ACCIONS FORMATIVES PREVISTES A L’ICE - Curs 2022/23
Activitats formatives en el marc de l’ICE:
L’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) és un institut propi de la Universitat de Lleida (UdL)
d’acord amb els seus Estatuts, les missions bàsiques del qual són atendre necessitats de
formació del professorat no universitari impulsant la innovació educativa, així com
desenvolupar accions de suport a les tasques que la Universitat de Lleida desplega en relació
amb els futurs estudiants.
Iniciativa ICE

ACTIVITAT

TEMPORALITZACIÓ

01.- Proposta de
formació per
secundària pel nou
curriculum

● Cursos diversos sobre temàtiques que Novembre-desembre
es desenvolupen des de la UdL

02.- Setmana de la
Ciència (Primària - Sec
- Btx i FP)

● Tallers per a alumnes i professorat

11-20 de novembre

03.- Teatre en anglès

● Sessió col·loqui amb els centres sobre
petites obres escrites i representades
per estudiants universitaris

24 de maig 2023

04.- XII Jornada
Tècnica DOWN LLEIDA

● Jornada oberta per reflexionar sobre
l'educació inclusiva.

18 de febrer

05.- Transferència
dels centres de
recerca

● Tallers sobre la recerca que es
desenvolupa en el projecte IlerCOVID

Primer trimestre

06.- Transferència
dels centres de
recerca: IRB

● Tallers ADN a 1r/2n ESO
● Inspiracy Lleida
● Beques Batxillerat

Al llarg del curs
Març 2023
Estiu 2023

07.- Projecte Itinera

● III Formació en metodologia de
recerca per a professorat
● Jornada de recerca, per a alumnat i
professorat

Pendent de programar
entre febrer-maig 2023
febrer-març 2023

08.- Accés a les fonts
d’informació

● Formació adreçada a alumnat i tutors

Març- Abril 2023

09.- Mercat de
Tecnologia

● Ofereix a l’alumnat la possibilitat de
mostrar les seves creacions
tecnològiques.

Abril i maig

10.- Formació del
Professorat de
Formació Professional

● Formació específica per docents de
Cicles formatius de totes les famílies
professionals.

De maig a novembre

11.- Assessoraments a
centres

● Formació a equips docents sobre
tutorització de TdR

Segon i tercer trimestres

12.- STEAM (Inf-PriSec-Btx-FP)

● IV Jornada d’intercanvi d’experiències
STEAM per al professorat

abril-maig.

13.- Curs
d'experimentació de
ciències

● Juntament amb la Fundació de
Primera setmana de juliol
recerca, oferir recursos pràctics per
tal de capacitar el professorat d’ESO
per aplicar el mètode científic a l’aula.

14.- Estades
formatives tipus A

● Estades formatives de professors de
cicles formatius a empreses

Tot l’any

15.- Visites a recursos
educatius (Almia,
campus UdL...)

● Viatges organitzats per conèixer
recursos d’aplicació amb l’alumnat

Durant l’any

Durant el curs es poden realitzar altres accions en funció de les necessitats formatives
detectades, la relació amb altres institucions no universitàries o per iniciativa dels
departaments i/o facultats de la pròpia UdL.

Activitats organitzades directament pels Equips ICE:
Els Equips ICE de la UdL es defineixen com a grups de treball constituïts per professorat
provinent de diferents nivells educatius, des de l’educació Infantil fins a la formació superior
universitària; un professorat pluri-disciplinar i pluri-nivell que treballa sobre una determinada
àrea del coneixement amb l’objectiu de contribuir a la formació permanent i a la millora de la
tasca docent, que ha de revertir finalment en l’alumnat de primària i secundària, futurs
estudiants universitaris.

EQUIP ICE
01-ALMIA-educativa

02-Batxibac

ACTIVITAT
● IV Premis ALMIA
● Jornades Almia
● Tallers i ruta de l’energia

TEMPORALITZACIÓ
durant el curs

● Formació específica i continuada de
l’equip.
● Organització de la Jornada Batxibac
per a professorat i alumnat.

durant el curs

03- Biomedicina de
Ponent

● Formació específica i continuada de
l’equip.

durant el curs

04-Clàssiques

● Formació específica a l’equip.
● VII CONGRESSUS DISCIPVLORVM
LINGVAE LATINAE

durant el curs

05-Coeducació

● Jornades de coeducació

Pendent de concretar

06-Corrandescola
Ponent

● III Trobada escola Corrandescola
Ponent Ponent 2023

Abril-maig

07-Didàctica de les
Matemàtiques - Lleimat

●
●
●
●
●

novembre 22- maig 23
26 octubre 22-1 de març 23
desembre 22
febrer 2023
al llarg del curs

