Nom de l’activitat: Grup de treball de ciència i experimentació
Objectius de l’activitat:
• Crear una xarxa de persones amb interessos comuns on compartir experiències i
reflexions al voltant de l’aprenentatge de les ciències.
• Conèixer i analitzar noves aportacions i propostes per l’educació científica que es
puguin portar a l’escola.
• Incorporar i avaluar propostes innovadores a l’aula amb el suport del grup.
Continguts de l’activitat:
• El laboratori de ciència com a espai educatiu
• Elaboració, implementació i avaluació d’intervencions educatives i materials.
• Intercanvi d’experiències
Hores de durada:
40 hores (20 presencials +20 no presencials)
Dates de realització de l’activitat
23 d’octubre
6-20 de novembre
4 desembre
29 de gener (després de la Fira),
12-26 de febrer
19 de març
Horari de l’activitat:
Dilluns, de 18’00 a 20’30
Lloc de realització
Fundació Universitària del Bages
Av. Universitària, 4-6
08242 Manresa (Barcelona)
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Destinataris indicant el nivell educatiu:
Mestres i educadors/es amb interès per l’educació científica

Nom i cognom i titulació acadèmica de la persona o les persones responsables de la
formació:
Carme Alemany Miralpeix
Mestra, directora i cap d’estudi de l’escola El Roure Gros, de Santa Eulàlia de Riuprimer durant
molt anys, guanyadora junt amb els seus alumnes d’incomptables premis de ciència i
matemàtiques i promotora d’un model escolar innovador basat en les ciències.

