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EL TREBALL PER VALORS A L'AULA
DE SECUNDÀRIA I BATXILLERAT
Lidera't, viu i transmet els valors del
centre en el teu dia a dia
·

Col legi Claret (Barcelona

PRESENTACIÓ
L’entorn educatiu que coneixem ha canviat de manera sobtada i sense cap tipus de
transició que permetés docents, alumnes i famílies de fer una adaptació progressiva a
la nova realitat d’ensenyar i aprendre a través dels valors.
Els nostres valors són el motor que ens fa tirar endavant en tot moment i hem
d'exercir un lideratge on aquests valors han d’estar presents.

INICI
29 de juny de 2022

FI
1 de juliol de 2022

DURADA
15 hores

A l’aula, vivim la importància de fer equip i, sobretot, de treballar en equip, buscant un
horitzó compartit per tenir un bon curs malgrat l’entorn canviant en què ens trobem.
En aquest sentit tenim la necessitat de cohesionar grups per tal de buscar un suport
compartit i que ningú quedi enrere.
La metodologia proposada buscarà en tot moment facilitar el treball en valors a l’aula i
fer conscient tots els beneficis que hi ha tant pel docent com per l’alumnat.

DESTINATARIS
Docents de Secundària i Batxillerat del Col·legi Claret (Barcelona).

OBJECTIUS
Crear un espai de reflexió i autoconeixement personal i professional
Definir el marc conceptual de treball per valors.
Conèixer el model triaxial dels valors del col·legi i del claustre
Treballar la confiança com el valor dels valors
Donar una eina metodològica per treballar els valors de l’alumnat

CONTINGUTS
1. Què són els valors?
2. El nostre model Triaxial
3. Aplicació pràctica del treball per valors.
4. La confiança com el valor dels valors
5. L’ADN dels nostres valors.
6. L’aprenentatge amb les bones pràctiques

FORMADORS

(14h presencials + 1h online)

CALENDARI I HORARI
Sessió virtual: 29 de juny de 13
Sessions presencials:

a 14h

30 de juny de 8 a 14 i de 15 a 17h
1 de juliol de 8 a 14

MODALITAT
Mixta: Presencial i online
(inclou aula virtual)

LLOC D'IMPARTICIÓ
·

Col legi Claret
c. San Antoni M.Claret, 49
08025 Barcelona
Abans del curs els participants rebran un
mail amb instruccions per accedir a la
plataforma de la formació, on hi haurà
els materials i documentació.

PREU
€

3.932

Veure l'apartat condicions econòmiques

FINANÇAMENT
Bonificable
Veure l'apartat condicions econòmiques

FORMADORS

Pere Parés Guinot . Llicenciat en Filologia Anglesa a la UB i en Comunicació
Audiovisual a la UOC. Especialitzat en AICLE (CLIL) per la UNIR. Docent de
secundària i batxillerat des de fa més de 12 anys al col·legi Claret de Barcelona.
Format en Coaching Educatiu i Coaching x Valors i certificat per l'Associació
Espanyola de Coaching com a coach especialitzat en docents, joves i famílies.
Actualment combina la tasca docent amb la formació i l’acompanyament a altres
escoles, docents i adolescents en processos de transformació personal i cultural.
Carla López Mas: Psicòloga convençuda de l’educació com a eina de transformació
social. Especialitzada en transmissió del coneixement de forma digital. Realitza
formació tant a joves sense l’ESO sobre habilitats socials, com a la Universitat de
Barcelona, Girona i Saragossa sobre Orientació Vocacional i Marca Personal.
Paral·lelament acompanya professionals del sector de l’educació i el benestar a
liderar-se professionalment sense estrès i amb benestar emocional a través dels
valors.

Carla Mas i Pere Parés

INSCRIPCIÓ I CONDICIONS ECONÒMIQUES
Preu i inscripcions
L’import total d’aquest grup formatiu és de 3.932€, 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 133,5€ 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/formacionssollicitades-pels-centres/

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)
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/

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
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)
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: 12€/participant) cal que ens ho demaneu 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
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.

escolacristiana.org
Carrer dels Àngels 18, 6è. 08001 BCN | fecc@escolacristiana.org | 93 302 70 13 | CESEC: 93 445 20 20

