FORMACIONS CREATIVES I INNOVADORES

MINIMONS A L'AULA
AMB LA METODOLOGIA CREALIJ

CREATIVITAT, RECURSOS NATURALS
EMOCIONS, ACOMPANYAMENT,
LITERATURA INFANTIL I JOC
Proposta creada i impartida per

BENVINGUDA, BENVINGUT! ABANS DE COMENÇAR...
I
Per què les formacions de l'Institut de la Infància són
una experiència única, inspiradora i especial?
Amb més de 2.000 docents formats en Minimons i gràcies a la col·laboració amb
CRP, estem contribuint a canviar la mirada a les aules.
Estem transformant la manera d'acompanyar el procés d'aprenentatge de
l'alumnat a partir del joc. És accessible a tothom a partir de poques hores formatives
i sense comprar materials.
Escolta activa i atenta. Les propostes de formacions per nivells que t'oferim es
poden modificar d'acord amb les teves necessitats.
Qüestionari previ per als participants. En funció de les seves inquietuds, perfils i edats
amb les quals treballen, ajustem continguts per a acostar-nos a la seva realitat.
Amb més de 30 edicions, les nostres formacions sobre Minimons són les úniques
reconegudes pel Departament d'Educació.
Continguts fruit de l'experiència de mestres a l'aula + la nostra trajectòria de 19
anys amb la Metodologia CREALIJ sobre Minimons:
Les formacions són com nines russes. Inclouen, amb una mirada transversal,
diversos temes i un procés d'aprenentatge únic, ric i molt dinàmic.
Els assistents en les valoracions afirmen que el temps passa volant i que poden
aplicar les idees des de l'endemà!
Impartits per dos docents com a parella pedagògica, ens permet atendre la
dinàmica, preguntes i participació del grup.
Apliquem el treball del nostre equip interdisciplinari: una bibliotecària, una
psicopedagoga, tres mestres i una psicòloga-psicoterapeuta infantil.
Formació en línia per zoom (format presen-line). En casos puntuals podríem acollir
part de la formació al nostre espai-laboratori creatiu amb exposició de material.

ELS MINIMONS AMB LA METODOLOGIA CREALIJ
FORMACIÓ NIVELL 1. INTRODUCTORI (2 HORES)

Nivell 1
Continguts:
Per què els infants han de jugar a l'escola?
5 beneficis del joc.
Què és i què no és un Minimon?
Els Minimons a l'aula
Metodologia CREALIJ (Creativitat, Acompanyament emocional, Literatura
Infantil i Joc).
Jugar i llegir... llegir i jugar.
Imatges inspiradores.

Metodologia:
1ª part amb continguts teòric-pràctics.
2ª part amb respostes a les preguntes dels participants.

Horari: 2 hores.
Pressupost: Base 294,11€ - 15% IRPF 44,11€= 250,00€
Inclou:
Dos docents que aporten la mirada des de l'aula i des de la psicologia
infantil.
Material bibliogràfic sobre el tema, i guia de llibres recomanats a l'aula.

COM COMENÇAR A FER MINIMONS A L'AULA
FORMACIÓ NIVELL 2. BÀSIC (4 HORES)

Nivell 2 (inclou els continguts del Nivell 1 + aquest programa):
Aportacions de Reggio Emilia, Waldorf, la teoria de les petites peces
soltes i la Capsa de joc psicoterapèutica.
Com apliquem els minimons a l’aula?
Principals diferències entre Minimons en les etapes 0-3 i 3-6.
Diferents tipus de Minimons.
L'acompanyament de l'adult.
Metodologia:
1ª part amb continguts teòric-pràctics.
2ª part amb respostes a les preguntes dels participants.

Horari: 4 hores (en un matí de dissabte o en dues tardes)
Pressupost: Base 588,23€ - 15% IRPF 88,23€= 500,00€
Inclou:
Dos docents que aporten la mirada des de l'aula i des de la psicologia
infantil.
Material bibliogràfic sobre el tema, i guia de llibres recomanats a l'aula.
Invitacions gratuïtes a les assistents per a la Jornada de literatura infantil o
càpsula formativa (organitzades per l'Institut de la Infància).

