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Formació per a centres 

Formació en centre Professorat 

d’un centre 

Professorat 

de diversos 

centres 

•Assessorament 

•Formació interna de centre (FIC) 

•Taller a centre 

•Visita formativa a centre 

 

•Seminari de coordinació 

•Formació d’equips de centre 

•Taller d’equips de centre 

 

•Taller 

•Curs 

•Seminari 

•Grup de treball 

•Conferència, taula rodona, trobada  

 pedagògica, intercanvi d’experiències, 

 jornades i cicle de conferències 

•Estada formativa a l’empresa 

•Estada formativa a l’estranger 

Centre 

Individual 

Modalitats de formació (1) 

Formació individual 

Nou 



Modalitats de formació (2) 

Les activitats de formació es poden organitzar en tres formats:  

• Presencials: activitats amb un percentatge important de 
l’assistència a les sessions de formació. En funció de les diferents 
modalitats, aquestes activitats destinen una part del seu temps a la 
realització de tasques individuals o grupals. 

• Semipresencials: activitats que combinen el treball a l’entorn virtual 
amb sessions presencials.  

• No presencials: activitats realitzades totalment a l’entorn virtual. 



Modalitats de formació (3) Formació en centre 

Assessorament Formació interna de centre (FIC) * Taller a centre 

•Demanda justificada del centre amb el vistiplau de l’inspector/a de centre. 

•Compromís del centre de fer un treball de seguiment intern sobre la transferència a l’aula. 

•Document de valoració final, que s’inclourà en la memòria anual del centre. 

Format presencial. 

Durada mínima de 20 hores,  

amb dues terceres parts amb 

la persona formadora i la 

resta, de treball autònom al 

centre. Aquest treball, 

individual o col·lectiu, estarà 

destinat a realitzar les tasques 

planificades en relació amb 

l’aprofitament i la transferència 

immediata.  

 

El professional expert se 

certificarà com a formador/a.  

Format presencial. 

A) Itineraris propis: 

Té una durada de 30 hores, amb 20 hores  

 presencials de les persones participants i 10 

de treball intern per realitzar les tasques 

planificades.  

B) Itineraris guiats: 

Té una durada de 45 hores (30 h + 15h) 

El procés formatiu inclou: 

fase d’autodiagnosi 

fase de planificació  

fase de construcció i experimentació 

fase d’avaluació.  

Aquest procés formatiu es recull en la 

carpeta de formació. 

Els equips de coordinació disposaran del 

suport d’una persona del CRP o de la unitat 

del Serveis Centrals en el cas de col·lectius 

específics. 

L’equip de coordinació se certificarà com a 

formador/a. 

Es pot rebre assessorament puntual extern 

per part d’un o més ponents. 

Format presencial. 

Durada màxima de 15 

hores, amb dues terceres 

parts amb la persona 

formadora i la resta, de 

treball autònom al centre. 

 

Aquest treball, individual o 

col·lectiu, estarà destinat a 

realitzar les tasques 

planificades en relació amb 

l’aprofitament i la 

transferència immediata. 

 

El professional expert se 

certificarà com a 

formador/a. 

* Per a més informació http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/capacitats_competencies_curriculum/fic/ 

http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/capacitats_competencies_curriculum/fic/


Modalitats de formació (4) 
Formació en centres 

Visita formativa en centre     

És una modalitat formativa de caràcter concret i pràctic orientada a promoure un procés de reflexió sobre la pròpia pràctica 

a partir de conèixer i compartir experiències d’èxit o bones pràctiques consolidades. 

 

Finalitats: 

• Promoure l’intercanvi d’experiències i l’aprenentatge entre iguals. 

• Generar transformacions en els centres reflexionant sobre experiències observades en altres centres. 

• Establir xarxes de relació entre centres i professorat. 

 

Format presencial. 

 

Durada mínima de 15 hores, distribuïdes en un mínim de 2 sessions separades en el temps, amb dues terceres parts 

presencials i la resta, de treball autònom. 

Els altres requisits corresponen a un treball col·lectiu destinat a realitzar les propostes d’accions en relació amb 

l’aprofitament i la transferència immediata de la formació en el centre. 

 

La persona o persones del centre formador que realitzin l’activitat certificaran com a formador/a. 

 

Documentació:  

Demanda justificada del centre, compromís frl centre de fer un treball de seguiment intern de la transferència al centre, 

document de proposta de formació per part del centre formador, document de propostes d’accions amb la temporització de 

les accions, etc. 

 

 

 

Nou 



Modalitats de formació (5) 
Formació per a centres 

Seminari de coordinació      Curs / seminari d’equips de centre 

És una modalitat per compartir i intercanviar projectes entre 

professorat de diferents centres, d’etapes consecutives 

(infantil-primària; primària-secundària) o d’una mateixa etapa. 

