
                                                                                                  
 

 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. 
 
 

 
 Títol de l’activitat Dinàmiques inclusives a l'aula : Millora de la comunicació, 

gestió emocional  i resistència al canvi. 
Codi 0000250020 
Nivell educatiu Cicles formatius  Modalitat Presencial 
Hores presencials 15 Hores certificades 15 

 
 PROFESSORAT 
 
 
Formació teòrica i pràctica adreçada al professorat d’hoteleria i turisme i 
indústria alimentària. 
 
Formadors: Tàctica 360º. Maria del Olmo i Oscar Becerril. 
 

 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
 
Sessions de formació teòrica-vivencial al professorat per tal de prendre 
consciència de punts de millora i treball de noves competències necessàries per 
fer front a les demandes i acompanyament a l’alumnat. 
 

 
 
CONTINGUTS 
 
 
 
● La resistència al canvi i les seves conseqüències. 
 
● Com facilitar l’adaptació al canvi. 
 
● Gestió i regulació emocional. 
 
● Pilars fonamentals de la comunicació i barreres més comuns. 
  
● Treball dels valors comuns del professorat. 
 
● Cohesió de l’equip professorat / classe i valors comuns. 
 

 
 



                                                                                                  
 

 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 
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 OBJECTIUS 
 
 
● Foment de l’Actitud proactiva i treball dels valors 
● Prendre consciència del nostre comportament i comunicació vers als 
altres. 
● Treballar competències toves per tal de desenvolupar-se millor a l’entorn 
laboral. 
 

 
   
OBSERVACIONS 
 
Formadors: Tàctica 360º. Maria del Olmo i Oscar Becerril 
 

 
CALENDARI DE L’ACTIVITAT:  
14/06- de 9:30 a 13:30 
27/06- de 9:30 a 13:30 
28/06- de 9:30 a 13:30 
30/06- de 9:00 a 12:30 
 
Lloc de realització  
 
Lloc: Escola d’Hoteleria i turisme 

de Lleida 
Ptda. Caparrella, s/n 25192 
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