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APRENENTATGE BASAT EN PROBLEMES
del 2 de setembre al 18 d’octubre de 2021
Presentació
Des de fa un temps, de manera especial, l’Administració educativa ha apostat per l’aprenentatge
competencial: ja no n’hi ha prou que els alumnes sàpiguen, ara cal ser competent, tenir la capacitat de
resoldre problemes. Per això calen continguts, però no només (i segurament apresos d’una altra manera).
Això qüestiona la manera de fer a les escoles, especialment en l’etapa d’educació secundària, on hi ha
força pressió sobre els resultats.
L’aprenentatge basat en problemes (ABP) és una metodologia d’aprenentatge actiu centrada en
l’alumne, en la qual es planteja a un grup d’alumnes un problema, interrogant, situació que guia la
investigació i, per tant, l’adquisició de coneixement. L’objectiu del curs és conèixer la metodologia per
treballar i avaluar per competències.

Destinataris
Docents de l’Escola Diocesana de Navàs
IMPORTANT: per realitzar el curs caldrà tenir un dispositiu amb connexió a Internet, que
disposi d’àudio, micròfon i càmera. Amb anterioritat a la data d’inici rebreu per correu
electrònic un enllaç d’accés a la plataforma de formació.

Objectius
•
•
•
•
•
•

Conèixer una metodologia per treballar/avaluar per competències
Discernir en el binomi ensenyament-aprenentatge i trobar aquells procediments que siguin eficaços
Reflexionar sobre un nou paradigma docent
Aprofundir en el coneixement de l’ABP.
Redescobrir una nova tasca educativa: el pedagog
Aprendre de les posades en comú i les discussions en grup
•
•

Continguts
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Què és l’ABP? Algunes nocions prèvies.
El model constructivista, els nous rols del professor i de l’alumne en aquesta metodologia
Les programacions i les guies en un ABP, dissenyem una activitat.
El disseny de l’activitat d’ABP i la seva temporització. El concepte d’activitat “autèntica”.
Les TIC i l’ABP
L’avaluació d’una activitat ABP
Exemples pràctics de situacions-problema per treballar l’ABP
Avantatges i dificultats d’una metodologia d’aquest tipus.
Pràctica: realització d’una ABP

Formador
Pau Romeu. Enginyer de Camins, Canals i Ports. Professor de Secundària d’assignatures STEAM i
Coordinador de 2n cicle ESO.

Lloc de realització

Curs online. Abans del curs, els participants rebran un mail amb instruccions per accedir a la
plataforma de la formació i a les aules virtuals.

Durada, calendari i horari
Data Inici: 2/9/21
Data Fi: 18/10/21
Calendari aules virtuals: 2/9 de 15:30 a 16:30 hores, 30/9 i 14/10 de 14:30 a 15 hores
Modalitat: Teleformació (inclou aules virtuals)
Durada: 30h

Preu
L’import total per al grup, independentment del nombre de participants, és de 3.200,00€
(el màxim per bonificar és de 80 participants).
Aquesta formació és bonificable per un import màxim de 225€ per participant. 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 de la formació NO ES POT MODIFICAR CAP DATA ACORDADA
(excepte en el cas que es tracti d’una causa de força major, com malaltia o accident del formador,
vaga general o qualsevol aspecte imprevisible que pugui afectar la realització de la formació). En
aquest darrer cas, cal que la direcció del centre ho comuniqui immediatament a la FECC.
Si una formació rep una inspecció per part de FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo) i es detecta una incidència que no se’ls ha comunicat, l’escola no podrà recuperar el cost de
la formació.
Certificat d’assistència
Per rebre el certificat d’assistència, cal haver assistit a un 75% de la docència presencial o de les
aules virtuals, i en cas que hi hagi teleformació, haver aprovat també aquesta part (segons la
valoració del formador). També és imprescindible haver lliurat el full d’inscripció.
Bonificacions
L’aplicació d’aquesta bonificació està subjecta a la normativa de bonificacions de la Fundación Estatal
para la Formación en el Empleo (FUNDAE):
No podran ser objecte de bonificació: les inscripcions fora de termini, les participacions que no
arribin al 75% d’assistència de la part presencial del curs, la no superació de la part de Teleformació,
en cas que n’hi hagi, la participació dels autònoms, les inscripcions en les quals el participant
(particularment) hagi pagat alguna quantitat.
Documentació del curs
Participants:
−

Hauran de respondre un qüestionari d'avaluació de la qualitat de l'acció formativa en finalitzar la
formació. El trobaran disponible a la plataforma del moodle.

−

En finalitzar la formació rebran per correu electrònic el certificat d’assistència i caldrà respondre
aquest correu per confirmar-ne la recepció.

Formador:
En la plataforma del moodle de la FECC trobarà els documents que haurà d’emplenar i signar.
−

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

−

Document d’avaluació final de l’aprenentatge.

−

Full de valoració del curs.

Direcció de l’escola:
−

Fulls d'inscripció dels participants segellats i signats pel titular del centre (cada participant s’ha
d'adreçar 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. Es fa arribar per
correu electrònic en el moment de la confirmació del curs.

−

Formulari d'informació a la representació legal dels treballadors. Es fa arribar per correu
electrònic en el moment de la confirmació del curs.

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 a la web de la Fundació.
Si no ho esteu caldrà que tramiteu l’alta d’usuari a la web www.escolacristiana.org, a la secció “Serveis bàsics”, apartat “Alta d’usuaris”.
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