Acta 1a sessió ICSVO 2010-2011
Data: 23-setembre-2011
Lloc: Aula INFO1 de l' INS Celestí Bellera (Granollers)
Assistents: José Luis de la Torre, Eduard Navarro, Jordi Indiano, Susana Leon, Àngels Sanchez,
Santi Lugo, Gema Fernández, Jessica Sanchez, Margarida Illa, Lourdes Fenoyet, Francesc Vilalta i
Miquel Albert
1. Presentació dels assistents.
Es presenten les noves persones incorporades al grup (Gema Fernandez i Jessica Sanchez) i les
persones que assisteixen puntualment (Margarida Illa i Lourdes Fonoyet). Francesc Vilalta assisteix
puntualment per presentar la seva participació a les Exemplificacions curriculars de 1r d'ESO.
2. Explicació de l'organització i funcionament del grup de treball
Objectius:
- Crear i consolidar comunitat de professorat.
- Aportar eines didàctiques i recursos TAC de l'àmbit de Ciències Socials.
- Organitzar un espai de presentació i d'intercanvi d'experiències a la comarca.
Activitats:
Les activitats del grup de treball es reparteixen entre tres línies d'actuació:
a. Formació: - Moodle (inicial i/o perfeccionament)
- Web 2.0
- 1x1
b. Realització i presentació d'experiències didàctiques:
- Taller de programació competencial
- Presentació mensual d'experiències
c. Participació en estudis i projectes:
- Atlantis (Introducció al món clàssic, 1r ESO)
- Hemeroteca (co·laboració amb grup de treball del Dpt. d'Educació)
Calendari:
Setembre: 23 (Sessió inicial, presentació Exemplificacions curriculars)
Octubre: 21 (Formació moodle, presentació Web col·laborativa de recerca -WCR)
Noves propostes:
Novembre: 18
Desembre: 16
Gener: 20
Febrer: 17
Març: 17
Abril: 28
Maig: 19
Juny: 28

Certificació:

La participació de les activitats del grup de treball s'inclouen en la programació de formació del
CRP-Vallès Oriental 1 dins del pla de Fomació de zona del Departament d'Educació. Es por
participar al grup en una o en diverses línies d'activitats alhora. La certificació és de 40 hores i
s'assoleixe per:
- assistència a les sessions presencials,
- seguiment telemàtic de les activitats de formació,
- realització dels projectes d'avaluació previstos com a formació (moodle, web 2.0, 1x1),
- execució i coordinació de projectes i/o activitats didàctiques al grup ICSVO, i
- participació en activitats, projectes i estudis on col·labori el grup ICSVO.
Les hores a certificar es poden realitzar en un o entre diversos apartats.
3. Presentació de les Exemplificacions curriculars de Ciències socials, geografia i història de 1r
d'ESO.
Presentació del portal Alexandria (http://alexandria.xtec.cat) i de les Exemplificacions
curriculars per part dels seus autors.
4. Comentaris, previsió calendari i cloenda.

