
FORMACIÓ: Sensibilització Comunitats d'Aprenentatge
Centre educatiu i adreça: CEIP LLOMA DEL MAS C/ LA COSTERA, 13     46117 Bétera      961606960
Contacte persona coordinadora de la formació :Pilar /Mayte 46027061@gva.es (inscripció)
Assessoria de referencia: Torrent

Públic:Comunitat Educativa (professorat, famílies, personal no-docent)

DATA I
HORARI

SESSIÓ PONENT A TINDRE EN
COMPTE

ARTICLES

Dijous, 
6 abril
17 a 19h

Societat  de  la  informació,  bases
científiques.  
Característiques  de  la  Societat  de  la
Informació  vs  Societat  Industrial.
Importància  de  les  bases  científiques,
exemples.  Diferència  entre  AEE  i  Bona
Pràctica.  INCLUD-ED,  com  a  projecte  que
avala  científicament  les  actuacions
implementades  en  el  projecte  Comunitats
d'Aprenentatge

Equip de   formad@rs   CV

Jose Cantó 
Introducció teòrica

“El  giro  dialógico  en  la
psicología e la educación  ”

Dijous, 
27 abril
17 a 19h

Teoria  de  l'aprenentatge  dialògic.  
Introducció a les bases teòriques en què es
fonamenta.  Introducció  als  7  principis  de
l'Aprenentatge Dialògic.

Equip de   formad@rs   CV

Laura Natividad

Introducció teòrica “El aprendizaje dialógico”

Divendres,
5maig
13.15 a 15.15h

Projecte Comunitat d'Aprenentatge:
fases de transformació.
Antecedents del projecte Comunitats 
d'Aprenentatge. Fases en la transformació 
de l'escola. Implantació del projecte en un 
centre educatiu.

Equip de   formad@rs   CV

Marta Murciano Base teòrica complementada 
amb experiències d'aula

“Comunidades de 
Aprendizaje”

http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-427/sn-427-7.htm
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-427/sn-427-7.htm
mailto:formad@rs
http://personal.us.es/aguijim/05_06_Aprendizaje_dialogico.pdf
mailto:formad@rs
http://www.ehu.es/ojs/index.php/psicodidactica/article/view/808/680
http://www.ehu.es/ojs/index.php/psicodidactica/article/view/808/680
http://www.ehu.es/ojs/index.php/psicodidactica/article/view/808/680
mailto:formad@rs
mailto:46027061@gva.es


Dijous, 
11maig
17 a 19h

Grups  interactius  i  voluntariat.  
Actuació  Educativa  d'Èxit  que proposa una
organització  heterogènia  de  l'aula  que
respon  als  principis  d'inclusió  i  que  basa
l'aprenentatge  en  les  interaccions
dialògiques.

Equip de   formad@rs   CV

Josep Maria Canal
AEE:base teòrica 
complementada amb 
experiències d'aula

"Subcomunidades de aprendizajes 
mutuos en el aula: el caso de los grupos 

interactivos”

Data
pendent

Lectura  dialògica: Tertúlia literària 
dialògica. 
Actuació Educativa d'Èxit que desenvolupa la
competència lectora mitjançant les millors 
creacions de la humanitat i tenint com a 
base els 7 principis de l'aprenentatge 
dialògic

Pràctica Tertúlia Literària Dialògica

Equip de   formad@rs   CV

AEE:base teòrica 
complementada amb 
experiències d'aula

"La interpretación interactiva de 
los textos a través de las 
tertulias literarias dialógicas”

MATERIAL:
- Manual de tertulias de 
CONFAPEA.
- Propuestas de clásicos para infantil y 
primaria.

- Lista de obras maestras para las TD

 Dijous, 
25maig
17 a 19h

Participació educativa de la 
comunitat. 
Actuacions Educatives d'Èxit que inclouen a 
la comunitat educativa en aquells ítems que 
INCLUD-ED analitza que milloren els 
resultats escolars.
a) Lectura dialògica
b) Extensió del temps d'aprenentatge
c) Organització de l'escola en la societat de 
la informació: comissions mixtes
Formació  de  familiars.  
Actuació  Educativa  d'Èxit  dirigida  a
organitzar  una  formació  de  familiars  que
incideix en la millora educativa de l'alumnat.

Equip de   formad@rs   CV

Inés Tomás

AEE:base teòrica 
complementada amb 
experiències d'aula

Participación en escuelas de 
éxito”

 “Hacia un Nuevo enfoque 
sobre el involucramiento de 
la familia en la educación: 
apoyar a las familias para 
promover la equidad en la 
educación

Divendres,
3 juny
13.15 a 15.15h

Model dialògic de Prevenció i 
Resolució de conflictes.
Actuació Educativa d'Èxit, que sobre la base 
de la teoria de la Socialització preventiva de 
la violència de gènere, estableix un model 
comunitari dialògic per l'organització de la 
convivència i la prevenció de conflictes als 
centres educatius.

