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INTRODUCCIÓ 

 
Objectius Àmbits Temporalització 

 
� Recollir necessitats en quant a formació, tant a nivell 

individual com col·lectiu, a fi de donar resposta per 
ordre de prioritat. 

� Planificar i gestionar la formació del membres de la 
Zona; fent una reflexió inicial, una previsió de futur i 
la proposta de situacions formatives. 

� Rendibilitzar els recursos disponibles. 
� Dinamitzar el Projecte red.es. 
� Avaluar el Pla de formació. 
 
 

 
� Àmbit curricular. Àrees. 
� Àmbit de l’ensenyament - 

aprenentatge. Metodologies de 
treball. 

� Àmbit de gestió. 

 
� Curs 2006/07 
� Curs 2007/08 
� Curs 2008/09 
� Curs 2009/10 
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DETECCIÓ DE NECESSITATS I FORTALESES 

 
Reunió informativa sobre què és un pla de formació i quins són els seus objectius. 
Elaboració d’unes graelles i posterior presentació al Claustre. 
Buidatge dels resultats. 
Realització de gràfics. 
Posta en comú. 
Presa de decisions. 
 
 

Necessitats individuals Necessitats col·lectives Fortaleses 
 
� Com a docent m’agradaria formar-me 

en. 
� Els objectius que pretenc són. 
� La modalitat i la temporalització 

d’aquesta formació podria ser. 
 
 

 
� Com a ZER penso que ens hauríem de 

formar en. 
� Els objectius a aconseguir serien. 
� La modalitat i la temporalització 

d’aquesta formació podria ser. 

 
� Puc ajudar a la formació de la ZER 

en. 
� Els objectius a aconseguir serien. 
� La modalitat i la temporalització 

d’aquesta formació podria ser. 
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GRAELLA PER A LA DETECCIÓ DE NECCESSITATS 
DE FORMACIÓ A LA ZER EL SIÓ 

 

Necessitats individuals 
 

Com a docent m’agradaria 
formar-me en: 

Els objectius que pretenc són: La modalitat i la temporalització 
d’aquesta formació podria ser: 

 
� Esports 
� Psicopedagogia 
� Informàtica 
 

 
� Millorar en aquests àmbits 

 
� Curset 
� Un matí setmanal de 9 a 13 h 

� Anglès. 
� Informàtica. 
� Audiovisuals. 
� Temes de diferents problemàtiques de NEE 

� Saber comprendre la llengua anglesa en 
lectura i escriptura. 

� Dominar les eines informàtiques i les 
audiovisuals en profunditat. 

� Saber diagnosticar correctament qualsevol 
problemàtica escolar. 

 

� Curs, seminari o assessorament. 
� Durant tot el curs escolar o els que calgui. 

� Informàtica. 
� Anglès. 
� Plàstica. 
� Audiovisuals. 

� Dominar les eines informàtiques sense ajuda. 
� Saber transmetre els objectius del curs amb 

mètodes informàtics, en totes les àrees. 
� Fer plàstica a través de les eines 

informàtiques que disposem. 
� Saber utilitzar tots els sistemes audiovisuals 

que disposem a l’aula integrats dins el 
currículum escolar. 

� Curs, seminari o assessorament. 
� Durant tot el curs escolar. 
� Durant 2 o més cursos. 
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� Formació bàsica d’anglès de cara a poder 
adquirir uns coneixements mínims d’aquest 
idioma. 

� Informàtica musical: composició funcional. 
� Informàtica general (configuració de xarxes 

i diferents aspectes tècnics) 
� Educació de la veu (des de la locució fins al 

cant, passant per la impostació de la veu i la 
dramatització) 

� Compondre petites peces i/o cançons 
musicals amb els nens amb una funcionalitat 
al darrera com (cantar-les, dansar-les, 
dramatitzar-les...), però tot aplicat a les 
noves tecnologies (amb programes 
informàtics de composició). 

� Instal·lar grups d’ordinadors en xarxa i amb 
connexió a la ret.  

� Resoldre possibles problemes de connexions 
dins les nostres escoles. 

� Acostar, d’aquesta manera, als membres de 
la nostra comunitat educativa (principalment 
a l’alumnat) al coneixement estès a la ret. 

