
I T I N E R A R I  D E  F O R M A C I Ó



L'itinerari "Eines per al canvi" està pensat per a, abans de realitzar cap canvi, analitzar i situar-se en les diferents realitats tant individuals

com d'equip dels claustres. Contextualitzar les necessitats i establir el punt de partida és fonamental per a determinar què volem canviar

i per a què.

 

L'objectiu principal que es persegueix és  l'excel·lència en el treball dels professionals de l'educació en pràctica diària amb el seu

alumnat. Aprendre a ensenyar bé significa assumir un compromís de creixement personal i acadèmic, superant les resistències al canvi

que de natural apareixen. La responsabilitat en la consecució de la qualitat de l'ensenyament ens porta a estar en contínua formació

amb una contínua actitud d'estudi i d'investigació. 

 

Considerem que  es podrà arribar a aquesta excel·lència partint de treballs, discussions i reflexions realitzades de manera grupal amb

participació de tots els professionals de l'educació i no de forma aïllada. En aquest sentit, Eines per al canvi, permet planificar i millorar

les actuacions no sols en Educació Infantil sinó de tot l'equip docent d'un centre escolar des d'un model de treball que promou l'alt

rendiment de tots els seus components.

 

El treball amb tot l'equip d'un centre, o de forma extraordinària de vàrios centres d'un mateix municipi, ens situa en una pràctica que

permeta la circulació d'idees, conceptes i experiències de manera que es possibiliten micro i macro aprenentatges. 

 

Mitjançant aquesta formació s'enriqueix l'anàlisi de les realitats escolars i la qualitat educativa des del punt de vista de l'individu i des de

la mirada complexa de tot un equip de treball i se li dona el màxim sentit a la figura de l'assessoria establint l'aprenentatge col·laboratiu i

l'acompanyament sistemàtic.
 
 

 

 

Introducció



FASE 2 

FASE  3

FASE 2 

FASE  3

Aquest itinerari està dividit en dos nivells que certifiquen el grau de compromís amb la formació:  bàsic i avançat. 

El nivell bàsic està més orientat a a l'anàlisi i la reflexió de les realitats  del centre i a la reflexió d'aquells equips docents que volen repensar la

seua tasca docent. El nivell avançat recull i avalua les evidències que es van arreplegant durant el processos de transformacions i canvis. 

 

Tipus d'itinerari Descripció:

CURS
SEMIPRESENCIAL

Rol docent.
Idea contemporània d'infància.
Educació i aprenentatge
Relació educativa.
Projecte Educatiu de Centre.

 

FASE 1

La fase 2 i 3 van acompanyades d'una
implementació a l'aula i/o centre.

CURS
SEMIPRESENCIAL

CURS
SEMIPRESENCIAL

EINES PER AL CANVI I: REPENSEM
L'EDUCACIÓ I EL PROJECTE PEDAGÒGIC.

Nivell bàsic

EINES PER AL CANVI II: CONSTRUÏM EL
PROJECTE PEDAGÒGIC.

EINES PER AL CANVI III: ACTIVEM EL
PROJECTE PEDAGÒGIC.

EINES PER AL CANVI IV: COMPARTIM EL
PROJECTE PEDAGÒGIC.

FASE  4
JORNADA

La investigació per a fer front a les accions
pedagògiques. 
Els resultats de la investigació com elements de
reflexió per a millorar.

FASE 1

L'avaluació com a millora del procés de
transformació.

CURS
SEMIPRESENCIAL

CURS
SEMIPRESENCIAL

EINES PER AL CANVI V: INVESTIGUEM EN
EQUIP.

EINES PER AL CANVI VI: AVALUACIÓ I
ESPAIS DE QUALITAT.

EINES PER AL CANVI VII: CENTRES
D'EVIDÈNCIA

EINES PER AL CANVI VIII: COMPARTIM EL
PROJECTE PEDAGÒGIC.

FASE  4
JORNADA

Les evidències en el procés de transformació.

