
Presentació 

Aquest curs té per objectiu general ajudar a l’escola a revisar i a millorar les seves pràctiques avalu-
atives d’acord al model de treball competencial. En aquest sentit, es repensarà la programació per 
competències des dels àmbits de coneixements, inclosos els àmbits transversals, per ordenar una 
proposta profitosa als docents d’Educació Secundària Obligatòria. 
 

Destinataris 

 

 

 

Docents de l’escola MANYANET de Begues. 
 

 

 

Al ser una informació online, serà convenient que els participants disposin d’ordinador o tauleta com 
a dispositius de treball. Lògicament, caldrà tenir les programacions a revisar, així com els criteris 
d’avaluació de les unitats didàctiques a repensar. 

 
Objectius 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Concepte de competència. Evolució de la definició de les competències en els currículums 

competencials. Implicacions pedagògiques. 
● Gradació de competències, indicadors d’avaluació i competències actitudinals. Solucions.  
● Programacions anuals didàctiques o programacions d’Unitats (seqüències didàctiques). 
● El valor de la transversalitat en la programació competencial. Referents normatius i exemples 

didàctics. 
● Revisar la pròpia pràctica educativa des del model competencial i l’avaluació associada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continguts 
 
 

1. EL NOU ESCENARI CURRICULAR DE L’ESO _ Dll 5/10 i Dc 7/10.  
• Evolució de les competències en el currículum. 
• Documentació de suport. 
• Tipologies de competències. 
• Gradació de competències i actituds. 
• La transversalitat competencial i no de continguts. 

 

2. PROGRAMACIÓ ANUAL_PROGRAMACIÓ D’UNITATS DIDÀCTIQUES _  Dll 19/10 i Dc 21/10 
• Referents normatius i models. 
• Nivells de concreció de la programació: Del documents genèrics a la realitat de l’aula. 
• Temporalització lògica competencial. 
• Avaluació per competències. 
• Repensar la pròpia docència per innovar. 

 
3. AVALUACIÓ COMPETENCIAL: AVALUAR PER APRENDRE (A X A) _ Dll 26 /10 

• Funcions de l’avaluació. 
• L’avaluació com a activitat (integrada en el desenvolupament competencial). 
• Reflexions ètiques sobre avaluació. 
• Decàleg A x A 

• Recollir informació: Instruments d’avaluació 
• Analitzar i emetre judicis: Criteris d’avaluació. 
• Prendre decisions: Regular el procés (formar) o Valorar el procés (qualificar). 

 
4. COMPARTIR BONES PRÀCTIQUES CONTEXTUALITZADES _ Dc 11 /11 

 

 

 

 
Formador 
 

 

Josep Solà Santesmases. Doctor en Psicologia de l’Aprenentatge Humà. Llicenciat en Pedagogia i 
en Educació Física. Professor del Màster de Formació del Professorat de Secundària. Professor al 
Col·legi Badalonès (1990-94), IES Cristòfol Ferrer (1994-2000), IES Maremar (2000-2009).  

 
 

 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya  

20144.01 
 

Curs aules virtuals + online (teleformació): 
Programar per Competències 

 
Del 5 d’octubre al 25 de novembre de 2020  



Lloc de realització 

La formació es farà totalment online amb el Moodle de la Fundació de l’escola cristiana. Els 
participants rebran l’enllaç abans de l’inici. 

Calendari i durada 

Dates: Inici curs: 05/10/2020     Final curs: 25/11/2020 
Modalitat:  Mixta (Aules virtuals + teleformació) 
Horari aules virtuals: 5, 7, 19, 21 i 26 d’ octubre, 11 de novembre, de 18 a 20h          
Durada: 16h (12h aules virtuals + 4h teleformació) 

 

Preu i inscripció 
 
 

L’import d’aquesta acció formativa és el següent: 

Entre 10 i 13 participants: 203€ / participant--> Bonificació: 158€ per participant 
Entre 14 i 17 participants: 145€ / participant--> Bonificació: 144€ per participant 
Entre 18 i 21 participants: 113€ / participant--> Bonificació: 112€ per participant 
Entre 22 i 25 participants:   93€ / participant--> Bonificació:   92€ per participant 
Entre 26 i 30 participants:   79€ / participant--> Bonificació:   78€ per participant 

Els participants autònoms no bonifiquen, però tenen un 25% de descompte del preu inicial. 

Dates de la formació 

A partir d’una setmana abans de l’inici d’una formació NO ES POT CANVIAR CAP DATA (excepte en el cas 

que es tracti d’una causa de Força Major com ara malaltia o accident del formador, vaga general o qualse-

vol aspecte imprevisible que pugui afectar a la realització de la formació). En aquest darrer cas, cal que ho 

comuniqueu immediatament a la FECC.  

Si una formació rep una inspecció per part de FUNDAE (fundación estatal para la formación en el empleo) i 
detecten una incidència que no se’ls ha comunicat, l’escola no podrà recuperar la inversió econòmica. 

Assistència dels docents al curs  

Pel obtenir el certificat d’assistència cal que el docent hagi assistit a un 75% de les aules virtuals 

(classes a temps real). 

L'assistència del docent al curs també afecta a la seva bonificació: No podran ser objecte de bonifi-

cació les participacions que no arribin al 75% d’assistència de les aules virtuals del curs,  qui no hagi apro-

vat la part telemàtica,  i la participació dels Autònoms i les inscripcions en les quals el participant (particu-

larment) hagi pagat alguna quantitat. També cal que els docents s’ inscriguin al curs a través de la web. 

Documentació del curs  

Quant als participants: 

• Rebran el certificat d’assistència al curs una vegada acabat i ens hauran de retornar una còpia sig-
nada on posa “he rebut”.  

• Ompliran un qüestionari de valoració del curs des del moodle mateix. 

El formador tindrà penjat al Moodle: 

✓ Llistats d’assistència de cada sessió virtual que també haurà de signar i retornar-nos.  

✓ Un document d’avaluació final de l’aprenentatge 

✓ Full de valoració del curs 

A més, l’escola ens haurà d’enviar: 
-Fulls d'inscripció dels docents segellats i signats pel titular del centre (cada docent ha d'anar a la web de 
la FECC, i clicar Formació < Cursos en els quals la teva inscripció ha estat acceptada. Allà trobaran el seu 
historial i podran imprimir el full d'inscripció del curs que es tracti). 

- Cost salarial. Es pot utilitzar un sol full per a tots els participants de cada curs. Estava la plantilla adjunta 
al mail d’avís d’inscripció oberta que us vam enviar. 

- Formulari d'informació a la Representació legal dels treballadors. Estava la plantilla adjunta al mail d’avís 
d’inscripció oberta que us vam enviar. 


