
                                                                                                  
 

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. 
 

 
 

 
 
 
Títol de l’activitat IPOP en 5 fases: Repte de centre, eina per a l'alumnat. 

Famílies professionals de serveis, administració, agràries, 
comerç, imatge personal, fusta i moble i activitats 
fisicoesportives 

Codi 0000210020 
Nivell educatiu FP Modalitat Telemàtic 
Hores presencials  Hores certificades 20 

 
PROFESSORAT 
 
 
Olga Castilla 
Paco González 
Nicolau Galdeano 
 

 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
 
Curs online, bàsicament pràctic, adreçat al tutors i tutores i professorat d'FP, on 
s'ofereixen recursos pràctics per tal de desenvolupar l'IPOP al llarg dels 
diferents cursos del cicle formatiu, tant de grau mitjà com de grau superior. 
 

 
 
CONTINGUTS 
 
 

• PAS 1: La foto del CF. 
• PAS 2: La foto de l'entorn professional. 
• PAS 3: La foto de l'alumnat en acabar el CF. 
• Elecció de l’especialització (2n curs). 
• PAS 4:projecció personal. 
• PAS 5: Pla d'actuació. 
• Informe final. 
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OBJECTIUS 
 
 
Els objectius del curs estan relacionats amb la implementació de l'IPOP dins els 
cicles formatius de grau mitjà i grau superior. 
- Reconèixer l'IPOP com un recurs per a l'orientació professional i personal de 
l'alumnat. 
- Identificar els elements bàsics que conformen l'IPOP. 
- Seleccionar recursos didàctics per tal de desenvolupar els elements bàsics de 
l'IPOP dins el pla de treball de l'equip docent. 
 
 
        
OBSERVACIONS 
 
 
Hi ha planificades 2 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: 30/6/22, 5/7/22, de 16 a 18 hores. 
 
 
Formació en format virtual. 
 


	Títol de l’activitat
	Modalitat

	PROFESSORAT
	OBSERVACIONS


