
FORMADORA

Núria Oriol

INICI
08 de novembre de 2021

FI

24 de novembre de 2021

DURADA
15 hores

CALENDARI I HORARI

 8, 10, 15, 17, 22 i 24 de

novembre de 2021

De 15:00h a 18:45h 

MODALITAT
 Aula virtual (sincrònica)

PREU
Formació subvencionada amb

inscripció gratuïta
Veure l'apartat condicions econòmiques

LLOC D'IMPARTICIÓ
Aquesta formació es realitzarà

mitjançant aula virtual
Abans del curs els participants rebran un mail
amb instruccions per accedir a la plataforma.

FINANÇAMENT
Formació Subvencionada pel

Consorci per a la Formació

Contínua de Catalunya 
Veure l'apartat condicions econòmiques

CONTINGUTS

La convivència i els conflictes; tipologia i protagonistes 
Què és el pensament creatiu? Respostes des de la Neurociència
Curiositats sobre el nostre cervell
Neuroanatomia de la intel·ligència aplicada: els dos hemisferis cerebrals i les
Intel·ligències    Múltiples
La Intel·ligència intrapersonal i interpersonal: el jo i el nosaltres
Creativitat en acció: una proposta per tractar l’assetjament escolar i d’altres
problemes a l’aula

1.
2.
3.
4.

5.
6.

PRESENTACIÓ

Els darrers estudis sobre neurociència estan impactant en la innovació educativa i són
tinguts en compte per conformar la nova manera d’entendre els dos grans processos
que són l’Ensenyament i l’Aprenentatge. 
L’aprofundiment en el coneixement del cervell ens permet fer avenços en el camp de
les intel·ligències múltiples i el pensament creatiu, que podem aplicar a l’aula per
transformar la dinàmica de les relacions, la qualitat de l'aprenentatge i per treballar els
talents i la creativitat.

DESTINATARIS

ReDocents i educadors de qualsevol etapa educativa, però també és obert a
d’altres persones interessades en la neurociència i la seva aplicació en l’àmbit
de la creativitat.
Els destinataris necessitaran connectar-se des d’un dispositiu amb connexió a
Internet, àudio, micròfon i càmera.

OBJECTIUS

Descobrir algunes tècniques que impulsen el pensament creatiu.
Apropar-se als camins comuns de les idees creatives.
Conèixer el funcionament del cervell per tal de consolidar les Intel·ligències
Múltiples i les dreceres amb les quals podem treballar.
Tenir eines per transformar la dinàmica de les relacions a l'aula, la qualitat de
l'aprenentatge i poder treballar els talents

NEUROCIÈNCIA I
CREATIVITAT
Àrea: Innovació Educativa

158.02

FORMADORA

Núria Oriol Palarea. Sòcia-fundadora d’Openmind Consultants. Formadora i coach en
Intel·ligència Creativa i Habilitats Directives en diverses escoles, empreses i a la
universitat. Llicenciada en Ciències de la Informació per la UAB. Diplomada en el
programa "Pensamiento Creativo". Especialista en Teràpia Breu pel Mental Research
Institute de Palo Alto (EUA).



INSCRIPCIÓ I CONDICIONS PER REALITZAR LA FORMACIÓ 

Còpia de les dues cares del DNI/NIE

Còpia de la nòmina (sencera) de dos mesos o un mes abans de l’inici del curs

Avaluació Inicial (us facilitarem model per mail)

Annex1 de dades personals (us facilitarem model per mail)

Còpia de les dues cares del DNI/NIE

Còpia d’un rebut d’Autònoms de dos mesos o un mes abans de l’inici del curs

Avaluació Inicial (us facilitarem model per mail)

Annex1 de dades personals (us facilitarem model per mail)

Còpia de les dues cares del DNI/NIE

Còpia del DARDO (document de sol·licitant de feina vigent en la data d’inici del curs) 

Avaluació Inicial (us facilitarem model per mail)

Annex1 de dades personals (us facilitarem model per mail)

Les sol·licitud d'inscripció a aquesta acció formativa cal fer-la a través del formulari que trobareu a la web de formació de la

FECC: http://blogs.escolacristiana.org/formacio/llistat-de-cursos/ (trobareu els cursos ordenats per àrea).
 

Un cop efectuada aquesta sol·licitud, ens posarem en contacte amb vosaltres al mail que consta en el vostre usuari (i que és el

que veureu en fer la inscripció), i us demanarem la documentació especificada més amunt. 

El període hàbil d’inscripció clourà tres dies abans de l’inici, o quan ja no quedin places disponibles.

Si el participant assisteix al 75% del curs i supera la prova final: APTE

Si el participant NO assisteix al 75% del curs o NO supera la prova final: NO APTE

Qui pot realitzar aquesta formació (i documentació requerida)

Treballadors en actiu (excepte sector públic)

 

Autònoms 

Persones en situació d’Atur (i inscrits com a demandants d’ocupació)

Inscripció

El procediment és el següent: 

La inscripció quedarà formalitzada en el moment que ens hagueu fet arribar aquesta documentació a l’adreça

formacio@escolacristiana.org (si queden places disponibles)
 

ÉS MOLT IMPORTANT QUE VERIFIQUEU L’ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC QUE US APAREIX EN LA INSCRIPCIÓ, I

QUE ÉS LA QUE TENIU ASSOCIADA AL VOSTRE USUARI DE LA WEB. En cas que l’adreça no sigui operativa, o en cas que

sigui una adreça @hotmail, no rebríeu les nostres comunicacions ni la confirmació d’inscripció. Davant del dubte, adreceu-vos a

l’apartat “Modificació de dades” de la nostra web, o bé pregunteu-nos. 

Cal evitar tota baixa posterior als 7 dies abans de l’inici del curs, ja que difícilment podrà ser substituïda, comportant així un

important perjudici per al col·lectiu beneficiari d’aquestes accions. En cas de baixes no avisades es tindrà en compte de cara a

futures sol·licituds de plaça a altres cursos.

Preu

Aquesta acció formativa està subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i pel Ministerio de Empleo y

Seguridad Social, i per tant és gratuïta per als participants.
 

Prova final i certificació

Cal fer una prova final del curs, que donarà dret o no al certificat d’aprofitament per part del participant.
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