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TERCER SIMPOSI SOBRE APRENENTATGE COOPERATIU: ENSENYAR A 

APRENDRE EN EQUIP 

(PROGRAMA CA/AC: "COOPERAR PER APRENDRE / APRENDRE A 

COOPERAR") 

VIGO, 1 I 2 DE JULIOL DE 2015 

 

 

 

 

LA XARXA KHELIDÔN DE CENTRES PER A L’APRENENTATGE COOPERATIU (de la qual ja us hem 
parlat en altres ocasions) serà inscrita en el Registre d'Associacions de la Universitat de 
Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), que li donarà cobertura legal. Aquest 
III Simposi, doncs, ja està organitzat per la Xarxa Khelidôn en el marc de les activitats 
del Centre de Formació Contínua de la UVic-UCC. Per aquest motiu, ja apareixen en 
aquesta circular el logotip de les dues institucions. 

Aquesta és l'última circular que us enviem. És possible, de tota manera, que en el 
programa definitiu hi hagi encara alguna petita modificació. 

En aquesta presentació volem assenyalar que cal que presteu una especial atenció a 
alguns dels apartats d'aquesta circular: 

Apartat 3: A qui va dirigit el Simposi i condicions per a poder participar-hi. Llegiu-lo. Hi ha 
novetats en relació a les circulars anteriors. 

Apartat 6: En la inscripció cal senyalar tres dels “debats per a avançar”, por ordre de 
preferència, ja que es limita a 20 el nombre dels participants. 

Apartat 7: S'ha afegit una nova Taula de Comunicacions. Ara hi haurà 11 en total. 

Apartat 8: Per als que no us acabeu d'animar a presentar una comunicació, llegiu-vos 
aquest apartat on s'aporten algunes idees per a les comunicacions i orientacions per a la 
seva presentació: veureu no és tan complicat com sembla ... 

Apartat 9: Per fi tindrem la primera Assemblea General de la Xarxa Khelidôn, la que 
vindrà a ser l'assemblea constituent d'aquesta xarxa de centres per a l'aprenentatge 
cooperatiu, de la qual venim parlant des del Simposi de Donostia. 

Apartat 10: Aquí trobareu les instruccions per fer correctament la Inscripció al Simposi. 
Llegiu-les amb atenció abans d'iniciar el procés d'omplir el formulari. 

Us esperem a Vigo! 

El Comitè Organitzador 

 

QUARTA I ÚLTIMA CIRCULAR – 20 DE MAIG DE 2015 
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El III Simposi sobre Aprenentatge Cooperatiu: Ensenyar a aprendre en equip es 
celebrarà a la ciutat de Vigo, els dies 1 i 2 de juliol del 2015 a el següent centre: 

IES POLITÉCNICO DE VIGO 

Rúa Torrecedeira, 88.  36208 Vigo.   

Tel. 986 213 025  / ies.politecnico.vigo@edu.xunta.es. 

 

 

Des del primer Simposi celebrat a Vic l’any 2011, venim reflexionant i debatent a 
l’entorn d’una sèrie de qüestions o reptes que se’ns han presentat en l’aplicació del 
Programa CA/AC. 

En aquest tercer Simposi pretenem presentar ja alguns marcs de referència i 
experiències interessants entorn aquests reptes. 

El primer dia del Simposi es centrarà fonamentalment en diversos “DEBATS PER A 
AVANÇAR” que es desenvoluparan de forma simultània: 

� Pel matí, a cada debat es presentarà una petita ponència a manera de marc de 
referència i s’oferiran algunes experiències pràctiques com a il·lustració del que ja 
s’està aconseguint a la pràctica. 

� Per la tarda, els participants a cada debat, aportaran el seu punt de vista i, 
juntament amb els ponents debatran sobre els respectius temes i intentaran 
arribar a algunes conclusions que es presentaran, en forma de document final, en 
la clausura del Simposi. 

El segon dia del Simposi els participants tindran l’oportunitat d’aportar una 
comunicació relacionada amb la seva experiència entorn a l’aprenentatge cooperatiu 
que vulgui compartir i discutir amb els seus “col·legues”: sigui una experiència més o 
menys positiva, sigui un repte que s’ha plantejat i no sap com superar... Aquestes 
comunicacions es presentaran en dos blocs (abans i després del descans) i es 
distribuiran en diferents taules temàtiques. 

