
                                                                                                  
 

 
 

 
 
Títol de l’activitat Metodologia Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) per a 

formació professional 
Codi 0000080020 
Nivell educatiu Formació 

professional 
Modalitat Presencial 

Hores presencials 15 Hores certificades 15 

 
PROFESSORAT 
 
 
Dani Bernard Vilamitjana és Enginyer tècnic industrial, màster en negocis 
innovadors i gestió tecnològica, màster en Direcció d’Empreses. En l’àmbit 
educatiu, ha estat professor de fabricació mecànica i professor associat de 
gestió de projectes a la Universitat de Barcelona. Ha coordinat durant 8 anys del 
Programa INNOVAFP de la Direcció General de Formació 
Professional. Actualment é consultor de Formació professional, innovació i 
emprenedoria. 
 

 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
 
Les metodologies d’aprenentatge basat en projectes s’estan estenent 
ràpidament entre el professorat de primària i secundària. Aquest curs està 
destinat a professorat de formació professional que desitgin conèixer aquestes 
metodologies que, a més, són perfectes per la programació i avaluació per 
competències, i idònies per el perfil d’alumnes que cursen aquests estudis i per 
la seva ràpida incorporació al mon laboral. 
 

 
 
CONTINGUTS 
 

 
- El projecte 
- Fases del projecte 
- Factors clau de la metodologia 
- Avaluació 
- Defensa oral 
- Programació 

 
 
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. 
 
 



                                                                                                  
 

 
 
 
 
OBJECTIUS 
 

 
- Conèixer i experimentar metodologies d’aprenentatge basat en projectes 
- Programar aprenentatge basat en projectes 
- Avaluar aprenentatge basat en projectes 

 
 
 
OBSERVACIONS 
 
 
Material necessari:  
100 fulls DIN-A3 
300 fulls DIN-A4 
5 màquines de foradar 
5 tisores grans 
5 regles de mesurar 
1 rotlle de cinta adhesiva (tipus celo) 
 
És convenient disposar d’un espai per realitzar projectes en grup amb taules i 
cadires que es puguin moure. 
 

 
 
CALENDARI DE L’ACTIVITAT 
07 d’octubre de 15 a 20h 
28 d’octubre de 15 a 20h 
12 de novembre de 15 a 20h 
 
Lloc de realització (si és un espai de la UdL) 
 
Lloc: INS Caparrella  Lleida 

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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