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Aquest producte és el resultat d'un treball comú realitzat en el marc del projecte 
FRIENDESK. El resultat va ser coordinat per WUSMED - Serveis Universitaris Mundials 
del Mediterrani (Espanya), amb el suport de FISM - Federazione Italiana Scuole 
Materne della Regione Toscana (Itàlia) Coordinador del projecte, Università degli Studi 
di Firenze (Itàlia), la Direcció Regional d'Educació Primària i Secundària de Tessàlia i 
KMOP - Kentro Merimnas Oikogeneias Kai Paidiou (Grècia), Blue Room InnovaUon SL 
(Espanya), AsociaUa Europanet (Romania), Know and Ca AssociaUon (Bulgària) com a 
socis. 
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Sor$da intel·lectual 2. Formació de professionals de l'ECEC. 

Programa de formació FRIENDESK 

§ 1. Introducció 

L'objec$u del Programa de Formació FRIENDESK és desenvolupar un paquet de 
formació innovador, adreçat a experts en ECEC i basat en les necessitats reconegudes 
en el Marc de Competències IO1. Aquesta formació està dissenyada per millorar la 
qualitat dels sistemes d'ECEC i implantar el Model FRIENDESK als territoris respecUus. 
Per assolir aquest objecUu, el propòsit d'aquesta formació en desenvolupament de 
capacitats és augmentar les competències professionals de l'educador mitjançant 
metodologies inclusives i enfocaments pràcUcs, que incloguin no només el coneixement 
sinó l'ús d'aquests coneixements en contextos específics. 

L'impacte i la transferibilitat esperats és crear una "Comunitat de pràcUca" per 
comparUr experiències sobre el tema de la integració social amb els sistemes d'ECEC, 
però també comparUr informació i contactes amb l'objecUu de construir més 
col·laboracions en suport del projecte FRIENDESK. La idea és converUr-lo en un dels 
majors fòrums sobre ECEC a Europa, potenciant les seves interaccions mútues i 
l'intercanvi d'idees. 

El programa de formació FRIENDESK es basa en competències. Els antecedents han 
estat l'ECECE (Informe Eurydice, 2019) i els resultats de FRIENDESK Intellectual Output 1 
(IO1): ComparaUve Studies on ECEC systems and Hub&Spoke Model Guidelines (2020). 
Més concretament, tenim com a punt de parUda del disseny, les competències que 
sorgeixen de la recerca feta als països implicats en el projecte FRIENDESK i que es 
mostren a la imatge següent. 
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Hi ha sis àrees de competència al marc i cadascuna se centra en dos components 
competencials que han obUngut el nivell inferior al FRIENDESK IO1. 

El model seguit per dissenyar la formació és l’Ensenyament basat en competències 
(CBT). Aquest model s'ha desenvolupat i s'aplica a la Universitat de Girona i a diversos 
centres de primària. També ha estat i s'uUlitza en diversos projectes internacionals 
desenvolupats per Wusmed. A l'apartat de referència citem alguns treballs i projectes 
on es fa referència a aquest model. 

L’objec$u del model CBT és apropar la formació acadèmica a les necessitats socials, i 
més concretament, en el marc de FRIENDESK, l'objecUu és dissenyar una formació úUl 
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per als educadors 0-6 per tenir en compte profundament la inclusió social dels infants. 
Una proposta que els ajuda a millorar les seves pràcUques educaUves diàries i treballar 
conjuntament amb tots els actors implicats en aquest procés: experts, assessors, 
famílies, treballadors sanitaris i socials, etc. Tal com s'esmenta a l'informe Eurydice, 
educació i atenció infanUl, el personal requereix habilitats i competències complexes, 
un coneixement profund i una comprensió del desenvolupament infanUl i una 
consciència de la pedagogia de la primera infància. 

 

El concepte de competència ha estat estudiat per diferents autors i invesUgadors i hi ha 
diferents punts de vista que coexisteixen. El model CBT uUlitza com a referència la 
definició de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació d'Espanya 
(ANECA). Definien competències com la capacitat de posar en pràcUca els 
coneixements i habilitats que l'alumne ha d'adquirir i de saber aplicar-los, d'una forma 
o altra, en diferents situacions o tasques que els requereixin. També s'entén que 
l'educació per competències ha de definir els resultats esperats durant la planificació, 
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que al seu torn consUtueix un excel·lent criteri per avaluar els resultats del procés. 
Aquest significat també està en línia amb l'enfocament que les competències es 
desenvolupen i canvien al llarg de la vida, i que és possible adquirir competències a 
mesura que s'envelleix com a resultat de l'evolució de l'educació, la tecnologia i les 
necessitats socials. 