CLAUS I PAS A PAS PER INCORPORAR ELS MINIMONS I
PECES SOLTES A L'AULA
FORMACIÓ NIVELL 3, COMPLET (6 HORES)

Nivell 3 (inclou els continguts dels Nivells 1 + 2 + aquest programa)
5 claus per a començar a implementar-los a l'aula amb el pas a pas
Les peces soltes: abans, durant o després dels Minimons?
Els llibres: àlbums il·lustrats, contes, informatius...
Com i quan introduïm els llibres? Diferents models.
El procés creatiu del docent i el procés creatiu de l’alumnat: Taller
d'experimentació amb peces soltes.
Més imatges inspiradores.
Metodologia:
1ª part amb continguts teòric-pràctics.
2ª part amb resportes a les preguntes dels participants.
3a part amb el Taller experimental de peces soltes.
Horari: 6 hores (2 sessions de 3 h o 3 sessions de 2 h o en un dissabte).
Pressupost: Base 882.33€ - 15% IRPF 132,34€= 749,99€
Inclou:
Dos docents que aporten la mirada des de l'aula i des de la
psicologia infantil.
Material bibliogràfic sobre el tema, i guia de llibres recomanats per
a l'aula
Invitacions gratuïtes a les assistents per a la Jornada de literatura
infantil o la càpsula formativa (organitzades per l'Institut de la
Infància)

IMPLEMENTANT PROJECTES DE MINIMONS D'AULA AMB
PECES SOLTES I LITERATURA INFANTIL PER A TOT EL CURS
FORMACIÓ NIVELL 4, 10 HORES

I
Aquesta és la formació que més èxit té entre els docents. Permet gaudir dels
continguts + crear un projecte i portar l'experiència a l'aula + tenir
l'acompanyament del nostre equip abans, durant i després d'implementarho.
Nivell 4 (inclou continguts dels Nivells 1 + 2 + 3 + aquest programa)
1- Desenvolupament emocional de 0 a 6 anys a través de l'observació
Aportacions de D. Winnicott: creativitat, joc i creixement emocional.
El joc: una eina per a apropar-nos al diagnòstic diferencial i les necessitats especials.
Pautes d’observació i valoració del joc lliure a l’escola.
2- Creació de la proposta de Minimons i peces soltes.
Assemblea, posada en comú i assessorament.
Preguntes freqüents.
3- Com avaluem el joc? Observació i valoració des de l’experiència psicoterapèutica
Criteris a tenir en compte
Documentació, com i per què és necessària
4- Sortim amb la proposta validada!
Creació de propostes/projectes per dur a l’aula
Metodologia:
1ª part amb continguts teòric-pràctics.
2ª part amb respostes a les preguntes dels participants.
3ª part amb Taller i programació
Horari: 10 hores. (4 sessions de 2,5 h o 4 sessions de 2,15 hs + 1 hora de treball
personal (creació del projecte))
Pressupost: Base 1176,44€ - 15% IRPF 176,46€= 998,98€
Inclou:
Dos docents que aporten la mirada des de l'aula i des de la psicologia infantil.
Material bibliogràfic sobre el tema, i guia de llibres recomanats per a l'aula
Invitacions gratuïtes a les assistents per a la Jornada de literatura infantil o la
càpsula formativa (organitzades per l'Institut de la Infància).
Contingut addicional: sessió de mentoring oberta en la qual coneixeran altres
experiències docents amb Minimons i podran continuar fent consultes

FORMACIONS IMPARTIDES PER
DIANA COMES I VERÒNICA BRONSTEIN

I
DIANA COMES i RIUS
Mestra infantil i psicopedagoga amb més de trenta anys
d’experiència a l’escola.
Actualment, és la directora psicopedagoga de l’escola bressol Sol
Solet (Sant Cugat de Vallès).
Formadora d’educadors i professionals en temes de pedagogia
activa, i especialista en Educació Infantil.
Coordinadora de formacions en línia i projectes d’acompanyament
familiar a l’Institut de la Infància.

VERÓNICA BRONSTEIN
Psicòloga i psicoterapeuta especialitzada en l’atenció de nens,
adolescents i orientació de famílies.
Cofundadora i directora de l’Institut de la Infància.
Assessora i formadora de l’Escola Montessori Palau (Girona i
Figueres).
Responsable del programa 'M'estimes, m'estimo, t'estimo',
d’acompanyament en l’educació afectivosexual.
Formadora en diversos centres escolars.
Autora dels llibres 'Niños creativos' y 'Niños felices', de RBA.

PER A CONÈIXER MÉS

L'INSTITUT DE LA INFÀNCIA

Associació sense ànim de lucre, creada per
millorar l'atenció dels infants i adolescents, a
través de l'acompanyament i suport dels adults
amb els quals es vinculen.
Som una plataforma i punt de trobada
d'educadors, famílies, professionals, i
institucions.
Creem programes de formació innovadors i
desenvolupem iniciatives d'atenció a la
infància.

Rambla Can Mora 11, 4t 1ª. Sant Cugat del Vallès
www.institutdelainfancia.org
institutdelainfancia@gmail.com
Instagram: @institutdelainfancia
+34 610290914

