
FORMADORA

Anna de Montserrat

INICI
8 de novembre de 2022

FI
25 d'abril de 2023

DURADA
Total 30 hores

1a part 10 hores
2a part 20 hores

CALENDARI I HORARI
sessions sincròniques
8, 22 de novembre PRESENCIAL

13 de desembre VIRTUAL  

10, 24 de gener PRESENCIAL

7 de febrer ONLINE

21 de febrer PRESENCIAL

7 de març ONLINE

21 de març i 18 d’abril PRESENCIAL

de 17.15 a 19.15 hores

MODALITAT
 Mixta: presencial i online

PREU
3.847€

Veure l'apartat condicions econòmiques

LLOC D'IMPARTICIÓ
Escola Mare del Diví Pastor

C. Bailen, 38
08010 Barcelona 

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

El currículum competencial: bases, sentit, elements fonamentals i implicacions
Pràctiques escolars que s'estan implementant al centre i que estiguin alineades
amb el currñiculum competencial.
Les situacions d'aprenentatge competencials des de la perspectiva dels criteris
metodològics i organitzatius que li són propis.
Les implicacions del currículum competencial en l'avaluació dels aprenentatges.

1.
2.

3.

4.

PRESENTACIÓ

L'objectiu d'aquesta formació és donar resposta a la inquietud de l’equip directiu del
centre i dels professionals que hi treballen per dotar-los d’elements que facilitin la
posada en pràctica del currículum competencial a les diferents etapes del centre
educatiu . 

DESTINATARIS

Formació adreçada a docents de l'escola Mare del Diví Pastor.
Els particpants necessitaran connectar-se des d’un dispositiu amb connexió a Internet,
àudio, micròfon i càmera per realitzar les sessions virtuals

OBJECTIUS

Acompanyar el claustre de l'escola Mare del Diví Pastor a treballar des d’una
perspectiva curricular competencial a les etapes d’Educació Infantil, Primària i
Secundària Obligatòria
Dissenyar, desenvolupar i avaluar situacions d’aprenentatge des d’una perspectiva
competencial
Compartir bones pràctiques amb els equips docents del centre

EL CURRÍCULUM COMPETENCIAL
A LA PRÀCTICA

22133.01 i 23009.01

FORMADORA

Anna de Monserrat Vallvè. Pedagoga i mestra. Professora als estudis d’Educació de
la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna.

Escola Mare del Diví Pastor 
Barcelona

1a part (2022)
2a part (2023)



INSCRIPCIÓ I CONDICIONS ECONÒMIQUES 

L’import total d’aquest grup formatiu és de 3.847€ (1.253€ corresponen a les hores realitzades l'any 2022 i 2.594€ corresponen a
les hores realitzades l'any 2023), 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 en dues parts, un cop iniciada la formació de cada any. 
Aquesta formació és bonificable, per un import màxim de 81€ per participant  les hores realitzades el 2022 i per un import
màxim de 165€ per participant les hores realitzades el 2023 (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 llistat de dades de participants facilitat al centre.

Llistat de dades dels participants, signat i segellat pel director/titular/administrador del centre. 
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: 12€/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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