Núm.158. Setembre de 2016

OPOSICIONS 2017 (FP)

Curs de preparació
La programació didàctica als Cicles Formatius de la
Formació Professional (curs telemàtic)
Modalitats
El curs, de caràcter completament telemàtic, s'oferirà en dues modalitats:

•

Amb revisió i correcció de la programació didàctica

•

Sense revisió i correcció de la programació didàctica

Dates de realització
Inici del curs: 14 de novembre.
Final del curs sense revisió de la programació: 22 de desembre.
Modalitat amb revisió de la programació didàctica: data límit de lliurament de la programació, 9 de gener; data límit de retorn de la programació, 13 de febrer.

Preus i període de matriculació
Període de matriculació
Inici: 29 de setembre.
Pagament amb targeta de crèdit: fins l'11 de novembre de 2016.
Pagament mitjançant ingrés o transferència bancària: fins el 7 de novembre de 2016.
La matriculació es farà telemàticament a http://secundaria.info/opos

Preus
Opció A: curs amb revisió i correcció de la programació:

•

No afiliats: 190€

•

Afiliats amb menys de 6 mesos d'antiguitat: 120€

•

Afiliats amb més de 6 mesos d'antiguitat: 90€

Opció B: curs sense revisió i correcció de la programació:

•

No afiliats: 100€

•

Afiliats amb menys de 6 mesos d'antiguitat: 45€

•

Afiliats amb més de 6 mesos d'antiguitat: 35€

Continguts del curs
Aquest curs segueix les pautes de la guia de programació LOE, editada pel Departament d’Ensenyament, per a programar currículums LOE dels Cicles Formatius de la Formació Professional.

•

Presentació de l’entorn moodle

•

Estructura de l'FP (La Formació Professional a la LOE, els currículums, l’organització modular
del títol)

•

La programació en relació a altres documents del centre (el projecte educatiu de centre, les
concrecions curriculars de centre, el pla d'acció tutorial)

•

La planificació del CF (anàlisi del títol i del perfil professional, les competències professionals,
personals i socials del títol en relació als mòduls professionals, distribució dels mòduls professionals al llarg del cicle, distribució de les hores de lliure disposició, criteris generals sobre la
metodologia a emprar, criteris generals d’utilització d’espais, equipaments i recursos, criteris
generals sobre l’avaluació i la recuperació dels mòduls professionals i/o unitats formatives)

Objectius del curs
•

Relacionar la programació amb la resta de documents de centre (projecte de centre, projecte
curricular, pla d'acció tutorial)

•

Identificar les diferents etapes en el procés de planificació del CF (anàlisi del títol i del perfil
professional; anàlisi de les competències professionals, personals i socials, distribució dels
mòduls al llarg del cicle, distribució de les hores de lliure disposició, etc.)

•

Conèixer les fases del procés programador del mòdul professional (relació d'unitats formatives
i nuclis formatius, determinació de les estratègies metodològiques i organitzatives, avaluació i
qualificació, determinació dels espais, equipaments i recursos)

•

Determinar el contingut i temporització d'una unitat formativa d'un mòdul professional (resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i continguts; activitats d’ensenyament i aprenentatge;
metodologia de la UF; instruments d’avaluació i recuperació de la UF; espais, equipaments i
recursos de la UF)