Finalment, en aquest Simposi, també tindrà lloc la primera Assemblea General de la 
Xarxa Khelidôn –que es va presentar en el Simposi de Donostia-, prevista per al primer 
dia del Simposi, per la tarda, després del descans. 

Pel que acabem de dir, els objectius generals del III Simposi són els següents:  

1. Debatre i arribar a conclusions a l’entorn dels principals reptes que s’han plantejat 
en l’aplicació del Programa CA/AC sobre els quals hem reflexionat durant els últims 
anys. 

2. Compartir, a través de comunicacions, la nostra experiència –com a docents o com 
a assessors o assessores- en l’aplicació del Programa CA/AC per introduir 
l’aprenentatge cooperatiu a l’aula per fer-la més inclusiva. 

3. Celebrar la primera Assemblea General de la Xarxa Khelidôn de centres per a 
l’aprenentatge cooperatiu. 

 

1. Dies i lloc de celebració 

2. Presentació i objectius generals 
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El III SIMPOSI SOBRE APRENENTATGE COOPERATIU va dirigit a tots els mestres, 
professors, i assessors que estan participant, o que ja han participat en algun dels 
processos de formació/assessorament sobre el Programa CA/AC ("Cooperar per 
Aprendre/Aprendre a Cooperar"), qualsevol que sigui l'etapa d'aquest procés en què 
es troben (etapa d'introducció, etapa de generalització, o etapa de consolidació). Ara 
bé, us animem, no només a assistir al Simposi, sinó a participar activament en un 
dels Debats del primer dia i a explicar alguna experiència (per petita que sigui) en 
relació a l'aprenentatge cooperatiu en aplicació del Programa CA/AC, en una de les 
taules de comunicacions del segon dia. En aquest cas, rebreu un "certificat 
d'aprofitament" i un altre "certificat de participació". 

Més endavant, en aquesta mateixa circular (apartat 8), trobareu algunes idees sobre el 
que podeu aportar a les comunicacions i algunes orientacions pràctiques per fer-ho. 

De tota manera, el Simposi també està obert a altres persones -docents, assessors ... 
- que vulguin assistir-hi com a observadors per conèixer el Programa CA/AC i el 
procés de formació/assessorament que s'està duent a terme sobre aquest programa. 
Aquestes persones només rebran un “certificat d'assistència”. 

 

 

 

 

 

 

Dia 1 de juliol de 2015 

9 – 9’30 h Arribada i lliurament de materials 

9’30 – 10 h Inauguració del Simposi 

10 – 11’30 h Conferència inaugural 

11’30 – 12  h Descans 

12 – 14 h DEBATS PER AVANÇAR (Primera part) 

 (Pausa per dinar) 

16 – 18 h DEBATS PER AVANÇAR (Segona part) 

18 – 18’30 h Descans 

18’30 – 20 h PRIMERA ASSEMBLEA GENERAL DE LA XARXA KHELIDÔN 

Dia 2 de juliol de 2015 

9 – 10’30 h Taules de comunicacions (Primer bloc) 

10’30 – 11 h Descans 

11 – 12’30 h Taules de comunicacions (Segon bloc) 

12’30 – 14 h Conclusions del Simposi i acte de clausura 

3. A qui va dirigit el Simposi i condicions per a participar-hi 

4. PROGRAMA GENERAL 
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"El desenvolupament de societats més inclusives des de l’escola". A càrrec de la 
Dra. Ángeles Parrilla Latas de la Universitat de Vigo.  

 

 

 

Cada un d’aquests debats tindrà dues parts: Pel matí hi haurà una petita ponència 
entorn al tema de debat i es presentaran algunes experiències. Per la tarda, 
s’organitzarà un debat amb tots els participants, en el qual tots els que vulguin 
podran fer-hi alguna aportació personal. 

Es limitarà a 20 el nombre de participants en cada debat. En el moment de la 
inscripció, cada participant podrà escollir tres opcions, per ordre de preferència. Es 
tindrà en compte l'ordre d'inscripció i quan en un debat s'hagi arribat a 20 inscrits 
s'adjudicarà la següent opció. 

Els debats previstos son els següents: 

1. EL PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ DEL PROJECTE D’APRENENTATGE COOPERATIU DEL CENTRE 

Ponents: José Ramón Lago (UVic), Pedro Roa (Berritzegune de Irún), Rosana Díaz 
(CEIP Nantes. Sanxenxo, Pontevedra) 

Testimonis/experiències: CEIP Pena de Francia. Mos (Pontevedra) i Col·legi CIDE 
(Palma, Illes Balears). Escola La Llàntia (Mataró, Barcelona).  

