
 

  

9000270542   Future Classroom Lab: aprofundiment 
2020-2021   Curs. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària 

   
 

   16/2/2021 - 6/4/2021 (20 hores) de 17:30h a 19:00h 
   VT Curs a distància 
   _ (A distància)  
   Activitat format virtual (instrucció 3/2020 COVID19). Hi haurà 4 
sessions sincròniques de VC. 

    
Inscripció   08/01/2021 - 19/01/2021  

   
 

Persones destinatàries   Especialment adreçat a docents i equips directius. 
Cal haver fet el curs d’iniciació per poder fer aquest.  

    
Requisits de certificació   Seguiment d'un mínim del 80% de les sessions de formació en 

línia proposades. 
 
Avaluació positiva de les tasques individuals i/o de grup en 
relació amb l’aprofitament i la transferència immediata.  

    
Descripció   Aquest curs vol continuar presentant a docents i equips directius 

conceptes, eines i possibilitats d’intercanvi de bones pràctiques 
en relació amb l’aula del futur. Es presentaran eines per facilitar 
el procés d’innovació als centres i a les aules, eines igualment 
útils per al dia a dia de docents i aprenents.  
S’ha d’haver fet el curs d’iniciació per poder fer aquest.  

    
Objectius   • Dissenyar un pla d’acció per implementar nous espais 

d’aprenentatge. 
• Presentar eines i recursos tecnològics a l’abast que afavoreixen 
les estratègies d’aprenentatge centrades en l’alumnat. 
• Col·laborar en el disseny d’Activitats Pedagògiques de l’Aula 
del Futur, enfocades a l’adquisició de les competències del s.XXI. 
• Presentar exemples de bones pràctiques. 
• Conèixer recursos i eines per avaluar els nous espais 
d’aprenentatge i l’ús de les Activitats.  
• Donar a conèixer el programa Future Classroom Lab de la 
xarxa ©Schoolnet i les possibilitats formatives i de coneixement 
de bones pràctiques que ofereix a la comunitat escolar. 

    
Continguts   • Creació i seguiment d’un pla d’acció de nous espais 

d’aprenentatge al centre. 
• Eines i recursos tecnològics per a l’Aula del Futur. 
• Creació dins d’Escenaris de l’Aula del Futur, d’activitats 
d’aprenentatge innovadores en un context realista i pràctic. 
• Valoració dels nous espais d’aprenentatge i del procés 
innovador de l’ensenyament i aprenentatge.  

    
Formador/a   Marta Pey  

    
Organització   Servei de Llengües Estrangeres i d'Origen  

    
E-mail   etwinning@xtec.cat  

    
Calendari    Sessió 1   dimarts   16/02/2021   1730   1900  

 Sessió 2   dimarts   02/03/2021   1730   1900  
 Sessió 3   dimarts   16/03/2021   1730   1900  
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 Sessió 4   dimarts   06/04/2021   1730   1900  
 

    
 

  

Generalitat de Catalunya 
Departament d'Educació 

Pla de formació permanent  

 


