
Presentació 

Aquest curs té com a objectiu general ajudar a l’escola a revisar i a millorar les pràctiques docents i  d’acord amb 

el model de treball competencial. 

 
Cada vegada més, als discents se’ls valora pel que són capaços de fer, com són capaços de resoldre diferents 

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

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 seu propi aprenentatge, que sigui creatiu... 

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

bàsiques. Això comporta fer certs canvis i actualitzacions en les metodologies i les maneres d’avaluar. 

 

DestinatarisManya 

 
 
 
 

Docents de l’escola Manyanet de Begues.  

El professorat ha de tenir ordinador amb connexió a la xarxa. 

 

Objectius 

 
 
 
 
 
 

• Aprofundir en l’organització del currículum per competències bàsiques. 
• Introduir l’aprendre a aprendre en el dia a dia dels alumnes i el professorat. 

• Reflexionar sobre el propi model didàctic per tal d'apropar-lo a l'enfocament orientat a la funcionalitat dels 

aprenentatges i a la millora de l’autonomia de l’alumnat. 
• Reflexionar sobre l’avaluació, situant-la en el marc teòric i identificant les característiques de la pròpia 

pràctica.  
• Reconduir la tasca docent cap a un treball competencial. 

• Adaptar la metodologia al treball competencial. 

• Conèixer el significat d’una avaluació per competències: una funció reguladora de 
l’ensenyament/aprenentatge. 

• Conèixer i dissenyar diferents instruments per una avaluació competencial. 
 
 
 
 

Continguts 

 
 
 
 

• Reflexions i repàs sobre l’enfocament competencial 

o Aprofundir en l’organització del currículum per competències bàsiques 

o Anàlisi d’activitats des de la perspectiva competencial. 

o Reflexió sobre les pràctiques que afavoreixen el treball per competències. 

o Anàlisi i valoració d’una unitat de programació des de la perspectiva competencial. 

 

• Aprendre a Aprendre 

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

 
▪ El sentit de l’avaluació: 

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 el que 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 de la Universitat Blanquerna- Ramon Llull i formadora de 

formadors. Actualment treballa com a professora associada a la Universitat Autònoma de Barcelona i com a pro-

fessora col·laboradora de la Universitat Oberta de Catalunya. 
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Lloc de realització 

La formació es farà totalment online a la plataforma moodle de la Fundació de l’escola cristiana de Catalunya (on 

també hi ha zoom per les aules virtuals.) 

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

Calendari i durada 
 

Dates:           Inici curs: 25 /01/2021   Final curs: 10/03/2021 
 

Horari aules virtuals: 25 i 27 de gener, 8, 10, 17 i 24 de febrer: 17.45 a 19.45h. 
Modalitat:  mixta (aules virtuals (sincrònic) + teleformació amb moodle (asincrònic)   

Durada:  16h (12h aules virtuals + 4h teleformació) 

 

Preu  

 

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

bonificar)= 1936,26€ 

Bonificació per participant: 138€ . 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  

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

temps real) i haver aprovat la part de teleformació. 

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 

alguna 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 ens hauran de retornar una còpia 

signada on posa “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. 
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