08-Dislèxia

● Projecte DUALEXIA

Previst inici als centres per
al curs 2022-23

9-Escolta’m

● Trobades amb tots els centres que
estan impartint el Projecte Escolta’m.
● Jornada dels centres que estan
impartint el 2n any de Projecte
Escolta’m
● Curs de formació dels referents
Escolta’m

Pendent de concretar

Fem matemàtiques
Taller Anem x + Matemàtiques
L’Isard matemàtic
Jornada LLEIMAT
Formació específica de l’equip

febrer 2023

abril 2023

10-Filosofia per a nens
i nenes.

● IV jornada de filosofia per a nens i
nenes, “Aprenem a pensar? Posemnos-hi

12 de Novembre

11-FOL Secundària Universitat

● Jornada d’innovació orientada a la
potenciació de noves metodologies
d’aprenentatge i d’intercanvi
d'experiències entre professorat.

Novembre

12-Geografia en xarxa

● Pendent de concretar.

Pendent de concretar

13-Gestions creatives

● Elaborar de forma conjunta amb
membres de la comunitat educativa
materials que permetin relacioonar el
currículum d’educació infantil amb la
pràctica quotidiana dels centres
educatius. Publicar el material.

Al llarg del curs

14-Implementació i
difusió de
l’emprenedoria en la
FP

● Jornada d’emprenedoria a la formació
professional. La responsabilitat i el
treball en equip com a capacitats
claus en l’emprenedoria.

Març-abril

15-Llengua i Literatura
castellanes

● Formació per a la nova assignatura de
batxillerat Creació literària.
● Jornada sobre metodologia
competencial i nova gramàtica
● Formació específica a l’equip i oberta
a tot el professorat interessat

Novembre 2022

● Formació per a la nova assignatura de
batxillerat Creació literària.
● Jornada de Llengua i Literatura
Catalanes a la UdL, oberta a
professorat i alumnat.
● Formació específica a l’equip i oberta
a tot el professorat interessat

Novembre 2022

17-Museus i
biblioteques

● III Jornada MiBE. Jornada de formació
que ofereix l’equip ICE de Museus i
biblioteques escolars sobre maletes
didàctiques i laboratoris de lectura i
l’ús d’objectes dins d’aquests

15 i 17 de novembre

18-Orientació
educativa a secundària

● II Jornada d’orientació: “Les
pràctiques restauratives en
l'orientació educativa”.

22 de novembre

19-Orientació
Professional

● 13a Jornada d’orientació professional

3 de novembre de 2022

16-Llengua i Literatura
catalanes

Febrer-març 2023
Durant tot el curs

Previst entre febrer i juny
2023
Al llarg del curs

20-Serveis
socioculturals i a la
comunitat. Formació
Professional.

● IV Jornada sobre l’Excel.lència
professional de la família professional
de Serveis socioculturals i a la
comunitat.

21-STEAM, el motor
del canvi

● IV edició de l’activitat divulgativa
RELLEUS STEAM. Oberta a tots el
centres de Catalunya
● Tallers, seminaris i sortides
organitzades des de l’equip

Abril-maig

No està concretat

Formació GEP-Dual:
En el Projecte GEP-dual la formació del futurs mestres es desenvolupa en dos escenaris
formatius: la FEPTS i els centres formadors. L’acompanyament dels estudiants en pràctiques
en aquests dos contextes formatius requereix d’una coordinació estreta i fluïda entre
Universitat i Departament d’Educació, la coordinació dual a l’ICE garanteix aquesta baula.
La formació dels agents implicats en el projecte - persones mentores dels centres formadors
i persones tutores de la facultat - és cabdal i va orientada a desenvolupar les competències
professionals dels futurs mestres en la seva formació inicial, integrant teoria i pràctica.
Per aquesta raó, cada curs escolar la Comissió Mixta planifica i acorda un cicle de sessions
formatives, detallades a continuació:
PROJECTE GEP-DUAL

Propostes formatives
aprovades per la
Comissió Mixta

ACTIVITAT

TEMPORALITZACIÓ

● Sessió formativa coordinadors-es
centres formadors

26 setembre de 2022

● Sessió formativa adreçada a nous
mentors-es.

26 setembre de 2022

● Trobada formativa mentors-res
centres formadors del GEP-dual. Curs
2022-2023

22 de febrer de 2023

● Cloenda GE Primària-dual

27 de juny de 2023

