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Data límit per lliurar aquest document al CRP 30 de juny 

RESUM ORIENTACIONS PER LA PLANIFICACI 

Segons Instruccions del Departament d’Educació per a Planificar la Proposta Formativa del Professorat, 
El context actual del sistema educatiu pel que fa a la formació docent, i sempre sota els principis de qualitat i equitat, 

aconsella prioritzar : 
- La reducció de l’oferta formativa. 
- La digitalització de les activitats amb la incorporació de formats i modalitats innovadores en entorns virtuals 

d’aprenentatge. 
- L’orientació de la formació docent per la transformació educativa. 

 
 

 ÀMBITS TEMÀTICS DE FORMACIÓ A PRIORITZAR  
 

 
Cultura digital: suport i acompanyament als centres en el marc del Pla Centres Educatius en Línia (ús didàctic d’entorns 

virtuals d’aprenentatge, impuls a la competència digital docent i de l’alumnat, models organitzacionals, pràctiques 
innovadores...). 
 
Perfil competencial docent: definir i desenvolupar les competències professionals docents per adequar-les a les necessitats 

del context educatiu actual. Itineraris formatius docents. 
 
Ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial: orientar l’ús de les eines telemàtiques amb propostes 

didàctiques, gestió de projectes transversals i models d’avaluació competencials, en un marc plurilingüe i d’orientació 
educativa personalitzada. 

 
Educació inclusiva: l’aprenentatge personalitzat i el suport a les necessitats individuals d’aprenentatge de tots els alumnes 

en diferents entorns d’E/A. 
 

Centre i xarxes educatives: models de gestió i organització transformadors dels centres i dels projectes educatius, en el 

marc de la seva zona i de l’aprenentatge en xarxa. 
 
Comunitat educativa i relació amb l’entorn: suport a la convivència escolar, al desenvolupament dels plans educatius 

d’entorn i altres projectes comunitaris, i promoció de processos de participació i implicació de la comunitat educativa i dels 
agents educatius de l’entorn per assolir l’èxit educatiu per a tothom. 

 

  
  

 MODALITATS FORMATIVES EN CENTRE  
  

Taller a centre 
 Molt pràctic, orientat a la millora d'alguna competència professional del professorat. Impartida per una 
persona experta. Durada màxima 15 h. Majoria del claustre o de l’equip docent al qual va dirigit (80%). 

Assessorament 

Debat pedagògic amb la finalitat de desenvolupar projecte de centre i consolidar pràctiques educatives que 
reverteixin en la millora dels aprenentatges de l’alumnat. Durada mínima de 20 h. Majoria del claustre o 
equip docent al qual va dirigit (80%). Avaluació positiva de les tasques individuals i grupals en relació amb 
l’aprofitament i la transferència immediata. D’acord amb el document de valoració final del centre i l’informe 
de seguiment dels serveis educatius amb el vistiplau de l’inspector/a del centre. Document de valoració final 
que s’inclourà en la memòria anual del centre. 

Formació FIC 

Debat pedagògic i reflexió sistematitzada amb eines d’autodiagnosi, materials de formació, protocols i 
instruments d’avaluació. Itinerari guiat de durada 45h. Itinerari propi de durada 30 h. Dinamitzat per un equip 
de coordinació. Majoria del claustre o equip docent al qual va dirigit (80%). Document de valoració final que 
s’inclourà en la memòria anual del centre. 
Consulteu modalitats FIC a xtec:  

http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/curriculum-competencies-avaluacio/fic/ 

Visita formativa 
a centre 

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. Implicació de l’equip docent i 
adreçada a la millora d’algun aspecte metodològic, organitzatiu o de relació amb l’entorn. Durada màxima 
15 h.   (pensant en format virtual) 

Ens parlem per telèfon abans del 30 de juny per concretar la vostra formació de centre. 
Si us cal més concreció sobre les diferents modalitats de formació, visiteu el nostre web : 

https://serveiseducatius.xtec.cat/riberadebre/formacio/ 

  

http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/curriculum-competencies-avaluacio/fic/
https://serveiseducatius.xtec.cat/riberadebre/formacio/
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FORMACIÓ EN CENTRE-INTERNA DE CENTRE 
 
Dades del centre 

Codi centre:         Localitat:  
Nom centre:  
 
Dades de la persona responsable de la formació en el centre 

Nom i cognoms:       Correu XTEC: 
Càrrec en el centre:  
 
Dades del col·lectiu al qual s’adreça 

A quin col·lectiu s’adreça (claustre, cicle , departament ,...): 
Previsió del nombre de docents que participaran en l’activitat:  
 
(REALITZANT INSCRIPCIÓ DEL 14 AL 27 DE SETEMBRE DE 2020) 
 
Dades de l’activitat 

Modalitat formativa (marcar amb una X):   Assessorament (  )        FIC (  )          Taller (  )         
Tipus (marcar amb una X):           
Telemàtica (x )- El CRP facilitarà l’entorn virtual, si convé un espai Moodle a Odissea. 

 
TÍTOL ACTIVITAT: 
 
DURADA: ( número d’hores segons modalitat, consultar criteris)  
 
Descripció de l’activitat (justificació o breu descripció d’allò que es vol aconseguir amb l’activitat) 

 
 
Objectius de l’activitat (un màxim de 4 objectius que han de ser concrets i mesurables) 

 
 
Relació dels continguts que es preveuen treballar 

CONTINGUTS: 
 
EIXOS PRIORITARIS DEL DEPARTAMENT, (segons objectius Departament i desplegable GTAF a 
consensuar amb el CRP): 
 
MATÈRIES IMPLICADES (annex 4 document criteris curs passat a consensuar amb el CRP): 
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Avaluació i Aprofitament 
CRITERIS D’AVALUACIÓ: 
 
 
INDICADORS D’AVALUACIÓ: 
 
 
PREVISIÓ DEL SEGUIMENT PER A LA TRANSFERÈNCIA A L’AULA: 
 
 
Proposta de persona formadora (o perfil de la persona formadora) (sense cost econòmic associat)  

NOM I COGNOMS: 
NIF: 
Contacte @xtec: 
Nombre de sessions amb formador/a: 
 
Proposta de calendari 

Lloc de realització:  
Dia de la setmana:       Franja horària preferent: 
Durada de l’activitat en hores:     Nombre de sessions:  
Calendari de les sessions:  
Dia inici: 
Dia finalització: 
 
SESSIONS VIRTUALS: 
 
ENTORNS VIRTUALS A ESPECIFICAR: 
NODES / Drive/ Moodle (Odissea) / Videoconferències (VC) amb quina aplicació / ... 
 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
 
 
Direcció del Centre Educatiu     Vist-i-plau 
Lloc i data       Inspecció  