� Conèixer les possibilitats sonores i 
tímbriques de la meva veu. 

� Aprofundir en el coneixement de la meva veu 
així com en l’aprenentatge de la impostació 
de la veu. 

� Aprendre les diferents maneres de 
respiració sabent aplicar la millor manera 
segons la situació que es dóna a l’aula o a la 
vida quotidiana. 

 

� Curset de dissabtes al matí i/o tarda (com a 
mínim durant un quadrimestre, segons 
l’aprofundiment en la matèria). 

� Informàtica. 
� Llengua Anglesa. 

� Aprofundir en el domini d’alguns programes.  
� Conèixer aquells aspectes tècnics, que poden 

ajudar a resoldre alguns problemes que 
sorgeixen en la pràctica diària. 

� Curs. 
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� Assolir un nivell acceptable d’aquesta llengua. 
 

� M’agradaria conèixer i saber utilitzar, més a 
fons el ventall de possibilitats que 
m’ofereixen les noves tecnologies, que estan 
al meu abast. 

� També m’agradaria formar-me en 
l’ensenyament de la lectoescriptura (els 
mètodes que hi ha, com aplicar-los a l’aula, 
recursos, innovacions). 

 

� Pretenc utilitzar les noves tecnologies a 
l‘aula per fer classes més amenes i motivar 
l’alumnat en l’aprenentatge. I millorar 
l’elaboració de fitxes per als nens/es. 

� Pretenc aconseguir un millor ensenyament - 
aprenentatge de la lectoescriptura,  ja  que 
és un pilar bàsic de l’Educació Infantil i no en 
tinc massa coneixement. 

� Em podria formar en aquests camps a través 
de cursets presencials, el temps que duressin 
aquests. 

� Noves tecnologies aplicades a l’aula. 
� Innovació en l’àrea d’Educació artística 

(plàstica). 
 

� Fomentar l’ús didàctic de les TIC a l’aula 
(recursos per treballar a l’aula, metodologia 
més adequada, ...). 

� Trobar diferents recursos per treballar a 
l’aula, la plàstica . (Primària). 

 

� Assessoraments en el centre i cursos semi 
presencials durant un trimestre al curs. 

� Cursos presencials al centre. (Unes 30 
hores). 

� Mitjans per aconseguir tot tipus d’ajudes per 
a l’escola, alumnes... Donat l’alumnat que 
tenim a les escoles. 

 

� Agilitar els processos per aconseguir ajudes. � Dues vegades per trimestre i quan hi hagi 
novetats. 

� Astronomia. � Identificar millors les constel·lacions. 
 

� Curs, seminari, ...; que duri un curs o un mes. 

� Estratègies de coordinació dins l’aula entre 
els diferents nivells. 

 

� Millorar la coordinació entre els diferents 
cursos, dins de l’aula tant a infantil com a 
primària. 

� Aconseguir aprofitar els recursos que es 
tenen, tant a nivell de zer com d’escola. 

 

� No ho sé. 

� Estratègies de coordinació dins l’aula entre � Millorar la coordinació entre els diferents � Taller  d’informàtica. Durada de 2 o 3 cursos. 



ZONA ESCOLAR RURAL DEL SIÓ 
Bons aires sn. 25315 Butsènit d'Urgell 

tel/fax: 973430166      e-mail: c5007852@xtec.cat           http://www.xtec.cat/zerelsio 

 
ESCOLA DE BUTSÈNIT ESCOLA DE MONTCLAR ESCOLA DE PREIXENS ESCOLA DE PUIGVERD ESCOLA DE LES VENTOSES 

Butsènit d'Urgell Montclar d'Urgell Preixens Puigverd d'Agramunt Les Ventoses 
� 973430166 � 973400323 � 973392229 � 973392510 � 973392699 

� c5003238@xtec.cat � c5000109@xtec.cat � c5003810@xtec.cat � c5003858@xtec.cat � c5003822@xtec.cat 
 

els diferents nivells. 
� Informàtica. No un curs teòric, un taller per 

tal d’elaborar el material, les estratègies… 
per tal d’utilitzar les noves tecnologies i 
introduir-les dins del currículum. 

