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 Dissabte 14 de desembre. 

 Dissabte 25 de gener.  

 Dissabte 15 de febrer. 

 Dissabte 22 de març. 

Dissabte 5 d’abril.  

Lloc: Centre Cívic Sant Martí.  

C/ Selva de Mar, 215, Barcelona.  

Inscripcions al curs mitjançant el següent link 

Preu: 10 euros per docent funcionari i interí i 5 euros 

per docent substitut.  Es recolliran el primer dia.  

CURS DE FORMACIÓ DE 25 HORES  

EN ACTUACIONS EDUCATIVES D’ÈXIT  

I COMUNITATS D’APRENENTATGE 

Formació reconeguda pel  

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

Associació de professorat ODISSEA 

odisseaeducacio.wordpress.com 

odissea.educacio@gmail.com 

Continguts i calendari:  

 12,5 hores: presencials en dissabtes, de 10:30h a 13:30h.  

 Bases científiques en educació de les Comunitats 

d’Aprenentatge. 

 Actuacions educatives d’èxit. 

 De la igualtat d’oportunitats a la igualtat de resultats. 

 Multiculturalisme i acció afirmativa. 

 Model dialògic de resolució de conflictes. Violència 0 dels 

del 0 anys. 

 Altres. 

Objectius de l’activitat 

 Accedir a les bases de dades científiques internacionals per 

posar a l’abast les millors actuacions educatives al professorat.   

 Aprofundir en el coneixement i la posada en pràctica de les 

Actuacions Educatives d’Èxit identificades a través del projecte 

INCLUD-ED, Strategies for inclusion and social cohesion in Europe 

from education del VI Programa Marc de la Comissió Europea 

(2006-2011).  

 Oferir un punt de trobada i de diàleg als centres educatius que 

duen a terme el projecte de Comunitats d’Aprenentatge i al 

professorat en general que vulgui conèixer i/o aprofundir en les 

actuacions educatives d’èxit.  

 2,5 hores: Visita a una Comunitat d’Aprenentatge i/o 

projecte educatiu que apliqui les actuacions educatives 

d’èxit (s’oferirà un calendari amb diferents dies i opcions). 

 5 hores: participació a la III Trobada de Comunitats 

d’Aprenentatge i a la tertúlia pedagògica. Principis del tercer 

trimestre (per concretar dia i lloc de realització). 

 5 hores de reflexió crítica del professorat assistent a 

través d’un fòrum virtual (al llarg del curs) 

https://docs.google.com/forms/d/1EMfLeuuI-AEVBJd1NLq3DBvUj7QvNWdkVLGCnfHw84Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1EMfLeuuI-AEVBJd1NLq3DBvUj7QvNWdkVLGCnfHw84Q/viewform

