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1.	Equip	de	coordinació	(Grup	impulsor)	
	
La	formació	interna	de	centre	(FIC)	té	dos	reptes	importants:	

- que	el	centre	endegui	un	procés	formatiu	per	si	mateix;	
- que	el	procés	formatiu	no	persegueixi	només	un	desenvolupament	 individual	dels	docents,	

sinó	una	millora	del	centre	com	a	col·lectiu.		

L’equip	 de	 coordinació	 juga	 un	 paper	 clau	 per	 liderar	 i	 assegurar	 les	 condicions	 necessàries	 per	
poder	dur	a	terme	el	procés	formatiu	intern	de	centre.		

Quines	són	les	tasques	de	l’equip	de	coordinació?	

Les	persones	que	assumeixin	la	dinamització	interna	com	a	equip	de	coordinació	han	de:	

1. Crear	 les	 condicions	 necessàries	 d’espai	 i	 de	 temps	 per	 facilitar	 el	 treball	 amb	 l’itinerari	
formatiu:	

- establir	un	calendari	de	sessions	de	formació	continuades	que	s’adapti	a	l’estructura	de	
l’itinerari	formatiu	i	a	la	realitat	del	centre,	

- preveure	uns	espais	de	treball	adequats.	

2. Planificar	 les	 sessions	 de	 formació	 (per	 exemple:	 preveure	 els	 fulls	 de	 treball	 o	materials	
necessaris	 per	 a	 cada	 sessió	 a	 partir	 de	 les	 orientacions	 de	 les	 diferents	 fases;	 elaborar	 i	
compartir	l’ordre	del	dia	amb	tot	l’equip	de	formació…).		

3. Establir	 connexions	 entre	 les	 diferents	 sessions	 per	 tal	 de	 garantir	 la	 continuïtat	 i	 el	 fil	
conductor	de	l’itinerari	formatiu.	

4. Incorporar	 les	 indicacions	 per	 a	 la	 dinamització	 de	 les	 sessions	 de	 formació:	 dinàmiques	
grupals,	temporització	de	les	sessions,	etc.		

5. Elaborar	la	carpeta	de	formació	amb	els	documents	que	s’aniran	elaborant	al	llarg	de	la	FIC	i	
que	documentarà	el	procés	de	formació.	

6. Dur	a	terme	l’avaluació	de	la	transferència	de	la	formació	de	forma	col·legiada	a	partir	de	la	
documentació	de	la	carpeta	de	formació.	

7. Elaborar	un	 informe	de	valoració	 final	que	 reculli	 les	 reflexions	de	 tot	 l’equip	de	 formació	
sobre	l’experiència	i	la	documentació	de	la	carpeta	de	formació.	
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Perfil	de	l’equip	de	coordinació	

Per	 dur	 a	 terme	 aquestes	 tasques	 seria	 convenient	 que	 les	 persones	 que	 integren	 l’equip	 de	
coordinació	reunissin	les	condicions	següents:	

1. Tenir	una	mirada	positiva	envers	les	possibilitats	del	centre.	

2. Tenir	una	visió	global	del	centre,	per	poder	dur	a	terme	l’organització	interna	de	la	formació.	

3. Tenir	capacitat	per	planificar	i	organitzar.	

4. Ser	facilitadores	del	treball	col·laboratiu.		

5. Ser	acceptades	per	una	àmplia	majoria	del	claustre.	

6. Tenir	una	actitud	oberta	envers	la	innovació	i	la	formació.	

7. Tenir	capacitat	per	escoltar	i	crear	empatia,	per	tal	de	promoure	un	bon	clima	de	treball.	

	

Qui	ha	de	formar	part	de	l’equip	de	coordinació?	

En	cas	que	en	el	centre	ja	existeixi	un	grup	impulsor,	fora	bo	que	aquest	grup	coordinés	la	FIC.	

Recomanem	 que	 l’equip	 de	 coordinació	 o	 grup	 impulsor	 estigui	 format	 per	 coordinadors	 de	
cicle/equip	 docent,	 coordinador	 TAC,	 responsable	 de	 biblioteca	 i,	 com	 a	 mínim,	 una	 persona	 de	
l’equip	directiu.		

	

	

2.	Procés	de	formació	
	
Els	materials	de	treball	i	de	formació	es	troben	a	la	plataforma	Ateneu.	La	FIC	està	estructurada	en	
quatre	fases.	Cada	fase	ofereix	activitats,	organitzades	en	exercicis.	

A	cada	exercici	s’especifica	l’agrupament	de	treball	que	es	recomana	(sessió	plenària,	cicles/equips	
docents,	grup	impulsor…).		

La	 durada	 de	 cada	 fase	 és	 diferent,	 en	 funció	 de	 les	 tasques	 que	 es	 proposa.	 La	 durada	 és	
orientativa,	dependrà	de	la	dinàmica	de	treball	del	centre.	

A	cada	fase	s’ofereixen	orientacions	per	a	la	coordinació.	
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Continuïtat	del	procés	de	formació	

Per	 tal	que	 la	 formació	 segueixi	un	 fil	 conductor	 i	 les	 tasques	que	es	proposen	no	es	vegin	 com	a	
accions	aïllades,	sinó	que	formin	un	tot	estructurat,	proposem	algunes	estratègies:	
	
	

- Iniciar	les	sessions	fent	referència	a	les	anteriors		
- Visualitzar	de	forma	periòdica	 l’estructura	del	curs	per	anar	resituant-nos	en	el	procés.	

(On	som?	En	quina	fase	ens	trobem?...)		
- Usar	instruments	per	fer	el	seguiment	i	avaluar	el	procés:	la	carpeta	de	formació.		
- Recollir	les	preguntes	formulades	a	priori	i	veure	al	final	d’alguna	fase	en	quina	mesura	

hi	podem	donar	resposta.		
- Elaborar	 una	 ordre	 del	 dia	 per	 a	 cada	 sessió	 de	 treball,	 on	 s’especifiquin	 la	 fase,	

l’activitat	i	els	exercicis,	el	tipus	d’agrupament,	la	durada	aproximada,	el	lloc	de	reunió	i	
els	materials	necessaris.	

- En	 certes	 activitats,	 caldrà	 que	 un	 dels	 participants	 faci	 de	 secretari	 i	 prengui	 nota.	
Recomanem	que,	en	la	mesura	del	possible,	sigui	un	membre	del	grup	impulsor.	

	
	
	

3.	I	després	de	la	FIC?	

Si	observeu	el	document	de	descripció	de	l’itinerari	i	el	document	de	planificació	de	la	FIC	(document	
6),	 comprovareu	que,	 en	 arribar	 al	 final	 de	 la	 formació,	 haureu	 iniciat	 el	 PLEC.	 Encara	us	quedarà	
molta	 feina	 per	 davant:	 resoldre	 totes	 aquelles	 necessitats	 que	 haureu	 detectat	 en	 la	 formació	 i	
donar	forma	als	eixos	del	PLEC	que	us	quedaran	per	fer.	

A	l’activitat	2	de	la	fase	4	haureu	de	planificar	com	continuarà	la	vostra	feina	més	enllà	de	la	FIC.	Se	
us	oferiran	uns	documents	de	suport	per	facilitar-vos	la	tasca.	

	


