Fundació Escola Cristiana de Catalunya (AF 27.02)
Inscripció gratuïta, curs subvencionat

Aprenentatge cooperatiu
4 i 5 de setembre, 20 de novembre de 2019
Codi AF:
Àmbit sectorial:
Família Professional:
Àrea Professional:
Modalitat:
Durada:
Dates:
Horari:

Presentació

27.02
Educació i Formació
Serveis socioculturals i a la comunitat
Formació i Educació
Presencial
20h
4 i 5 de setembre, 20 de novembre de 2019
4 i 5 de setembre de 9:30 a 14 i de 15 a 18:15h
El 20 de novembre de 9:30 a 14h
(el curs inclou dinar subvencionat pels dies 4 i 5 de setembre)

L’aprenentatge cooperatiu s’està estenent en molts centres i en diverses etapes com una de les
metodologies que més bé encaixen amb la concepció de l’aprenentatge en termes competencials. La
cooperació, a més d’una font d’aprenentatge, és un aprenentatge funcional, perquè és una
competència fonamental per a la societat democràtica del coneixement.
La finalitat d’aquest curs és donar a conèixer l’aprenentatge entre iguals i, més concretament,
l’aprenentatge cooperatiu com a metodologia potent per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat i
avançar cap a la inclusió educativa.
Des del Programa d’Innovació educativa de la FECC, que té com objectiu ajudar els centres a
dissenyar projectes d’innovació sòlids, globals, adaptats al seu context, que comptin amb la participació
de la comunitat educativa, sostenibles en el temps i que busquin la millora de l’aprenentatge, hem
incorporat aquesta acció formativa.
El curs està organitzat en dues sessions al mes de setembre en què es treballaran a fons les bases
conceptuals de l’Aprenentatge Cooperatiu i alguns mètodes, i es dissenyarà una proposta didàctica que es
desenvoluparà a les aules abans de la tercera sessió. En aquesta darrera, al mes de novembre, es farà
una valoració del treball desenvolupat a les aules. Amb aquesta proposta de treball i distribució temporal
s’aconsegueix desenvolupar l’aprenentatge cooperatiu a les pròpies aules de manera acompanyada, amb
propostes de treball ajustades al context i sostenibles, promovent una elevada implicació dels assistents
al curs.

Destinataris
Adreçat especialment a membres de l’equip directiu i docents de les diferents etapes educatives que vulguin conèixer i aprofundir aquesta metodologia tan útil per al desenvolupament competencial de
l’alumnat.
La proposta de treball que es fa durant la formació promou el treball en equip entre docents. Per tant, per
a un correcte aprofitament del curs, és necessari que s’hi inscriguin almenys dos docents per centre i
que hi participi algun membre de l’equip directiu per facilitar la implementació.
Cal dur ordinador a la segona sessió de treball (les persones d’un mateix centre poden compartir-lo). Si no en podeu disposar, ens el podeu demanar amb un mínim d’un dia d’antelació a
formacio@escolacristiana.org

Objectius
1. Identificar aspectes organitzatius, metodològics i de gestió d’aula i de centre que afavoreixin una
educació per a tothom.
2. Conèixer els avantatges del treball cooperatiu com a metodologia inclusiva i participativa per a una
educació de qualitat.
3. Analitzar alguns mètodes d’aprenentatge cooperatiu i conèixer-ne les particularitats.
4. Treballar de manera col·laborativa amb d’altres professionals per aconseguir una millor atenció a la
diversitat de l’aula.
5. Dissenyar unitats/seqüències didàctiques amb metodologies cooperatives per poder desenvolupar-les
en el centre.
6. Portar a terme a les aules les experiències planificades d’aprenentatge cooperatiu.
7. Analitzar i valorar el treball realitzat per consolidar la feina cooperativa com a mètode d’atenció a la
diversitat d’ús habitual a les aules.

Continguts
1. Estructures d’interacció a l’aula. Característiques i condicions de l’aprenentatge cooperatiu.
2. Dimensions de l’aprenentatge entre alumnes.
3. Estratègies per al desenvolupament del treball cooperatiu a l’aula: ensenyament recíproc,
trencaclosques, grup d’investigació, grup natural, tutoria entre iguals.
4. Programes de tutoria entre iguals amb alumnat i famílies: Llegim i escrivim en parella, Reading in Pairs
i (En)Raonem en parella.
5. Elements que cal tenir en compte en la planificació i organització d’unitats didàctiques amb
metodologies cooperatives. Avaluació del treball cooperatiu.
6. Treball col·laboratiu i aprenentatge entre professionals.

Formadora
Marta Flores, Doctora en Psicologia de l’Educació (UAB). Mestra d’educació primària i psicopedagoga.
Professora de la UAB. Coordinadora xarxes de professorat de Catalunya i Balears del programa
(En)Raonem en parella i és membre del GRAI de la UAB

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
- 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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