line per Google Meet (16.00-19.00=3h.)
 Exposicions dels treballs grupals de creació d’un ambient preparat.
 Orientacions per l’avaluació del curs.
 Activitat de tancament de la formació.
 Comiat.
Treball a casa:
Gaudir de l’estiu!

