
                                                                                                  
 

Aquesta activitat forma part de les actuacions destinades a finançar la Formació, 
Perfeccionament i mobilitat del professorat, finançades pel Ministerio de Educación y 
Formación Profesional i cofinançades pel Fons Social Europeu Plus, per la qual cosa es farà 
constar aquest finançament en les actuacions que se’n derivin. 
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DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
 
Aquesta activitat està prevista per acompanyar al professorat en el DISSENY, 
ORGANITZACIÓ i GESTIÓ del Mòdul de síntesi en metodologia ABP( 
aprenentatge basat en projectes). 
 

 
 
CONTINGUTS 
 
 

• BLOC 1: DIAGNOSI 
• BLOC 2: ORGANITZACIÓ 
• BLOC 3: AVALUACIÓ 
• BLOC 4: PROGRAMACIÓ 

 
Hi ha planificades 3 trobades online 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. 
Les dates són: 7/6/22, 10/6/22, 17/6/22, de 16 a 18 hores. 
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OBJECTIUS 
 
 

• Explicar com fer una diagnosi del CF  per poder dissenyar els projectes al 
MP de síntesi 

• Explicar l’organització i el disseny de projectes al MP 
• Establir com pot ser l’avaluació dels projectes  
• Redactar la programació de MP de síntesi des de la perspectiva del 

projecte 
Al finalitzar la formació, els assistents, han de tenir una proposta dels projectes  
i tenir redactat el primer projecte. 
 
 
OBSERVACIONS 
 
 
A QUI VA DIRIGIT EL CURS? 
 
A l’equip docent o part d’un equip docent que: 
 
el curs vinent està interessat en realitzar el MP de síntesi en metodologia ABP o 
ja està treballant en metodologia ABP, i està interessat en: 

• Conèixer altres tipus d’organització 
• Revisar  
• els procediments que utilitzem 
• 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. 
 
 
CALENDARI DE L’ACTIVITAT 
7/6/22, 10/6/22, 17/6/22, de 16 a 18 hores. 
Formació en format virtual. 
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