També hi ha diferents maneres d'entendre el paper de les competències en el 
desenvolupament del currículum. A parUr del model CBT, les competències s'han 
d'incorporar al currículum durant tot el procés d'ensenyament i aprenentatge i s'han de 
definir en termes específics, com a accions complexes i intencionades suscepUbles de 
ser avaluades. 
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Per aconseguir aquest repte, és molt important que durant el procés de planificació de 
l'ensenyament i l'aprenentatge seguim aquests passos: 
✓ Definir les competències que s'espera assolir per l'alumnat de manera integral, 

consensuada per tots els formadors. 
✓ Dissenyar acUvitats d'ensenyament i aprenentatge tenint en compte la 

competència o competències que cada acUvitat està desenvolupant. 
✓ Definir els resultats d'aprenentatge o nivell de competència que els alumnes han 

d'assolir. 
✓ Els formadors han de decidir quines de les acUvitats d'ensenyament i 

aprenentatge s'uUlitzaran com a acUvitats d'avaluació. Com que les acUvitats 
estan orientades a desenvolupar una o més competències, podem considerar 
que a través de les acUvitats estem avaluant aquestes competències. També és 
possible dissenyar un procés d'autoavaluació. 
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D'acord amb el marc descrit, el primer pas per dissenyar el programa FRIENDESK ha estat 
definir els resultats d'aprenentatge/nivell de competència esperat per a cada àrea, tal com es 
mostra a la columna dreta de la imatge següent. 

 

Per tant, el disseny del programa té 12 unitats, dues per cada competència. 

L’estructura del programa abasta dos nivells de decisió del currículum: El primer inclou 
aspectes que afecten a tot el programa, components comuns. El segon nivell està 
relacionat amb cada unitat, components singulars per definir com assolir el nivell de 
competència desitjat 

Components comuns de formació: 
✓ Les metodologies, que es basen en els principis del paradigma construcUvista i 
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estaran centrades en tasques que els parUcipants trobaran en una pàgina web, 
clarament explicada per ser auto- desenvolupada. Anàlisi de documentació, 
vídeos, confecció d'esquemes i guies, auto-observació i autoreflexió, 
principalment. 

✓ El procés d'avaluació centrat en mètodes d'autoavaluació, a parUr de guies 
facilitades pel sistema per tal d'orientar els parUcipants. 

✓ Els resultats d'aprenentatge entesos com el nivell d'adquisició assolit de les 
competències desitjades. Aquests possibles nivells (que també es poden 
considerar criteris d'avaluació) s'han d'orientar al voltant de les eines que ha de 
proporcionar el sistema per tal de facilitar l'autoavaluació. 

Components singulars de formació: 
✓ L'estructura del paquet formaUu consta de dotze unitats formaUves, una per cada 

unitat de competència. Cada unitat inclou l'àrea de competència a desenvolupar, 
la unitat de competència, els resultats d'aprenentatge esperats, les acUvitats 
d'aprenentatge, els conUnguts, els materials, els criteris d'avaluació i les acUvitats 
d'autoavaluació. 

✓ Cada unitat té una durada aproximada de dues hores i mitja, i tot el programa de 
trenta hores. 

El paquet de formació es pot u$litzar com a formació fora de línia quan hi ha un 
formador expert que pot oferir comentaris específics, però està dissenyat 
específicament per ser uUlitzat com a formació combinada o en línia vinculada a la 
plataforma web FRIENDESK (IO4). 

La següent secció conté una descripció de les dotze unitats dissenyades. 
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§ 2. Unitats forma$ves 

Unitat 1.1. 

Planificació de la formació FRIENDESK.

Títol de la unitat DINÀMICA DE GRUP  

Àmbit de competència 1 Coneixement i aplicació de teories i models 
educaUus. 

Centrat en 1.1. DINÀMICA DE GRUP: Models i teories sobre 
dinàmiques de grup i gesUó de grups. 

Competència (resultats d'aprenentatge 
esperats) 1.1.

Planificar acUvitats grupals específiques a 
parUr de teories concretes adreçades als 
alumnes. 

Ac$vitats d'aprenentatge. Les ac'vitats d'aprenentatge d'aquesta 
unitat s'organitzen en subunitats de la 
següent manera: 
1. Definició de grup. Veure l’annex 1. 
2. Dinàmica de grup i lideratge. Veure 

l'annex 2. 
3. Formació i gesUó de grups. Veure 

l'annex 3. 
4. Bones pràcUques per al treball en 

grup. Veure l'annex 4. 
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Con$nguts El concepte de grup. 
Dinàmica de grup i treball en equip. 
Lideratge i gesUó. 

Materials (enllaçat) Veure annexos. 

Ac$vitat d'autoavaluació (descripció) Breu informe que reflecteix el que s'ha après 
en aquesta unitat sobre dinàmiques de grup, 
lideratge i facilitació del grup i com podria 
canviar o millorar la pròpia pràcUca. Veure 
l'annex 5. 

Criteris d'autoavaluació Avaluació en profunditat del propi nivell 
d'aprenentatge i canvis observats que 
permeten la millora personal. Anàlisi de 
meta- aprenentatge. Veure l'annex 5. 
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Unitat 1.2. 

Planificació de la formació FRIENDESK.

Títol de la unitat DESENVOLUPAMENT PSICOMOTOR  

Àmbit de competència 1 Coneixement i aplicació de teories i models 
educaUus. 

Centrat en 1.2. DESENVOLUPAMENT PSICOMOTOR: Models 
I enfocaments de desenvolupament 
psicomotor. 

Competència (resultats d'aprenentatge 
esperats) 1.2.

Analitzar la planificació curricular i el model 
educaUu o les teories de referència. 

