Curs
formatiu online
AprènMés
Creure:
Creiem en un professorat compromès, que vol aprendre de manera
permanent i continuar millorant la seva pràctica.

Apuntant-te a aquest programa seràs capaç de:

Ser membre efectiu d’una comunitat d’aprenentatge docent.
Participar activament en cercles d’aprenentatge.
Utilitzar l’observació i el feedback com a eina de desenvolupament professional.
Planiﬁcar les teves classes de manera efectiva basant-te en objectius.
Utilitzar els conceptes clau per poder acompanyar el teu alumnat
en la implementació del programa.

Crear:

Hem creat una proposta formativa ﬂexible per ajudar-te a treure partit
a tots els nostres programes.

AprènMés com tu vulguis:
Aprèn al teu ritme:

Aprèn acompanyat/da:

(1h a la setmana)

(2h i mitja a la setmana)

A

B
1 sessió oberta a la setmana per a dubtes (opcional)

1 sessió oberta a la setmana per a dubtes (opcional)
Bústia d’ajuda

Bústia d’ajuda

2 cicles d’observació i feedback

Aula virtual

2 cercles d’aprenentatge

2 mòduls formatius

Aula virtual (funcionalitats úniques)

1 seminari web metodològic (sense límit de participants – síncron)
1 seminari web temàtic (síncron)
Fòrum general

Si disposes d’aproximadament 1 h a la setmana,
l’opció que s’adequa més a les teves necessitats
és aquesta.
En aquest nivell, t’acostaràs a la proposta formativa
de programes d’EduCaixa i coneixeràs:

2 mòduls formatius + activitats amb feedback
1 seminari web metodològic
(màx. 40 participants per seminari web)
1 seminari web temàtic
Fòrum general
Fòrum cercle
Sessió d’anàlisi de bones pràctiques

Si disposes d’aproximadament 2 h i mitja
a la setmana, l’opció que s’adequa més
a les teves necessitats és aquesta.

Què és una comunitat d’aprenentatge docent.
L’observació i el feedback com a eina de
desenvolupament professional.

Aquest nivell marcarà un abans i un després
en les formacions que has fet ﬁns ara, gràcies a
l’acompanyament individualitzat que ofereix. En el nivell 2:

El model de planiﬁcació a la inversa per planiﬁcar les teves classes.
Treballarem sobre algunes eines que et permetran millorar
la teva pràctica docent i maximitzar el teu impacte a l’aula.

Rebràs les eines necessàries per ser un membre efectiu
d’una comunitat d’aprenentatge, on compartiràs amb
altres docents experiències d’aprenentatge, feedback
i bones pràctiques.
Et guiarem en la implementació dels programes d’EduCaixa
a la teva aula i et facilitarem els coneixements teòrics suﬁcients
sobre el tema mitjançant diverses dinàmiques.
Treballaràs en xarxa amb altres docents per crear bones
pràctiques que podràs treballar amb el teu alumnat.

