Curs virtual
Fase de preparació de les residències
Febrer 2018

Destinataris
El curs virtual està adreçat a tots els docents dels equips impulsors dels centres de la
mostra que hi estiguin interessats i és un requisit necessari per aquells docents que
realitzaran l’estada en residència.

Objectius del curs

1. Fer una autoavaluació del procés de transformació al propi centre.
2. Identificar i compartir les expectatives i els objectius de la formació en residència.
3. Comprendre el model de formació en residència en la seva globalitat (fase de
preparació, estada i transferència) i el rol dels docents residents i de l'equip impulsor en
aquesta experiència formativa.
4. Aprofundir en el coneixement del projecte educatiu del centre de referència on els
docents residents realitzaran l'estada (centre acollidor).
5. Identificar els elements del projecte educatiu del centre acollidor alineats amb el
marc d'escola avançada i la visió del centre educatiu de procedència que siguin
d'especial interès per a l'equip impulsor, relacionant-los amb els elements o canvis
iniciats en el centre de procedència (visió, PMV).

Estructura del curs
El curs s’estructura en cinc setmanes durant les quals els participants hauran d’entrar a
l’aula virtual i realitzar les tasques assignades. Algunes de les tasques es realitzaran de
manera individual, d’altres es faran en grup amb la resta de membres de l’equip impulsor
del centre i, per últim, algunes tasques implicaran la col·laboració amb docents dels equips

impulsors d’altres centres, a través de videotrucades, fòrums i documents
compartits en línia.
Data d’inici del curs:29 de gener del 2018
Data finalització del curs:2 de març del 2018
Com que hi haurà tasques a realitzar entre tot l’equip impulsor caldria tenir moments de
trobada/reunions en el propi centre durant les cinc setmanes de durada del curs.

Formadors/es
El curs comptarà amb un equip de formadors/es que avaluaran i donaran feedback de les
tasques realitzades, entre els quals hi ha diversos formadors de l’escola d’estiu de l’any
passat:
Abraham de la Fuente Pérez
Clàudia Cullell March
Francesc Balagué Puxan
Gemma Grau Ansó
Jesús Sanz Mancera
Jorge Huarte Nafria
Laura Carmona Dalmases
Sandra Entrena Ortega
Xavier Pujol Auden
L’equip de formadors és el mateix de la formació intensiva de l’estiu, així que pot ser un
bon moment de retrobament. Esperem que seguim gaudint i aprenent molt!
Inscripció
Si formes part de l’equip impulsor del teu centre i estàs interessat/da en apuntar-te al curs
pots fer-ho a través d’aquest formulari d’inscripció al curs virtual. Les inscripcions
estaran obertes fins el dilluns 22 de gener.

