
Presentació 

Aquest curs té com a objectiu ajudar a l’escola a revisar i millorar les pràctiques educatives i avaluadores d’acord 
amb el model de treball competencial. 

 
Cada vegada més, als alumnes se’ls valora pel que són capaços de fer, com són capaços de resoldre dife-

rents situacions, si són capaços d’interioritzar procediments i executar-los, com s’expressen, com reflexio-

nen, com es relacionen, com treballen en grup, com fan una recerca d’informació... Es demana que l’alumne 
sigui actiu dins l’aula, que sigui protagonista del propi aprenentatge, que sigui creatiu... 

 
Per tant, el docent ha de centrar la situació d’ensenyament-aprenentatge en l’adquisició de les competències 

bàsiques i realitzar una avaluació autèntica i competencial que demani als alumnes posar en joc i mostrar les 

competències bàsiques assolides. Això comporta fer certs canvis i actualitzacions en metodologies docents i 
avaluadores que s’utilitzen a les aules. 

 

Destinataris 

 
 
 

Docents de l’escola Santa Isabel de Sant Cugat del Vallès. El professorat ha de tenir ordinador amb 
connexió a la xarxa. 
 
 

 

Objectius 

 
 
 
 

• Introduir l’aprendre a aprendre en el dia a dia dels alumnes i el professorat. 

• Reflexionar sobre el propi model didàctic per tal que tot el claustre dugui a terme a les aules activitats di-

dàctiques centrades en l’adquisició de les competències bàsiques. 
• Conèixer el significat d’una avaluació per competències: la funció reguladora de 

l’ensenyament/aprenentatge. 

• Conèixer i dissenyar diferents instruments per una avaluació competencial. 
• Revisar les proves avaluadores d’aquestes unitats didàctiques en el marc de l’avaluació autèntica i compe-

tencial. 
 
 
 
 
 
 

Continguts 
 
 
 

• Aprendre a Aprendre 

o Treball de l’AaA al dia a dia de l’escola. 
 

▪   El sentit de programar i avaluar competencialment: 
o Programar competencialment. Com? 

o L’avaluació des de les CB. Com? 

o Disseny d’activitats d’avaluació per millorar l’activitat docent. Avaluació autèntica. 
o L’avaluació: una funció reguladora de l’ensenyament/aprenentatge. 

 

▪ Instruments d’avaluació. 
o Què hem de tenir en compte? 

o Característiques de les activitats d’avaluació. 
o L’avaluació de procés.  

o Autoavaluació/coavaluació. 

o Rúbriques.  
o Com s’avaluen les competències a partir dels criteris d’avaluació. 

 
El programa que es presenta pot modificar-se a mesura que avança el curs. Les modificacions sempre tenen la 

intenció d’ajustar-se al màxim a les necessitats del grup i a la realitat de l’entorn immediat en què s’imparteix la 

formació.  

 

Formadora 
 
 

Mireia Giralt Romeu. Graduada en Educació infantil i Primària. Doctora en Psicologia de l’Educació. 

Col·laboradora en projectes de recerca i investigacions del grup de recerca Sinte (www.sinte.me). Actualment 
treballa com a professora associada a la Universitat Autònoma de Barcelona i com a professora col·laboradora de 

la Universitat Oberta de Catalunya. Assessora del Servei d’Assessorament i Innovació Pedagògica de la FPCEE 
Blanquerna (Universitat Ramon Llull). 

 

Lloc de realització 

La formació es farà totalment online. 

Els participants rebran un enllaç abans de l’inici del curs. 

 

 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya  

21003.01 

Curs online: 

El treball per competències 

 
 
 
 
 
 
 

Del 18 de gener al 26 d’abril de 2021  

http://www.sinte.me/
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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”. 

 

 

Calendari i durada 
 

Dates:  18 de gener, 1 i 22 febrer , 1 i 15 de març, 12 i 26 d’abril de 2021 

Horari:   17:15 a 19:15h excepte el 3 de maig que serà de 17.15 a 18.15h       
Modalitat:  online (aules virtuals) 

Durada:  15h 

 

Preu  

 

Import TOTAL pel grup (Independentment del nombre de participants, tot i que el màxim és de 30 per poder 

bonificar)= 1962,75€     

Bonificació per participant: 135€ . L'import total a bonificar, en cap cas superarà l'import total de la formació. 

Altres aspectes 
 

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 qualsevol aspecte 

imprevisible que pugui afectar a la realització de la formació). En aquest darrer cas, cal que ho comuniqueu im-

mediatament a la FECC.  

Si una formació rep una inspecció per part de FUNDAE (fundación estatal para la formación en el empleo) i detec-

ten una incidència que no se’ls ha comunicat, l’escola no podrà recuperar la inversió econòmica. 

Assistència dels docents al curs  

Per obtenir el certificat d’assistència, cal que el docent hagi assistit a un 75% de les aules virtuals (classes a 

temps real)  

Bonificacions 

No podran ser objecte de bonificació les participacions que no arribin al 75% d’assistència de les aules virtuals del 

curs, i la participació dels autònoms i les inscripcions en les quals el participant (particularment) hagi pagat algu-

na quantitat. També cal que els docents s’inscriguin al curs a través de la web per tal de bonificar. 

Documentació del curs  

Participants: 

o Hauran de respondre a un qüestionari d'avaluació de la qualitat de l'acció formativa. Una vegada acabat el 
curs, el trobaran al moodle. 

o Rebran per mail el certificat d’assistència al curs una vegada acabat i hauran de retornar una còpia signa-

da on posi “he rebut”.  

 

El formador trobarà al moodle del curs: 

✓ Llistats d’assistència de cada sessió que haurà de signar. 

✓ Un document d’avaluació final de l’aprenentatge 

✓ Full de valoració del curs que ha d'emplenar. 

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. 

 

 

mailto:fecc@escolacristiana.org
http://blogs.escolacristiana.org/formacio/
http://blogs.escolacristiana.org/formacio/liistat-de-cursos/
http://www.escolacristiana.org/

