
FORMADOR

Ramon Pavia

INICI
27 de juny de 2022

FI

6 de juliol de 2022

DURADA
15 hores

CALENDARI I HORARI
 27 de juny (16h a 19h)  PRESENCIAL 

 28 de juny (16h a 18h) VIRTUAL
 29 de juny (16h a 18h) VIRTUAL
30 de juny (16h a 18h) VIRTUAL
4 de juliol (16h a 18h) VIRTUAL
5 de juliol (16h a 18h) VIRTUAL

 6 de juliol (16h a 18h) PRESENCIAL

MODALITAT
Presencial / Aula virtual (sincrònica)

PREU
Formació subvencionada amb

inscripció gratuïta
Veure l'apartat condicions econòmiques

LLOC D'IMPARTICIÓ
Les sessions presencials es

realitzaran a la FECC:
c. dels Àngels, 18, 4a planta

08001 - Barcelona
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

Flipped Classroom / Flipped Learning.
Eines per treballar amb els alumnes.
Proposta d'activitats amb Flipped Classroom / Flipped Learning i TIC (amb Kahoot,
Quizlet, Socrative, Versal). "Keynoe".
Explicaciå i pråctica sobre les eines Edpuzzle, Remind, Eduloc.
El disseny de la programaciå amb Flipped Classroom.
Del projecte inicial a l'activitat concreta d'aprenentatge amb l'alumnat.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

PRESENTACIÓ

En l’educació del segle XXI hem de repensar els rols tradicionals del professor
(transmissor de coneixement) i de l’alumne (receptor d’aquest coneixement).
L’enfocament flipped ens pot ajudar a canviar-ho, per tal que el professor sigui més
gestor (shaker, sacsejador) de l’aula i l’alumne sigui protagonista (o maker) del seu
aprenentatge. 
I, a més, hem de tenir molt clar que el món digital ens pot ajudar a millorar les nostres
pràctiques educatives, tant dins com fora de l’aula. La bona gestió de la gran quantitat
d’opcions, links, suports diversos que se’ns presenten cada dia ens pot ajudar a
perfeccionar les activitats i, alhora, empoderar els alumnes en la seva competència
digital. 

DESTINATARIS

Adreçat a educadors de totes les etapes i persones relacionades amb el món de
l’educació que volen “capgirar” les pràctiques educatives i els seus rols docents, a
més d’aprofitar la tecnologia per millorar en la gestió d’aula i la competència digital,
tant dels alumnes com d’ells mateixos com a docents. 
Es recomana dur portàtil en les sessions presencials. Si no us és possible, ens en
podeu demanar un amb antelació a l’adreça  formacio@escolacristiana.org 

OBJECTIUS
Conèixer el marc teòric del Flipped Classroom (FC)-Flipped Learning (FL).
Conèixer i practicar amb algunes de les TIC dins el camp educatiu, #edtech (amb
exemples concrets).
Generar i preparar una activitat pràctica, concreta i aplicable a l'aula (un projecte,
unitat didàctica o una sessió concreta)
Millorar en la competencia digital docent.

FLIPPED CLASSROOM,
LA CLASSE INVERSA

Àrea: Tic

111.01

FORMADOR

Ramon Pavia. Tècnic de l’equip TAC del Departament d'Ensenyament. Professor
col·laborador de la UOC. Formador en d'altres institucions: URL, UPF, Rosa Sensat,
Euneos,... 



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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