a qui va adreçada?
Aquesta formació va adreçada a un nombre considerable de
mestres o professors del mateix centre: com a mínim 12
persones.
La pot sol·licitar i abonar el centre com a institució o també
us podeu organitzar un grup de docents i abonar-la a títol
individual.

entitat sense ànim de lucre
La FOCC és una entitat sense ànim de lucre, això implica que
tots els beneficis de les seves activitats de formació, van
destinats a per campanyes solidàries i de cooperació.

continguts personalitzats

Al llarg de tot l'any, realitzem campanyes de recollida
d'aliments, concerts solidaris per recaptar fons a favor de
diverses ONG i projectes solidaris.

formació reconeguda pel Departament d'Ensenyament

Si voleu col·laborar en algun dels nostres projectes solidaris,
no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.

cursos en el propi centre de treball

informació

formació presencial

www.focc.cat
formacio@focc.cat

activitats realitzades per mestres i per a mestres

C. Ramon i Cajal 60-62
08222 Terrassa (Barcelona)
Telf: 93 177 92 57 / 619 025 027
@foccformacio

www.facebook.com/foccformacio

presentació
Us presentem una modalitat de formació que cada vegada més estem duent a terme a les escoles i instituts: l’assessorament en centre. Aquest tipus
d’activitat està reconeguda pel Departament d’Ensenyament com a formació permanent de mestres i professors i consisteix bàsicament en adaptar
qualsevol del cursos que oferim, a les característiques pròpies d’un centre en concret.
Tota la formació es dur a terme en la mateixa escola o institut dels assistents, amb tots els beneficis que aixà aporta:






Adequació dels objectius a la realitat docent i al projecte educatiu.
Adequació dels continguts als recursos materials i a les instal·lacions del centre.
Optimització del temps: no és necessari que els mestres i professors es desplacin per fer el curs.
Elaboració de projectes comuns al cicle, departament, curs...
Estalvi econòmic: el cost d’aquest tipus de formació sempre és molt més econòmic que si els membres del claustre la fan de forma individual
.pel seu compte.

propostes d’assessorament
Aquí teniu algunes propostes d’assessorament tot i que podeu contactar amb nosaltres per qualsevol petició que tingueu..
ROBÒTICA: PROGRAMCIÓ I METODOLOGIA
CREACIÓ I EDICIÓ DE BLOCS EDUCATIUS
APLICACIONS DIDÀCTIQUES DE LES TABLETS A INFANTIL I PRIMÀRIA
APLICACIONS DIDÀCTIQUES DE LES EINES GOOGLE
RECURSOS TAC A L'AULA D'INTANTIL I PRIMÀRIA

GOOLGE APPS FOR EDUCATION
DESEVOLUPAMENT DE LA COMPETÈNCIA DIGITAL A PRIMÀRIA
LES EINES GOOGLE DINS DE L'ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

USOS DIDÀCTICS DE LA PISSARRA DIGITAL
TREBALLS COOPERATIUS EN ENTORNS DIGITALS