Ac$vitats d'aprenentatge. Les ac'vitats d'aprenentatge d'aquesta 
unitat s'organitzen en subunitats de la 
següent manera: 
1. Desenvolupament de la primera 

infància. Veure l’annex 1. 
2. 1.2.2. P s i c o m o t r i c i t a t . Ve u r e 

l'annex 2. 
3. Educació psicomotriu: objecUus i 

principis. Veure l'annex 3. 
4. P e r q u è é s i m p o r t a n t e l 

desenvolupament psicomotor? 
Veure l'annex 4. 
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https://platform.friendesk.eu/course/friendesk-course/unit/12-psychomotor-development?t=837c4428-dfc4-4903-8eec-6588b7981122
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Con$nguts Primera infància i desenvolupament 
psicomotriu. 
Psicomotricitat. 
Educació i pràcUca psicomotriu. 

Materials (enllaçat) Veure annexos. 

Ac$vitat d'autoavaluació (descripció) Breu informe que reflecteixi el que s'ha 
a p rès en a q u esta u n i tat s o b re e l 
d e s e n v o l u p a m e n t p s i c o m o t o r, l a 
psicomotricitat i l'educació psicomotriu i 
com podria canviar o millora pròpia i la 
pràcUca. Veure l'annex 5. 

Criteris d'autoavaluació Avaluació en profunditat del propi nivell 
d'aprenentatge i canvis observats que 
permeten la millora personal. Anàlisi de 
meta-aprenentatge. Veure l'annex 5. 
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Unitat 2.1. 

Planificació de la formació FRIENDESK.

Títol de la unitat IMPLICACIÓ DE TOTS ELS ACTORS  

Àmbit de competència 2 Estratègies d'anàlisi de la demanda 
educaUva. 

Centrat en 2.1. DISSENY: Disseny col·laboraUu i implicació 
dels grups d'interès i les families. 

Competència (resultats d'aprenentatge 
esperats) 2.1.

Planificar accions de col·laboració amb 
l'escola, les famílies i els agents implicats. 
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https://platform.friendesk.eu/course/friendesk-course/unit/21-involvement-of-all-the-actors?t=c19b2de9-1720-4005-88b5-7a80c6e2a3b2
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https://platform.friendesk.eu/course/friendesk-course/unit/21-involvement-of-all-the-actors?t=c19b2de9-1720-4005-88b5-7a80c6e2a3b2
https://platform.friendesk.eu/course/friendesk-course/unit/21-involvement-of-all-the-actors?t=c19b2de9-1720-4005-88b5-7a80c6e2a3b2
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Ac$vitats d'aprenentatge. Les ac'vitats d'aprenentatge d'aquesta 
unitat s'organitzen en subunitats de la 
següent manera: 
1. Fer una llista de les acUvitats de 

comunicació entre l'escola, les 
famílies i els grups d'interès que 
estàs fent al teu centre o que 
consideres necessàries a l'educació 
0-6. 

2. Comparar la teva llista amb el 
material annex 1 i fes un informe 
s o b r e e l r e s u l t a t d ' a q u e s t a 
comparació. 

3. Dissenyar un pla breu per afavorir la 
inclusió social de les famílies. 

4. Llegir l'annex 2 i redactar un informe 
comparant aquest text amb el teu 
pla d'inclusió social. 

5. Llegir l'annex 3 i comentar les 
dificultats i facilitats per treballar 
amb infants amb discapacitat. 

Con$nguts La rellevància del treball col·laboraUu entre 
l'escola, les famílies i els grups d'interès. 
Diferents maneres d'acollir, comunicar i 
implicar les famílies i els agents implicats de 
l'escola 0-6. 
AcUvitats col·laboraUves amb les famílies i/o 
grups d'interès, i com planificar-les i 
dissenyar-les. 
Disseny d'acUvitats col·laboraUves tenint en 
compte la diversitat individual i cultural. 
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Materials (enllaçat) Veure annexos. 

Materials complementaris (enllaçat) ✓ Percorsi FormaUvi 0/6 
✓ AA.VV., Linee guida per i Servizi 

educaUvi alla prima infanzia, Comune 
di Firenze, 2008. 

✓ “Leggere forte“ Regione Toscana 
✓ Anna Lia Galardini (a cura di), 

L’educazione al nido, Ed. Carocci, 
2020 

✓ Augusta Foni, La relazione con le 
famiglie al nido, Ed. Erickson, 2015. 

✓ Andrea Bobbio – Donatella Savio, 
Bambini famiglie servizi. Verso un 
s i s t e m a i n t e g r a t o 0 - 6 , E d . 
Mondadori, 2019. 

✓ Anna Bondioli, Donatella Savio, 
Barbara Gobbeyo, Tra 0-6. Uno 
strumento per rifleyere sul percorso 
educaUvo 0-6, Ed. Zeroseiup, 2018. 

Ac$vitat d'autoavaluació (descripció) Revisar els textos que has fet durant aquesta 
unitat i explicar si (i com) aquestes acUvitats 
han contribuït a la pròpia experiència prèvia. 

Criteris d'autoavaluació AcUvitats que s’han aprofitat (s’hi ha après 
alguna cosa nova) 
Tots -alguns d'ells- cap. 
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Unitat 2.2. 

Planificació de la formació FRIENDESK.

Títol de la unitat AVALUACIÓ GLOBAL  

Àmbit de competència 2 Estratègies d'anàlisi de la demanda 
educaUva. 

Centrat en 2.2. AVALUACIÓ: Estratègies i eines de seguiment 
i avaluació del servei educaUu i de la 
intervenció educaUva. 

Competència (resultats d'aprenentatge 
esperats) 2.2.

