Fundació Escola Cristiana de Catalunya
Inscripció gratuïta, curs subvencionat (AF 26.01)

Aprenentatge basat en problemes (ABP):
curs d’actualització metodològica

27, 28 i 29 de maig de 2019
Codi AF:
Àmbit sectorial:
Família professional:
Àrea professional:
Modalitat:
Durada:
Dates:
Horari:

26.01
Educació i Formació
Serveis socioculturals i a la comunitat
Formació i educació
Presencial
20h
27, 28 i 29 de maig de 2019
9:30 a 14h i de 15 a 18:15h. Darrera sessió: 9:30 a 14h
(el curs inclou els dinars dels dies 27 i 28, també subvencionats)

Presentació
A la FECC concebem la innovació educativa com un procés de reflexió planificat pel centre i liderat per
l’equip directiu, encaminat a millorar l’aprenentatge dels alumnes. En els darrers anys, diferents línies
d’investigació han fet aportacions importants a la pedagogia; entre d’altres, la concepció de
l’aprenentatge en termes de competències, el model de les intel·ligències múltiples i els estudis
neurològics aplicats a l’aprenentatge: tots plegats han fet aportacions força coincidents que es
concreten en un canvi important en les escoles.
De manera especial, l’Administració educativa ha apostat des de fa temps per l’aprenentatge
competencial: ja no n’hi ha prou que els alumnes sàpiguen: ara cal ser competent, tenir la capacitat de
resoldre problemes. Per a això calen els continguts, és clar, però no només (i segurament apresos d’una
altra manera). Això ens qüestiona la manera de fer a les escoles, especialment en l’etapa d’educació
secundària, on hi ha força pressió sobre els resultats
L’aprenentatge basat en problemes (ABP) és una metodologia d’aprenentatge actiu centrada en
l’alumne, en la qual es planteja a un grup d’alumnes un problema, interrogant, situació que guia la
investigació i, per tant, l’adquisició de coneixement. L’objectiu del curs és conèixer la metodologia per
treballar i avaluar per competències

Destinataris
Adreçat a docents de Secundària.

Objectius







Conèixer una metodologia per treballar/avaluar per competències
Discernir en el binomi ensenyament-aprenentatge i trobar aquells procediments que siguin eficaços
Reflexionar sobre un nou paradigma docent
Aprofundir en el coneixement de l’ABP.
Redescobrir una nova tasca educativa: el pedagog
Aprendre de les posades en comú i les discussions en grup

Continguts
1. Què és l’ABP? Algunes nocions prèvies.
2. El model constructivista, els nous rols del professor i de l’alumne en aquesta metodologia
3. Les programacions i les guies en un ABP, dissenyem una activitat.
4. El disseny de l’activitat d’ABP i la seva temporització. El concepte d’activitat “autèntica”.
5. Les TIC i l’ABP
6. L’avaluació d’una activitat ABP
7. Exemples pràctics de situacions-problema per treballar l’ABP
8. Avantatges i dificultats d’una metodologia d’aquest tipus.
9. Pràctica: Realització d’una ABP

Formador
Albert Saenz, coordinador d’activitats del Casal Lluís Espinal. Formador de professors. Llicenciat en
Ciències Químiques, va ser professor d’educació secundària, membre de l’equip directiu de l’escola
Jesuïtes Gràcia i coordinador de qualitat.

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 treballadors públics)
 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
- Aturats
 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

-

Treballadors públics
 Fotocòpia DNI/NIE
 Telèfon de contacte
 Fotocòpia de la nòmina (sencera) de dos mesos o un abans de l’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 Hi trobareu el nom del curs.
- 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
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Carrer dels Àngels 18, 3r. 08001 BCN |
fecc@escolacristiana.org
 93 302 70 13 | CESEC: 93 445 20 20

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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