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Títol de l’activitat Com treballar en els cicles formatius per projectes en 

família professional informàtica i comunicacions.  
metodologia ABP a la Formació Professional 
 

Codi 0000320020 
Nivell educatiu FP Modalitat No presencial 
Hores  presencials 20 telemàtic Hores certificades 20 hores 

 
PROFESSORAT 
 
 
 
Francisco González Hidalgo 
Olga Castilla Corsa 
Nicolau Galdeano García 
 

 
 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
 
 
Aquesta activitat està prevista per donar eines al professorat de formació 
professional per tal de poder implementar en el seu propi centre tot o part d’un 
cicle en aprenentatges basats en projectes. El professorat d’aquesta família 
utilitza la metodologia de projectes de manera esporàdica i necessita la formació 
en metodologia ABP per tal d’implementar cicles de la família d’Informàtica i 
comunicacions en aquesta metodologia.  
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CONTINGUTS 
 
• BLOC 0: Espai de reflexió 
• BLOC 1: Curs de Fotografia 
• BLOC 2: La Quiniela i la planificació dels projectes 
• BLOC 3: El Projecte 
• BLOC 4: El seguiment dels projectes 
• BLOC 5: L'avaluació 
• BLOC 6: Els documents de gestió 
 
El curs consta de 10 activitats obligatòries i 4 preguntes de reflexió  
 
Hi ha planificades 4 trobades on line de caràcter voluntari. Aquestes trobades 
seran a traves del Meet Google i l’objectiu és explicar el nou bloc i aclarir dubtes 
de l’anterior. 
 
 
OBJECTIUS 
 
 
•  Explicar l’organització i el disseny de tot un cicle per projectes. 
• Explicar l’organització i el disseny de projectes intermodular als CF 
• Al finalitzar la formació, els assistents, han de tenir una proposta dels 
projectes a realitzar durant el 1r curs i tenir redactat el primer projecte 
 
     
OBSERVACIONS 
 
A QUI VA DIRIGIT EL CURS? 
A l’equip docent o part d’un equip docent que: 
o el curs vinent està interessat en realitzat una part o tot el cicle en 
metodologia ABP 
o ja està treballant en metodologia ABP, i està interessat en: 
o Conèixer altres tipus d’organització 
o Revisar  
o els procediments que utilitzem 
o la seva documentació 
El curs té una durada de 20 h 
Per assolir el curs s'han d'efectuar les activitats plantejades en cada Bloc 
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Lloc: Institut Joan Brudieu   C/ Bisbe Iglesias, 27 

25700 - La Seu d’Urgell 
 
        
CALENDARI DEL CURS 
 
Activitats INDIVIDUALS  
 
Trobada on line 1 💻💻 . Dia 18 de MAIG, DE 16 A 18 HORES. 
 
 
BLOC 0: Espai de reflexió 
Per què un cicle amb metodologia ABP 
 
Formació dels equips de treball 
 
ACTIVITAT: 
A0 Comentari en el FÒRUM, sobre els 4 vídeos i per què hem d’apostar per la 

ABP? 
 
✍Activitats en EQUIP  
 
BLOC 1: Curs de Fotografia 
Què implica treballar per projectes 
Foto del cicle / foto dels mòduls si no treballem tot el cicle 
Quines competències han de tenir l’alumnat al finalitzar el cicle 
Foto de l’entorn laboral 
Quines competències que no estan en el cicle es necessiten al món laboral 
Foto de l’alumne 
Quines competències transversals i capacitats claus hem de treballar amb 

l’alumnat per a què sigui millor professional i persona 
ACTIVITAT: 
A1 La Foto del Cicle 
A2 La Foto de l’empresa 
A3 La Foto de l’alumne en acabar el CF 
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Trobada on line 2 💻💻 . Dia 25 de MAIG, DE 16 A 18 HORES 
 
BLOC 2: La Quiniela i la planificació dels projectes 
Criteris per decidir els projectes 
Quins projectes farem? Títol i petita descripció. 
Creació de la QUINIELA 
Planificació dels projectes: Quants? Quins? Temporització 
 
ACTIVITAT: 
A5 Planifiquem els nostres projectes 
A6 La nostra Quiniela 
 
Trobada on line 3 💻💻 . Dia 8 de JUNY, . DE 16 A 18 HORES 
 
BLOC 3: El Projecte 
Redacció del projecte 
Organització de l’equip docent 
 
BLOC 4: El seguiment dels projectes 
Seguiment del projecte 
Com formen els equips de treball.  
 
ACTIVITAT: 
A7 Redactem el nostre projecte 
A8 El nostre KIT 
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Trobada on line 4  💻💻 . Dia 15 de JUNY, DE 16 A 18 HORES. 
 
BLOC 5: L'avaluació 
Com i per què avaluem? 
Instruments d’avaluació 
Rúbriques i Llistes de confrontament 
Exposició oral 
Coavaluació i Autoavaluació 
 
BLOC 6: Els documents de gestió 
Estructura organitzativa de centre 
Rol de l’equip docent 
Dossier de l’alumnat i del professorat 
La Programació 
 
ACTIVITAT: 
A9 Dissenyem l’Informe Competencial 
A10 L’auto i la co avaluació 
A11 La fitxa del Projecte 
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