
 

 

 

 
Codi AF:                    106.01 

            Àmbit Sectorial:          Educació i formació 
Família Professional:  Serveis socioculturals i a la comunitat 
Àrea Professional:      Formació i educació 
Modalitat:                    Presencial 

Durada:                       15h 
Dates:    16 i 30 de gener, 13 i 27 de febrer, 19 de març de 2020 
Horari:                    De 15.45h a 18.45h 

     
 

Presentació 
 

En l’educació del segle XXI, hem de repensar els rols tradicionals del professor (transmissor de 
coneixement) i de l’alumne (receptor). L’enfocament flipped ens pot ajudar a canviar-ho per tal que 
el professor sigui més gestor (shaker, sacsejador) de l’aula i l’alumne sigui protagonista (o maker) 
del propi aprenentatge.  
 

A més a més, hem de tenir molt clar que el món digital ens pot ajudar a millorar les nostres 
pràctiques educatives, tant dins com fora de l’aula. La bona gestió de la gran quantitat d’opcions, 
links i suports diversos que se’ns presenten cada dia ens permetran perfeccionar les activitats i, 
alhora, empoderar els alumnes en la seva competència digital.  
 

Destinataris 
 

Curs adreçat a educadors de totes les etapes i persones relacionades amb el món de 
l’educació o la formació, que volen “capgirar” les pràctiques educatives i els seus rols docents, a 
més d’aprofitar la tecnologia per millorar la gestió de l’aula i la competència digital, tant dels 
alumnes com d’ells mateixos.  

Per a un bon aprofitament de la formació es recomana dur portàtil o algun altre dispositiu que 
permeti connectar-se al núvol (A l’aula tindreu accés a la nostra xarxa WiFi). 

En cas que ho necessiteu, us podem deixar un portàtil si ens el demaneu amb antelació a l’adreça  
formacio@escolacristiana.org  

Objectius 
  

• Conèixer el marc teòric del Flipped Classroom (FC) / Flipped Learning (FL)  
• Conèixer i practicar amb algunes de les TIC dins el camp educatiu, #edtech (amb exemples 

concrets) 
• Generar i preparar una activitat pràctica, concreta i aplicable a l’aula (un projecte, una unitat 

didàctica o una sessió concreta) 
• Millorar en la competència digital docent.  

 

Continguts 

 

1. Flipped Classroom / Flipped Learning. 
1.1. Reflexió sobre la teoria FC/FL 

 

2. Eines per treballar amb els alumnes. 
2.1. Creació d’una classe de Google Classroom per a la gestió i organització de la 

formació 
3. Proposta d'activitats amb Flipped Classroom / Flipped Learning i TIC  

3.1. Activitat sobre FC/FL i TIC (amb Kahoot, Quizlet, Socrative, Versal,. ) 
3.2. “Keynote” (presentació teòrica) 

 

4. Explicació i pràctica sobre les eines Edpuzzle, Remind, Eduloc. 
4.1. Teoria flipped + Edpuzzle (pràctica amb vídeos penjats a l’Edpuzzle) 
4.2. Explicació i pràctica sobre les eines de l’entorn Google a més d’Edpuzzle, Remind, 

Eduloc i també algunes de “Geo Tools”... 
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Flipped Classroom, la classe inversa 
 
 
 
 

Del 16 de gener al 19 de març de 2020 
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5. El disseny de la programació amb Flipped Classroom. 

5.1. Proposta de plantejament de l’activitat en format FL 
5.2. Recercar d’informació i inici plantejament activitat FL personal  
5.3. Consolidar l’ús de Google Classroom i la seva gestió  

 
6. Del projecte inicial a l'activitat concreta d'aprenentatge amb l'alumnat 

6.1. Desenvolupament de l’activitat didàctica 
6.2. Posada en comú de les propostes personals i activitats educatives generades  
6.3. Consolidació i pràctica de les eines treballades durant la formació 
6.4. Resolució de dubtes i possibles propostes de futur 

 

Formador 

 
 

 

Manel Trenchs i Mola. Professor d’Història de l’Art a l’Escola Pia Santa Anna de Mataró. Google Trainer 
and Google Certified Teacher. Membre de GE3 (Google Earth Education Experts). Membre del Flipped 
Learning Network. “Ambassador” de Symbaloo, Plickers i Quizlet.  
 

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 del sector públic) 
▪ Fotocòpia DNI/NIE (ambdues cares) 
▪ Telèfon de contacte 
▪ Fotocòpia de la nòmina (sencera) de dos mesos o un abans de l’inici del curs 
 

- Autònoms  
▪ Fotocòpia DNI/NIE (ambdues cares) 
▪ Telèfon de contacte 
▪ Fotocòpia d’un rebut d’Autònoms de dos mesos o un abans de l’inici del curs 

 
- Aturats  

▪ Fotocòpia DNI/NIE (ambdues cares) 
▪ 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  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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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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