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Benvolgut, benvolguda 
 
Ens plau convidar-vos a la sessió de formació Eines pedagògiques per un  Camí 
escolar viu! 
 
Aquesta formació està dissenyada tant per escoles que esteu en el procés de 
construcció del vostre Camí escolar com per aquelles que ja el teniu inaugurat. 
Igualment oferim la formació als equips docents com a les famílies i comunitat. 
 
Els objectius de la formació són: 
 

• Identificar els objectius del programa que es treballen des del currículum 
escolar 

• Identificar els objectius del programa que es treballen des de les AFA i AMPA 
• Facilitar eines pedagògiques a mestres i famílies per dur a terme el projecte 
• Facilitar eines pedagògiques a mestres i famílies per mantenir vius els objectius 

del projecte. 
• Compartir materials i experiències que s’estan duent a terme. 

 
 
La formació adreçada a l’equip docent serà el  
Dia:   26 d’abril de 2017 
Horari:  de 9,30h- 11,30h 
Lloc:   Espai Jove la Fontana, C. Gran de Gràcia 190, metro Fontana 
 
La formació adreçada a les AFA, AMPA i famílies serà 
Dia:   26 d’abril de 2017 
Horari:  de 17:30 – 19:30 
Lloc:   Espai Jove la Fontana, C. Gran de Gràcia 190, metro Fontana 
 
 
 
A la formació podeu assistir les persones que considereu oportú del vostre centre, 
però agrairem que feu la inscripció prèvia a través del següent formulari 
https://goo.gl/forms/Yphb68cAL8Sk3vNb2 abans del divendres 21 d’abril. 
Per la sessió de la tarda hi ha previst servei de cangur per aquelles famílies que ho 
necessiteu. Preguem que ens ho comuniqueu a la inscripció. 
 
Aquesta formació serà acreditada pel Consorci d’Educació de Barcelona 
 
Molt cordialment, 
 
 
 
Montse Suárez 
Cap de Programa “Camí escolar, espai amic”  
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