IdenUficar i uUlitzar mètodes i eines de 
seguiment i avaluació de la intervenció d'un 
servei educaUu. 
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Ac$vitats d'aprenentatge. Les ac'vitats d'aprenentatge d'aquesta 
unitat s'organitzen en subunitats de la 
següent manera: 
1. Abans de llegir els materials de 

l'annex 1 fes una relació de les 
actuacions que realitza el teu servei 
e d u c a U u d e p l a n i fi c a c i ó , 
programació, observació, verificació i 
avaluació d'experiències. En cas que 
no esteu treballant en aquest 
moment, si us plau, penseu què s'ha 
de fer (segons la vostra opinió). A 
conUnuació, llegir l'annex 1 i afegir o 
canviar coses a la vostra llista. 

2. Abans de llegir els materials de 
l'annex 2 escriure dues llistes, la 
primera amb les eines que uUlitzeu 
freqüentment per avaluar i la segona 
amb les eines que coneixeu o creieu 
que us són interessants. En cas que 
no esUgueu treballant en aquest 
moment, si us plau, escriviu la vostra 
opinió. A conUnuació, llegiu l'annex 2 
i afegiu o canvieu coses al vostre 
informe si cal. 

Con$nguts Metodologies de treball educaUu: 
planificació, programació, observació, 
verificació i avaluació d'experiències. 
Eines per a l'avaluació de la qualitat 
aconseguida, per a la documentació del 
procés i per a la documentació de 
comunicació. 
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Materials (enllaçat) Veure annexos. 

Materials complementaris (enllaçat) ✓ AA.VV., Cap. 4: La progeyualità 
educaUva, in AA.VV., La Carta dei 
servizi educaUvi 0-3, Comune di 
Firenze, 2014. 

✓ La qualità dei servizi educaUvi per la 
prima infanzia in Toscana. 

Ac$vitat d'autoavaluació (descripció) Reviseu les llistes que heu fet durant 
aquesta unitat i expliqueu si (i com) les 
llistes han canviat després de llegir els 
materials dels annexos i si aquesta unitat ha 
contribuït a millorar la vostra experiència 
professional. 

Criteris d'autoavaluació Propostes que s’han aprofitat (heu après 
alguna cosa nova) 
Tots -alguns d'ells- cap. 
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Unitat 3.1. 

Planificació de la formació FRIENDESK.

Títol de la unitat S E G O N A L L E N G UA A L ' E D U C A C I Ó 
PREESCOLAR  

Àmbit de competència 3 Disseny de la intervenció a parUr de 
resultats específics d'aprenentatge i 
desenvolupament. 

Centrat en 3.1. R E S U L T A T S D ' A P R E N E N T A T G E I 
D E S E N VO LU PA M E N T ( p e r a n e n s ) : 
Competències mulUlingües. 

Competència (resultats d'aprenentatge 
esperats) 3.1.

Dissenyar un programa d'introducció d'una 
segona llengua als nens (bases generals per 
planificar acUvitats concretes). 
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Ac$vitats d'aprenentatge. Per a cada subapartat hi haurà una 
determinada pregunta de les següents 
ac'vitats: 
1. Llegir diverses presentacions PPT 

interacUves en les quals hi haurà 
dubtes amb preguntes per entendre i 
conUnuar. Veure annexos 1 al 5. 

2. Llegir un determinat document del 
repositori de la unitat existent. Veure 
l'annex 6. 

3. Mirar determinats vídeos en relació 
amb la subsecció determinada. 
Veure l'annex 7. 

4. Respondre a preguntes de reflexió 
re l a U va . Ve u r e l e s d a r r e r e s 
diaposi9ves dels annexos 1 a 5. 

Con$nguts Introducció. 
El significat del desenvolupament del 
llenguatge. 
Teories de l'aprenentatge i el domini de la 
segona llengua/Llengua estrangera. 
Enfocaments moderns de l'ensenyament de 
segones llengües/estrangeres. 
Com apropar-se a la segona llengua/
estrangera. 
El paper de la llar d'infants en el 
desenvolupament del llenguatge de l'infant. 
Resultats posiUus de la introducció de la 
llengua estrangera en edat preescolar. 
Planificació d'una lliçó per a l'adquisició 
d'una segona llengua. 
Bones pràcUques en l'adquisició de segones 
llengües. 
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Materials (enllaçat) Veure annexos 8 al 12. 

Ac$vitat d'autoavaluació (descripció) Fer el disseny d'un escenari didàcUc d'una 
lliçó de segona llengua. 

Criteris d'autoavaluació Omplir un qüesUonari d'autoavaluació sobre 
l'escenari didàcUc seguint els suggeriments 
de la unitat. 
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Unitat 3.2. 

Planificació de la formació FRIENDESK.

Títol de la unitat HABILITATS DE GESTIÓ DE RISCOS  

Àmbit de competència 3 Disseny de la intervenció a parUr de 
resultats específics d'aprenentatge i 
desenvolupament. 

Centrat en 3.2. R E S U LTAT S D E L ' A P R E N E N TATG E I 
DESENVOLUPAMENT (per a nens): Habilitats 
de gesUó del risc. 

Competència (resultats d'aprenentatge 
esperats) 3.2.

Elaborar una llista de riscos que han d'evitar 
els nens. Connecteu cadascun d'ells amb 
acUvitats escolars habituals durant les quals 
puguin ser tractats. 
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Ac$vitats d'aprenentatge. Per a cada subapartat hi haurà una 
determinada pregunta de les següents 
ac'vitats: 
1. Llegir dues presentacions PPT 

interacUves en les quals hi haurà 
dubtes amb preguntes per entendre i 
conUnuar. Veure annex 1 i 2. 

