
 

Entretemps a les aules*: Jocs literaris aplicables a classe. 

Condicions generals de la nostra intervenció. 

*Aules de primària i secundària, aules d'educació especial, de cicles 

formatius i de formació d'adults. 

 

Després de tres anys d’experiència intervenint a les aules (escola Montpalau d’Argelaguer i 

escola Santa Fe de Medinyà), el 2019, Entretemps ha consolidat la seva aportació en 

l’àmbit de l’aplicació a classe de jocs literaris amb un curs de 30h reconegut pel 

Departament d’Educació. Podeu consultar totes les informacions del curs aquí.  

Paral·lelament a les convocatòries anuals del curs, Entretemps continua intervenint a les 

aules, aportant als docents una versió reduïda de la totalitat del curs.  

 

Condicions de realització 

La nostra experiència ens mostra que, per tal que els docents puguin aprofitar i integrar les 

eines que facilitem i explorem durant la nostra intervenció, cal que l’equip de docents del 

centre educatiu interessat es comprometi a un mínim de 4 sessions amb nosaltres, que 

equival a un mínim de 6h (cada sessió té una durada d’una hora i mitja). A més, cal que 

l’equip de docents no superi les 10 persones per grup. En cas contrari, caldrà dividir el 

grup i realitzar dues sessions distintes.     

Amb cada centre educatiu interessat, abans de començar la nostra intervenció, es fixaran 

els dies i horaris de les sessions. En cas que a les membres d’Entretemps els sorgeixi 

algun impediment per una de les sessions, aquesta es recuperarà tan aviat com es pugui, 

acordant un nou dia amb el centre. En cas contrari, si l’impediment ve de la part del centre, 

aquella sessió no es recuperarà.  

 

Condicions de pagament 

Entretemps cobra per avançat el 75% del cost total de la nostra intervenció, via 

transferència bancària. El 25% restant, el cobrem abans de la finalització de la intervenció. 

 

Tarifes 

El cost de la sessió (d’hora i mitja de durada) inclou la preparació, la realització, el 

material didàctic i el desplaçament: 110€ (per un grup de màxim 10 persones) o 75€ (per 

grup, si cal dividir l’equip de docents en dos o més grups). 

https://entretempsescriu.wordpress.com/cursos-per-a-docents/

