
45a Escola d'Estiu
Refresca els teus coneixements
Del 2 al 6 de juliol

183000 Autoritat sense autoritarisme

183204 Fer booktrailers a l’ESO 

183208 Lectures de batxillerat de 
llengua i literatura catalanes (18-19)*

183210 El cor quiet, proposta de lectura                       

183214 Lecturas de bachillerato* 

183216 Anàlisis de cinc obres de la 
literatura universal

183003 Coaching educatiu a  l’aula  i 
a la tutoria

183006 Entendre el cervell adolescent

183201 Oratòria a l’aula de secundària 

183202 Amb les paraules a la boca

183203 Un “joc de pistes” que 
estimula l’alumne a la lectura

183207 El patrimoni literari, un  
recurs educatiu

183208 Lectures de batxillerat de 
llengua i literatura catalanes (18-19)*
183209 Gaudir de la poesia 
183211 Les germanes de Llull: d’Isabel 
de Villena a Montserrat Roig
183212 Tradició i orfenesa: Víctor Català, 
Mercè Rodoreda i Maria Mercè Marçal
183214 Lecturas de bachillerato*
183219 Innovative Teaching: Drama in 
Education for the English Class   

183301 Monuments de l’antic Egipte

183306 La cultura tradicional, un recurs 
per ensenyar la història

183309 Art, arquitectura, fotografia i 
disseny contemporanis

183501 La competència matemàtica des 
dels continguts (i les TIC)

183402 Experimentem la ciència del 
nostre entorn (2)

183403 Descobrint la biologia al laboratori
183800 Curs sobre l’òpera i la tragèdia
183802 La música orquestral de 
Beethoven: concerts i simfonies
183900 La veu, la música i la paraula: 
jocs i creacions
183902 El treball de les emocions a 
través del cos
183904 Mindfulness per a educadors
183908 Interrogar el món: mirades 
atentes a la cultura audiovisual

183001 Nou currículum, noves 
programacions. Programar i avaluar 
per competències
183004 La relació amb les famílies: 
pedagogia sistèmica i comunicació 
183005 Prevenció i gestió dels 
conflictes als centres d’ensenyament

183205 Qüestions imprescindibles de 
la gramàtica de l’IEC 
183217 Teaching culture successfully 
in the classroom
183220 Building Up CLIL (1a part) 

183221 Building Up CLIL (2a part) 

183700 10 eines 2.0 per @ tu mestre, 
encara serveixen les receptes! 
183701 Gamificació, treball cooperatiu, 
ABP, eines digitals. T’hi apuntes?
183007 Visual thinking per a docents
183002 Treball per projectes. 
Programació i avaluació competencial
183217 Henry James: An approach       
to his novels

183100 La filosofia 3/18 a secundària: 
escoltar, parlar i escriure
183101 Drets humans: un tema 
transversal a secundària
183206 L’ensenyament transversal de 
la gramàtica. Predicació i funcions
183215 El silencio y la literatura

183406 Recursos multimèdia per a 
professors de física i química

183407 La cuina com a recurs per a 
les ciències experimentals

183408 Sostenibilitat: recursos per 
l'educació ambiental

183303 La ciutat i l’arquitectura al llarg 
del temps 

183305 Fem pedagogia sobre l’islam: la 
terminologia mai no és innocent

183308 Transversalitat en l’art 
contemporani II: l’art com a ritual

183702 Creem el nostre EVA amb Moodle 

183703 Googlegem? ;-) 

183704 Etactic engagement-II

183409 Recorregut geològic pel patrimoni del Camp de Tarragona

183410 Descobrint a peu la geologia de les Dolomites 

183411 Geologia pràctica per Coll de Nargó 

183412 La Gomera, un viatge geoambiental

183413 Curs de geologia pel Pallars i per l’Alta Ribagorça

183200 Pensar, llegir i escriure (III) a propòsit d’aniversaris d’autors (2-6 juliol)
183213 William Carlos Williams i l’alta modernitat americanista (9-13 juliol)

Programa subjecte a modificacions d'última hora
El programa definitiu es pot consultar a la web

*Els cursos 183208, 183214 i 183302 es faran de 8.30 a 15 h 

Cursos en línia, semipresencials i recorreguts geològics (consulteu dates al programa) 

Troba tota la informació a
www.cdl.cat

De 9 a 12 h, al CDL

183906 Teatre emocional: tècniques 
teatrals aplicades a l’aula
183907 Balliamoci-su! Aprenentatge 
circular: millorar tots ballant junts
183905 Neurociència del benestar 
docent: cuidem-nos per acompanyar
183909 El cinema a l’aula
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183222 Atelier d’écriture pour 
professeurs de français
183300 Evolució humana per projectes

183302 Mites clàssics, art i literatura*
183304 Pervivència clàssica en 
l’arquitectura i l’escultura d’alguns 
espais públics de Barcelona
183307 Actualització en temes 
d’història econòmica al batxillerat

183400 Ciències 12-15: ensenyar a 
tothom ciències amb sentit (STEM) 
183401 Experimentem la ciència del 
nostre entorn (1)
183404 Activitats competencials per a 
biologia i geologia 
183405 Astronomia pràctica i experimental
183500 Noves metodologies en 
l’aprenentatge de les matemàtiques a 
l’ESO

183801 Introducció a l’art i a la 
música medieval

183901 La comunicació del docent: 
confiança, seguretat i autoritat

183903 Intel·ligència emocional a 
l’aula: com i per a què?

183910 El cinema documental i el 
cinema de ficció
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