2. Llegir un determinat document del 
repositori de la unitat existent. Veure 
l'annex 3. 

3. Mirar determinats vídeos en relació 
amb la subsecció determinada. 
Veure l'annex 4. 

4. Omplir el qüesUonari d'avaluació 
relaUu. Veure l'annex 5. 

Con$nguts El significat del risc a l'escola. 
Els recursos de risc en l'educació escolar. 
GesUó de riscos a l'escola. 
Pla Escola de GesUó de Riscos. 
Llista de riscos a evitar en edat preescolar. 

Materials (enllaçat) Veure annex 6. 

Ac$vitat d'autoavaluació (descripció) Fer el propi disseny per a un pla de gesUó de 
riscos que es pugui adaptar a una classe 
d'educació infanUl. 

Criteris d'autoavaluació Comprovar l'acUvitat d'autoavaluació 
proposada mitjançant el qüesUonari 
d'autoavaluació que has emplenat a l’annex 
5. 
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Unitat 4.1. 

Planificació de la formació FRIENDESK.

Títol de la unitat BENVINGUTS A ECEC! 

Àmbit de competència 4 Dinàmiques relacionals, comunicacions i 
estratègies d'accés. 

Centrat en 4.1. Implicació en la definició dels criteris 
d'accés. 

Competència (resultats d'aprenentatge 
esperats) 4.1.

Elaborar un conjunt de criteris d'accés 
aplicables en els contextos socials 
complexos i mulUdimensionals. 
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https://platform.friendesk.eu/course/friendesk-course/unit/41-welcome-to-ecec?t=f6390a50-5b66-4182-b802-dede914b3bd8
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Ac$vitats d'aprenentatge. Les ac'vitats d'aprenentatge d'aquesta 
unitat s'organitzen en subunitats de la 
següent manera: 
1. On som. 

Escriptura i reflexió autobiogràfica: 
repensar el context. 
Exercici autobiogràfic desUnat a 
facilitar l'anàlisi del context/àmbit on 
es troba el servei educaUu -al qual 
pertany l 'educador. Veure les 
diaposi9ves 1 al 4 de l'annex 1. 

2. Què podem millorar. 
Anàlisi d'àrees/dimensions críUques. 
Exercici d'anàlisi amb l'objecUu 
d' idenUficar àrees críUques a 
millorar. Veure l'annex 1 diaposi9ves 
5 al 7. 

3. Com podem millorar. 
Definició d'indicadors d'acollida amb 
l'objecUu d'idenUficar una llista 
d'indicadors per a una acollida 
posiUva i oberta a parUr de les 
necessitats i peUcions de les famílies 
i la comunitat. Veure l'annex 1 
diaposi9va 8. 

4. Repensar l'accés i l'acollida. 
Reformular el concepte d'accés i 
acollida: què hi ha de nou? Veure 
l'annex 1 diaposi9va 9. 

Con$nguts Orientació al sistema ECEC i als serveis ECEC. 
Anàlisi de les necessitats de les famílies i la 
comunitat. 
Acollida i assentament en estratègies. 
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Materials (enllaçat) Informes europeus sobre el sistema ECEC 
Informes nacionals sobre el sistema ECEC 
Treballs de recerca 
Veure l'annex 1 diaposi9va 10. 

Ac$vitat d'autoavaluació (descripció) Preguntes obertes i tancades relacionades 
amb criteris d'autoavaluació. Veure l'annex 
2. 

Criteris d'autoavaluació Redacció autobiogràfica (reflexió eficaç 
sobre el tema proposat, idenUficació 
d'àmbits críUcs). 
Anàlisi de necessitats (formulació coherent 
d'indicadors). 
Accés i acollida oberta (criteris de 
reformulació amb referència a àrees 
críUques). 
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Unitat 4.2. 

Planificació de la formació FRIENDESK.

Títol de la unitat LA XARXA ECEC! 

Àmbit de competència 4 Dinàmiques relacionals, comunicacions i 
estratègies d'accés. 

Centrat en 4.2. Implicació de les parts interessades en la 
gesUó del servei educaUu. 

Competència (resultats d'aprenentatge 
esperats) 4.2.

Definir les acUvitats de gesUó de l'escola a 
realitzar i el paper que han de tenir en 
cadascuna les famílies i altres agents 
implicats. 
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Ac$vitats d'aprenentatge. Les ac'vitats d'aprenentatge d'aquesta 
unitat s'organitzen en subunitats de la 
següent manera: 
1. Registre de la llista d'interessats (en 

funció del servei educaUu al qual 
pertany l'educador). Veure les 
diaposi9ves 1 al 4 de l'annex 1. 

2. IdenUficació del Upus de relació 
entre els agents idenUficats i el 
servei educaUu. Veure l'annex 1 
diaposi9va 5. 

3. Reflexió sobre com implicar els 
grups d'interès i la contribució 
possible i sostenible que poden 
aportar per millorar els serveis 
educaUus (aquest punt està 
relacionat amb 4.1). Veure l'annex 
1 diaposi9va 6. 

Con$nguts Definició, idenUficació i contribució dels 
grups d'interès. 

