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Objectiu 
 
Establir les pautes d’actuació per a l’elaboració del Pla de Formació de Centre  
 
 
Ubicació 
 
Aquest procediment pertany al procés de Recursos Humans  
 
 
Responsabilitats 
 
� És responsabilitat dels departaments didàctics : 

� Avaluar les necessitats de formació del professorat del departament. 
 
� És responsabilitat de la Coordinació Pedagògica i del Cap d’Estudis : 

� Recollir les diferents propostes de formació dels departaments didàctics. 
� Recollir les diferents propostes de formació de caràcter transversal i d’interès, no d’un 

departament concret, sino de tot el claustre. 
� Elaborar el Pla de Formació de Centre. 
� Avaluar la formació rebuda. 

 
� És responsabilitat del Director : 

� Col·laborar i revisar el Pla de Formació de Centre 
� Aprovar el Pla de Formació de Centre. 

 
 
Descripció del procediment 
 
1. Les necessitats de formació del personal de l’Institut poden sorgir de la realització de projectes 

institucionals o de les necessitats individuals relacionades amb les funcions que desenvolupi el 
centre. 

 
2. El recull de necessitats de formació es realitza a partir del Model «Avaluació de les activitats 

formatives » en els apartats de “Propostes per a properes reunions formatives” i “Su ggeriments”  
 
3. També es realitza amb la detecció de necessitats que ha realitzat el Consell del Servei Educatiu 

de l’Alt Urgell, el catàleg d’activitats proposat pel Departament d’Educació, conjuntament els 
resultats de “Propostes per a properes reunions formatives” i “Su ggeriments”  i els 
suggeriments que fan arribar els caps del departament o a proposta de la pròpia direcció. 

 
4. Les necessitats de formació particulars de cada professor són trameses a través del model de 

demanda que en fa arribar el Consell del servei Educatiu de l’Alt Urgell, i seguiran el curs que 
proposi el consell o les realitza cada professor segons les seves necessitats (cursos telemàtics, 
postgraus,..). 

 
5. Amb les dades recollides que sorgeixen com a necessitat pròpia de centre, l’Equip directiu 

elabora el Pla de Formació pel curs acadèmic corresponent. 
 
El Pla de Formació de centre ha de tenir, almenys, els següents aspectes: 
• Títol activitat de formació 
• Hores de durada 
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• Proposta de calendari de realització del Pla de Formació 
 
6. Un cop l’equip directiu formula la proposta del Pla de Formació de Centre contacta amb  

diferents institucions Departament d’Educació, ICEs,... per tal d’aconseguir subvenció per a la 
realització de les diferents activitats. 

 
7. De cada activitat realitzada dins el pla de formació del centre en el centre, es farà una enquesta 

als professors dissenyada pel propi centre, a fi i efecte de conèixer el grau d’adequació de 
l’activitat formativa a la pràctica docent i el seu aprofitament per l’aula. (Model «Avaluació de 
les activitats formatives ») 
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Avaluació de l’activitat formativa 
 

Curs  20__-20__ Data  

 
 

 
NOM DE LA FORMACIÓ: 
 

 
NOM DEL FORMADOR: 

 

Quina és la teva valoració global 
de la reunió formativa? 

Molt poc 
satisfactori 

���� ���� Molt 
satisfactori  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nc 

           

 

Aplicareu els aprenentatges 
adquirits a la vostra tasca docent? 

Gens Poc Bastant Molt NC 

     

 

Amb la formació rebuda podreu 
millorar la vostra tasca docent? 

Gens Poc Bastant Molt NC 

     

 
Podreu utilitzar els materials 
proporcionats o elaborats en la 
formació en la vostra tasca docent? 

Gens Poc Bastant Molt NC 

     

 

Amb quina periodicitat aplicareu els 
aprenentatges? 

Mai Algun cop De forma 
sistemàtica 

NC 

    

 

En quins àmbits de 
transferència aplicareu els 
aprenentatges? 

en la 
metodologia 

en 
l’avaluació 

en el treball 
a l’aula 

en la 
gestió dels 
grups 

altres NC 

      

 

Propostes per a properes reunions formatives  

 
 
 
 
 
 

 

Altres suggeriments  
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Pla de Formació  
 
 
1 . ACOLLIDA AL PROFESSORAT NOU 
 
 

A QUI VA DIRIGIT: 
A tot aquell professorat que s’incorpora al centre. 

 
 
OBJECTIUS: 

• Donar a conèixer els espais del centre. 
• Informar sobre els càrrecs directius i de coordinació i les seves funcions. 
• Informar sobre el funcionament general del centre. 
• Informar sobre la gestió de guàrdies al centre. 
• Informar sobre els processos d’ús habitual al centre. 
• Donar a conèixer el programa informàtic ALEXIA 
• Saber accedir a l’ALEXIA, treure llistes, entrar incidències, posar notes, entrar 

observacions, ... 
• Dominar i usar amb fluïdesa l’agenda. 

