El Carme aposta

I JORNADA DE FORMACIÓ EN ALTES CAPACITATS DEL COL·LEGI EL CARME
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El Col·legi El Carme ha organitzat durant

En el taller d’educació infantil es va parlar

aquest curs la I Jornada de Formació en

d’estratègies que necessiten els docents

Altes Capacitats adreçada al professorat i

per tal d’adaptar i enriquir els contes per als

treballadors/es de l’àmbit educatiu i oberta

nens i nenes d’alt rendiment acadèmic.

a tots els centres de Catalunya, amb l’ob-

Pel que fa a primària, en un dels tallers

jectiu de dotar d’eines i estratègies als i les

es va treballar l’educació personalitzada

mestres per tal de poder realitzar una bona

i el model SEM d’enriquiment i, en l’altre, la importància de la

intervenció a l’aula amb
l’alumnat d’alt rendiment
acadèmic.
La jornada va començar
amb la ponència de la
senyora Montserrat Expósito, coordinadora del
programa de Enriquecimiento Altas Capacidades de la Comunidad
de Madrid. A continua-

El Carme
ha organitzat
la 1a Jornada
de Formació en
Altes Capacitats
de la capital
de Lleida

ció es van impartir qua-

creativitat i la inclusió
en el treball a l’aula amb
aquests alumnes.
Per últim, el taller de secundària se centrà en propostes metodològiques i
inclusives

per

atendre

l’alumnat talentós.
A continuació van intervenir les famílies amb fills
d’altes capacitats de la mà

tre tallers: dos adreçats als i les mestres

de Júlia Sarnago, presidenta de la Fanjac i

d’educació primària, un per a educació

amb la participació de les coordinadores

infantil i un altre per al professorat de se-

de l’Equip ICE d’altes capacitats Letícia Be-

cundària. Aquests van ser conduïts per

nedí i Rosa M. Garzón. Aquest és un equip

expertes en el camp de les altes capaci-

format per mestres d’educació primària,

tats com la mateixa Montserrat Expósito,

secundària i universitat, psicopedagogs,

la Iolanda López, la Maria S. Dauder i la

psicòlegs, etc. que treballen conjuntament

Coral Elizondo.

en la recerca de les altes capacitats i que
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van venir a compartir, amb els participants

educativa amb l’alumnat talentós i amb al-

en la jornada, la feina que realitzen en les

tes capacitats.

seves trobades mensuals a la UdL.

A més a més, també s’ha estat treballant

L’escola, fa dos anys, va apostar pel talent

en l’elaboració de recursos i estratègies per

i aquesta jornada és el producte de la fei-

tal de poder atendre i donar resposta a les

na que s’ha realitzat al llarg d’aquests dos

necessitats educatives d’aquest alumnat.

cursos acadèmics, durant els quals ha es-

En aquests dos anys, s’han dut a terme dife-

tat immersa en el projecte Erasmus KA219,

rents trobades de coordinació i formació en

juntament amb escoles d’Estònia, Polònia,

els cinc països participants en el projecte.

Turquia, i Lituània.

El treball conjunt amb aquestes escoles eu-

El projecte s’anomena GATES “Gifted and

ropees ha permès a l’escola poder compar-

Talented Educational Support” i els mes-

tir idees, recursos i eines de treball que han

tres de l’escola, coordinats per la Gemma

enriquit la metodologia del centre i, també,

Saladrigues i el seu equip Erasmus+, han

ha ajudat a canviar la mirada dels docents

estat treballant i formant-se en l’atenció

envers a aquesta tipologia d’alumnat.

