
FORMADOR

INICI
28 de setembre de

2021

FI
4 de novembre de

2021

DURADA
30 hores

CALENDARI I HORARI

 Sessions d'Aula Virtual: 

28 i 29 de setembre:

17.30h a 18.30h

14 d’octubre: 17.15h a

18.15h

MODALITAT

 Formació Online

(asincrònica), amb 3 hores

d'Aula virtual (sincrònica)

PREU
3.200€

Veure l'apartat condicions econòmiques

LLOC D'IMPARTICIÓ

Aquesta formació es realitzarà

Online  mitjançant plataforma

Moodle i aula virtual Zoom
Abans del curs els participants rebran un

mail amb instruccions per accedir a la
plataforma de la formació.

FINANÇAMENT

Bonificable
Veure l'apartat condicions econòmiques

CONTINGUTS
Què és l’ABP? Algunes nocions prèvies. 
El model constructivista, els nous rols del professor i de l’alumne en aquesta
metodologia. La importància dels espais.
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

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

PRESENTACIÓ
A la FECC concebem la innovació educativa com un procés de reflexió planificat pel
centre i liderat per l’equip directiu, encaminat a millorar l’aprenentatge dels alumnes.
En els darrers anys, diferents línies d’investigació han fet aportacions importants a la
pedagogia; entre d’altres, la concepció de l’aprenentatge en termes de competències,
el model de les intel·ligències múltiples i els estudis neurològics aplicats a
l’aprenentatge: tots plegats han fet aportacions força coincidents que es concreten en
un canvi important en les escoles. 

De manera especial, l’Administració educativa ha apostat des de fa temps 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 a això calen els continguts,
és clar, però no només (i segurament apresos d’una altra manera). Això ens 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

Formació adreçada a professors de secundària de l'escola Pare Manyanet de
Reus
Els destinataris necessitaran connectar-se des d’un dispositiu amb connexió a
Internet, àudio, micròfon i càmera.

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

APRENENTATGE BASAT
EN PROBLEMES (ABP)
Pare Manyanet - Reus

21143.01

FORMADOR

Pau Romeu, Professor de Secundària d’assignatures STEAM. Coordinador de
Projectes en una escola.

Pau Romeu



INSCRIPCIÓ I CONDICIONS ECONÒMIQUES 

L’import total d’aquest grup formatiu és de 3.200€, independentment del nombre de participants (el màxim per bonificar és de 30
participants en el cas de formació presencial o virtual, o de 80 per tutor en el cas de Teleformació)
L'import es facturarà a l'escola un cop iniciada la formació. 
Aquesta formació és bonificable, per un import màxim de 225€ per participant (sempre que es compleixin totes les condicions
(veure l’apartat “Bonificacions de la matrícula”)
Les sol·licituds d’inscripció a accions formatives es formalitzaran a través del formulari que trobareu a la web de la FECC
www.escolacristiana.org en l’apartat Formació. O accedint directament a: http://blogs.escolacristiana.org/formacio/formacions-
sollicitades-pels-centres/

Full d’inscripció de cada participant, signat i segellat pel director/titular/administrador del centre. Aquest full podeu obtenir-lo un
cop us haguem confirmat la inscripció anant a l’apartat "Formació" de la pàgina web, entrant a “Cursos en els quals la teva
inscripció ha estat acceptada” i clicant al símbol (+).
Document d'Informació a la Representació Legal dels Treballadors (només per als participants dels centres que bonifiquin). El
model podeu obtenir-lo al web, clicant a: http://blogs.escolacristiana.org/formacio/aspectes-practics/ En cas que l'entitat ja hagi
lliurat aquest document en un curs anterior fet dins de l’actual exercici, no cal tornar-lo a lliurar.
Certificat de cost salarial del participant (excepte autònoms i participants d’entitats no adherides a la FECC, o participants que  
 hagin demanat expressament que NO els tramitem bonificació). El model podeu obtenir-lo al web, clicant a:
http://blogs.escolacristiana.org/formacio/aspectes-practics/

IMPORTANT! Per bonificar aquesta formació cal que l'entitat/escola disposi de remanent de crèdit de formació (si voleu que us
consultem el crèdit que us queda per aquest any, feu-nos un correu a gestio@escolacristiana.org)

L’aplicació d’aquesta bonificació està subjecta a la normativa de bonificacions: Real Decreto 694/2017, de 3 de julio i Ley 30/2015,
de 9 de septiembre 

Preu i inscripcions

Baixes
En ser un preu tancat per grup, les baixes no afecten a l'import facturat a l'escola. Tot i això, us demanem que ens les comuniqueu
abans de l'inici de la formació per tal que puguem treure el participant de les llistes, i el formador tingui constància de quins son els
participants reals.

Documentació a enviar a la FECC prèvia a la realització del curs (IMPRESCINDIBLE)

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 la
documentació del curs (documentació indicada a l'apartat anterior).

 Bonificacions de la inscripció

Per tal de poder-vos bonificar l'import corresponent, cal haver fet prèviament els tràmits. Nosaltres realitzem automàticament els
tràmits per a les escoles adherides a la FECC, i un cop finalitzada la formació us enviarem l'import exacte a bonificar. Si no sou
entitat adherida a la FECC però voleu que us fem aquesta gestió (cost de la gestió: 11€/participant) cal que ens ho demaneu a:
gestio@escolacristiana.org

No podran ser objecte de bonificació: les inscripcions fora de termini, les participacions que no arribin al 75% d’assistència de la
part presencial o aula virtual, 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.
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