Materials (enllaçat) Informes europeus sobre el sistema ECEC. 
Veure l'annex 1 diaposi9va 7. 

Ac$vitat d'autoavaluació (descripció) Preguntes obertes i tancades relacionades 
amb criteris d'autoavaluació. Veure l'annex 
2. 
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Criteris d'autoavaluació Grups d'interès contextuals (definició clara i 
eficaç dels grups d'interès i la relació). 
Anàlisi de necessitats (formulació coherent). 
Implicació de les parts interessades 
(formulació clara i eficaç d'estratègies 
d'implicació). 
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Unitat 5.1. 

Planificació de la formació FRIENDESK.

Títol de la unitat COMPRENSIÓ DE LES CULTURES DE L'ALTRE  

Àmbit de competència 5 Mètodes i tècniques d'ensenyament i 
aprenentatge. 

Centrat en 5.1. Mètodes d'ensenyament i aprenentatge 
intercultural. 

Competència (resultats d'aprenentatge 
esperats) 5.1.

Descriure les caracterísUques de dues 
cultures diferents i proposar mètodes i 
acUvitats d'ensenyament i aprenentatge 
per connectar-les en el context escolar. 
Argumentar cada acUvitat proposada. 

 / 32 46

https://platform.friendesk.eu/course/friendesk-course/unit/51-understanding-each-others-cultures?t=4a457dea-4599-4422-9d12-c724e254bd83
https://platform.friendesk.eu/course/friendesk-course/unit/51-understanding-each-others-cultures?t=4a457dea-4599-4422-9d12-c724e254bd83
https://platform.friendesk.eu/course/friendesk-course/unit/51-understanding-each-others-cultures?t=4a457dea-4599-4422-9d12-c724e254bd83
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Ac$vitats d'aprenentatge. Veure annex 1 (per a totes les ac'vitats 
d'aprenentatge): 
1. Introducció de l'acUvitat. 
2. Visualització de vídeos breus sobre 

problemes i qüesUons interculturals. 
3. Debat sobre els diferents problemes 

interculturals. 
4. Presentació de diferents teories 

sobre la cultura i els problemes 
culturals. 

5. Jocs en línia en l'àmbit de problemes 
i qüesUons interculturals. 

6. Debat sobre l'aplicació dels diferents 
mètodes entre els nens. 

7. Retroalimentació i tancament de les 
sessions. 

Con$nguts Definició de cultura i interculturalitat. 
Habilitats comunicaUves en l'àmbit de les 
relacions interculturals. 
E l paper del mestre en e l procés 
d'aprenentatge intercultural dels infants. 
EstereoUps i eUquetes: Upus, d'on provenen, 
com superar-los. 

Materials (enllaçat) Materials cien}fics. Veure l'annex 2. 

Ac$vitat d'autoavaluació (descripció) Preparar una acUvitat breu per a estudiants 
d e l ' à m b i t s o b r e e n s e n y a m e n t i 
aprenentatge intercultural. 
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Criteris d'autoavaluació Si és possible, prova l'acUvitat entre les 
altres persones de la formació i demana'ls 
comentaris. En cas contrari, ompliu un 
qüesUonari d'autoavaluació. 
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Unitat 5.2. 

Planificació de la formació FRIENDESK.

Títol de la unitat MÈTODES EDUCATIUS NO FORMALS PER A 
L ' E N S E N Y A M E N T D E L L E N G U E S 
ESTRANGERES  

Àmbit de competència 5 Mètodes i tècniques d'ensenyament i 
aprenentatge. 

Centrat en 5.2. Mètodes d'ensenyament i aprenentatge de 
llengües estrangeres. 

Competència (resultats d'aprenentatge 
esperats) 5.2.

Dissenyar un programa d'introducció d'una 
segona llengua als nens (bases generals per 
planificar acUvitats concretes). 
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https://platform.friendesk.eu/course/friendesk-course/unit/52-non-formal-educational-methods-for-teaching-foreign-languages?t=f052a162-7105-4940-b63a-a30b67c664a0
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Ac$vitats d'aprenentatge. Veure annex 1 i 2 (per a totes les ac'vitats 
d'aprenentatge): 
1. Introducció a l'acUvitat. 
2. Presentació power point de les 

p r i n c i p a l s t e o r i e s p e r a 
l ' a p r e n e n t a t g e d e l l e n g ü e s 
estrangeres. 

3. E x e m p l e s e n l í n i a d ' a c U v i t a t s 
d'escalfament exemples en forma de 
presentació de power point i vídeos 
seguits de discussió i exemples de 
com es pot implementar entre els 
estudiants. 

4. Jocs de vocabulari en línia: exemples en 
forma de presentació de power point 
i vídeos seguits de discussió i 
exemples de com es pot implementar 
entre els estudiants. 

5. Jocs de números en línia: exemples en 
forma de presentació de power point 
i vídeos seguits de discussió i 
exemples de com es pot implementar 
entre els estudiants. 

6. Jocs d'ortografia en línia: exemples en 
forma de presentació de power point 
i vídeos seguits de discussió i 
exemples de com es pot implementar 
entre els estudiants. 

7. Jocs d'escriptura en línia: exemples en 
forma de presentació de power point 
i vídeos seguits de discussió i 
exemples de com es pot implementar 
entre els estudiants. 