Aquestes persones tindran el compromís de la 

transferència del contingut de la formació al seu centre.  

Les temàtiques poden ser generals, d’especialitat,  d’àrea, per 

càrrec. 

 

Format presencial o semipresencial. 

 

Durada mínima de 15 hores, amb dues terceres parts 

presencials i la resta, de treball autònom. 

Aquest treball estarà destinat a realitzar les tasques 

planificades en relació amb l’aprofitament i la transferència 

immediata. 

Els seminaris de coordinació poden disposar: 

• de professional expert que se certificarà com a persona 

formadora o bé, 

• de persona coordinadora; en aquest cas,  poden rebre 

assessorament puntual extern per part d’un o més 

experts que se certificaran com a ponents. 

Està dirigida a equips professionals de centres, almenys 

una persona dels quals forma part de l’equip directiu. 

Aquestes persones tindran el compromís de la 

transferència del contingut de la formació al seu centre. 

L’estructura formativa incorpora la planificació, 

l’experimentació i l’avaluació del pla d’actuació en el centre 

de la temàtica treballada. 

Poden ser en format curs o seminari. 

 

Format presencial o semipresencial. 

 

Durada mínima de 30 hores, amb una tercera part com a 

mínim presencial i la resta de treball autònom en el propi 

centre per a la realització del Pla d’actuació. 

• En el format curs, disposarà de professional expert 

que se certificarà com a persona formadora.  

• En el format seminari, tindrà un equip de coordinació 

i/o una persona formadora. 

• En tots els casos, poden rebre assessorament puntual 

extern per part d’un o més ponents. 



Modalitats de formació (6) 
Formació per a centres 

 

Tallers d’equips de centre     

 

 

És una modalitat de formació entre centres dirigida a equips professionals de centres on almenys una persona forma part 

de l’equip directiu o òrgans de coordinació. 

Aquestes persones tindran el compromís de la transferència del contingut de la formació al seu centre.  

 

 

Format presencial o semipresencial. 

 

 

Durada total màxima de 15 hores, amb dues terceres parts presencials i la resta, de treball autònom. 

Aquest treball estarà destinat a realitzar les tasques planificades en relació amb l’aprofitament i la transferència immediata. 

 

 

Els tallers d’equips de centre poden disposar: 

• de professional expert que se certificarà com a persona formadora o bé, 

• de persona coordinadora; en aquest cas,  poden rebre assessorament puntual extern per part d’un o més experts que 

se certificaran com a ponents. 

Nou 



Modalitats de formació (7) 
Formació individual 

Taller Curs Seminari 

Modalitat formativa  de caràcter 

concret i pràctic orientat a la millora 

d’alguna competència professional 

del professorat.  

 

Format presencial. 

 

Durada màxima de 15 hores, una 

part de les quals podrà ser de treball 

autònom. 

Aquest treball, individual o col·lectiu, 

estarà destinat a realitzar les tasques 

planificades en relació amb 

l’aprofitament. 

Modalitat de formació 

estandarditzada, impartida per una 

persona experta.  

 

Format presencial, 

semipresencial i no presencial. 

 

Durada mínima de 15 hores. 

Si és presencial, dues terceres 

parts com a mínim amb la 

persona formadora i la resta de 

treball autònom al centre. 

 

Aquest treball, individual o 

col·lectiu, estarà destinat a realitzar 

les tasques planificades en relació 

amb l’aprofitament. 

Modalitat que té com a finalitat la 

reflexió de docents de diferents 

centres o altres agents educatius del 

territori entorn d’un tema, a partir de 

la seva pràctica professional. És 

adequada per a professorat amb 

experiència docent.  

 

Format presencial, semipresencial i 

no presencial. 

 

Durada mínima de 20 hores. 

Si és presencial, dues terceres 

parts com a mínim amb la 

persona formadora i la resta de treball 

autònom al centre. 

Aquest treball, individual o col·lectiu, 

estarà destinat a realitzar les tasques 

planificades en relació amb 

l’aprofitament. 

El professional expert se certificarà com a formador/a. 



Modalitats de formació (8) 
Formació individual 

Grup de treball 

Modalitat formativa que té com a finalitat la 

millora de la pràctica educativa. 

La seva tasca pretén afavorir la incorporació 

de canvis metodològics i pràctiques 

innovadores. 

Format presencial o semipresencial.  

 

Durada mínima de 30 hores i màxima de 

60, amb un mínim de la meitat del temps 

presencial i la resta, de treball autònom.  

Els materials i el treball realitzat estaran a 

disposició de la resta del professorat, i les 

unitats o institucions organitzadores són els 

responsables de la seva difusió.  

 

La persona que té les funcions de coordinació 

se certificarà com a formador/a. 