Equip de   formad@rs   CV

Adela Alamillo

AEE:base teòrica 
complementada amb 
experiències d'aula

Material:
IDEALOVE&NAM. 
Socialización preventiva de 
la violencia de género. 
Publicaciones Ministerio 
Educación, Cultura y 
Deporte.
Capítulo 23 y 24 de la Guía 
del centro de estudios 
infantiles de la Uni. de Yale

https://docs.google.com/file/d/0B0aRhwue6fuSNllPandhTnZObUk/edit
https://docs.google.com/file/d/0B0aRhwue6fuSNllPandhTnZObUk/edit
https://docs.google.com/file/d/0B0aRhwue6fuSNllPandhTnZObUk/edit
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/idealovenam-socializacion-preventiva-de-la-violencia-de-genero/violencia-de-genero/20538
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/idealovenam-socializacion-preventiva-de-la-violencia-de-genero/violencia-de-genero/20538
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/idealovenam-socializacion-preventiva-de-la-violencia-de-genero/violencia-de-genero/20538
mailto:formad@rs
http://www.hfrp.org/var/hfrp/storage/fckeditor/File/Reframing%20Family%20Involvement%20in%20Education%20Supporting%20Families%20to%20Support%20Educational%20Equity-spanish-translation.pdf
http://www.hfrp.org/var/hfrp/storage/fckeditor/File/Reframing%20Family%20Involvement%20in%20Education%20Supporting%20Families%20to%20Support%20Educational%20Equity-spanish-translation.pdf
http://www.hfrp.org/var/hfrp/storage/fckeditor/File/Reframing%20Family%20Involvement%20in%20Education%20Supporting%20Families%20to%20Support%20Educational%20Equity-spanish-translation.pdf
http://personal.us.es/aguijim/05_08_Participacion_escuelas_de_exito_Included.pdf
http://personal.us.es/aguijim/05_08_Participacion_escuelas_de_exito_Included.pdf
mailto:formad@rs
http://utopiadream.info/ca/2015/02/03/lista-de-obras-maestras-para-las-tld/
http://utopiadream.info/ca/wp-content/uploads/2010/11/propuestas-de-cl%C3%A1sicos.pdf
http://utopiadream.info/ca/wp-content/uploads/2010/11/propuestas-de-cl%C3%A1sicos.pdf
http://utopiadream.info/ca/wp-content/uploads/2010/11/Manual-Tertulias-Literarias-Dial%C3%B3gicas_CONFAPEA.pdf
http://utopiadream.info/ca/wp-content/uploads/2010/11/Manual-Tertulias-Literarias-Dial%C3%B3gicas_CONFAPEA.pdf
http://www.scielo.cl/pdf/signos/v43s2/a03.pdf
http://www.scielo.cl/pdf/signos/v43s2/a03.pdf
http://www.scielo.cl/pdf/signos/v43s2/a03.pdf
mailto:formad@rs
http://www.ehu.es/ojs/index.php/psicodidactica/article/view/810/682
http://www.ehu.es/ojs/index.php/psicodidactica/article/view/810/682
http://www.ehu.es/ojs/index.php/psicodidactica/article/view/810/682
mailto:formad@rs


Divendres  
9 juny

17 a 19h

Experiència  d'un  centre  educatiu.  
Explicació  del  Projecte  de  Comunitats
d'Aprenentatge des d'un centre educatiu que
estigui  implementant  amb  unes
característiques  similars  al  centre  que
realitza la sensibilització

Visita didàctica a un dels centres de la
Xarxa

CdA CEIP Sant Vicent, LLiria 

Inés Tomás

Experiències  i  exemples
d'aplicació de tot el projecte i
cadascuna de les AEE

Dimecres, 
21 de juny 

12 a 14h

Formació dialògica del  professorat.
Actuació Educativa d'Èxit que estructura una
formació  del  professorat  d'acord  amb  el
projecte  comunitats  d'aprenentatge  i  que
assegura la sostenibilitat i major efectivitat
en la implementació del mateix

Tancament de la formació i 
implantació del projecte. 
Aquesta sessió es destinarà a preguntar 
dubtes, treballar aquells continguts que 
s'hagin quedat més fluixos, etc.

Equip de   formad@rs   CV

Laura Natividad 

AEE:base teòrica 
complementada amb 
experiències d'aula.

Respondre als dubtes i temes
no aclarits del centre 
recollides prèviament pel 
coordinador de formació.

Libros recomendados para 
las Tertulias Pedagógicas 
Dialógicas

http://utopiadream.info/ca/wp-content/uploads/2015/04/Libros_recomendados_Tertulias_Pedag%C3%B3gicas-Dial%C3%B3gicas.pdf
http://utopiadream.info/ca/wp-content/uploads/2015/04/Libros_recomendados_Tertulias_Pedag%C3%B3gicas-Dial%C3%B3gicas.pdf
http://utopiadream.info/ca/wp-content/uploads/2015/04/Libros_recomendados_Tertulias_Pedag%C3%B3gicas-Dial%C3%B3gicas.pdf
mailto:formad@rs

