
La cooperació entre centres que desenvolupen programes en
comú com el CAAC (Cooperar per Aprendre i Aprendre a
Cooperar) és bàsica per enriquir els processos d'ensenyament
aprenentatge. Una jornada com la d'avui ens facilitarà formar
llaços, compartir idees i experiències i augmentar d'aquesta
manera la nostra formació com a docents. Us donam la més càlida
benvinguda i esperem que gaudiu de la jornada.
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8:30H ACOLLIDA I ACREDITACIONS. LLOC: PATI.

Recull la teva acreditació com a participant a la jornada, el programa i el material. 

PROGRAMA DE LA JORNADA

9:30H INAUGURACIÓ DE LA JORNADA A CÀRREC D'AMÀLIA
MARTÍNEZ, DIRECTORA DEL CIDE COOPERATIVA D'ENSENYAMENT,
I MILA NARANJO, REPRESENTANT DE LA XARXA KHELIDÔN.     
 LLOC: TEATRE GRAN.

10:00 H - CONFERÈNCIA A CÀRREC DE MILA NARANJO. LLOC:
TEATRE GRAN.

Mila Naranjo Llanos
Professora d'universitat, Llicenciada en Psicopedagogia i
Doctora en Psicologia per la Universitat de Barcelona. S’ha
especialitzat en temes d'avaluació inclusiva, aprenentatge
cooperatiu i millora dels processos d'ensenyament i
aprenentatge. Pertany al GRAD (Grup de Recerca sobre
Atenció a la Diversitat a la UVIC-UCC). També destaca la
seva feina com a assessora de centres en relació a la
implementació de l'aprenentatge cooperatiu a les aules i a
l’avaluació inclusiva.

11:15 H - REFLEXIÓ COMPARTIDA
Tasca padlet individual: quina idea exposada et sembla primordial o que pots aplicar a
l’escola.

11:30 H -PAUSA CAFÈ. LLOC: PATI. 
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“Visió general, evolució i actualització del programa CAAC” i taller pràctic. 

9:00H DINÀMICA DE BENVINGUDA: BINGO PER ROMPRE EL GEL.
LLOC: PATI.

Cerca una persona que pugui respondre a la descripció de cada casella i anota el seu nom.



12:00H PRIMERA SESSIÓ DE MOSTRES D'EXPERIÈNCIES
SIMULTÀNIES. LLOC: AULES, TEATRE  GRAN I TEATRET.
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1. Introducció de l’aprenentatge cooperatiu a l’educació infantil. a càrrec de
Cati Gual i Francina Oliver (CIDE Cooperativa d'ensenyament). 
Vos mostrarem com començam a xerrar d’aprenentatge cooperatiu des dels tres
anys, com a través dels contes es treballa i s'apliquen les premises de
l’aprenentatge cooperatiu.

2. Dictats compartits (2n, 3r i 4t de primària), a càrrec de Cati Aloy i Marina
Palmer (CEIP Son Anglada). 
A partir de la situació d'aprenentatge de treball d'ortografia i gramàtica, veurem
com l'equip cooperatiu és el protagonista dels seus aprenentatges.

3. Un projecte cooperatiu: la tenda rapera (1r cicle de Primària), a càrrec de
Martina Socías (CEIP Nadal Campaner Arrom). 
És una experiència per fomentar l'ús oral de la llengua de forma divertida i
engrescadora a partir de la creació d'un espai de joc per interactuar amb els
companys del curs i de la resta del centre.

4. Avaluam el nostre equip (2n, 3r i 4t de primària), a càrrec de Cati Aloy i
Marina Palmer (CEIP Son Anglada).
A l'inici de cada situació d'aprenentatge cada membre de l'equip deixarem per
escrit les primeres sensacions. En finalitzar-la ens tornarem a valorar. Ens
sorprendrà el nostre equip?

5. Reptes cooperatius a l'àrea d'educació física (Primària), a càrrec de Miquel
Àngel Timoner i Tolo Llabrés (CIDE Cooperativa d'ensenyament). 
Dins l’educació física i de forma molt lúdica, vos mostrarem com treballar els valors
cooperatius mitjançant propostes en forma de reptes que s’han de resoldre amb
l’ajuda i implicació de tot l’equip.  