 

cursos, dins de l’aula. 
� Aconseguir aprofitar els recursos que es 

tenen, tant a nivell de zer com d’escola. 
� Aprofitar el material de que disposem. 

Setmanalment o quinzenalment. 
� Tècniques de coordinació - Noves 

estratègies: Seminari.  Potser serà molt 
teòric, però fa falta de tant en tant 
replantejar que?, i com ho fem? 

� Informàtica. 
� Audiovisuals. 
� Kinesiologia Educativa. 
� Postura corporal. 
 
 

� Dominar les eines informàtiques . 
� Saber transmetre els objectius del curs amb 

mètodes informàtics, en  les àrees de 
llengües 

� Estrangeres. 
� Saber utilitzar tots els sistemes 

audiovisuals que disposem a l’aula integrats 
dins el currículum escolar. 

� Formació d’anglès de cara a poder donar un 
altra assignatura en aquest idioma. 

� Experimentar nou recursos educatius per 
aprendre i viure millor. 

 

� Curs, seminari o assessorament. 
� Durant tot el curs escolar. 
� Durant 2 o més cursos. 
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NECESSITATS INDIVIDUALS
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GRAELLA PER A LA DETECCIÓ DE NECCESSITATS 
DE FORMACIÓ A LA ZER EL SIÓ 

 

Necessitats col·lectives 
 
Com a Zer penso que ens 
hauríem de formar en: 

Els objectius a aconseguir serien: La modalitat i la temporalització 
d’aquesta formació podria ser: 

 
� Xarxa administrativa per a ajudar 

immigrants i classes necessitades. 
� Psicopedagogia 
 

 
� Millorar en aquests àmbits 

 
� Curset 
� 1ª setmana de setembre/última de juny 

� Informàtica. 
� Audiovisuals. 
� Anglès. 

� Utilitzar les eines informàtiques i 
audiovisuals habitualment. 

� Comprendre l’anglès bàsicament. 
 

� Curs, seminari o assessorament. 
� Durant tot el curs escolar o els que calgui. 

� Informàtica. 
� Audiovisuals. 
� Anglès. 
� Coneixements d’atenció personalitzada amb 

nens amb problemes. 

� Utilitzar les eines informàtiques i 
audiovisuals habitualment dins el currículum 
escolar. 

� Tenir bona comprensió, tan oral com escrita, 
d’un  idioma bàsic en el currículum escolar. 

� Saber actuar correctament en cada cas 
específic d’alumnes amb NEE. 

 

� Curs, seminari o assessorament. 
� Durant tot el curs escolar. 
� Durant 2 o més cursos. 

� Informàtica: Projecte red.es, creació de 
pàgines webs. 

� Plàstica. 

� Dur a terme una programació des de CI fins 
a CS de totes les àrees a nivell informàtic 
per poder-la realitzar amb la dotació del 

� Informàtics: curset els dijous a la tarda que 
no es realitzi el claustre. 

� Plàstica: dos dies per setmana de tres quarts 
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projecte red.es. 
� Conèixer les possibilitat del material red.es. 
� Aprendre a crear pàgines webs per tal de 

facilitar i agilitar la feina en aquests espais i, 
si es fa des de l’aula ordinària, trobar una 
funcionalitat més al nostre espai web. 

� Realitzar una programació a nivell de ZER de 
plàstica. 

� Aprendre tècniques plàstiques per poder-les 
aplicar a l’aula. 

 

d’una a un quart de tres durant el primer 
quadrimestre de curs, distribuït un dia de 
seminari i un altre de tallers. 

� Si no hi ha temps material per realitzar tots 
aquests cursets (cosa força evident), podem 
quedar a la nit o a les 8 del matí. 

� Dotació del Projecte red.es i recursos on 
line. 

� Domini de la llengua anglesa. 

� Conèixer les possibilitats que ofereix la 
dotació del Projecte red.es en el procés 
d’ensenyament - aprenentatge. 

� Tenir la possibilitats de realitzar una altra 
àrea en Llengua anglesa. 

 

� Seminari.  
� Curs. 

� Com a Zer ens podríem formar en l’aplicació 
de les noves tecnologies a l’aula. 