Contingut: Com podem anar avançant en la construcció del Projecte d’AC del 
centre: paper dels assessors, dels coordinadors i de la comissió d’AC, exemple de 
projectes d’AC del centre. 

Coordinació del Debat: José Ramón Lago (UVic) y Rosana Díaz (CEIP Nantes. 
Sanxenxo, Pontevedra) 

2. AVALUACIÓ I APRENENTATGE COOPERATIU 

Ponents: Mila Naranjo (UVic), Montse López (Escola La Granada. La Granada, 
Barcelona), María José López (IES Pino Manso. O Porriño, Pontevedra), y Nieves 
Dapoza (Centro de Formación y Recursos, Vigo). 

Testimonis/experiències: IES Pino Manso (O Porriño, Pontevedra). Escola La 
Granada (La Granada, Barcelona), CEIP Parque Europa (Utebo, Zaragoza). 

Contingut: S’aprofundirà sobre l’avaluació i l’aprenentatge cooperatiu en aquestes 
tres dimensions: (a) L’avaluació dels aprenentatge curriculars apresos a través 
d’estructures cooperatives; (b) L’avaluació del contingut “treball en equip” com 
una competència més que hem d’ensenyar i l’alumnat ha d’aprendre; i (c) 
L’avaluació i l’acreditació de l’aprenentatge cooperatiu. 

Coordinació del Debat: Verònica Jiménez (UVic) i Nieves Dapoza (Centro de 
Formación y Recursos, Vigo). 

 

5. Conferència inaugural 

6. DEBATS PER A AVANÇAR 
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3. PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES EN L’APRENENTATGE COOPERATIU 

Ponents: Concha Breto (CEIP Parque Europa. Utebo, Zaragoza),  María José 
Nogueira (CEIP de Sobrada. Tomiño, Pontevedra), i Carles Rodrigo (Col·legi Sagrada 
Família. Sabadell, Barcelona). 

Testimonis/experiències: CEIP de Sobrada (Tomiño, Pontevedra); CEIP Parque 
Europa (Utebo, Zaragoza), Escola  Camí de Mig (Mataró, Barcelona). 

Contingut: En alguns centres algunes famílies s’han estranyat de l’adopció de 
l’aprenentatge cooperatiu i fins i tot algunes han protestat pel fet que els seus fills 
hagin de treballar a classe d’aquesta manera. Volem aprofundir sobre com 
comunicar i argumentar a les famílies l’aprenentatge cooperatiu i com podem fer-
les participar –i comprendre des de la pràctica- aquesta forma de treballar. 

Coordinació del Debat: Carles Rodrigo (Col·legi Sagrada Família. Sabadell, 
Barcelona) i María José Nogueira (CEIP de Sobrada. Gondomar, Pontevedra) 

4. LA PARTICIPACIÓ EN ELS EQUIPS AMB ALUMNES QUE ES TROBEN AMB MAJORS BARRERES PER A 

L’APRENENTATGE 

Ponents: Jesús Soldevila (UVic),  Mariví Fernández (Berritzegune de Irún);  María 
Teresa Díaz (CEIP Plurilingüe Alexandre Bóveda. Chapela, Redondela, Pontevedra). 

Testimonis/experiències: CEIP A Guia (Moaña, Pontevedra), Dawn Galicia,  Ikastola 
Bizarain (Rentería, Gipuzcoa). 

Contingut: El Programa CA/AC va néixer, precisament, per fer possible la inclusió a 
les aules comunes dels alumnes que es troben amb més barreres per a la 
participació i l’aprenentatge (degudes a diversos factors: socials, culturals, 
funcionals). Pretenem aprofundir sobre les diferents estratègies que s’han anat 
desenvolupant per assegurar la participació de tots els membres de l’equip, inclòs 
en aquells equips en els quals algun dels seus membres ha de superar majors 
barreres per a l’aprenentatge, i a pesar que el nivell de competència entre ells sigui 
molt dispar.  

Coordinació del Debat: Jesús Soldevila (UVic) y Maite Díaz (CEIP Alexandre Bóveda. 
Chapela, Vigo). 

