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consultar.
4. Periòdicament es demanarà als promotors l’actualització
de la fitxa per tal que la informació estigui al dia.
5. El Congrés editarà periòdicament un resum de les fitxes
bàsiques i les enviarà a tots els qui hagin aportat una experiència
a les entitats organitzadores.
6. Els promotors rebran informació de les activitats de l’àmbit
de treball del Congrés on s’hagin inscrit.
7. Els promotors no tenen l’obligació d’inscriure’s al Congrés,
ni per fer efectiva aquesta aportació, ni per rebre els resums que
se citen a l’apartat 5. Tot i això, es recomana que es faci aquesta
inscripció, per contribuir a l’autonomia del Congrés i a cobrir les
despeses que es generin.
8. El Congrés o les entitats que formen el Comitè Organitzador
podran fer propostes als promotors per tal que ampliïn l’explicació
de la seva experiència, ja sigui amb articles a les revistes
pedagògiques, comunicacions a jornades, etc. Aquestes propostes podran ser acceptades o no pels promotors. L’aportació
d’una experiència no comporta cap més obligació que les que
aquí s’expressen.
9. El Congrés es compromet a no utilitzar les experiències
aportades per a cap altra finalitat que les expressades en
aquestes condicions, si no és amb l’acord previ dels promotors.
10. L’aportació d’una experiència no comporta cap avantatge
econòmic ni cap reconeixement oficial.

CÀLCUL MENTAL I TALLER DE GEOMETRIA
Que divertides poden ser les Matemàtiques si algú
t’ofereix recursos metodològics que siguin operatius per al
mestre i significatius per a l’alumne! No t’ho perdis! Vine al

Seminari de Matemàtiques: Càlcul mental i taller de geometria.
El treball anirà a càrrec de la professora de Didàctica
de les Matemàtiques, Lluïsa Girondo i es portarà a terme
els dies 23, 24 i 25 de març, a l’edifici de l’antiga Escola de
Magisteri de Tarragona, al camí vell de Valls.
Els horaris seran:
dijous, 23 i divendres, 24: a les 18’30 h.
Dissabte, 25: a les 10 h.
PREVENCIÓ i RECURSOS DELS PROBLEMES
DE PARLA
Si et preocupen els nens de la teva classe que tenen
problemes de parla, vine! T’interessarà la xerrada de la
logopeda Nancy Compte: Prevenció i recursos dels problemes de parla, que es farà el 26 de març del 95, a les 18’30
h, a la Cooperativa Obrera. (C/ Fortuny, 23. Tarragona).
1R. CONGRÉS DE LA RENOVACIÓ PEDAGÒGICA
LES EXPERIÈNCIES EDUCATIVES
Una de les maneres
de participar en el Congrés
és aportant-hi les experiències educatives que es
realitzin. Aquesta aportació és essencial per tal
que el Congrés respongui
a les necessitats i problemàtiques educatives i parteixi, en les seves conclusions, de les propostes de
millora que es fan.
El Congrés vol contribuir a crear canals d’informació,
de cooperació i d’intercanvi entre tots els qui ens preocupem
per la millora de l’educació.
Per aquest motiu et demanem que hi aportis la teva
experiència.

Fitxa bàsica d’experiències educatives
1. Títol.
2. Descripció.
3. Modalitat (programa escolar, revista, activitat de formació,
investigació, elaboració de material, activitat extraescolar, jornades educatives, escola d’Estiu, intercanvi escolar, experiència
d’aula, experiència de centre…).
4. Àmbit de treball del Congrés al qual es vol adscriure
(societat i educació, projectes educatius, participació, alumnat,
innovació educativa, currículum, normalització lingüística, valors,
professionalitat docent, administració).
5. Tema o temes.
6. Contacte per a informació (nom i cognoms, adreça, codi
postal, població, telèfon i fax).
7. Lloc on es desenvolupa l’experiència (centre, entitat,
municipi, comarca…)
8. A qui va dirigida l’experiència, fent-hi constar el nivell,
etapa, estament (professorat, alumnat, pares i mares, població…).
9. Estat actual de l’experiència (descripció de l'estat en la
data de lliurament de la fitxa i temporització prevista).
10. Promotors de l’experiència (persones, equip, centre…).
11. Materials complementaris (si n’hi ha o no, quins són, on
es poden trobar, si s’aporten al fons del Congrés).
12. Observacions.

Condicions per a l’aportació d’experiències
1. Poden aportar-hi experiències totes les persones, grups,
centres o entitats, de tots esl sectors i nivells educatius. Han de
tenir com a finalitat introduir alguna millora en l’educació.
2. Els promotors d’una experiència manifesten la seva
voluntat d’aportar-la enviant la fitxa bàsica complimentada a la
Secretaria del Congrés o bé a qualsevol de les Comissions
Territorials.
3. Si l’experiència compta amb materials complementaris,
cal que s’hi esmenti on es poden trobar o bé que s’adjuntin a la
fitxa; en aquest cas es tindran a disposició de qui els vulgui

Feu arribar la fitxa de l’experiència a la Secretaria del Congrés, carrer Còrsega 271, 3r. 2a. 08008
Barcelona. Tel 93-2187887 Fax 93-4153680
o bé a la Comissió Territorial del Camp de
Tarragona. Rosa Gairal, Tel. 977-228632.

56

