DENOMINACIÓ: FORMACIÓ DE FORMADORS
MODALITAT: Online
DURADA: 40 hores
OBJECTIUS:
L'objectiu general del curs és:
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.
Per això en finalitzar el curs el participant ha de:
1. Impartir i tutoritzar accions formatives per a l'ocupació utilitzant tècniques,
estratègies i recursos didàctics.
2. Establir condicions que afavoreixin el desenvolupament del procés d'aprenentatge
per a la impartició d'accions formatives.
3. 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.
4. Proposar, dinamitzar i supervisar les activitats d'aprenentatge utilitzant metodologies
actives per fomentar el desenvolupament de competències professionals i socials.
5. Disposar de la informació i els coneixements necessaris per dissenyar proves de les
quals es pugui avaluar tot el seu contingut.
CONTINGUTS:
UNITAT DIDÀCTICA 1. PROGRAMACIÓ DEL PROCÉS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE
1.1. El procés d’ensenyament-aprenentatge, en la formació d’adults.
1.2. Característiques de l’alumnat adult i l’aprenentatge.
1.3. La relació formació-treball.
1.4. El diagnòstic inicial: el grup d’aprenentatge.
1.5. L’anàlisi del treball: La seva importància en la formació.
UNITAT DIDÀCTICA 2. LA INTERACCIÓ DIDÀCTICA
2.1. Comunicació i direcció de grups de formació
2.2. Els activadors de l’aprenentatge: atenció, memòria i motivació
2.3. Mètodes i tècniques didàctics
2.4. Selecció i aplicació de mitjans i recursos didàctics

UNITAT DIDÀCTICA 3. ESTRATÈGIES DE L’APRENENTATGE AUTÒNOM
3.1. L’aprenentatge autònom: concepte i característiques
3.2. El formador o facilitador
3.3. Supervisió i seguiment de l’aprenentatge individualitzat
3.4. Recursos didàctics i suports multimèdia
UNITAT DIDÀCTICA 4. DISSENY DE PROVES D’AVALUACIÓ
4.1. Classificació d’instruments d’avaluació
4.2. Avaluació de continguts conceptuals
4.3. Proves objectives
4.4. Avaluació de continguts procedimentals
4.5. Avaluació de continguts actitudinals
4.6. Requisits que ha de reunir tot instrument d’avaluació
4.7. Anàlisis de ítems

