Departament d'Ensenyament. Formació del professorat

Formació interna de centre

Cap a un centre orientador: l'acompanyament i la presa de
decisions
Fase 3 - Bloc 2 - Activitat 3

Activitat 3: Planifiquem activitats i cerquem recursos
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

●

Dissenyar una activitat relacionada amb l’acompanyament per a un grup classe concret.

Un cop acordats els objectius del PAT del centre, així com els continguts per ensenyaments, cal
pensar de quina manera es treballaran a l’aula. Per tant en aquesta activitat es demana als
participants que dissenyin una activitat. Aquesta pot consistir en una intervenció individual o en una
destinada a tot el grup. Descriviu què és el que ha motivat la intervenció: és fruit d’una necessitat
sobrevinguda d’algun alumne concret o del grup, o bé es tracta que d’una activitat que feu
ordinàriament en un moment concret del curs? Podeu proposar materials, recursos… A Materials de
formació trobareu diverses propostes.
Les activitats es compartiran en gran grup. Finalment, les haureu de penjar a la carpeta de formació.

Orientacions de treball

1. Penseu en possibles activitats d’acompanyament lligades als continguts triats en l’activitat
anterior. Tingueu en compte un dels grups classe on impartiu la docència o bé un alumne concret que
presenti unes determinades necessitats. Dissenyeu l’activitat, tenint en compte:
●
●
●
●

Justificació: A quina/es necessitat/s respon?
Descripció de l’activitat
Recursos i materials necessaris
Temporizació

Aquest document us pot guiar en aquesta tasca:

Full de treball
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2. Reviseu amb els companys amb qui compartiu ensenyaments la vostra activitat, enriquint,
si s’escau, les vostres propostes.

3. Presenteu la vostra activitat a la resta de l’equip docent, i pengeu-la a la Carpeta de
formació.

Document per a la carpeta de formació

Una activitat tutorial relacionada amb l’acompanyament

Materials de formació

Banc de recursos i activitats

Banc de recursos i activitats
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