AULA PERMANENT D’EDUCACIÓ – FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

NOM DE L’ACTIVITAT
ELABORACIÓ TUTORITZADA DE LA PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA
D’AULA A SECUNDÀRIA, ESPECIALITAT LLENGUA ANGLESA
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT
 Conèixer cada un dels apartats que integren la programació
didàctica.
 Programar un curs atenent a la realitat de l’aula.
 Desenvolupar una programació concreta i factible.
 Realitzar una programació d’aula sencera.
CONTINGUTS DE L’ACTIVITAT
Elaboració de la Programació Didàctica de manera tutoritzada i
revisada pel professorat – tutor, amb els continguts estructurats en
mòduls:
MÒDUL 1:
1.1 Concepte i parts de la PD
1.2 Índex
1.3 Introducció
1.4 Objectius: etapa, àrea, matèria
MÒDUL 2:

Contextualització

MÒDUL 3:

Metodologia general: atenció diversitat, espais,
materials i recursos,
Dinàmica de grup...

MÒDUL 4:

Competències bàsiques

MÒDUL 5:

Avaluació
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MÒDUL 6:

6.1 Connexions amb altres àrees.
6.2 Acords de Departament sobre l’àrea o matèria.

MÒDUL 7:

Unitats Didàctiques

MÒDUL 8:

8.1 Activitats ensenyament-aprenentatge
8.2 Temporització per sessions

MÒDUL 9:

Bibliografia i Webgrafia

METODOLOGIA:
Es tracta d’informació via presencial en l’aula on es realitza
l’aprenentatge.
En aquesta aula d’aprenentatge situem fòrums de debat i els
recursos d’aprenentatge i avaluació del curs.
HORES DE DURADA: 30 hores. 21 presencials i 9 on line
DATES, LLOC I HORARI DE L’ACTIVITAT
DATES: Dies presencials: 03/02/2018 – 10/02/2018 – 24/02/2018
- 03/03/2018 – 10/03/2018 – 24/03/2018 – 07/04/2018
Lloc: Fundació Mil·lenari VIC
Curs Semipresencial.
DESTINATARIS (NIVELL EDUCATIU)
Professorat de Secundària i Cicles Formatius
NOM I COGNOM I TITULACIÓ ACADÈMICA DE LA PERSONA
FORMADORA
Marta Riba Pelaghi
Mestra d’Ed. Primària amb l’especialitat d’anglès, Cap d’Estudis de
l’escola Vila Olímpica. Formadora.
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COST DE LA MATRÍCULA: 650euros
AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT
 Elaboració de, com a mínim, el 100% de les activitats
proposades.
 Assistència del 100% de les sessions presencials.
 Realització de les tasques programades per cada sessió i entrega
de projecte final.
 Lliurament correcte de les diferents tasques de que es composa
la programació didàctica i la seva òptima aplicació a l’aula.
 Treballar de manera constant en les diferents sessions.
 Participar de forma activa en les activitats que es realitzen durant
la sessió.
 Realització de l’enquesta de satisfacció als participants envers el
curs realitzat.
PUBLICITAT QUE SE’N FA
El Departament d’Ensenyament publica la informació de l’activitat
dos mesos abans del seu inici amb un link a la web de la Fundació
Universitària Martí l’Humà: www.fumh.cat
REQUISITS DE CERTIFICACIÓ:
 Elaboració de, com a mínim, el 100% de les activitats
proposades.
 Lliurament correcte de les activitats pràctiques proposades i la
seva òptima aplicació a l’aula.
 Realització de totes les tasques de manera satisfactòria.
 Assistència del 100% de les sessions presencials.
 Realitzar de manera correcte les tasques demanades a cada
sessió.
 Participació activa en les sessions.
 Realització de l’enquesta de satisfacció als participants envers el
curs realitzat.
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TIPUS DE DIFUSIÓ DE L’ACTIVITAT
 Correus electrònics als usuaris (alumnes, exalumnes i persones
interessades) inclosos dins de la base de dades de la FUMH.
 Informació feta pública a la web de la Fundació: www.fumh.cat
Fulletons en paper
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