 

� Es pretendria que tant mestres com alumnes 
utilitzessin més i millor, aprofundissin en 
aquest camp. Millorar l’ensenyament – 
aprenentatge a través de les noves 
tecnologies. 

 

� Es podria dur a terme a traves 
d’assessoraments de part dels diferents 
mestres de la ZER, cursets, seminaris,... 

� Adaptació de les TIC a l’aula, com a recurs, 
per aprofundir en l’ensenyament. 

 

� Introduir l’ordinador com a eina principal a 
l’hora de treballar. 

� Trobar recursos per treballar a l’aula, que 
siguin motivadors  i facilitadors de 
l’aprenentatge. 

� Introduir altres tic en el dia a dia de l’escola. 
 

� Formació en el centre amb tots els membres 
de la ZER, per a poder progressar 
conjuntament. 

� (Durant tot el curs). Cursos presencials. 
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� Com poder treure més profit de tot el 
material i experiència que tenim a la Z.e.r. 

� Afavorir l’intercanvi i implicació per parts de 
tot el professorat. 

 

� Quinzenal 

� Higiene postural. 
 

� Evitar lesions cròniques degut a males 
positures i sobresforç de les articulacions. 

 

� Curs, seminari,...; el que hagi de durar. 

� Aprofitament dels tablets. 
 

� Integrar-los dins de l’aula i dins el 
currículum. 

� Creació de material. 
 

� Taller. 

� Aprofitament dels tablets. � Integrar-los dins de l’aula i dins el 
currículum. 

� Creació de material. 
 

� Taller. 

� Informàtica. 
� Audiovisuals. 
� Anglès. 
� Coneixements d’atenció personalitzada amb 

nens amb problemes. 
 

� Utilitzar les eines informàtiques i 
audiovisuals habitualment dins el currículum 
escolar. 

� Tenir bona comprensió, tan oral com escrita, 
d’un  idioma bàsic en el currículum escolar. 

� Saber actuar correctament en cada cas 
específic d’alumnes amb problemes d’atenció, 
emocionals o amb NEE. 

 

� Curs, seminari o assessorament. 
� Durant tot el curs escolar. 
� Durant 2 o més cursos. 
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NECESSITATS COL·LECTIVES
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GRAELLA PER A LA DETECCIÓ DE NECCESSITATS 
DE FORMACIÓ A LA ZER EL SIÓ 

 

Fortaleses 
 

Puc ajudar a la formació de la 
Zer en: 

Els objectius a aconseguir serien: La modalitat i la temporalització 
d’aquesta formació podria ser: 

 
� Experiència en la docència del joc i l’esport. 
� En difondre la necessitat que el 

Departament s’impliqui de veritat en la 
formació i no es limiti cada any a fer 
enquestes. 

 

 
� Millorar les condicions de treball dels 

mestres i la qualitat del nostre sistema 
educatiu. 

 
� Matí setmanal de formació. 

� Alguns aspectes informàtics. 
� En aspectes de NEE. 
 

� Que tothom sàpiga, a nivell d’usuari, les eines 
informàtiques. 

� La que convingui. 

� Puc col·laborar amb totes les assignatures 
bàsiques del currículum. 

 

�  �  

� Iniciació a la creació d’espais webs. 
� Interdisciplinar continguts entre les 

diferents àrees. 

� Aprendre a crear espais webs per tal 
d’agilitzar l’actualització de les nostres 
pàgines webs. 

� Crear un espai web amb recursos de les 
diferents àrees per tal d’ampliar el ventall 
de possibilitats que ens blinda el projecte 
red.es 

� Espais web: seminari relacionat amb la 
necessitat que considero que la ZER té 
davant la dotació red.es (els dijous a la tarda 
que no es realitzi el claustre). 

� Taula rodona: un migdia a la setmana a 
acordar pels membres del claustre. 
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� Realitzar activitats per treballar els 
aspectes del currículum de les diferents 
àrees però amb interdisciplinarietat entre 
elles. 

 
� Dur a terme l’àrea del Coneixement del Medi 

Social a Cicle Mitjà i Superior a partir de la 
dotació red.es i els recursos on line. 

� L’aportació de recursos on line , per al 
treball de les diferents àrees. 

� Col·laborar en l’aplicació de la programació 
d’informàtica. 

