Fundació Escola Cristiana de Catalunya (AF 141.01)
Inscripció gratuïta, curs subvencionat

Mètode globalitzat. Treball per projectes
5, 12 i 19 de març, i 2 d’abril de 2019
Codi AF:
Programa:
Família:
Subapartat:
Modalitat:
Durada:
Dates:
Horari:

141.01
Sectorial: Educació i Formació
Serveis socioculturals i a la comunitat
Formació i educació
Presencial
30h
5,12 i 19 de març, i 2 d’abril de 2019
de 10h a 14h i de 15h a 18:30h

Presentació
La innovació educativa és un fet i les escoles s’hi han de posicionar. Moltes escoles i grups d’escoles ja
estan implementant projectes d’innovació. Uns projectes que, en funció de l’entorn plural i de realitats
molt diferents, tenen elements comuns i d’altres més singulars.
El que sí que estem veient són uns trets coincidents en els processos d’innovació educativa que s’estan
duent a terme, que són: els processos de reflexió i diagnòstic, la participació de la comunitat educativa,
les metodologies cooperatives i el treball per projectes.

Destinataris
Docents de totes les etapes.

Objectius
 Conèixer i recordar el marc teòric de coneixements. Com justificar i fonamentar la nostra pràctica
educativa.
 Saber en què consisteixen les metodologies globalitzades i per què és important utilitzar-les.
 Introduir conceptes bàsics de la metodologia del Treball per Projectes. Treball cooperatiu.
 Avaluar el treball per projectes. Avaluar per competències. Com i per què?
 Descobrir quin paper hi juga el mestre en el Treball per projectes. Compromís i motivació.

Continguts
1. Què vol dir treballar per projectes?
2. Els projectes i el cicle d'aprenentatge
3. L'art de fer preguntes investigables.
4. La cerca i el tractament de la informació a l'aula
5. Tot projecte té un producte final? El projecte està enfocat a l'elaboració del producte?
6. Com avaluarem un projecte?

Formadora
Elena Martínez López, mestra, psicopedagoga. Cap d’estudis del col·legi Claret de Barcelona

Lloc de realització
A la seu de la FECC. Carrer dels Àngels, 18, 4t. 08001 Barcelona.

Mapa del lloc

Qui pot realitzar el curs i documentació requerida
-

Treballadors en actiu (excepte sector públic)
 Fotocòpia DNI/NIE
 Telèfon de contacte
 Fotocòpia de la nòmina (sencera) de dos mesos o un abans de l’inici del curs

-

Autònoms
 Fotocòpia DNI/NIE
 Telèfon de contacte
 Fotocòpia d’un rebut d’Autònoms de dos mesos o un abans de l’inici del curs
- Persones en situació d’atur (i inscrits com a demandants d’ocupació)
 Fotocòpia DNI/NIE
 Telèfon de contacte
 Fotocòpia del Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació (DARDO) vigent
en la data d’inici del curs

Aquesta documentació l’haureu de lliurar abans de l’inici del curs, dins el plaç que se us indiqui una
vegada hagueu sol·licitat plaça a través de la web de la FECC.

Inscripció
- Les sol·licitud de plaça a aquesta acció formativa cal fer-la a través del formulari que trobareu a la
web de la FECC en l’apartat de Formació. www.escolacristiana.org Trobareu el cursos ordenats per
data d’inici.
- El període hàbil d’inscripció es clourà quan ja no quedin places disponibles.
- Cal evitar tota baixa posterior als 7 dies abans de l’inici del curs, ja que difícilment podrà ser
substituïda comportant, així, un important perjudici per al col·lectiu beneficiari d’aquestes accions. En
cas de baixes no avisades es tindrà en compte de cara a futures sol·licituds de plaça a altres cursos.
Preu
-

Aquesta acció formativa subvencionada per el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i
per el Ministerio de Empleo y Seguridad Social és gratuïta per als participants.

Prova final i certificació
Cal fer una prova final del curs, que donarà dret o no al certificat d’aprofitament per part del participant.
-

Si el participant assisteix al 75% del curs i supera la prova final: Certificat d’Aprofitament
Si el participant assisteix al 75% del curs i no supera la prova final: Certificat d’Assistència
Si el participant no assisteix al 75% del curs: no té certificat

http://blogs.escolacristiana.org/formacio
Accediu a l’Espai de Formació de la Fundació Escola Cristiana per veure un llistat de tots els cursos amb inscripció oberta.
Per inscriure-us als cursos haureu d’estar registrats com a usuaris al web de la Fundació. Si no ho esteu caldrà que tramiteu l’alta
d’usuari al web www.escolacristiana.org, a la secció “Serveis bàsics”, apartat “Alta d’usuaris”.
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