 
 
TRANSFERÈNCIA 
 Acollida de tot el personal nouvingut al Centre 

 
 Millor funcionament del Centre  

 
 
PRESSUPOST: 

Sense cost. 
 
 

calendari  horari  Hores formador  formador  certificació  
6-09-2016 
8-09-2016 

 
Setembre 

 
10  hores 

 
Josep Molero 

 
 Hores 
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Pla de Formació  
 
 
2 . CONEIXEMENT DE L’ENTORN NATURAL I CULTURAL DE L A COMARCA (FLORA, FAUNA, 
GEOLOGIA, ... ) 
 
 

A QUI VA DIRIGIT: 
A tot el professorat del Centre especialment al professorat de ciències natural, 
ciències socials i educació física. 

 
 

OBJECTIUS 
• Conèixer indrets de la comarca de l’Alt Urgell o comarques veïnes que destaquen 

pels seus valors naturals. 
• Estrènyer les relacions personals i acadèmiques entre persones de diferents 

departaments de l’institut. 
• Valoritzar l’entorn com a eina per contextualitzar, en la mesura que es pugui, els 

continguts de les diferents disciplines. 
 
 

ACTIVITATS ESPECÍFIQUES 
1. Jaciment d’icnites de Fumanya . Recorregut: La Seu- Coll de la Trava- Tuixent 

– Josa de Cadí – Jaciment de rudistes de la carretera d’Espà a Gòsol – Gòsol – 
Fumanya – Tornada pel Túnel del Cadí. 
http://www.dinosauresfumanya.com/fumanya.php (5 hores) 

2. Argestues  (Falgueres) i pujada a St Quiri (40 minuts). Vista panoràmica. (5 
hores) 

3. Jaciment d’ous de Nargó  i Museu: Dinosfera , Observatori astronòmic (5 hores) 
http://dinosfera.com/ 

4. Visita al salí de Cambrils . http://salidecambrils.cat/ Dissabte (5 hores o més) 
Inclou: visita a les salines i al molí,  banys terapèutics en aigua salada. 
Opcional: Dinar final de curs 

 
Els desplaçaments es faran en cotxe propi. 

 
 

TRANSFERÈNCIA 
La transferència de forma directa es realitzarà a les classes de qualsevol matèria que 
s’imparteix. 

 
 

PRESSUPOST: 
A càrrec del Centre. 

 
calendari  horari  Hores 

formador 
formadors  certificació  

28-09-2016 
31-05-2017 

 
15.30 a 17.30 

 
 

Nati Cuairan 
Gemma Escribà 
Jordi Nistal 

15h 
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Pla de Formació  
 
 
3 . AULA Z: PROJECTE DIGITAL PROPI 

 
 
A QUI VA DIRIGIT: 

A tot el professorat que realitzi projectes i/o col·laboracions entre companys i/o 
departaments. 
A tot el professorat que elabora material didàctic en col·laboració amb altres 
companys. 

 
 
OBJECTIUS: 

• Millorar la cohesió interdepartamentals 
• Incentivar el treball entre departaments diferents 
• Implicar el professorat en projectes propis 
• Implicar el professorat d diferents departaments en projectes comuns 
• Donar a conèixer treballs i projectes que es porten a terme al Centre 
• Potenciar el treball col·laboratiu entre el professorat 

 
 

TRANSFERÈNCIA 
Com a projecte digital propi, aquest es porta a terme a la matèria de llengua y 
literatura castellana a tota l’ESO i a la matèria de tecnologia a primer i segon d’ESO 
i parcialment a tercer d’ESO. 

 
 

OBSERVACIONS: 
A final de curs cal presentar tota la documentació i/o materials treballats o elaborats 
per tal de poder certificar. 

 
 

calendari  horari  assessors  certificació  
  

Cada grup de treball es 
reuneix en les hores que 
convenen 

Isabel Yague 
Conxita Sabartrés 
Mario Domenech 

 
30  hores 

 
 
  



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Insti tut Joan Brudieu  

C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 � 25700 - La Seu d'Urgell 
Telèfons: 973 35 04 03 � Faxos: 973 35 56 50 — 973 35 56 49 

A/e: iesjoanbrudieu@xtec.cat – Web: www.iesjoanbrudieu.net  

 

Aquest document (1617_PAC_Annex05_Pla_de_formacio) pot quedar obsolet una vegada imprès (20-oct.-16) Pàgina 
8 de 12 

 

Pla de Formació  
 
 
4 . RECURSOS TAC ESPECÍFICS I METODOLÒGICS A L’AULA  
 

 
A QUI VA DIRIGIT: 

A tot el professorat del centre. 
 

