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Converses amb César Coll
un dels experts que assessora el Ministeri
d’Educació per establir les bases del nou

currículum escolar

Metodologies
aplicades a l'aula

Jesuïtes Educació. Minerva Porcel
FEDAC. David González
Maristes. Direcció de centre

Anama Domènech (Col·legi Padre Damian)
i Xavier Oller

Jesús C. Guillen
Membre de la càtedra de

neuroeducació de la Universitat de
Barcelona

César Coll
Catedràtic emèrit de Psicologia
Evolutiva i de l'Educació de la

Facultat de Pscicologia de al UB

Patricia Jané
Gina Castellà

Anna J. Alcàzar
Directora i tutores

Vanessa Florenza
Directora ESO i BATX

PONENTS

PRESENTACIÓ

La societat actual, immersa en un profund canvi social, econòmic, cultural i tecnològic, i el
nou desplegament curricular de la LOMLOE, exigeix una adaptació del sistema educatiu per
tal de garantir que els nostres alumnes sàpiguen afrontar amb èxit els reptes del segle XXI.
Per aconseguir-ho cal facilitar al professorat exemples de com implementar de manera
pràctica les situacions globalitzades d’aprenentatge i els projectes interdisciplinaris a l’aula. 

La jornada presencial s'adreça a directors, caps d’estudi, coordinadors i docents amb
l’objectiu de fer una reflexió sobre com podem ajudar als centres per implementar a
l’aula situacions d’aprenentatge i projectes. La jornada compta amb la participació
d’experts que ens orientaran sobre l’aplicació del currículum i podrem veure exemples
concrets d’escoles que ho estan treballant.

PROGRAMA

CALENDARI
14 de desembre de 2022

HORARI
9.15 a 14.00h 

MODALITAT
Presencial

#currículum  #LOMLOE   #somfutur  #escolacristiana

JORNADA

LOMLOE, UN CANVI PER FER FRONT
ALS REPTES DEL FUTUR

LLOC IMPARTICIÓ
Residència Martí Codolar

Av.Cardenal Vidal i Barraquer 15 Barcelona

Benvinguda i presentació de la Jornada
Eva Aguiló, responsable de l'Àrea pedagògica de la FECC

Una escola amb cervell i cor
Jesús C. Guillen, Professor de postgraus i masters de neuroeducació de la UB.
Col·laborador de diveses publicacions i membre del Consell assessor de la revista
Cuadernos de Pedagogía

Cloenda de la Jornada

ETAPA INFANTIL: Essències, temps i espai. Canvi de mirada
Patricia Jané, Gina Castellà  i Ana J. Alcàzar. Cor de Maria Sabastida

Anama Domènech (docent ESO i
BATX) i Xavier Oller

Xavier Serra, Anna
Brunet, Eva Maria

Costafreda
Docents

EXPERIÈNCIES PRÀCTIQUES PER ETAPES
Els participants han d'escollir en quina etapa volen participar

EDUCACIÓ BÀSICA: Com portar a l'aula una pogramació competencial:
objectius, competències, activats i avaluació

Xavier Serra, Anna Brunet i Eva Maria Costafreda. Escola Pia Catalunya

ETAPA BATXILLERAT: Una mirada competencial del batxillerat a partir
de les situacions d’aprenentatge: Programar i avaluar aprenentatges
transferibles, funcionals i significatius
Vanessa Florenza, directora ESO i BATX Vedruna Balaguer

https://www.instagram.com/fundacioescolacristiana/
https://twitter.com/formacio_fecc?lang=es
https://jesuscguillen.jimdofree.com/


INSCRIPCIÓ I CONDICIONS ECONÒMIQUES 

Podeu fer la inscripció clicant al següent enllaç:

Les places són limitades i s’ocuparan per ordre d’inscripció.

El dia anterior a la sessió rebreu per correu electrònic l’enllaç d’accés al moodle on trobareu el material compartit pels ponents
de la jornada.   

L’import d’aquesta jornada és de 60€ per a participants d'entitats adherides a la FECC i de 84€ per a altres cassos. 

Els participants poden utilitzar el servei de menjador de la Residència Martí Codolar per dinar, al finalitzar la jornada, per un
import de 11€ per persona. 

Totes les targetes són vàlides, tant les de crèdit com les de dèbit, i no cal que coincideixi el titular de la targeta amb el nom del

participant. És un sistema totalment segur, gestionat directament per l'entitat bancària, i la FECC no té accés al registre de

dades de les targetes. Si desitgeu un rebut, sol·liciteu-lo a administracio@fecc.cat  

La inscripció no es considera vàlida fins que no s’hagi fet el pagament.  

Devolucions en cas de baixa: 

Fins el 12 de desembre totes les baixes comunicades per correu electrònic tindran dret a la devolució de tot l'import pagat

(l’entitat bancària farà el retorn al compte de la mateixa targeta des d’on s’ha fet el pagament.)

Les baixes comunicades el 13 de desembre tindran dret a la devolució del 50% de l’import.

Les baixes comunicades el mateix dia 14 de desembre o no comunicades, no es retornarà cap quantitat

Data límit d’inscripció: fins el 12 de desembre (o fins a que s’esgotin les places, que són limitades i s’ocuparan per ordre

d’inscripció) 

https://www.fecc.cat/jornada-lomloe

El menú consisteix en buffet autoservei: 
Amanides
2 primers
2 segons (Carn o Pollastre i Peix) 
Acompanyament del segon 
Postres 
Pa, Vi, Aigua, Cafés

En cas d'estar interessats en el servei de menjador cal indicar-ho en el formulari d'inscripció i fer el pagament corresponent a
l'opció amb dinar.

ATENCIÓ! EL PAGAMENT D’AQUESTA JORNADA REQUEREIX TARGETA BANCÀRIA (*) 
 

(*) En cas que no us sigui possible el pagament per targeta, feu la inscripció igualment, i llavors ens feu un mail a formacio@fecc.cat

sol·licitant pagament per transferència, i us indicarem el número de compte. 
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DESTINATARIS

Directors, Caps d’estudi, coordinadors i docents dels centres adherits a la FECC.

FUNCIONAMENT DE LA JORNADA
La Jornada té una part inicial comuna per a tots els assistents, i després han d'escollir entre l'espai 1, en el que tres directors/es de
diferents institucions faran preguntes a César Coll sobre el desplegament del nou currículum, i l'espai 2, en el que podrem conèixer
el procés que ha seguit el Col·legi Padre Damian per aplicar les metodologies del nou currículum a l'aula.

Després de la pausa-café els participants hauran d'escollir entre una de les tres experiències proposades, en funció de l'etapa
que sigui del seu interès. 

Al formulari d'inscripció és necessari indicar en quin espai i experiència està interessat en participar.

http://www.escolacristiana.org/
mailto:fecc@escolacristiana.org
https://www.instagram.com/fundacioescolacristiana/
https://twitter.com/formacio_fecc?lang=es

