
FORMADORES

M.Àngels Pavón

DURADA
15 hores

CALENDARI I HORARI
4 d'octubre: PRESENCIAL

11 d'octubre: VIRTUAL
18 d'octubre: VIRTUAL
25 d'octubre: VIRTUAL

15 de novembre: VIRTUAL
22 de novembre: PRESENCIAL

de 15h a 18.30h

 

MODALITAT
Presencial

PREU
Formació subvencionada amb

inscripció gratuïta
Veure l'apartat condicions econòmiques

LLOC D'IMPARTICIÓ
Instal·lacions FECC

c. dels Àngels, 18, 4a planta
Barcelona

Abans del curs els participants rebran un
mail amb instruccions per accedir a la

documentació del curs

FINANÇAMENT
Formació Subvencionada pel

Consorci per a la Formació
Contínua de Catalunya 

Veure l'apartat condicions econòmiques

CONTINGUTS

Definició de conceptes claus: adolescència, autonomia,
psicologia evolutiva, necessitats i interessos, motivacions i
emocions
Trets psicològics i sociològics de l’adolescència
Anàlisi de la metodologia de treball en relació a l’adolescència
Metodologies i eines per treballar amb adolescents. Difusió dels
recursos pedagògics existents per treballar amb aquesta franja
d’edat.
Treball per projectes amb adolescents
Les TIC com a eina de treball
El paper de l’educador/a amb els adolescents

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

PRESENTACIÓ

Prendre perspectiva de l’etapa de l’adolescència des d’una mirada
comprensiva, propera i positiva, ens guiarà a poder generar
estratègies a les nostres escoles que tinguin present l’etapa que
estan vivint els nostres alumnes. Transitar per les metodologies que
ens apropen a la seva realitat, el seu llenguatge  i els seus
interessos permetran que la nostra intervenció educativa sigui
significativa en una de les etapes claus de la vida.

DESTINATARIS
Docents de secundària, batxillerat i cicles formatius

OBJECTIUS

Treballar estratègies pel treball amb adolescents en l’àmbit
educatiu

ESTRATÈGIES EDUCATIVES PEL
TREBALL AMB ADOLESCENTS
(LA TUTORIA A LA
POSTOBLIGATÒRIA)

Àrea: Acompanyament i orientació a l'alumne

106.02

FORMADORES

M.Àngels Pavón, Cap del Servei d’Assessorament Psicopedagògic
de Salesians de Sant Vicenç dels Horts

Maria Pau Martinez, llicenciada en pedagogia i membre del Servei
assessorament psicopedagògic a Cicles Formatius a Salesians Sant
Viceç dels Horts

M.Pau Martinez

HORARI
Sessions PRESENCIALS:

de 15h a 18.30h
 

Sessions VIRTUALS:
de 17.30h a 19.30h



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 treballadors 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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