 
OBJECTIUS: 

• Pissarres digitals 
• Google Dive 
• Dopbok, Autocat 
• Actualització en windows, excel, ..,  

 
 

TRANSFERÈNCIA 
La transferència de forma directa es realitzarà a les classes de visual i plàstica portant 
a terme activitats elaborades de forma individual i també en petits grups 
La transferència de forma diferida es realitzarà a la resta de matèries. 

 
 
PRESSUPOST: 

Sense cost. 
 

calendari  horari  Hores 
formador 

formadora  certificació  

2-10-2016 
9-10-2016 
16-10-2016 
11-01-2017 
 

 
15.30 a 17.30 

 
6 hores 

 
Xavier Garcia 
Miguel Bosch 

 
15 hores 
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Pla de Formació  
 
 
5 . RECURSOS TAC ESPECÍFICS I METODOLÒGICS A L’AULA  
 

 
A QUI VA DIRIGIT: 

A tot el professorat del centre. 
 

 
OBJECTIUS: 

• APP Inventor 
• Scratch 
• Autocat 
• Edició d’imatges 
• Conèixer les diferents eines més utilitzades d’edició de video. 

 
 

TRANSFERÈNCIA 
La transferència de forma directa es realitzarà a les classes de visual i plàstica portant 
a terme activitats elaborades de forma individual i també en petits grups 
La transferència de forma diferida es realitzarà a la resta de matèries. 

 
PRESSUPOST: 

Sense cost. 
 

calendari  horari  Hores 
formador 

formadora  certificació  

2-10-2016 
9-10-2016 
16-10-2016 
11-01-2017 
 

 
15.30 a 17.30 

 
6 hores 

 
Mercè Cerqueda 
Manel Cortina 

 
15 hores 
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Pla de Formació  
 
 
6 . Xarxa de treball sobre la implantació de la FP dual 
 
 

A QUI VA DIRIGIT: 
A tot el professorat del centre 
 

 
OBJECTIUS: 

1. Treballar la implantació de la FP Dual a l’institut Joan Brudieu 
2. Concretar l'FP dual per a empreses Andorrandes: dificultats i diferències jurídiques 
3. Conèixer l'FP dual: Marc, Normativa i intercanvi d'experiències 

 
 

TRANSFERÈNCIA 
1. Seguiment de la programació d’aula a l’FP dual 
2. Seguiment de les activitats formatives realitzades a l’empresa 
3. Implantació de la FP Dual a altres cicles formatius 

 
 

PRESSUPOST: 
A càrrec del Centre. 

 
calendari  horari  Hores 

formador 
formadors  certificació  

 
 
A determinar 

 
15.30 a 17.30 

 
 

Francesc Xavier 
Perez 
Montse Domingo 

 
 
15h 
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Pla de Formació  
 
7 . ÚS DEL MATERIAL DIDÀCTIC DE L’ATENCIÓ SOCIOSANI TÀRIA 
 
 

A QUI VA DIRIGIT: 
A tot el professorat del centre i molt especialment al professorat del CF de la branca 
sanitària i al professorat d’educació física. 

 
 
OBJECTIUS: 

1. Conèixer el procés de RCP (reanimació cardio pulmonar), aplicació pràctica. 
2. Reconèixer contusions i esquinços, tractaments immediats 
3. Tractar hemorràgies nasals 
4. Tenir cura de ferides, gotes oftalmològiques. 
5. Conèixer les nocions bàsiques de transport de ferits i la seva mobilització. 
6. Conèixer les normes bàsiques de seguretat a la muntanya i primers auxilis  
7. Intentar reproduir els casos més habituals en el dia a dia de l'institut i de la vida 

normal. 
8. Fisiologia del cor. 
9. Mecànica d'un desfibril.lador. 
10. Aplicacions a l'institut en casos adults i infantils. 
11. Suport vital bàsic. 

  
 
TRANSFERÈNCIA 

La transferència de forma directa es realitzarà en qualsevol àmbit de la vida diària. 
 

PRESSUPOST 
Sense cost. 

 
 

calendari  horari  Hores 
formador 

formadors  certificació  

26-04-2017 
03-05-2017 

 
15.30 a 17.30 

 
 

Esther Busquets 
Eduard Ribera 
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Pla de Formació  
 
8 . QUALITAT A L’INSTITUT 
 
 

A QUI VA DIRIGIT: 
A tots els agents que participen de la comunitat educativa de l’institut. 

 
 
OBJECTIUS: 

1. Donar a conèixer l’aplicatiu de qualitat del centre 
2. Incentivar el professorat a introduir nous mètodes de treball a les aules 
3. Participar i ser partícep de les experiències altres companys. 

 
 

TRANSFERÈNCIA 
La transferència de forma directa es realitzarà especialment a les classes de 
qualsevol matèria. 
 

 
PRESSUPOST 

Sense cost. 
 

calendari  horari  Hores 
formador 

formadors  certificació  

 
A determinar 

 
15.30 a 17.30 

 
 
 

Ainhoa Igual 
 

15h 

 
 


