
TREBALLAR COMPETÈNCIES EN TEMPS INCERTS  

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT  

La incertesa dels temps líquids als quals apuntava el sociòleg Zygmunt Bauman han acabat              
amb les seguretats que oferia tradicionalment l’educació nascuda de la revolució industrial            
basada principalment en la transmissió de continguts. Els processos mentals són molt més             
lents que els logístics, necessitem entendre perquè és més important la competència que el              
concepte. La irrupció de la pandèmia ha vingut a sotragar més els paradigmes teòrics. En una                
setmana vam haver de canviar l’educació presencial per una remota, encara no digital ja que               
comporta canvis profunds en els processos d’aprenentatge de l’alumnat. El futur VUCA            
(voluble, incert, complex i ambigu) ens obliga a replantejament pedagògics i prendre decisions             
pràctiques en la nostra tasca docent. En aquesta activitat buscarem la consistència teòrica però              
primant tasques pràctiques portables a la funció docent.  

OBJECTIU DE L’ACTIVITAT  

● Comprendre la diferència essencial entre l’aprenentatge basat en continguts i 
l’aprenentatge basat en competències  
● Desmitificar el treball per competències: familiaritzar-se amb les metodologies bàsiques 
per treballar amb èxit i de manera senzilla  
● La importància de les competències transversals (digitals i personals i socials) en temps 
d’educació a distància.  
● Donar a conèixer eines i aplicacions digitals que permetin elaboració de materials 
competencials.  

CONTINGUTS DE L’ACTIVITAT  

1. Una mica d’aproximació científica a l’aprenentatge.  

a. Processos cognitius de l’aprenentatge b. 
Factors socioemocionals c. Autoregulació d. 
Feedback i avaluació e. Defenestrant mites.  

2. Parlem de metodologies competencials. I a distància? Això és massa canvi. 

 3. Diferència entre digitalització i transformació digital. Aprendre a aprendre, com  



convertir una frase feta en una realitat. 

 4. La caixa d’eines digitals per construir una bona estructura competencial.  

5. Avaluació per aprendre.  

METODOLOGIA  

Seria incoherent fer una formació sobre competències amb una metodologia no competencial.            
Els formadors utilitzaran a les sessions aquesta metodologia i durant el procés d’aprenentatge             
aplicaran una avaluació formativa (propostes dels formadors) i formadora (regulació pròpia de            
cada alumne) per tal que cada assistent prengui consciència de les seves habilitats i capacitats               
i les desenvolupi al llarg de les sessions.  

HORES DE DURADA  

15 HORES  

DATES  

DEL 6 AL 10 DE JULIOL  

LLOC  

Formació on-line 

HORARI  

5 sessions de dues hores de videoconferència amb el programa Zoom, en horari de 9 a 11 hores, 
4 sessions on line i una hora de treball personal. 

DESTINATARIS  

MESTRES I PROFESSORS D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA  

NOMBRE DE PLACES  

MÀXIM 25 



NOM I COGNOM I TITULACIÓ ACADÈMICA DE LA PERSONA FORMADORA  

VALLE PORTERO, directora de l’INS EL TIL.LER de les Franqueses del Vallès i llicenciada en 
Filologia Hispànica. JORDI DE LA TORRE, coordinador pedagògic del mateix centre i 
llicenciat en Geografia i Història.  

COST DE LA MATRÍCULA  

60 EUROS  

AVALUACIÓ DE L’APROFITAMENT  

● Participació activa en el fòrum de discussió, on s’intercanviaran i es comentaran 
experiències reals.  
● Anàlisi d’una seqüència didàctica real segons els criteris per tal de discernir si es tracta                
d’una seqüència que fomenti el desenvolupament de les competències de l’alumne  

● Disseny d’una seqüència didàctica que en millori el seu caràcter competencial.  

● Elaboració i lliurament d’un portfoli d’aprenentatges que reculli els aprenentatges, les 
reflexions i les sensacions del seu autor.  

AVALUACIÓ DE LA SATISFACCIÓ  

● Observació i control de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts teòrics i pràctics i la 
seva aplicació i aprofitament en la tasca professional dins l’escola i la seva concreció a 
l’aula  

● Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa al professorat, 
materials, objectius, organització i adequació a les expectatives del curs  

REQUISITS DE CERTIFICACIÓ  

● LLiurament del 100% de les tasques proposades. 

● Participació en, com a mínim, el 80% dels fòrums establerts  