5. COMPETÈNCIES BÀSIQUES I APRENENTATGE COOPERATIU 

Ponents: Carmen Vaz (Centro de Formación y Recursos, Vigo), Joxe Mari Arakama 
(Berritzegune de Lasarte) i Sylvia Mateo (Centro de Profesorado. Alcañiz, Teruel) 

Testimonis/experiències: CEIP A Escardia (Villagarcía de Arousa, Pontevedra), 
Colegio Salesianos (Urnieta, Guipuzcoa), Colegio Público Bizarain (Renteria, 
Guipuzcoa), Col·legi Pompeu Fabra (Salt, Girona). 

Contingut: L’aprenentatge cooperatiu s’ha mostrat com un mitjà molt eficaç per 
desenvolupar, practicant-les, una infinitat de competències bàsiques. Es pretén 
aprofundir sobre alguns aspectes al respecte: quines competències estan més 
relacionades amb l’aprenentatge cooperatiu i a través de quines estratègies podem 
desenvolupar-les i avaluar-les en els equips de base, en una estructura cooperativa 
de l’aprenentatge. 

Coordinació del Debat: Carmen Vaz (Centro de Formación y Recursos, Vigo), Manel 
de la Fuente (Centre de Recursos Pedagògics Vallès Oriental III. Sant Celoni, 
Barcelona). 
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6. DE L’APRENENTATGE COOPERATIU COM A RECURS A L’APRENENTATGE COOPERATIU COM A 

CONTINGUT (DE LES ESTRUCTURES COOPERATIVES AL PLA D’EQUIP)  

Ponents: Pere Pujolàs (UVic), Ferran Juan (Institut de Formació. Palma), Mercedes 
Coto  (CEPEI de Cova Terreña. Baiona, Pontevedra) 

Testimonis/experiències: CPEI de Cova Terreña (Baiona, Pontevedra, Escola 
Germans Corbella (Cardedeu, Barcelona), Col·legi La Salle (Manlleu, Barcelona). 

Contingut: Els Àmbits A i B del Programa CA/AC (cohesió de grup i l’ús de les 
estructures cooperatives en diferents àrees com un recurs més per ensenyar, 
respectivament) son els que més fàcilment s’apliquen en el desenvolupament 
d’aquest programa en els centres escolars. Però en l’Àmbit C (el treball en equips 
com a un contingut a ensenyar) ens trobem amb majors dificultats i resistències a 
l’hora d’aplicar-lo. En aquest debat es pretén aprofundir sobre aquest àmbit: com 
ensenyem a treballar en equip a través dels instruments que el programa ens 
ofereix: els plans d’equip, el “diari de sessions” i les rúbriques per avaluar-los. 

Coordinació del Debat: Dolors Dorca (La Salle. Manlleu, Barcelona) y Mercedes 
Coto (CEPEI de Cova Terreña. Baiona, Pontevedra). 

7. L’APRENENTATGE COOPERATIU I LES TECNOLOGIES DE L’APRENENTATGE I LA COMUNICACIÓ 

Ponents: Maria Teresa Segués (UVic), Mercè Juan (CEIP Bernat de Riudemeia. 
Argentona, Barcelona) y Domingo Fernández (CEIP Sobrada. Tomiño, Pontevedra) 

Testimonis/experiències: CEIP Sobrada (Tomiño, Pontevedra), Escola Soler de 
Vilardell (Sant Celoni, Barcelona), Muñagorri (Berastegui, Guipuzcua), Ikastola 
Arrigorriaga (Arrigorriaga, Vizcaya). 

Contingut: Augmenta el nombre de centres que relacionen l’aprenentatge 
cooperatiu amb les tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació, i que apliquen 
el Programa CA/AC amb aquestes tecnologies. Volem aprofundir sobre com aplicar 
les estructures cooperatives a través d’aquestes tecnologies, no només dins la 
classe d’una manera presencial, sinó també fora d’aquesta, d’una manera virtual. 

Coordinació del Debat: Jordi Vila (UVic) y Domingo Fernández (CEIP Sobrada. 
Gondomar, Pontevedra). 

8. LA COHESIÓ DEL GRUP I DE L’EQUIP I LA COHESIÓ SOCIAL 

Ponents: Gemma Riera (UVic), Mercedes Alfaro (IES Pino Manso. O Porriño, 
Pontevedra), Natividad Bouzas (Centro de Formación y Recursos, Pontevedra).  

Testimonis/experiències: Mercedes Alfaro (IES Pino Manso. Porriño, Pontevedra), 
Escola Les Savines (Cervera, Lleida). 