� Iniciació per a la creació de webs. 
 

� Rendibilitzar la dotació red.es, oferint als 
alumnes un aprenentatge més d’acord amb els 
recursos actuals. 

� Disposar d’uns recursos, classificats per 
àrees i temes, que seran d’utilitat en aules 
multinivells com les de l’escola rural; per tal 
d’ampliar o reforçar continguts. 

� Saber els continguts d’informàtica a  
treballar amb els alumnes, en cada curs. 

� Conèixer el funcionament del procés de 
creació de webs i fer-ne ús. 

 

� Seminari. Quinzenalment els dijous de 17:30 
a 19:30. 

� No ha omplert la graella. (Substitució) 
 

�  �  

� No ha omplert la graella. (Substitució). 
 

�  �  

� Aportar ajudar en la preparació de sortides. � Ampliar i unificar opinions. 
� Millor  aprofitament de les sortides. 
� Com trobar recursos. 
 

� Una vegada al trimestre. 

� Plàstica a l’Educació Infantil i Primària. 
 

� Majoritàriament potenciar la capacitat 
creativa en els companys i companyes i les 
destreses manuals. 

 

� Curs, seminari, ...; el que hagi de durar. 

� No estic capacitada per donar cursets als �  �  
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meus companys. 
� Puc ajudar oferint els  meus coneixements i 

la meva experiència en certes coses. 
 
� No estic capacitada per donar cursets als 

meus companys. 
� Puc ajudar oferint els  meus coneixements i 

la meva experiència en certes coses. 
 

�  �  

� Puc col·laborar en  les assignatures de 
llengües del currículum. 

 

�  �  
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ÀMBITS, OBJECTIUS, ACTUACIONS, 
TEMPORALITZACIÓ I COORDINACIÓ 

 
Àmbit Objectius Actuacions Temporalització/ 

Coordinació 
� Curricular: TAC � Tirar endavant la programació 

d’informàtica de la ZER. 
� Penjar la Programació 

d’informàtica a “la Calaixera”. 
� Revisió en claustre de la 

Programació. 
� Aportar diferents recursos 

informàtics de cada cicle. 

Curs 2006/07 
2n trimestre. 
- 1ª sessió: Infantil. 
- 2ª sessió: CI 
- 3ª sessió: CM-CS 
Coordinació interna. 
 

� Ensenyament 
aprenentatge: 
Windows journal 

� Conèixer a fons totes les eines 
del programa. 

� Explicació del programa. 
� Treball pràctic amb el “Windows 

journal”. 

Curs 2006/07 
3r trimestre. 
- 4ª sessió: Windows 

journal. 
Coordinació interna. 
 

� Ensenyament 
aprenentatge:  

    Windows journal 
    Adobe Reader  
    (PDF) 
 

� Reforçar l’ús del programa 
“Windows journal”. 

� Explicar algunes possibilitats de 
l’Adobe. 

� Presentació d’experiències amb el 
“Windows journal” 

� Instal·lació dels programes 
“Creator” i  “Adobe write” i 
conèixer-ne les possibilitats. 

 

Curs 2006/07 
3r trimestre. 
- 5ª sessió: Windows 

journal, Creator i 
Adobe write. 

Coordinació interna. 
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Àmbit Objectius Actuacions Temporalització/ 
Coordinació 

� Ensenyament 
aprenentatge: 

     Escriptori 

� Conèixer la terminologia de 
l’escriptori. 

� Saber crear accessos directes. 
� Unificar les carpetes dels/de les 

alumnes. 

� Accessos directes. 
� Còpies de seguretat. 
� Unificació de carpetes. 

Curs 2006/07 
3r trimestre. 
- 6ªsessió:Escriptori. 
Coordinació interna. 
 

� Curricular: TAC 
PowerPoint 

� Compartir experiències en 
recursos TAC en el treball de les 
diferents àrees curriculars. 

� Avaluar la primera fase del Pla de 
Formació. 

� Explicació d’experiències. 
� Posta en comú de la primera fase 

del Pla de Formació. 
� Penjar els apunts a la Calaixera de 

la Zona. 
 

Curs 2006/07 
3r trimestre. 
- 7ªsessió: 

Experiències i 
avaluació. 

