
en ruta!

Perfil competencial de
sortida de l'alumne

Tutors

13 
propostes

És possible personalitzar
l’aprenentatge?

Entrevistes amb
adolescents

Eines per a la prevenció i
detecció de l'assetjament
escolar

Ciberbullying: intervenció
socioeducativa

Gestió de conflicte des de
l'enfocament restauratiu

Identitat de gènere

Trastorns de conducta

La tutoria a la
postobligatòria

Orientació acadèmica i
professional 

Com acompanyar les
famílies dels infants amb
dificultats

La tutoria i les entrevistes
amb les families

Al·lèrgies i intoleràncies
alimentàries

Eines de motivació per
donar resposta a l’alumnat
amb necessitats
específiques de suport
educatiu (NESE)

C.Intermedis

19 
propostes

Ensenyament basat en
evidències

Catalyst l'eina per al
lideratge pedagògic

Lideratge Pedagògic

Com Parlar en públic

Habilitats directives

Eines de coaching

Coneguem el nostre
claustre

Quan no ens serveix el
manual clàssic de gestió
del temps

Gestió d'equips

PGA i Memòria anual una
eina al servei de l'escola

Ciberbullying: intervenció
socioeducativa

És possible personalitzar
l’aprenentatge?

Eines per a la prevenció i
detecció de l'assetjament
escolar

Orientació acadèmica i
professional 

Agile learning. Una
metodologia aplicada a
l'aula

Formacions sobre
curriculum

Aprenentatge Servei
Comunitari

Higiene digital amb eines
Google (i no Google)

Comunicació

Com Parlar en públic

11 
propostes

Defineix la teva proposta
de valor: coneix la teva
competència i posa en
valor el que et fa diferent

Disseny del pla de
marqueting

Comunicació externa:
families, alumnes, antics
alumnes i comunicació de
crisis

Customer Experience:
l'experiència del client

Màrqueting i captació
d'alumnes

Màrqueting digital

Xarxes Socials

Mailchimp

Google ads

Facebook ads

Pastoral + ERE

Context pedagògic,
eclesial i social de la
pastoral (I)

11 
propostes

El batec de l'escola

Eines per a l'espiritualitat
educativa

Un temps per celebrar

Educar en el silenci i
l'atenció

Un nou currículum ERE
per transformar la mirada:
Educació Infantil i primària
(+ ISCREB)

La programació de Religió
a l'ESO a partir de la
LOMLOE (+ ISCREB)

Testimonis bíblics  i nou
currícuum de Religió.
(+ISCREB)

Pedres vives. Patrimoni
cultural i nou currículum
de Religió (+ISCREB)

Curs bàsic acreditat de
GodlyPlay

De profundis. (Curs
intensiu d'espiritualitat
educativa)

PAS

Gestió del benestar per al
PAS

10 
propostes

Gestió pràctica dels
impagats

La gestió de la tresoreria en
un escenari incert

Saps com es finança
l'escola? La importància de
la comptabilitat de costos 

Gestió Bonificacions per la
formació contínua

Atenció al públic 

Protecció de dades

PRL adaptat a les escoles
(12h)

Eines informàtiques per al
PAS (excel, teams, drive)

Al·lèrgies i intoleràncies
alimentàries

Qualitat

5 
propostes

Auditors interns

PGA i Memòria anual una
eina al servei de l'escola

Els indicadors de centre
com a eina de millora

Canvas i la proposta de
valor en una escola

Big Data: eina per pendre
decisions

Directius

16 
propostes

Habilitats directives

Com Parlar en públic

Quan no ens serveix el
manual clàssic de gestió
del temps

Coneguem el nostre
claustre

Liderar i promoure el
benestar al Centre i del
Professorat

Com fer l'acompanyament
del directiu sortint

El relleu directiu: un
moment de dol, un
moment de canvi

Formacions sobre
curriculum

Canvas i la proposta de
valor en una escola

Agile learning. Una
metodologia aplicada a
l'aula

PGA i Memòria anual una
eina al servei de l'escola

Els indicadors de centre
com a eina de millora

Big Data: eina per pendre
decisions

Protecció de dades

PRL adaptat a les escoles
(12h)

blogs.escolacristiana.org/formacio/llistat-de-cursos/

Itineraris formatius de l'Escola Cristiana 
curs 2022-23

Darrera revisió: 18 de juliol 2022

Docents

Formació inicial pel
professorat novell

Eines i recursos per l'atenció
dels alumnes nouvinguts

Anglès a través dels contes
per nouvinguts

35 
propostes

Detecció necessitats i
prediagnostics Ed.Inf.

DUA i eines digitals per
aprendre junts

Trastorns d'aprenentatge

Robòtica per aprendre
amb alumnes amb
dificultats

Neurociència i creativitat

Rutines i destreses de
pensament

Treball cooperatiu 

Treball interdisciplinar 

Aprenentatge basat en
Situacions PRI/ESO

Entorns d'aprenentatge
Ed. Inf.

Ensenyament basat en
evidències

El joc lliure versus joc
dirigit

Formació llenguajocs

Treball i Avaluació
Competencial al Batxillerat

Formació per Projectes FP

La realitat virtual, un recurs
per la FP

Connectem l’escriptura
amb les emocions

Claus emocionals i
cognitives pel benestar
docent

Educació emocional a
l'aula

Creació de material
didàctic amb eines digitals

Crea i gestiona Google
Sites, i amplia les teves
possibilitats educatives

El video a l'aula amb
Eddpuzzle

Incorporar les
competències digitals al
currículum amb Robotix

El dron com a eina
educativa

Introducció al gestor de
dispositius MDM

Gestió de l'estrés

Educació de la veu

Apps LAB Educatives Ed.
Primària i Ed. Secundària

Breakout Edu i Escape
Room amb inclusió de
tecnologies digitals
Dinamitza els teus
projectes a l’aula (Genially
+ Canva)!

Neurolideratge

La gamificació en
l'aprenentatge

Perfil competencial de
sortida de l'alumne

https://www.iscreb.org//recursos/arxius/20220221_1140Triptic_EREPrimaria.pdf
http://blogs.escolacristiana.org/formacio/llistat-de-cursos/

