FORMADORS I FORMACIÓ

• Formació de formadors.
• Formació Programada per les
empreses.

Subvencionat pel Consorci

www.santgervasifc.com

Comentaris generals de l’oferta formativa
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Accions formatives incloses a l’itinerari:
Aquest itinerari inclou les següents accions formatives:
Denominació

Tipus

Hores

Formació de formadors

TELEFORMACIÓ 40 hores

Formació programada per les empreses
Total hores de l’Itinerari

TELEFORMACIÓ 12 hores
52 hores

Planificació de les accions formatives:
-

Les accions formatives que componen el present itinerari estan programades de manera que
aquelles persones vulgui realitzar la totalitat de les accions formatives les puguin realitzar.

-

Els possibles candidats es poden inscriure a totes les que vulguin d’aquest itinerari, ja sigui
únicament a una o bé a totes.

Programes i Continguts de les accions formatives:
Formació de formadors
Objectiu general:
- Adquirir els coneixements i habilitats necessaris per a la planificació i desenvolupament de manera
sistemàtica i rigorosa d’accions de formació per a l’ adquisició de competències professionals dels
destinataris.
Objectius específics:
- Impartir i tutoritzar accions formatives per a l'ocupació utilitzant tècniques, estratègies i recursos
didàctics.
- Establir condicions que afavoreixin el desenvolupament del procés d'aprenentatge per a la impartició
d'accions formatives.
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- Impartir continguts formatius del programa, utilitzant tècniques, estratègies didàctiques, recursos i
materials didàctics concordes al tipus d'acció formativa amb la finalitat de facilitar l'adquisició de les
competències professionals.
- Proposar, dinamitzar i supervisar les activitats d'aprenentatge utilitzant metodologies actives per
fomentar el desenvolupament de competències professionals i socials.

Continguts:
1. Programació del procés d'ensenyament-aprenentatge
2. La interacció didàctica
3. Estratègies de l'aprenentatge autònom.
4. Disseny de proves d'avaluació..

Formació programada per les empreses
Hores:
•

12h

Objectius:
- Conèixer la normativa actual i possibilitats de la formació contínua.
Continguts:
1. El nou model de formació contínua. normativa i conceptes
2. Aplicatiu de gestió
3. Costos bonificables, compliment de condicions, finalització de grups i aplicació de la bonificació
4. Novetats