Contingut: La cohesió de grup (que constitueix l’Àmbit A del Programa CA/AC) no 
es redueix a una sèrie d’actuacions prèvies per “preparar el terreny” i predisposar 
als alumes per treballar en equip. És quelcom que transcendeix aquestes 
actuacions i suposa una espècie d’ “immersió a la cooperació”, en uns valors que 
impregnen actituds i conductes que marquen al grup classe i als diferents equips 
que el componen, actituds i conductes que després han de mantenir-se en l’entorn 
més pròxim dels alumnes i que han de contribuir a crear una comunitat, una 
societat, més justa, més solidària, més democràtica i més respectuosa amb les 
diferències. 
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Coordinació del Debat: Ariadna Vilarrasa (UVic) y Natividad Bouzas (Centro de 
Formación y Recursos, Pontevedra). 

 

 

A la taula següent s’especifiquen les 11 taules de comunicacions previstes, així com el 
coordinador o la coordinadora de cada taula i el seu correu electrònic: 

Taula de comunicacions Coordinador/a e-mail 

1 Educació infantil Santiago Cadarso Vázquez 

(CPI de Atios. Valdoviño, A 
Coruña) 

cadarso@edu.xunta.es 

2 Educació Primària Maria Encarnación Marin 
Gallego (CEIP de 
Laredo.Chapela, 
Redondela.                                            
Pontevedra)  

mariem@edu.xunta.es 

3 Escoles rurals (ZER, 
CRA…) 

Monserrat Varela  Losada  
(CRA Antía Cal. Gondomar,                                                      
Pontevedra)  

mvarelalosada@edu.xunta.es 

4 Educació Secundària 
Obligatòria 

María Natividad  Torres 
Chaves  (IES 
Pontecaldelas.                                                             
Pontecaldelas, 
Pontevedra)     

axauna@gmail.com 

5 Batxillerat Verónica Cortizo Garrido  
(CPR  Plurilingüe Sagrado 
Corazón de Jesús,  
Pontevedra).   

veronica.espaciorientacion@gmail.com 

6 Cicles Formatius 
(Formació Professional) 

Mª Rita López Castro (IES 
de Catabois. Ferrol, A 
Coruña)   

ritalc@edu.xunta.es 

7 Suport a la inclusió María Delfina Bañobre 
Durán  (Centro de 
Formación y Recursos de 
Ferrol)   

delfina@edu.xunta.es 

8 Música Ana Mª Mariño  Álvarez 
(Centro de Formación y 
Recursos de Vigo)   

amaral@edu.xunta.es 

9 Educació Física Ana Isabel Couso (CEIP A 
Guia. Moaña)   

cousodominguez@edu.xunta.es 

10 Llengua estrangera Domingo Fernández. CEIP 
Sobrada. Tomiño.  

mincas@edu.xunta.es 

11 Assessorament, 
consolidació i 
institucionalització de 
l’AC 

Carmen Vaz  Dapía 
(Centro de Formación y 
Recursos de Vigo)  

cvaz@edu.xunta.es 

 

7. TAULES DE COMUNICACIONS 
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En cada taula (tant en el bloc d'abans del descans com en el bloc de després) es podran 
presentar quatre comunicacions, disposant de 15 minuts per a cada comunicació i de 
30 minuts al final per al debat entre els participants a la taula. 

En funció del nombre de comunicacions presentades a cada taula se’n podrà suprimir 
alguna o bé es podrà augmentar el nombre d'espais per a les que rebin més 
comunicacions. 

En el moment de la matrícula, haureu d'indicar en quina taula teniu intenció de 
participar presentant una comunicació, o bé en quina taula voleu assistir. 

Uns dies abans del Simposi els participants que presentin alguna comunicació hauran 
d'enviar la presentació que faran servir al coordinador o a la coordinadora de la taula 
corresponent. 

 

 

 

Com heu pogut veure, la intenció del Comitè Organitzador del Simposi és 
aconseguir que tots els participants -sigui individualment o entre diverses 
persones- presentin alguna comunicació sobre la seva experiència, per ser fidels al 
màxim al que és pròpiament un Simposi: una trobada entre professionals per 
compartir experiències i debatre sobre temes comuns. 

Per facilitar-vos aquesta participació aquí teniu algunes idees pràctiques: 

1. Què podeu aportar? 

Fonamentalment, una petita experiència que pugui "donar idees" a altres persones 
que participin en la mateixa Taula de Comunicacions. Per exemple: 

� Una dinàmica de grup que t'hagi funcionat molt bé a l'hora de cohesionar el grup 
classe.  

