
Com s ’organitza la FIC en un centre



� Promoure en el si dels centres una reflexió metodològica

que ajudi a millorar els aprenentatges de l’alumnat.

� Generar dinàmiques internes que

permetin dur a terme processos de

millora tant individuals com col·lectius.

� Ajudar a desenvolupar en els centres projectes

educatius compartits que els facin avançar en les

seves finalitats educatives.

Objectius de la FIC
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� Analitzar els resultats de l’avaluació interna i externa o del PEC i fer una proposta

formativa a partir d’aquesta anàlisi.

� Disposar del màxim consens del claustre i del compromís

      de participació de la majoria del professorat.

� Triar les persones encarregades de coordinar l’activitat

      formativa (2 o 3 persones, una de les quals ha de ser de

      l’equip directiu). Aquestes persones constituiran l’equip de coordinació.

� Tramitar la demanda formativa al CRP.

� Concretar amb el CRP la proposta formativa: desenvolupament d’un itinerari

guiat o propi i establiment del pla de treball i del calendari de les sessions.

Què s’ha de plantejar el centre?



� Portar la iniciativa, coordinar i planificar l’activitat formativa.

� Compartir els objectius de treball amb l’equip.

� Crear les condicions de treball:

� establir un calendari de sessions,

� preveure un espai de treball adequat.

� Planificar el desenvolupament de les sessions.

� Vetllar pel compliment dels objectius i garantir la continuïtat i el fil conductor de
les sessions.

� Fer el seguiment del full de signatures.

� Recollir els documents de la carpeta de formació.

� Coordinar la implementació de les propostes a l’aula.

� Elaborar un document de valoració final que reculli les reflexions de tot l’equip
sobre la documentació de la Carpeta de formació i incloure’l en la memòria
avaluativa del centre (MAC).

Quines són les tasques de l’equip de coordinació?



Perfil de les persones de l’equip de coordinació

Amb una mirada positiva cap a les possibilitats del centre.

Amb visió global del centre per poder dur a terme l’organització
interna de la formació.

Amb capacitat per planificar i organitzar.

Facilitadores del treball col·laboratiu.

Amb actitud oberta envers la innovació i la formació.

Amb bona disposició per escoltar i crear empatia per tal de promoure
un bon clima de treball.



Suport i seguiment per part del CRP

� El Centre de Recursos Pedagògics atendrà la demanda del centre i

l’orientarà en l’elaboració del pla de treball i el calendari de la formació.

� Donarà suport a l’equip de coordinació durant el procés.

� Proposarà i suggerirà estratègies de dinamització interna.

� Farà el seguiment de l’activitat.

� Compartirà amb l’equip directiu i l’equip

   de coordinació la valoració final de l’activitat.



Materials formatius

Itineraris guiats Materials formatius

Orientacions per a la
dinamització del procés

Orientacions per al
seguiment i l’avaluació

Itineraris propis Orientacions per a la
dinamització del procés

Orientacions per al
seguiment i l’avaluació


