


   

INFORMACIÓ DE LES FORMACIONS

Com ens podem inscriure?
Al tractar-se de dues formacions, hi ha dos formularis d’inscripció que cal emplenar. Els dos formularis es
troben al web sortimdelaula.cat, trobareu els enllaços a continuació:

 Inscripció per a la formació de persones conselleres representants de l’alumnat al Consell 

Escolar: El formulari l’ha de realitzar el professorat responsable de l’alumnat. (Enllaç al formulari)

 Inscripció a la formació per a professorat: El formulari l’ha de realitzar el professorat que assistirà a

la formació. En cas que d’un mateix centre hi assisteixi més d’una persona, cal que totes realitzin la 
inscripció. (Enllaç al formulari)

FORMACIÓ PER A PERSONES CONSELLERES REPRESENTANTS DE L’ALUMNAT 
Dirigida a:  Persones estudiants amb càrrec de conselleres representants de l’alumnat als Consells Escolars
dels centres educatius de secundària de la ciutat de Barcelona. Cal ressaltar que aquesta invitació va dirigida
als centres educatius, ja que han de ser aquests qui gestionin la participació del seu alumnat, que haurà
d’anar acompanyat pel professorat.
Escaleta  de  la  formació:  Aquesta  formació  ofereix  diferents  tallers  en  dues  franges  horàries. Cada
participant ha d’escollir-ne dos, un per assistir durant la primera franja i un per assistir durant la segona franja
del  mateix  matí.  Aquesta  selecció  es  realitzarà  a  través  del  formulari  d’inscripció.  (Enllaç  per  accedir  al
programa)
L’escaleta de la formació és la següent:

09.30 h - 09.45 h - Acreditacions
09.45 h - 10.00 h - Benvinguda
10.00 h - 11.30 h - Tallers (1r torn)
11.30 h - 12.00 h - Descans i esmorzar
12.00 h - 13.30 h - Tallers (2n torn)
13.30 h - 14.00 h - Cloenda 

Per  conèixer  amb  més  profunditat  els  tallers,  i  poder  fer  una  selecció  acurada  en  relació  amb  els
interessos, podeu consultar el dossier del programa que trobareu al web sortimdelaula.cat. (Enllaç al web)

LA PARTICIPACIÓ ESTUDIANTIL EN ELS CENTRES EDUCATIUS DE SECUNDÀRIA
Dirigida a: Professorat dels centres educatius de secundària de Barcelona. Principalment, al professorat que
acompanyi a l’alumnat a la formació explicada anteriorment.
Objectius de la formació: 

- Prendre consciència sobre la importància de la participació estudiantil entre el professorat.
- Explorar estratègies per facilitar processos de participació entre l'estudiantat.

Escaleta de la formació: La formació tindrà una durada de 3:30 hores, amb un descans de 30 minuts. 

09.30 h - 09.45 h - Acreditacions
09.45 h - 10.00 h - Benvinguda
10.00 h - 11.30 h – Formació (1a part)
11.30 h - 12.00 h - Descans i esmorzar
12.00 h - 13.30 h – Formació (2a part)
13.30 h - 14.00 h – Cloenda

Formadora: Laura Cruz Ferrer. Diplomada en Educació i Treball Social. Postgrau en Salut Mental Comunitària.
Especialitzada en intervencions educatives amb adolescents i joves.

Per conèixer amb més profunditat la formació interessos, podeu consultar el dossier del programa que
trobareu al web sortimdelaula.cat. (Enllaç per accedir al programa)

https://www.cjb.cat/sortimdelaula/wp-content/uploads/sites/4/2019/10/FORMACI%C3%93-PROFESSIONALS.pdf
https://www.cjb.cat/sortimdelaula/formacio-participacio-estudiantil/
https://www.cjb.cat/sortimdelaula/wp-content/uploads/sites/4/2019/10/PROGRAMA-FORMACI%C3%93-CONSELLERES-ESCOLARS.pdf
https://www.cjb.cat/sortimdelaula/wp-content/uploads/sites/4/2019/10/PROGRAMA-FORMACI%C3%93-CONSELLERES-ESCOLARS.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7Sb_I_xTAPcStab47OEexmzShRwJh799RQeU1ZvB1gM7fJA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDXeZfeu23GuKb0E9iOu1ERzqGhiQsouk1OLI30kfDcvZAdQ/viewform?usp=sf_link
http://www.sortimdelaula.cat/

