
Generalitat de Catalunya                                                                                
Departament d’Educació 
Xarxa de coordinació 0-18 
Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera/Gòtic 
Formació Xarxa Coordinació 0-18 curs 2008-2009 

   Codi Títol Descripció Hores   Formador Observacions

1010241101 
Seminari de coordinació. 
Educació Infantil-Primària 
0-6 

Aquesta activitat pretén potenciar el coneixement mutu 
entre les escoles bressol i centres de primària de la zona, 
tot planificant actuacions comunes que millorin 
l'aprenentatge de l'alumnat i la comunicació amb les 
famílies.  

15 dimecres 
13:00-14:30 

José L. Alfranca 
Activitat adreçada als professionals de les 
etapes 0-3 i 3-6 dels barris Raval, Barceloneta i 
Sant Pere, Santa Caterina La Ribera/Gòtic 

1010261101 

Coordinació primària-
secundària (Sant Pere, 
Santa Caterina, La 
Ribera/Gòtic) 

Coordinació del professorat de cicle superior de primària i 
primer cicle d'ESO per avançar en la coherència 
pedagògica de l'etapa obligatòria. 

15 dijous 
12:30-14:00 Elena Cano, UB 

Activitat adreçada als professionals dels centre 
de primària i secundària públics dels barris 
Sant Pere, Santa Caterina, La Ribera/Gòtic. El 
calendari i periodicitat es concretarà a la 
primera sessió de treball. 
Vinculat a la formació Exit. 

1010271101 
 

Seminari de coordinació 
mestres d'EE de Ciutat 
Vella 

Aquesta activitat té com a objectiu general, establir una 
coordinació de mestres de suport en l'EE de la zona, per 
tal de poder analitzar i discutir aspectes relacionats 
directament amb la pròpia tasca, així com poder 
intercanviar experiències i materials. 

20  12:00-14:00

Marisa 
Leciñena 
Marisol 
Monge 

Activitat de continuïtat adreçada a centres 
públics i concertats de Ciutat Vella. El 
calendari es concretarà a la primera sessió de 
treball. 
(8 sessions). 

1010281101 
En solfa: seminari de 
música Seminari. Educació 
Infantil-Primària 

L'activitat tindrà unes sessions presencials i una part 
telemàtica. Els temes a tractar són: improvisació i conjunt 
instrumental, percussió corporal, dansa-moviment i cant 
coral. Cada tema serà desenvolupat per especialistes.  

20 dissabte 
10:00-14:00 

Ester Bonal 
Les sessions de treball tindran lloc en dissabte 
de 10 a 14 hores, des d'octubre a febrer. El 
calendari es concretarà en la primera sessió. 

1010311101 Grup de treball d'anglès 
Coordinació entre especialistes d'anglès amb la finalitat 
d'intercanviar experiències i preparar materials didàctics 
d'aplicació 

40 17:30h a 19:30h Susana 
Sanandres 

El calendari, periodicitat i lloc de realització es 
concretarà a la primera sessió de treball. 

1011011101 Grup de creació de material 
d'educació física  

Grup de treball. Educació Infantil-Primària 40 17:30h a 19:30h 
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Aquesta activitat té com a objectiu afavorir 
l'intercanvi d'experiències i el treball cooperatiu 
entre els especialistes de la matèria 

1010321101 Grup de treball de Caps 
d'estudi de primària 

Aquesta activitat pretén ser un punt de trobada de les/dels 
Caps d'Estudi, per tal de compartir i intercanviar 
experiències organitzatives i dinàmiques de treball 
realitzades als centres.  

40 
 

divendres 
17:30-19:00  

Activitat adreçada a centres públics de Ciutat 
Vella. El calendari i periodicitat es concretarà a 
la primera sessió de treball. 

1010331101 

Grup de treball de les 
direccions dels EEI, CEIP i 
IES (Sant Pere, Santa 
Caterina, La Ribera/Gòtic) 

Grup de treball. Internivells: Educació Infantil-Primària-
Secundària 40 divendres 

9:00-12:00 Paco Peralta 

Grup de treball de les direccions de les escoles 
públiques d'educació infantil, d'educació 
primària i d'educació secundària de la zona 
amb l'objectiu de sumar esforços a nivell 
organitzatiu i de gestió, que ajudi a augmentar 
la qualitat global de l'educació pública de 
l'etapa bàsica d'aquesta zona, tot avançant en 
la millora dels aprenentatges i la cohesió 
social.  

 
 
 