8. D e b at fi n a l , re t ro a l i m e n ta c i ó i 
tancament de la sessió. 
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Con$nguts Diferents mètodes per a l'ensenyament 
d'una llengua estrangera. 
Mètodes d'aprenentatge no formal i 
gamificació en l'ensenyament de llengües 
estrangeres. 

Materials (enllaçat) Veure l'annex 3. 
Teories educaUves per a mètodes no 
formals en l'ensenyament de llengües 
estrangeres: 
✓ E l m è t o d e S u z u k i : h y p s : / /

e n . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Suzuki_method 

✓ El mètode Montessori: hyps://
www.fundacionmontessori.org/the-
montessori-method.htm 

✓ Mètodes de gamificació. 
✓ M è t o d e s p r o p o s a d e s p e l s 

parUcipants. 
Vídeos amb exemples. 

Ac$vitat d'autoavaluació (descripció) Preparar una acUvitat breu per a estudiants 
de l'àmbit sobre l'ensenyament de llengües 
estrangeres. 

Criteris d'autoavaluació Si és possible, prova l'acUvitat entre les 
altres persones de la formació i demana'ls 
comentaris. En cas contrari, ompliu un 
qüesUonari d'autoavaluació. 
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Unitat 6.1. 

Planificació de la formació FRIENDESK.

Títol de la unitat G E S T I Ó D E L E S O R G A N I T Z A C I O N S 
EDUCATIVES - 1 

Àmbit de competència 6 GesUó de l'organització educaUva amb un 
focus d'inclusió social. 

Centrat en 6.1. Xarxes per a la inclusió social. 

Competència (resultats d'aprenentatge 
esperats) 6.1.

Analitzar i avaluar les acUvitats del grup des 
del punt de vista del nivell de contribució de 
cada parUcipant a la construcció del grup. 

Ac$vitats d'aprenentatge. Les ac'vitats d'aprenentatge d'aquesta 
unitat s'organitzen en subunitats de la 
següent manera: 
1. “Què és el treball en xarxa (per a la 

inclusió social)?”. Veure annex 1. 
2. “Per què és important el treball en 

xarxa per a la inclusió social?". Veure 
l'annex 2. 

3. “Com millorar les habilitats de 
networking”. Veure l'annex 3. 

4. "Les millors habilitats de xarxa que 
hauríeu de tenir (i com millorar-les)". 
Veure l'annex 4. 

5. Quan fer xarxa. Veure l'annex 5. 
6. "Consells principals per a una xarxa 

efecUva". Veure l'annex 6. 
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Con$nguts Introducció als termes i definicions de les 
xarxes. Paraules clau. 
Exemples de treball en xarxa per a líders 
educaUus. 
Importància del treball en xarxa per a la 
inclusió social dels beneficiaris directes (per 
què és important com a líder educaUu 
treballar en xarxa a la comunitat?). 
Onze exemples d'acUvitats diferents que 
poden fer créixer una xarxa d'organització 
educaUva per a la inclusió social dels 
beneficiaris directes. 
Habilitats de treball en xarxa. 
Deu habilitats importants de networking per 
tenir com a líder educaUu. 
Manera en què un líder educaUu ha de fer 
acUvitats de Networking. 
Consells per fer créixer les acUvitats de xarxa 
de la vostra organització educaUva (per a 
accions individuals i comunitàries). 

Materials (enllaçat) Veure annexos. 
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Ac$vitat d'autoavaluació (descripció) Obrir el material de l’annex 2 d'Imatges i 
triar/seleccionar només una imatge que 
defineixi la vostra idea de “Xarxes educaUves 
per a la inclusió social”. 
Escriure un breu assaig sobre per què és 
important desenvolupar una xarxa 
comunitària per a la teva organització 
educaUva tenint com a primer criteri 
“inclusió social dels beneficiaris de la teva 
organització)/intenta idenUficar els grups 
objecUu que s'implicaran en aquesta 
acUvitat de xarxes socials i 3 acUvitats que 
puguin fer-ho per tal de fer créixer la vostra 
xarxa d'organització educaUva. 

Criteris d'autoavaluació En el meu assaig escrit tenint com a primer 
inici una imatge de "Imatges annex 2", vaig 
poder idenUficar almenys tres grups objecUu 
que parUciparan en acUvitats de xarxes 
socials relacionades amb les meves 
insUtucions educaUves i estava trobant i 
descrivint 3 acUvitats diferents que es poden 
fer per tal de fer créixer la meva xarxa 
d'organització educaUva. 
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Unitat 6.2. 

Planificació de la formació FRIENDESK.

Títol de la unitat G E S T I Ó D E L E S O R G A N I T Z A C I O N S 
EDUCATIVES - 2 

Àmbit de competència 6 GesUó de l'organització educaUva amb un 
focus d'inclusió social. 

Centrat en 6.2. Lideratge i inclusió social. 

Competència (resultats d'aprenentatge 
esperats) 6.2.

Analitzar la pròpia acUvitat vinculada al 
lideratge sota el prisma dels models teòrics 
i proposar com millorar-se. 

Ac$vitats d'aprenentatge. Les ac'vitats d'aprenentatge d'aquesta 
unitat s'organitzen en subunitats de la 
següent manera: 
1. “Tres termes interdependents”. Veure 

l’annex 1. 
2. “Nou passos del lideratge en una 

insUtució educaUva”. Veure annex 2/
Annex 2 del dibuix. 

3. “ Tres caracter ísUques d'un l íder 
educaUu”. Veure l'annex 3. 