Nivell avançat

CURS
 SEMIPRESENCIAL

Itinerari de centre



L'itinerari complet

està plantejat per a

aconseguir

diversos objectius:

 

Objectius
Transformar l'espai social dels centres educatius en

entorns de professionalitat docent excel·lent i crítica. 

1.

2.

Propiciar la creació i l'impuls de les comunitats de bones

pràctiques.

Documentar i avaluar les evidències del canvis realitzats. 

3.

4. Afavorir la capacitat  de creació de contextos

d'aprenentatge significatius per a l'alumnat. 

Identificar la investigació/acció com motor de millora de la

pràctica docent.

 

5.

6.
Ser centres referents i d'evidència.7.

Empoderar al docent com a professional de l'educació.



Eines per al canvi 0-6+ Nivell bàsic
90 h.

Fase 1

- Concepte d'Infància.
- Rol docent.
- Ensenyament/aprenentatge.
- El centre.

CONTINGUTS:

ACCIÓ FORMATIVA:

 

Curs semipresencial

TEMPORALITZACIÓ:

 

20h.

Reflexió, anàlisi i detecció de necessitats.

Fase 2

- Si no sóc, no pot ser.
- Models pedagògics respetusosos.
- El cos: porta de l'aprenentatge.
 

CONTINGUTS:

ACCIÓ FORMATIVA:

 

Curs semipresencial

TEMPORALITZACIÓ:

 

30h.

Fase 3

- Més enllà de les paraules: Tractament integrat
dels diferents llenguatges.
- Contextos d'aprenentatge: espais, temps i
materials.
- Evidències de l'aprenentatge: programació,
avaluació i documentació pedagògica.

CONTINGUTS:

Fase 4

- Processos de transformació al centre.

CONTINGUTS: ACCIÓ FORMATIVA:

 

Jornada

TEMPORALITZACIÓ:

 

10h.

EquivalènciesEines per al canvi I: repensem l'educació i el projecte pedagògic. Eines per al canvi II: construïm el projecte pedagògic.

Eines per al canvi III: activem el projecte pedagògic.

ACCIÓ FORMATIVA:

 

Curs semipresencial

TEMPORALITZACIÓ:

 

30h.

Eines per al canvi IV: compartim el projecte pedagògic.

 Fase 1 - L'aula d'infantil del s.XXI.



Eines per al canvi 0-6+ Nivell avançat
90 h.

Fase 1

- La investigació/acció com eina de millora.
- Les comunitats de pràctica.
- L'anàlisi dels resultats com a element que
permet la reflexió per a la millora. 
- La investigació per afrontar les accions
pèdagògiques de manera efectiva.
- Els espais de debat.
 

CONTINGUTS: ACCIÓ FORMATIVA:

 

Curs semipresencial

TEMPORALITZACIÓ:

 

20h.

Implementació, investigació i recollida d'evidències

Fase 2

- L'avaluació com a millora del procés de
transformació.
- Instruments d'avaluació per avaluar els
canvis.
- De l'avaluació personal a la col·lectiva.
.- L'avaluació com a eina de transformació.

CONTINGUTS: ACCIÓ FORMATIVA:

 

Curs semipresencial

TEMPORALITZACIÓ:

 

30h.

Fase 3

- Les evidències en el procés de transformació.
- La innovació a partir d'evidències
contrastades.
- La pràctica reflexiva i les evidències com a
motors d'accions educatives més efectives i
equitatives.
- L'ús i la generació d'evidències educatives.

CONTINGUTS:

Fase 4

- Les evidències de les transformacions al
centre.
 

CONTINGUTS: ACCIÓ FORMATIVA:

 

Jornada

TEMPORALITZACIÓ:

 

10h.

EquivalènciesEines per al canvi V: investiguem en equip .

Eines per al canvi VI:  avaluació i espais de qualitat.

Eines per al canvi VII: centres d'evidència

ACCIÓ FORMATIVA:

 

Curs semipresencial

TEMPORALITZACIÓ:

 

30h.

Bonificació

al finalitzar l'itinerari

Eines per al canvi VIII: compartim el projecte pedagògic.

2o h.