6. Aprenem junts-CAAC al CEIP Rafal Nou (Primària), a càrrec d' Àngel Molina
(CEIP Rafal Nou). 
Cohesió, ajuda, participació, treball, aprenentatge  i motivació són les paraules
que descriuen la nostra feina diària. Sense això l’aprenentatge cooperatiu no seria
possible. Vos convidam a un petit tast d’aquesta tasca a una aula de Primària.

Es faran vuit mostres d'experiències que es repetiran a la sessió de les 13h,
per tal que totes les persones inscrites puguin assistir a dues durant la
jornada. Es sel·leccionarà l'ordre de preferència en el moment de la
inscripció. Consultau l'espai on es farà al plafó que trobareu al pati.



7. L'aprenentatge cooperatiu com a eina factible dins les situacions
d’aprenentatge (Batxillerat), a càrrec de Patrícia Mir (CIDE Cooperativa
d'ensenyament). 
Sabem d’on venim? Veurem com dins una situació d’aprenentatge el treball
cooperatiu esdevé un recurs competencial. Vos mostrarem l’apliacació d’una
estructura complexa a l'etapa de Batxillerat.

8. La força del CAAC amb l’equip docent (centre), a càrrec de Sonia A. Sans
(CEIP Nadal Campaner Arrom) 
Vos mostrarem com dinamitzam l’equip docent a través de dinàmiques de
coneixement i estructures que faciliten la presa de decisions donant veu a tot el
professorat.

9. Acompanyant els nous docents del centre cap a l’aprenentatge
cooperatiu, a càrrec de Maria Victòria Sabater (CEIP Nadal Campaner Arrom).
Presentarem quines són les accions que duim a terme des de la comissió d’AC
perquè els docents nouvinguts al centre s’integrin al projecte i apliquin el
programa amb l’alumnat.

13:00H SEGONA SESSIÓ DE MOSTRES D'EXPERIÈNCIES
SIMULTÀNIES. LLOC: AULES, TEATRE  GRAN I TEATRET.

Es faran vuit mostres d'experiències que seran les mateixes que a la sessió de
les 12h, per tal que totes les persones inscrites puguin assistir a dues durant
la jornada. Es sel·leccionarà l'ordre de preferència en el moment de la
inscripció. Consultau l'espai on es farà al plafó que trobareu al pati.

14:00H DINAR. LLOC: MENJADOR.

15:30H PRESENTACIÓ DE MARIA VICTÒRIA SABATER (KHELIDÔN). 
LLOC: TEATRE GRAN.
"Els grups de treball"

Maria Victòria Sabater
Representant a Balears de la Xarxa Khelidon de centres per a l’aprenentatge cooperatiu i
responsable del programa CAAC del CEIP Nadal Campaner Arrom.
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15:45H CONFERÈNCIA A CÀRREC DE VERÓNICA JIMÉNEZ.
LLOC: TEATRE GRAN.
"Avaluació competencial a través de l'aprenentatge cooperatiu”.

Verónica Jiménez Perales
Forma part del Departament de Psicologia de la UVic i del Grup
de Recerca sobre Atenció a la Diversitat (GRAD). Va realitzar la
seva tesi sobre "L'avaluació en contextos educatius
d'aprenentatge cooperatiu on s'implementa el Programa
CAAC",  en 2016.

17:45H REFLEXIÓ COMPARTIDA. LLOC: TEATRE GRAN

Tasca padlet per grups de treball del taller: quina idea exposada et sembla primordial o que
pots aplicar a l’escola.

Lectura de les conclusions del debat i reflexió sobre les experiències compartides.
Avaluació final (qüestionari individual).
Mentímeter: "Què ens enduim de la jornada en una paraula?".

18:00H CONCLUSIONS. LLOC: TEATRE GRAN

16:45H PAUSA CAFÉ. LLOC: PATI.

17:00H TALLER PRÀCTIC SOBRE AVALUACIÓ A CÀRREC DE
VERÓNICA JIMÉNEZ I MILA NARANJO. LLOC: TEATRE GRAN

18:20H CLOENDA A CÀRREC D'AMÀLIA MARTÍNEZ, DIRECTORA
DEL CIDE COOPERATIVA D'ENSENYAMENT. 
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