� Una estructura cooperativa que et funciona molt bé per a realitzar una 
determinada activitat (càlcul, lectura, ortografia ...). 

� Una estructura que utilitzes sovint en acabar una unitat didàctica per a repassar els 
continguts treballats i preparar l'examen. 

� Un tema que has treballat amb els teus alumnes utilitzant una tècnica cooperativa, 
combinada amb algunes estructures simples. 

� Com has aconseguit una determinada cosa que al principi et costava molt: que 
parlin en veu baixa, que participin més aquells que més els costa fer-ho... 

� Com has superat un determinat problema a l'hora de treballar en equip amb els 
teus alumnes.  

� Etc. 

2. Com podeu presentar-ho? 

Has de realitzar un mínim de tres diapositives de power point (o un altre sistema 
equivalent): 

8. Idees per a les comunicacions i orientacions per a la seva presentació  
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� Una per presentar el context de l'experiència: centre, nivell, grup d'alumnes... En 
aquesta primera diapositiva també ha de constar el nom i cognoms i dedicació 
(tutor, professor, assessor ...) de l'autor o els autors de la comunicació. 

� Una altra diapositiva per explicar l'experiència. 

� I una altra per valorar-la. 

A més, si ho considereu oportú. podeu afegir alguna diapositiva més o algun altre 
material per a "il·lustrar" l'experiència (alguna fotografia, alguna producció dels 
alumnes, etc.). 

De tota manera heu de tenir en compte que disposareu (per regla general) de 15 
minuts per fer la presentació. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Com s'indica en el programa general, el primer dia del Simposi, de les 18'30 a 20'00 
hores, tindrà lloc la primera Assemblea General de la Xarxa Khelidôn, que es va 
presentar al II Simposi celebrat a Donostia el mes de juny de 2013. 

En aquest primer Simposi, després que aquesta Xarxa ha estat legalitzada a través de la 
UVic-UCC (en el Registre d'Associacions de la qual s'està tramitant la inscripció de la 
Xarxa Khelidôn), celebrarem el que podem considerar l'ASSEMBLEA GENERAL 
CONSTITUENT de la Xarxa. Podreu assistir-hi totes les persones que participeu en el 
Simposi (a títol personal o en representació dels vostres centres). 

Com sabeu, es tracta d'una xarxa de centres per a l'aprenentatge cooperatiu, de la 
qual podran formar part centres i persones vinculades a un centre que hagin culminat 
el procés de formació/assessorament sobre el Programa CA/AC i ho estiguin 
generalitzant i consolidant en les seves aules. 

Per sol·licitar l'adhesió a aquesta xarxa –sigui com a centre o com a persona vinculada 
a un centre- s'ha d'omplir la sol·licitud formal i enviar-la juntament amb una petita 

9. ASAMBLEA GENERAL DE LA RED KHELIDÔN 
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memòria. Tots dos impresos –la sol·licitud i la memòria- els trobareu en el següent 
enllaç, que serà operatiu a partir del dia 1 de juny: 

https://sites.google.com/site/khelidoncaac/ 

Els centres po les persones interessades han d’enviar abans del Simposi aquests 
documents en format pdf a la següent direcció de correu electrònic:  
khelidon.caac@gmail.com  

Les persones o centres que participin en aquesta assemblea –i que a més reuneixin els 
requisits per formar part de la Xarxa- que no hagin pogut omplir i enviar la sol·licitud i 
la memòria abans del Simposi podran fer-ho durant el mes de setembre del proper 
curs. 

Els punts a tractar en aquesta Assemblea són els següents: 

1. Presentació de la Xarxa, dels seus estatuts i de la pàgina web de la mateixa. 

2. Presentació dels òrgans de gestió: 

� Equip Coordinador de cada zona 

� Comissió Permanent 

� Comissió executiva 

3. Ratificació dels òrgans col·legiats i els càrrecs unipersonals, fins a la pròxima 
Assemblea. 

4. Presentació del Pla de treball de la xarxa per als propers dos anys. 
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A partir del pròxim dimecres, 20 de maig, i fins el dia 22 de juny, podeu inscriure-
us al III Simposi sobre Aprenentatge Cooperatiu. 

Abans d’iniciar el procés d’inscripció llegiu amb atenció les següents 
instruccions: 

Per poder realitzar la inscripció heu de tenir a punt: 

� El resguard de la transferència amb l’import de la matrícula, en format 
pdf. 

