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6000070020  Equip ICE Geografia en xarxa
2019-2020  Grup de treball. Secundària Obligatòria i batxillerat

30/10/2019 - 15/6/2020 (30 hores) de h a h
U Edifici del Rectorat de la Universitat de Lleida
Pl. Víctor Siurana, 1  (Lleida) 

Inscripció  01/09/2019 - 30/10/2019

Requisits de certificació  Assistència al 80%

Descripció  L’equip Geografia en xarxa és un grup de treball amb una llarg
recorregut amb el nom previ de Seminari de Geografia Local.
L’objectiu principal és fer una geografia planera que arribi i desperti
interès entre l’alumnat d’ESO i Batxillerat i alhora doni eines
tecnològiques i recursos teòrics al professorat per facilitar la seva
docència.

Objectius  L’objectiu prioritari és fer una geografia planera que arribi i desperti
interès entre l’alumnat d’ESO i Batxillerat i alhora doni eines
tecnològiques i recursos teòrics al professorat per facilitar la seva
docència.

D’acord amb el propòsit essencial de colꞏlaboració entre professors
del departament de Geografia de la UdL i professors de secundària
entorn la matèria de geografia, que s’adreça especialment a la
matèria de batxillerat, es proposen els objectius següents:

- Coordinació conjunta de treballs de recerca per introduir a
l'alumne a la recerca universitària
- Organització de xerrades per la millora curricular i didàctica del
professorat
- Organitzar les Olimpíades de Geografia i realitzar la fase local a
la Universitat de Lleida per al conjunt d’alumnes de batxillerat de la
província de Lleida
- Celebrar la Nit de la Geografia, en coordinació amb societats
geogràfiques d'arreu del món
- Donar suport i facilitar la infraestructura per celebrar el Mapaton
Humanitari a la UdL. Aquesta es una iniciativa que agrupa
voluntaris per elaborar cartografia d'urgència d'indrets en conflicte
que no disposen de cartografia. Aquesta activitat es realitza amb la
colꞏlaboració de Metges Sense Frontera.
- Xerrades sobre temes geogràfics per part d’especialistes en
Geografia

Continguts  El seminari planteja una reunió inicial de presentació dels nous
objectius i de benvinguda als nous participants. Al llarg del curs
acadèmic s’oferiran xarrades obertes als membres del seminari i a
estudiants de batxillerat interessats.

En les trobades successives es colꞏlaborarà per dur a terme de
manera atractiva i lúdica les tres activitats exposades anteriorment.
L’objectiu es arribar al màxim públic i fer ressò en la pròpia
societat.

Paralꞏlelament es plantejarà potenciar el treball de camp, la
recerca, i l’ús de les noves tecnologies informàtiques en el treball
cartogràfic i estadístic en l’àmbit de la Geografia.

A mesura que es desenvolupi el seminari es concretaran per
consens activitats i temes d’interès entre els integrants de l’equip.

Les reunions es duran a terme al llarg de tot el curs acadèmic però
especialment en el primer quadrimestre. Les Olimpíades, la Nit de
la Geografia i el Mapaton es duran a terme entre el març i el abril
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del 2020.

Formador/a  Montse Guerrero i Glòria Garcia

Organització  ICE de la Universitat de Lleida

E-mail  francesc.alamon@udl.cat

Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

Pla de formació permanent
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