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CURS 2020-21   

 
D’acord	 amb	 la	 Resolució	 del	 28	 de	 juliol	 2020	 de	 la	 Secretaria	 Autonòmica	 d’Educació	 i		
Formació	Professional,	 per	 la	 qual	 es	 convoquen	 les	modalitats	 formatives	dels	 projectes	de	
formació	en	centres, seminaris	i	grups	de	treball, s’estableix	la	dotació	de	recursos	econòmics	
als	centre	públics	educatius	de	titularitat	de	la	Generalitat	per	a	desenvolupar	la	formació.	
	
La	 proposta	 de	 formació	 per	 al	 curs	 2020-21	 a	 l’IES	Districte	Marítim	 es	 planteja	 des	 de	 les	
següents	modalitats:	
	
1.-	 La	 modalitat	 de	 Seminari	 promou	 la	 reflexió	 i	 debat	 entre	 els	 i	 les	 docents	 per	 tal	
d'aprofundir	en	qüestions	metodològiques,	científiques	o	didàctiques	para	aplicar	a	 l’aula	 i	al	
centre.	La	seva	durada	és	com	a	mínim	de	20	hores,	el	nombre	de	participants	és	d’entre	5	i	15	
i	amb	la	possibilitat	de	la	participació	de	un	ponent	extern.	
	
2.-	La	modalitat	de	Grup de treball,	 té	una	durada	de	20	hores	com	mínim,	els	membres	del	
grup	poden	ser	entre	3	i	5	i	s’ha	de	presentar	en	finalitzar	els	materials	didàctics	elaborats	pel	
grup.	
	
3.-	Altra	modalitat	És	el Projecte de formació en centres. Aquest	tipus	de	formació	implica	tot	
el	Centre.	Les	seves	característiques	són:	
	

- Necessita	l’aprovació	del	Claustre	i	la	inscripció	com	mínim	del	30%	del	Claustre.	
- La	duració	del	curs	és	com	a	mínim	de	30	hores.		
- Té	una	dotació	econòmica	per	a	la	participació	d’un	ponent		extern.	

	
La	participació	per	part	del	docent,	a	més	de	la	pròpia	formació,	suposa	un	reconeixement	de	
las	 hores	 de	 cara	 a	 sexennis,	 concursos	 de	 trasllats...	 El	 reconeixement	 de	 les	 hores	 de	
formació	està	 supeditat	a	 l’aprovació	per	part	de	 la	Conselleria,	 segons	 si	 els	objectius	de	 la	
formació	 se	 ajusten	 a	 les	 línies	 estratègiques	 publicades	 en	 la	 Resolució	 del	 28	 de	 juliol	 del	
2020,	de	la	Secretaria	Autonòmica	d’Educació	i		Formació	Professional.	Aquest	curs	es	donarà	
prioritat	a	 les	activitats	 formatives	que	 	desenvolupen	formació	telemàtica	 i	de	 integració	de	
matèries	 als	 àmbits	 de	 1er	 ESO	 i	 competències	 TIC.	 L’aprovació	 de	 les	 accions	 formatives	 al	
centre,		també	dependrà	de	l'oferta	de	cursos	per	part	del	CEFIRE.	
	
	
	



	En	conseqüència,	doncs,	les	accions	formatives 	per	al	curs	2020-21	dins	del	PLAN	DE	ACCIONS	
FORMATIVES	AL	CENTRE,	(PAF)	seran	les	següents:	
	
COM	TREBALLAR	L'ÀMBIT	SOCIOLINGÜÍSTIC	A	
1er	ESO?		
La	duració	serà	de	30	hores	
La	ponent	serà	Lourdes	Ramírez	Martínez.	

SEMINARI:	Coordinador,	Ignacio	Nagore	
inagorec@iesdistrictemaritm.com	

	AULES	A...	PíNDOLES.	
La	 idea	 de	 la	 formació	 d'aquest	 any	 és	 poder	
aprendre	 a	 dominar	 AULES	 però	 des	 de	 la	
formació	 pràctica.	 Volem	 que,	 segons	 el	 que	
nosaltres	 demanem,	 ens	 ensenyi	 (a	 uns	 des	 de	
zero	i	els	altres	a	un	altre	nivell)	a	poder	treure-li	
rendiment	a	aquesta	plataforma.	

Apunta't.	 Reunions	 telemàtiques.	 De	 curta	
durada.	Amb	 títols	 concrets	 que	 seran	píndoles.	
Per	 exemple:	 creació	 de	 classes,	 tunejar	 el	 grup	
classe,	 creació	 d'exàmens,	 pujar	 i	 descarregar	
arxius,	 i	 tot	 un	 índex	 de	 possibilitats	 que	 volem	
aprendre.	Diversos	nivells.	Entre	tots	/	es	i	amb	el	
ponent,	 crearem	 les	 Píndoles	 d'Aules	 perquè	
siguin	realment	el	que	nosaltres	NECESSITEM	

La	duració	serà	de	30	hores.		

El	 ponent	 serà	 Eduard	 Millán,	 per	
videoconferència.	

	

	

	

	

SEMINARI:	Coordinadora,	Isabel	Sánchez	
isanchezm@iesdistrictemaritim.com	
	

LOPD	APLICADA	A	LA	DOCÈNCIA	(llei	orgànica	de	
protecció	de	dades)	
La	duració	serà	de	30	hores.	

SEMINARI:	Coordinadora,	Mª	José	
Martínez	
direccio@iesdistrictemaritim.com	

	SEGELL	SALUDABLE	AL	MARITIM	 SEMINARI:	Coordinador,	Jose	Maria	
Pinazo	
jpinazoc@iesdistrictemaritim.com	
	

	
	

	
	
	