� I a més, si presenteu una comunicació, un document en format Word 
amb un resum de la comunicació (amb un màxim de 150 paraules).  

Davant de qualsevol dubte sobre el procés d’inscripció podeu dirigiu-vos a 
aquesta adreça de correu electrònic: khelidon.caac@gmail.com  

Per poder fer la inscripciò en castellà heu d’anar al següent enllaç: 

http://form.jotformeu.com/form/51226031975351 

Per fer la inscripció en català heu d’anar al següent enllaç: 

http://form.jotformeu.com/form/51274227537355 

Per fer la inscripció en gallec heu d’anar al següent enllaç:: 

http://form.jotformpro.com/form/51384841300953 

Per fer la inscripció en èuscar heu d’anar al següent enllaç:: 

http://form.jotformpro.com/form/51376048113955 

El formulari d’inscripció té diferents apartats: 

1. Dades identificatives de la persona que s'inscriu. 

En primer lloc cal fer constar les dades de la persona que s'inscriu, algunes de les quals 
són imprescindibles per a poder generar automàticament els Certificats de Participació 
i de Presentació de Ponències o comunicacions. 

Molts dels camps són obligatoris. 

2. Matrícula 

A continuació es donen les instruccions per a la matrícula. 

Com ja vam anunciar, el preu de la matrícula és de 10 € que es destinaran a sufragar 
les despeses generals del Simposi. 

La inscripció no serà efectiva fins que no s'hagi ingressat en el compte que s'indica a 
continuació l'import de la matrícula. 

 

10. FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

Instruccions per a la inscripció 
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En el resguard de la transferència cal fer-hi constar les següents dades: 

Titular: Fundació Universitària Balmes 

Entitat: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (BBVA) 

Compte: 

IBAN: ES63 0182 6035 4502 0156 2570  

BIC:   BBVAESMMXXX 

Nom: És molt important que hi consti el nom i els cognoms de la persona que s’inscriu 

Concepte: III Simposi CA/AC 

Heu de convertir el resguard de la transferència en un document pdf per poder 
“seleccionar l’arxiu” des del formulari d’inscripció. 

3. Selecció del "Debat per avançar" 

En aquest apartat del formulari haureu d'indicar en primer lloc el tipus de participació. 
Es donen dues opcions: 

� Primera opció: Només assistència. En aquest cas només s'emetrà un "certificat 
d'assistència". 

Aquesta opció s'ofereix per donar la possibilitat d'assistir com a observadors a 
algunes persones que puguin estar interessades en conèixer més de prop el 
Programa CA/AC i com s'està aplicant en els centres escolars o com s'està oferint 
a través dels centres de professorat. 

Als que ja us heu format o bé us esteu formant en el Programa CA/AC i d'alguna 
manera ja esteu treballant entorn de l'aprenentatge cooperatiu –com docents o 
com assessors- us demanem que feu la segona opció. 

� Segona opció: Assistència i participació. En aquest cas es participa en un dels 
debats i es presenta una comunicació en una de les taules de comunicacions. Si és 
així els participants rebran un "certificat d'aprofitament" i un "certificat de 
presentació" d'una ponència o d'una comunicació. 

A continuació, heu d'indicar el "Debat per avançar" en el qual voleu participar. Només 
es podrà participar en un ja que seran simultanis. 

Com sabeu, durant el primer dia del Simposi hem previst fer vuit "debats per avançar" 
sobre vuit qüestions d'interès que hem anat debatent durant els últims anys. Trobareu 
informació del contingut de cada un d'aquests debats i dels ponents o encarregats 
d'organitzar la ponència de cada un d'ells en aquesta mateixa circular, a l'apartat 6. 

En el formulari haureu escollir en el desplegable el títol de tres d'aquests debats, per 
ordre de preferència. A l'hora d'adjudicar el taller a cada participant se seguirà l'ordre 
d'inscripció: Quan en un debat s'arribi a 20 inscrits, s'adjudicarà l'opció següent. 

Finalment, en aquest apartat podreu formular, opcionalment, algun dubte o alguna 
qüestió que us agradaria tractar al llarg del debat. En aquest cas, podeu escriure a 
l'apartat reservat per a això un breu text (màxim 50 paraules). 

4. Selecció de la "Taula de comunicacions" 

Com sabeu també, bona part del matí del segon dia la dedicarem a la presentació de 
comunicacions per part de tots els participants. Juntament amb els "debats per 
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avançar", les "taules de comunicacions" constitueixen l'eix fonamental d'un simposi: 
ens reunim (cada dos anys, en el nostre cas) per debatre sobre qüestions comunes i 
per compartir la nostra experiència. 