4. “El paper del líder i del líder-gerent”. 
Veure annex 4/exercici annex 4. 

5. “Trenta-cinc consells per mantenir la 
moUvació dels empleats”. Veure 
annex 5/Annex 5 del dibuix. 
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Con$nguts Introducció. 
Definició de termes: gesUó educaUva, 
administració educaUva i lideratge educaUu; 
la interdependència dels termes per a la 
inclusió social (similituds i diferències). 
Presentació de nou esUls de lideratge 
(Autoritari; DemocràUc; Afiliat; Coaching; 
Visionari; Laissez- faire; Establiment de 
ritme; Comandant; Transaccional). 
Què "funciona millor". 
Quins són els "avisos". 
D e fi n i c i ó d e l e s t r e s p r i m e r e s 
caracterísUques essencials d'un líder 
educaUu: 
- Les ganes de liderar; 
- El compromís adquirit amb la missió i visió 
de l'organització educaUva; 
- Integritat. 
Les funcions essencials del líder educaUu en 
relació amb el grup liderat (direcció, 
moUvació, representació). 
Rols que juguen els líders (el fabricant; el 
director; el corredor; l'innovador; el 
facilitador; el monitor; el coordinador). 
Descripció de 35 consells per mantenir la 
moUvació dels empleats. 

Materials (enllaçat) Veure annexos. 
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Ac$vitat d'autoavaluació (descripció) Completar l’exercici annex 4 amb almenys 3 
+ (forts) i almenys 1- (debilitat). 
Buscar als dibuixos annex 2 una imatge que 
coincideixi amb cada "rol" descrit a l'exercici 
annex 4. 

Criteris d'autoavaluació Podria completar l'exercici annex 4 amb 
almenys 3+ (forts) i 1- (debilitat) i idenUficar 
per a cada "rol" descrit a l'exercici annex 4 
una imatge (dels dibuixos annex 2) que hi 
coincideixin. 
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§ 3. Referències 

ECECE (Informe Eurydice, 2019). 
Resultat intellectual 1: “ComparaUve Studies on ECEC systems and Hub&Spoke Model 
Guidelines” de Erasmus+ Project F.R.I.E.N.D.E.S.K.: Foster RecepUon for Inclusive EducaUonal 
Needs: Development of EducaUonal Support for Kids. Grant Agreement N. 2019-1-IT02-
KA201-062355. hyps://www.friendesk.eu/  

Algunes referències sobre l'ensenyament basat en competències (CBT). 
Diaris: 

BIKFALVI, A.; MARQUES, P.; PÉREZ-CABANÍ, M.L.; JUANDÓ BOSCH, J.; 
RODRIGUEZ-RODA, I. (2018) Bridging academia and water-related business through 
competence development: Evidence from a pan-europeu project. Revista de producció més 
neta. Volum 171, Suplement, 10 de gener de 2018, pàgines S20-S33. 
 hyp://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.135  

JUANDÓ, J.; PÉREZ CABANÍ, M.L. (2014). Ensenyament per competències: Construcció d'un 
model i algunes eines. En R. Beinhauer, I. Suh i L. Tahiri (coord.) Ensenyament i recerca basats 
en competències a l'educació superior (37 - 56). Publicacions Tempus. 

PALMA, M.; PÉREZ-CABANÍ, M. L; TRESSERRAS, J.; JULIÁN, F.; ESPINACH, X.; ALCALÀ, M. (2020) 
Reconeixement i avaluació de competències en un context transfronterer. Actes de la Jornada 
INTED2020. 2-4 de març de 2020, València, Espanya ISBN: 978-84-09-17939-8. 

PÉREZ-CABANÍ, M.L.; JUANDÓ-BOSCH, J.; ARGELAGÓS, E. (2015). Anàlisi d'un model de gesUó 
de la docència universitària per competències: la perspecUva del professor / Análisis de un 
modelo de gesUón de la docencia en base a competencias en la universidad: la perspecUva del 
profesor. Infancia i Aprenentatge. 
 hyps://doi.org/10.1080/02103702.2015.1076270 
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Projectes europeus: 

MEDIS. Programa d'Escoles Inclusives del Mediterrani. Erasmus+, Inclusió Social. Número P.: 
592206-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA3-IPI-SOC-IN Comissió Europea. 
www.medisinclusiveschools.eu 

MUININ Confidence.Fomentar la confiança insUtucional en l'aprenentatge i l'experiència laboral/
vida RPL EQUAL Irlanda. Erasmus+, Associació estratègica. Número P.: 2016- 1-IE01-
KA204-0016921 Comissió Europea. 
hyps://wusmed.org/por�olio/muinin-confidence/ 

ORELLA. Formar Ciutadans Europeus acUus mitjançant el mètode i el teatre dialècUcs. Erasmus+, 
inclusió social. 604699-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA3-IPI-SOC-IN. Comissió Europea. 
hyps://wusmed.org/por�olio/ear/ 
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FISM 
Federazione Italiana Scuole Materne della Regione Toscana 
Viale Europa, 206, 50126 Firenze – Italy 
www.fismservizi.net 
Telèfon: +39 055-6821526  
Correu electrònic: info@fismservizi.net  

Lloc web: 
www.friendesk.eu 
 

Aquesta obra està llicenciada sota  
Creative Commons Reconeixement 3.0 Llicència no adaptada.
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