Coordinació interna. 
 

    
� Ensenyament 

aprenentatge: 
    Pàgines web 
    Programació  
 

� Elaborar les presentacions dels/ 
de les mestres i alumnes de la 
ZER. 

� Revisar la programació. 
� Donar d’alta els correus webs 

dels/de les alumnes de nova 
incorporació i els de 1r de CI. 

� Demanar l’autorització dels drets 
d’imatge als/a les alumnes de nova 
incorporació. 

� Elaboració de les presentacions: 
Saps qui m’agradaria ser? 

� Revisió de la programació. 
� Sol·licitud del correu web dels/de 

les alumnes. 
� Autorització dels drets d’imatge. 
 

Curs 2007/08 
1r trimestre. 
- 1 sessió durant la 

1ª quinzena 
d’octubre. 

Coordinació interna. 
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Àmbit Objectius Actuacions Temporalització/ 
Coordinació 

� Gestió: SAGA � Adequar la gestió dels centres i 
de la zona en l’entorn SAGA: 
Avaluació. 

� Assistència a l’assessorament de 
l’entorn SAGA i reunions de Zona. 

Curs 2007/08 
1r trimestre. 
Coordinació externa i 
interna. 
 
 

� Curricular:  
   Visual i plàstica. 
   TAC 

� Aprofundir en els programes 
d’edició de dibuix i de foto: Paint 
i Paint Shop Pro 9. 

 

� Assistència al seminari: Eines 
multimèdia. 

� Utilització dels programes Paint 
Shop Pro 9 i de Picasa pel 
manteniment de les webs de la 
ZER i dels centres. 

� Penjar els apunts a la web de la 
Zona. 

 

Curs 2007/08 
2n trimestre. 
Coordinació externa i 
interna. 
 

� Ensenyament 
aprenentatge: 
Blocs 

   Paint 
   Paint Shop Pro 

� Aplicar a l’aula els coneixements 
adquirits en el seminari. 

� Conèixer les possibilitats dels 
blocs. 

 
 

� Comentari d’experiències. 
� Suggeriment d’alguna activitat 

per tal de treballar aquests 
programes. Ex: Confeccionar els 
cartells de la festa de final de 
curs. 

� Treballem el temps amb l’estació 
meteorològica i el bloc de la ZER, 
Fòrum Sió. 

Curs 2007/08 
3r trimestre. 
 
 
 
Coordinació interna. 
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� Curricular: TAC � Compartir experiències en 
recursos TAC en el treball de les 
diferents àrees curriculars. 

� Avaluar la segona fase del Pla de 
Formació. 

 
 

� Explicació d’experiències. 
� Posta en comú de la primera fase 

del Pla de Formació. 
� Penjar els apunts a la web de la 

Zona. 
 
 

Curs 2007/08 
3r trimestre. 
Experiències i 
avaluació. 
 
Coordinació interna. 

    
Àmbit Objectius Actuacions Temporalització/ 

Coordinació 
� Ensenyament 

aprenentatge: 
    Pàgines web 
    Blocs 
    Programació  
 

� Elaborar les presentacions 
dels/de les mestres i alumnes de 
la ZER. 

� Revisar la programació. 
� Donar d’alta els correus webs 

dels/de les alumnes de nova 
incorporació i els de 1r de CI. 

� Demanar l’autorització dels drets 
d’imatge als/a les alumnes de nova 
incorporació. 

� Utilitzar el bloc com a mitjà de 
comunicació i d’ensenyament 
aprenentatge. 

� Elaboració de les presentacions: 
De pel·lícula (Els aliments). 

� Revisió de la programació. 
� Sol·licitud del correu web dels 

alumnes. 
� Autorització dels drets d’imatge. 
� Enllaços al bloc de la ZER (Fòrum 

Sió) per tal de valorar les 
activitats que es van realitzant. 

� Treball dels llibres de lectura a 
partir del bloc. 

� Concurs d’eslògans al bloc. 
 
   

Curs 2008/09 
1r trimestre. 
- 1 sessió durant la 

1ª quinzena 
d’octubre. 

Coordinació interna. 
 
 
 
2n trimestre. 
 
