
Informació i inscripcions:
Provisionalment, mentre duri el tancament del CAE, podreu fer les 
inscripcions i demanar informació: 
• A través de la nostra web www.cae.cat
• Per correu electrònic a cae@cae.cat
• Per telèfon. Podeu deixar missatge i el vostre correu electrònic al

contestador tel. 938725789

Organitza: Amb el suport de:

Disseny de programacions
       didàc�ques per a formadors

Codi curs: 20110

Dates: Del 20 de maig al 5 de juny del 2020 

(El primer dia del curs s'iniciarà amb el Moodle)

Durada: 15h (6h de Zoom +9h de Moodle)

Horari Zoom: Divendres de 16 a 18h 

A càrrec de:  Raquel Mayor

Preu d’inscripció: Subvencionat

-

     

Objec�us:

• Conèixer els principals elements necessaris per a un correcte disseny d’un
curs de formació

• Conèixer i iden�ficar les caracterís�ques que es donen en el procés
d’ensenyament-aprenenatge

• Descripció dels objec�us específics que es pretén aconseguir amb l’acció
forma�va

Con�nguts:

•El procés d’ensenyament-aprenentatge
•Caracterís�ques de l’alumant adult i aprenentatge
•El diagnòs�c inicial
•Programacio didàc�ca
•Definició de la programació i finalitat
• Elements de la programació
•La unitat didàc�ca
•L’organització espai-temporal de la unitat didàc�ca
•Els objec�us. Com formular-los?
•Les competències bàsiques
•Con�nguts forma�us: criteris per seleccionar con�nguts
•Recursos didàc�cs
•Avaluació

Adreçat a:

•Treballadors/es ocupats/des i/o en situació d’atur.

Els/les alumnes participants rebran un diploma expedit 
pel Consorci de Formació Contínua de Catalunya.

Reconeixement:

Aquesta formació combina sessions de classe a través de la Plataforma virtual del 
Zoom i treball individual a través de la plataforma de teleformació Moodle. Fixa't bé 
amb el calendari que hi ha anotat el dia i les hores en concret que es faran les sessions 
virtuals. Per seguir aquestes sessions cal fer-ho a través d'un ordinador que disposi  de 
càmara i sortida de so. La feina a través del moodle podràs fer-la quan tu et vagi millor 
sempre hi quan respectis la data d'inici i finalització marcada.

100%
on-line

http://www.cae.cat/nivells/editorweb/titular/inscripcions-on-line
http://www.cae.cat/
cae@cae.cat

