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Abstract:

Reflexionem amb en Frato és un projecte d'innovació que s'ha portat a terme a la Facultat de Formació del Professorat de la
Universitat de Barcelona, en l'assignatura de Didàctica de la llengua II dels estudis de Mestre en l'especialitat d'Educació Infantil,
durant quatre cursos lectius en horari de matí i tarda. La tasca forma part d'un projecte del grup d'innovació docent consolidat de la
Universitat de Barcelona GIDC-DLL, al qual pertanyen les dues professores. La innovació té la voluntat d'iniciar la transformació de
l'ensenyament i aprenentatge a la universitat en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior com a context general i, més
específicament, dins la matèria de Didàctica de la llengua II dels estudis de Mestre en l'especialitat d'Educació Infantil. El projecte
neix arran de la publicació del llibre Frato: 40 anys amb ulls d'infant, de Francesco Tonucci, a partir del qual es planteja una
seqüència formativa competencial per als estudiants fàcilment transferible i amb valoracions molts positives.
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Simul@: una experiència per al desenvolupament de competències transversals en la formació de docents en educació física en mons 3D. Luis Marqués
Molías, Eliana E. Gallardo Echenique, Vanessa Esteve González, Mercè Gisbert Cervera. Published: 30 December 2012. by Institut d'Educacio Fisica de
Catalunya (INEFC). in Apunts Educació Física i Esports. Apunts Educació Física i Esports pp 29-37; doi:10.5672/apunts.2014-0983.cat.(2013/1).111.03.
Publisher Website. Google Scholar. Share this article. Click here to see the statistics on "Apunts Educació Física i Esports" . Comments from sciforum. New
Search. Tot i que les competències personals i prosocials que avalua aquest qüestionari són les indicades al Programa dels Graus de Mestres d'Educació
Infantil i de Primària, es defineixen com a competències transversals per a les diverses professions dedicades a l'educació, el benestar i a la Salut; per tant,
es pot fer servir també en altres àmbits. La Fira de la Ciència: una experiència de desenvolupament de les competències professionals en el pr... Fins aquest
curs acadèmic, els alumnes de primer dels estudis de mestre d’educació primària i infantil realitzaven i exposaven les seves propostes didàctiques als propis
companys i companyes de classe. Durant el curs 2007-08 s’han modificat els treballs pràctics de tal manera que les propostes didàctiques que es treballin en
la facultat es duguin a terme en el context de la Fira de la Ciència amb nens i nenes d’infantil i primària d’escoles de la ciutat de Girona. En concret, els
estudiants han de preparar i realitzar “tallers de ciència” adreçats a infants i nens/es. La Fira de la Ciència és