3r trimestre. 
Coordinació interna. 
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� Gestió: SAGA � Adequar la gestió dels centres i 
de la zona en l’entorn SAGA: 
Avaluació. 

� Assistència a l’assessorament de 
l’entorn SAGA i reunions de Zona. 

Curs 2008/09 
1r trimestre. 
Coordinació externa i 
interna. 
 
 

� Curricular: TAC 
Studio 9 
 

� Saber utilitzar el Programa 
Studio 9. 

� Assistència al seminari: Treballem 
el vídeo. 

� Penjar els apunts a la web de la 
Zona. 

 

Curs 2008/09 
1r i 2n trimestre. 
Coordinació externa. 
 

� Curricular: TAC 
Publisher 

   Windows  
   movie  maker 
 
 

� Compartir experiències en 
recursos TAC en el treball de les 
diferents àrees curriculars. 

� Avaluar tercera fase del Pla de 
Formació. 

 

� Explicació d’experiències. 
� Posta en comú de la primera fase 

del Pla de Formació. 
� Elaboració del programa de la 

sortida fi de curs amb el 
Publisher. 

� Penjar els apunts a la web de la 
Zona. 

 

Curs 2008/09 
3r trimestre. 
Experiències i 
avaluació. 
Coordinació interna. 
 

    
Àmbit Objectius Actuacions Temporalització/ 

Coordinació 
� Ensenyament 

aprenentatge: 
    Pàgines web 

� Elaborar les presentacions 
dels/de les mestres i alumnes de 
la ZER. 

� Elaboració de les presentacions: 
Galeria dels Museus de la ZER. 

� Enllaços al bloc de la ZER (Fòrum 

Curs 2009/10 
1r trimestre. 
- 1 sessió durant la 
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    Programació 
    Moodle 
    Intraweb 
  
 

� Revisar la programació. 
� Utilitzar el bloc com a mitjà de 

comunicació i d’ensenyament 
aprenentatge. 

 
� Elaborar un Curs de Ciutadania i 

drets Humans amb l’entorn 
Moodle. 

Sió) per tal de valorar les 
activitats que es van realitzant. 

� Assistència al seminari per la 
preparació de l’entorn Moodle. 

 
� Preparació del curs. 
� Treball dels llibres de lectura a 

partir del bloc. 
� Concurs d’eslògans al bloc. 
 
 

1ª quinzena 
d’octubre. 

Coordinació interna. 
Coordinació externa i 
interna. 
2n trimestre. 
 
 
3r trimestre. 
Coordinació interna. 
 

� Gestió:  
SAGA 
Aplicatiu de les 
unitats de 
programació  

 

� Adequar la gestió dels centres i 
de la zona en l’entorn SAGA: 
Avaluació. 

� Realitzar alguna unitat de 
programació amb aquest aplicatiu. 

� Reunions de Zona per tal de 
preparar l’entorn SAGA per al nou 
curs. 

� Sol·licitar les dades per al seu ús, 
a Inspecció. 

� Preparació de l’entorn. 
 

Curs 2009/10 
1r trimestre. 
Coordinació interna. 
1r, 2n i 3r trimestre. 
Coordinació interna. 
 

� Curricular: TAC � Conèixer el Programa Macromedia 
Flash. 

� Assistència al seminari: Flash. Curs 2009/10 
1r i 2n trimestre. 
Coordinació externa. 
 

� Curricular: TAC � Compartir experiències en 
recursos TAC en el treball de les 
diferents àrees curriculars. 

� Explicació d’experiències. 
� Posta en comú de la primera fase 

del Pla de Formació. 

Curs 2009/10 
3r trimestre. 
Experiències i 
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� Avaluar l’última fase del Pla de 
Formació. 

 

� Penjar els apunts a la web de la 
Zona. 

avaluació. 
Coordinació interna. 
 

    
 

 
 
 

AVALUACIÓ DEL PLA DE FORMACIÓ 
 

 
� L’equip directiu recollirà l’avaluació feta en cada curs i en traurà les propostes de millora escaients. L’avaluació figurarà en 

la Memòria del curs i les adequacions en la Programació General. 
� El/la coordinador/a del PFZ elaborarà un nou pla de formació al finalitzar aquest. 
 