Es pot rebre assessorament puntual extern 

per part d’un o més ponents. 

Modalitats de dinamització, sensibilització i 

divulgació 

•Conferència i taula rodona: impartides per un 

(conferència) o més ponents (taula rodona) 

especialistes en la matèria. No certificables. 

Màxim 3 hores. 

•Cicle de conferències: grups de conferències o 

taules rodones al voltant d’un mateix tema. Mínim 

15 hores. 

•Trobada pedagògica i intercanvi 

d’experiències: impartides per professorat que 

presenta experiències desenvolupades en el seu 

centre. Mínim 4 hores (certificable a partir de 5 h) 

•Jornada: inclou elements de les modalitats 

anteriors i/o tallers pràctics. Mínim 5 hores. 

•Cicle de conferències: grups de conferències o 

taules rodones al voltant d’un mateix tema. Mínim 

15 hores. 

 

Les persones que imparteixen aquestes modalitats 

s’anomenen ponents.  

Nou 

Nou 



 

ITINERARIS  FIC 

 
Infantil i Primària 

• Del currículum a l’aula al cicle 0-3 

• Escriure a l'escola: escriure des de les àrees 

• Escriure a l'escola: parlar per escriure 

• Com ajudar a desenvolupar la competència matemàtica a l'Educació Infantil i Primària 

• El càlcul a l'educació infantil i primària 

• Resolució de problemes a l’educació infantil i  primària 

• Avaluar per aprendre: l’avaluació al servei de l’aprenentatge de l’alumnat 

• Usos curriculars de les TAC a l’educació primària 

• Promoure canvis  per donar oportunitats a tothom 

• La lectura a  l’escola. Ensenyament i aprenentatge de la lectura (3-12 anys)  

• La construcció d’una línia metodològica a l’escola 

Secundària 

• Escriure a l'institut: escriure des de les matèries 

• Escriure a l'institut: escriure a les classes de llengua 

• Escriure a partir dels textos literaris  

• Com ajudar a desenvolupar la competència matemàtica a l'ESO 

• La geometria a l'educació secundària obligatòria 

• El treball experimental a les classes de ciències 

• Avaluar per aprendre: l’avaluació al servei de l’aprenentatge de l’alumnat 

• Usos curriculars de les TAC a l’educació secundària 

 

Itineraris propis 

Té les mateixes característiques que els itineraris guiats. És una proposta organitzada per tal que un centre educatiu pugui, de 

forma autònoma, seguir un procés de formació interna que inclogui (anàlisi de les pròpies pràctiques, debat pedagògic, 

experimentació a l'aula i avaluació de la formació i la consolidació d'acords). 



Horari de la formació 

La part presencial de les activitats de formació permanent es durà a terme dins 

l’horari laboral de no permanència al centre del professorat, llevat de: 

1. seminaris de coordinació  

 d’equips directius 

 mestres d’educació especial 

 coordinadors TAC 

2. casos excepcionalment autoritzats per la direcció general que correspongui  

3. formacions que responen a una convocatòria institucional  

(pàgina 28) 

Formació  en   centre: 

Tota la formació ( presencial +  autònom) 

Es podrà fer en horari laboral no lectiu de 

permanència al centre, sempre que 

l’organització i l’estructura de funcionament del 

centre docent així ho permeti. 

Formació  per  a  centres: 

La part de treball autònom col·lectiu  

Es podrà realitzar dins l’horari de 

permanència al centre. 

Les activitats de formació específica per al professorat de formació professional inicial, 

d’ensenyaments de règim especial i d’educació d’adults no queden incloses en aquest apartat. 

Horari general 



Inscripció  
Sol·licitud de plaça 

 La sol·licitud la realitzarà sempre la persona usuària per via telemàtica i fent 

servir l’usuari i contrasenya XTEC.  

 

 En la sol·licitud de places a activitats de formació individual (cursos, tallers, 

seminaris i grups de treball), sense comptar la formació obligatòria, realitzades 

durant el curs escolar (primer torn, segon torn i torn d’estiu) cal tenir en compte:  

• En el primer i segon torn d’inscripció una persona pot realitzar fins a 5 sol·licituds 

i en el torn d’estiu fins a 3. En el cas de sol·licitud d'activitats telemàtiques tan 

sols es pot realitzar 2 sol·licitud per torn.  

• A cadascun del torns d’inscripció, el màxim d’hores que poden sumar les 

activitats sol·licitades és de 100.  

• En el total del curs escolar a una persona se li poden assignar fins a un màxim 

de 100 hores.  

 

 En la sol·licitud de places a activitats de formació en centre i per a centres i a 

activitats de dinamització, sensibilització i difusió (jornades, conferències, taules 

rodones i presentacions d’experiències) no s’estableixen límits d’hores en les 

sol·licituds i en les assignacions.  


