
                                                                                                  
 

 
 

 
 
 
 
Títol de l’activitat ABP. Estratègies de gestió pràctica 
Codi 0000250020 
Nivell educatiu FP Modalitat presencial 
Hores presencials 20h Hores certificades 20 

 
PROFESSORAT 
 
 
Paco Gonzàlez i Olga Castilla 
 

 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
 
Formació, acompanyament en el disseny i implementació d’un CF per projectes. 
 

 
CONTINGUTS 
 

0. Espai reflexió: “Curs de fotografía” 
- Complim la foto del cicle? 
- Tenim la foto de les empreses? 
- Saben quina és la foto dels alumnes en cavar el cicle? 

1. Revisió de la documentació elaborada: 
- Quiniela: relació Ra’s i projectes, assignaci´ço de % 
- Projectes: 

• Tipus 
• Enunciat del projecte 

- Seguiment dels projectes: 
• Cheklist 
• Rúbriques 
• Eines per fer el seguiment 

 
 
 
 
 

Aquesta activitat forma part de les actuacions destinades a la formació, perfeccionament 
mobilitat del professorat de formació professional, finançades pel Ministerio de Educación y 
Formación Profesional i cofinançades pel Fons Social Europeu, per la qual cosa es farà constar 
aquest finançament en les actuacions que se’n derivin. 
 
 



                                                                                                  
 

 
 
 
- Organització de l’Equip Docent per fer el seguiment 
- Criteris d’avaluació 
- Informes competencials 
- Participació de les empreses en el procès avaluador 
- Co avaluació 
- Auto avaluació 

2. Elaboració de la Programació 
3. Diccionari de competències 
4. Informe de competències complementàries 
5. Documentació d’inici de curs: 

- Guia de l’Equip Docent 
- Guia de l’alumne 

6. Experiències viscudes: 
- Per què es produeixen 
- Com resoldre-les 

 
 
OBJECTIUS 
 
 

- Acompanyar als membres de l’equip docent que vulguin implementar 
un CF per projectes, 

- Revisar el disseny dels CF ja implementats per projectes 
- Elaboració de la documentació d’inici de curs: guia equip docent, guia 

alumnat 
- Elaborar la programació per projectes 
- Revisar les eines d’avaluació emprades 
- Establir els protocols de funcionament dels equips de treball 
- Establir els protocols de funcionament de l’equip docent i disseny 

d’eines de gestió 
- Revisar els informes competencials 
- Crear diccionaris de competències per confeccionar informes de 

competències complementàries 
- Estudi de supòsits pràctics i resolució dels problemes que es poden 

plantejar en la implementació d’un Cf per projectes 
 
 
     
 
 
 
 

Aquesta activitat forma part de les actuacions destinades a la formació, perfeccionament 
mobilitat del professorat de formació professional, finançades pel Ministerio de Educación y 
Formación Profesional i cofinançades pel Fons Social Europeu, per la qual cosa es farà constar 
aquest finançament en les actuacions que se’n derivin. 
 
 



                                                                                                  
 

 
 

 
 
OBSERVACIONS 
 
 

- Els assistents han de portar el seu ordinador portàtil 
- Han de portar la distribució curricular del CF on volen treballar 
- El professorat de l’Escola del treball tindrà prioritat en l’assignació 

d’aquesta formació 
 

 
CALENDARI DE L’ACTIVITAT 
25/06/19 al 27/06/19 DE 11.30 a 14h i 1/07/19 de 8:00 a 13.00h 
 
Lloc de realització (si és un espai de la UdL) 
 
Lloc: Escola del Treball de Lleida Pi i Margall, 51 
 
L’aula s’indicarà al tauló d’anuncis de l’entrada a l’edifici. 
 
 
 
 
 
 
 

Aquesta activitat forma part de les actuacions destinades a la formació, perfeccionament 
mobilitat del professorat de formació professional, finançades pel Ministerio de Educación y 
Formación Profesional i cofinançades pel Fons Social Europeu, per la qual cosa es farà constar 
aquest finançament en les actuacions que se’n derivin. 
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