Sense les vostres comunicacions, la nostra trobada no seria pròpiament un simposi. 
La vostra participació presentant una comunicació en alguna d'aquestes taules és 
molt important. 

Per a això heu d'indicar en el desplegable el títol de la taula en la qual participareu. 
Només podeu escollir una taula, ja que es celebraran de forma simultània. 

I a continuació haureu assenyalar en qualitat de què participareu: 

� Presentant una comunicació 
� Com a assistent 

Els que presentareu una comunicació heu d'omplir els camps següents. Si diverses 
persones presenteu la mateixa comunicació, només una ha d'omplir els camps 
restants: 

� Els autors de la comunicació (per ordre alfabètic del primer cognom) 
� El títol de la comunicació. 
� El resum de la comunicació. Per a això, haureu de tenir a punt un altre document 

(en format Word) amb un breu resum de la comunicació (màxim de 150 paraules), 
per poder "seleccionar l'arxiu" des del formulari. 

 

 

 

El Centre de Formació Contínua de UVic-UCC emet dos tipus de certificat: Un certificat 
d'assistència per als que només hi han assistit, i un certificat d'aprofitament per als 
que, a més d'assistir-hi, hi han participat presentant una ponència o una comunicació, 
o coordinant un dels debats o una de les taules de comunicacions. Aquests, a més, 
rebran un certificat de presentació de ponència o comunicació. 

Les persones que s'inscriguin abans del dia 15 de juny rebran el certificat o els 
certificats que els correspongui en el propi Simposi. Les que s'inscriguin més tard, 
rebran el certificat o certificats corresponents uns dies després de la finalització del 
Simposi. 

 

11. Certificats 
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Les despeses de viatge i l'allotjament aniran a càrrec dels participants. 

A la taula següent hi trobareu informació sobre possibles allotjaments a la ciutat de 
Vigo (ordenats per proximitat al lloc de celebració del Simposi: Comte Torrecedeira, 
88). 

 

ALLOTJAMENTS Preu (nit/hab. doble (30-06 /1-07) 

Eurostars Mar de Vigo 

Avd. Beiramar 57-59 -  750 m     10 m 

57,50 € 

Hotel Puerta del Sol 

Praza Porta do Sol, 14 - 1,6 km   21 m 

40,50 € 

Hostal la Colegiata 

Praza da Igrexa, 3 - 1,7 km    22 m 

35 €     (desayuno gratis) 

Hotel Coia de Vigo 

Sanxenxo, 1 - 1,6 Km     22 m  Autobús L5 

52,80 € doble uso individual 
60 €  doble 

Hotel Vigo Plaza 

Progreso, 13 - 1,7 km        23 m  

32 € 

Sercotel Bahía de Vigo 

Cánovas del Castillo, 24 - 1,8 km    23 m 

54 € 

Hotel Puerta Gamboa 

Gamboa, 13 -  1,8 km    23 m 

70 € 

Hotel Inffinit 

Marqués de Valladares, 8 ----1,9 km   24 m 

70 € 

AC Hotel Palacio Universal by Marriot 

Cánovas del Castillo, 28 - 2 km     25 m 

70 € 

Hotel Compostela 

García Olloqui, 5 -  2 km       25m 

41,14 € (reservando 15 dias antes,  

si no 48,40 €) 

Silken América Vigo 

Pablo Morillo, 6  - 2,2 km     28 m 

69 € 

Gran Hotel Nagari Boutique & Spa 

Plaza de Compostela, 21 - 2,2, km   28 m 

100 € 

NH Palacio de Vigo 

García Barbón, 19 - 2,2 Km   28 m 

65,60 € 

Hotel Náutico 

Luis Taboada, 28  - 2,3 Km  30 m 

34 € (con desayuno) 

Hotel Atlántico 

García Barbón, 35 - 2,3  Km   30 m Autobús C3 

39,6 € individual 
48 €   doble 

Hotel del Mar 

Luis Tabaoada, 24----- 2,4 km   30 m 

32 € (cama 1,35) 

36€ (2 camas indv) 

Hotel Ciudad de Vigo 

Concepción Arenal, 5 ---- 2,4 km   30m 

70 € (Reserva por booking.com, 60 €) 

 

12. Viatges i allotjament 


