
 
FORMACIÓ D'ESTIU.   
CANVIS EN EL SISTEMA EDUCATIU,  
DOCÈNCIA I EDUCACIÓ. 
 

FORMACIÓ: 
Gratuïta. Curs de 30 hores. 25 presencials. 
Reconeguda pel Departament d'Educació. 
Per a persones docents. 
 
DE L ‘1 AL 5 DE JULIOL. 
DE 9 DEL MATÍ A 14H DEL MIGDIA,   
CGT Barcelona. 
C/Pare Laínez, 18. 
 
Els canvis en el sistema educatiu que estem vivint en els darrers anys quin sentit tenen? 
Afavoriran el desenvolupament de l’educació per l’emancipació, o de les anomenades 
pedagogies llibertàries? O pel contrari afavoriran la segregació escolar, la jerarquització o 
els models més liberals? 
Quin sentit ha de tenir la innovació escolar en aquest context? 
Disposem d'eines per a la transformació? 
 
Us animem a fer un repàs als principals reptes del sistema actual, tot analitzant-lo y 
reflexionant conjuntament sobre les noves possibilitats. 
 
Inscripcions: 
Enviant un e-mail a   
formeducgt@gmail.com 
 
O bé, a partir del 11 de juny, directament a: 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_cons_activitats?p_a
ny=2018-2019&p_codi=REC0043223 
 
Objectius:   
1-Definir i ordenar els principals canvis en el sistema educatiu i les institucions escolars. 
2-Reflexionar sobre l'abast d'aquests canvis i les necessitats d'adaptació i transformació dels 
docents 
3-Analitzar les noves possibilitats d'innovació i de desenvolupament educatiu 
4-Analitzar pros i contres dels canvis més significatius i possibles conflictes nous 
5-Reconèixer i potenciar nous enfocs: educació feminista,interculturalitat,TIC-TAC,etc. 
6-Introduir la metavaluació com a eina educativa i autoformadora   
 
Continguts:   
1.-El sentit de la innovació 
2.-Instituts-Escola 
3.-Sistemes d'accès a la docència 
4.-Interculturalitat i segregació escolar 
5.-Coeducació actualitzada 
6.-Reptes dels ensenyaments post obligatoris (FP i Altres) 
7.-Democràcia i educació 
8.-Entitats i Relacions del món educatiu 
9.-Participació de la comunitat educativa. 
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FORMACIÓ D'ESTIU.   
CANVIS EN EL SISTEMA EDUCATIU,  
DOCÈNCIA I EDUCACIÓ. 
 

Avaluació: 
 
1-Assistència (un mínim de 80%). 
2-Participació en els debats en grups  desprès de cada exposició. 
3-Redacció de conclusions en grups. 
4-Qüestionari de satisfacció  i percepció de transferibilitat per a participants a la darrera sessió. 
 
 
Publicació: 
 
Les conclusions dels grups seran publicades al blog del Despertaprofes. 
 
Calendari: 
 
Curs de 30 hores. 25 presencials. 
Cada dia es divideix en dues sessions de 2,5h aproximadament. 
De 9 a 11.30 i de 11.30 a 14h. 
 

DILLUNS-1  DIMARTS-2  DIMECRES-3  DIJOUS-4  DIVENDRES-5 

EL SENTIT DE LA 
INNOVACIÓ 

Emili Cortavitarte 

REPTES A FP I 
ALTRES POST 
OBLIGATORIS 

Xavier Elizondo J.M. 
Rubio 

INSTITUT-ESCOLA O 
ESCOLA-INSTITUT? 

Jaume Aguilar 

SISTEMES D'ACCÈS A 
LA DOCÈNCIA. 

Enric Prats 

DEMOCRÀCIA I 
EDUCACIÓ 

Antoni Zabala 

2'5h.  3H  2.30H  3h.  4h. 

ENTITATS I 
RELACIONS DEL 
MÓN EDUCATIU 

Josep Riera Ingrid 

INTERCULTURALITAT 
 

Agnès Sala 

COEDUCACIÓ O 
EDUCACIÓ 
FEMINISTA? 

Isabel Pérez-Ingrid 
Chavarria 

PARTICIPACIÓ DE LA 
COMUNITAT 
EDUCATIVA 

 
Taula Rodona 

AVALUACIÓ 
 

Héctor Ramos 

2'5h.  2h.  2.30H  2h  1H. 
 
L'organització es reserva el dret de fer canvis en els ponents o l'organització horària per causes de                                 
força major. 

 


