
 

  

activitats realitzades  per mestres i per a mestres 

formació reconeguda pel Departament d'Ensenyament 

 

activitats a Terrassa 

 

formació presencial 

 

activitats pràctiques i aplicables a les classes 

 

les nostres activitats 

 Totes les nostres activitats tenen un caire eminentment 

pràctic que facilita la seva posterior aplicació a l'aula d'una 

forma senzilla i enriquidora. 

Al final de tots els cursos realitzareu un projecte individual 

que us permetrà adequar els continguts treballats, a la vostra 

realitat docent. 

 

informació i inscripcions 

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

 

 @foccformacio  www.facebook.com/foccformacio 

 
 

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 fer campanyes solidàries i de cooperació. 

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. 

Si voleu col·laborar en algun dels nostres projectes solidaris, 

no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres. 



 

 

presentació 

Us presentem un programa multidisciplinar de formació permanent de mestres i professor 

reconeguda pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

La nostra oferta es caracteritza per ser bàsicament presencial i sobretot perquè el disseny de les 

activitats i les classes, estan a càrrec de mestres i professors que actualment estan en actiu. Això 

garanteix que tots els continguts s'adeqüen al currículum i a les competències bàsiques actuals. 

 

 

 

activitats programades 

Podeu consultar el programa detallat de les 

activitats i formalitzar la inscripció al web: 

www.focc.cat o trucant al telèfon 

d'informació:  93 177 92 57. 

 

 

ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES  EXPRESSIÓ ARTÍSTICA 
Usos didàctics de la plataforma moodle  L’art de les estacions 
Google apps for education - Obtenció, gestió i aplicacions didàctiques  Innovant amb l'scrap 
Creació i edició de blocs educatius  Teatre a l'aula 
Aplicacions didàctiques de les eines google  Suports visuals en audició 
Usos didàctics de la pissarra digital  LLENGÜES ESTRANGERES  
Robòtica per a primària - Scratch i Arduino  Let's move forward in English 
Aplicacions didàctiques de les tablets a Infantil i Primària  Destination B1 
Les tablets una eina per al mestre  Destination B2 
Les tablets una eina per avaluar  SALUT LABORAL 
Produccions audiovisuals - edició de vídeo i fotografia  Educació vocal per a docents 
ORGANITZACIÓ DEL CENTRE I GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS  EDUCACIÓ ESPECIAL 
Les eines Google dins de l'organització del centre i del treball docent  Recursos didàctics per alumnes amb necessitats educatives especials 

en l’àmbit de la comunicació 
   
 

www.focc.cat 


