
Pla de Formació de Zona 2016-2017 

Servei Educatiu VOC III 



 Objectius de la formació permanent 2016-2017 

(síntesi) 

 1. Potenciar i consolidar la formació en centre i per a centres, 

atès que la implicació dels claustres en l’actualització 

professional i la contribució en el desenvolupament dels 

projectes educatius dels centres són un element clau per a la 

millora dels resultats dels aprenentatges dels alumnes.  

 2. Potenciar i consolidar la formació del professorat en el treball 

per competències bàsiques, base del currículum, i facilitar la 

difusió i l’intercanvi de recursos metodològics que afavoreixin 

els aprenentatges funcionals i la millora del treball competencial 

a l’aula, amb la implicació i el compromís de mestres i 

professorat.  

 3. Potenciar i consolidar un model d’avaluació de la formació 

compartit i basat en l’aprofitament i la transferència 

.  



 Línies de formació (aprovades pel Comitè de Formació) 

 Eix 1: Suport als projectes educatius dels centres per a la 
millora dels processos i resultats educatius 

 

 Eix 2: Millora de les competències professionals del 

professorat per a la seva pràctica docent i de l’altre personal 

adscrit als centres educatius 

 

 Eix 3: Millora de les competències professionals de les 

persones formadores i dels serveis educatius 

 



Línies de formació 

 Eix 1: Suport als projectes educatius dels centres per a la millora dels 

processos i resultats educatius 

1. Millora dels resultats educatius de tot l’alumnat i de la convivència 

en els centres, mitjançant l’aplicació dels currículums competencials i 

l’enfortiment dels aprenentatges  

2. La funció tutorial i l’orientació com a eina clau per a 

l’acompanyament de l’alumnat i la millora del clima de centre 

3. Participació de la comunitat educativa i relacions amb l’entorn 

4. Recursos i estratègies per millorar la capacitat i la competència dels 

equips docents per dur a terme una adequada atenció a la diversitat 

de l’alumnat amb necessitats educatives específiques 

5. Impuls per a la direcció i el lideratge dels centres públics per a una 

gestió i organització afavoridores de l’èxit educatiu de l’alumnat 

6. Coordinació de centres com a eina afavoridora d’un model de treball i 

d’aprenentatge en xarxa 

 



Línies de formació 

 Eix 2: Millora de les competències professionals del professorat 

per a la seva pràctica docent i de l’altre personal adscrit als centres 

educatius 

7.  Suport al professorat novell amb la finalitat d’acollir-lo, 

acompanyar-lo i vetllar pel seu creixement professional 

8. iCapacitació i actualització metodològica, científica, tècnica i 

didàctica 



Línies de formació 

 Eix 3: Millora de les competències professionals de les persones 

formadores i dels serveis educatius 

9. Formació de persones formadores en coherència amb les prioritats 

de formació 

10. Formació adreçada als serveis educatius 

 



Formació per a centres 

Formació en centre Professorat 

d’un centre 

Professorat 

de diversos 

centres 

•Assessorament 

•Formació interna de centre (FIC) 

•Taller a centre 

•Seminari de coordinació 

•Formació d’equips de centre 

 

•Taller 

•Curs 

•Seminari 

•Grup de treball 

•Conferència, taula rodona, jornada, trobada  

 pedagògica i intercanvi d’experiències 

•Estada formativa a l’empresa 

•Estada formativa a l’estranger 

Centre 

Individual 

 Modalitats de formació 

Formació individual 



Planificació de l’oferta: Horari de la formació 

 La part presencial de les activitats de formació permanent 

es duran a terme dins l’horari laboral de no 

permanència al centre del professorat, llevat dels 

seminaris de coordinació d’equips directius, mestres 

d’educació especial i coordinadors TAC, així com dels 

casos excepcionalment autoritzats per la direcció general 

que correspongui i de les formacions que responen a una 

convocatòria institucional.  

 



Planificació de l’oferta. Horari de la formació 

 En les activitats de formació en centre, la part 

presencial i la part de treball autònom col·lectiu es podran 

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.  

 La part de treball autònom col·lectiu de les modalitats de 

formació per a centres es podrà realitzar dins l’horari de 

permanència al centre.  

 



Procés de sol·licitud de plaça 

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): 

• A cadascun del torns d’inscripció, una persona pot 

realitzar fins a 5 sol·licituds. En el cas de sol·licitud 

d'activitats telemàtiques tan sols es pot realitzar 1 

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.  

 



Procés de sol·licitud de plaça 

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.  

 



Adjudicació de sol·licituds: Criteris 

• En la formació individual cal tenir un índex d’assistència 

ponderada a les activitats formatives en els darrers tres anys 

superior al 50% (columna PAP de l’aplicació GTAF).  

• Es prioritza el professorat en actiu en un centre docent.  

• En les activitats del PFZ es prioritza estar en actiu en un centre 

de la mateixa zona.  

• En la formació telemàtica es prioritza estar en actiu en un 

centre en zones geogràfiques amb poca oferta de formació 

presencial  

• En les activitats amb priorització de direcció es té en compte 

l’ordre indicat pel director/a.  

• En cas d’empat, sorteig 

 



Avaluació i certificació 

 Requisits: 

 Assistència mínima al 80% de les sessions presencials. 

 Avaluació positiva de totes les tasques d’aprofitament.      
(Totes les modalitats de formació, llevat de les modalitats de 

dinamització, sensibilització i divulgació. ) 

Responsabilitat: Persona formadora / coordinadora 

Lliurament a les persones gestores de l’acta final 

 Definició dels motius de no certificació: 

 No presentat/da 

 Abandonament 

 Baixa comunicada 

 No assoliment 



Calendari de gestió 

• Introducció de la proposta                       Fins el 31 de maig 

• Anàlisi i Aprovació ST                               Del 01-06-16 al 14-06-16 

• Anàlisi i Aprovació SGIFO                        Del 15-06-16 al 29-06-16 

• Aprovació de la proposta global pel 

Comité de Formació                                        Abans del 30 de juny 

• Publicació web                                           15-07-2016 

• Inscripcions                                                Del 12-09-16 al 26-09-16 

• Consulta assignacions                               10-10-16 

• Inici de les activitats de formació              17-10-16 


