3. FORMACIÓ

PER

MESTRES

I

PROFESSORS
¿QUINES
NECESSITATS
COBREIX EL
PROJECTE?

La necessitat de recolzar a mestres i professors perquè contribueixin
a la transformació de l’educació.
La necessitat d’oferir una formació en innovació educativa que
complementi la formació universitària que actualment s’ofereix en
l’àmbit de l’educació.
La necessitat de dotar als professionals de l’educació de
coneixements i eines innovadores basades en els avanços de la
neurociència aplicables al procés educatiu.
La necessitat d’acompanyament dels processos de canvi dels
claustres de mestres i professors cap a un nou paradigma educatiu.

REFERÈNCIA #08
“L’educació i formació dels professors constitueix un element essencial
de la modernització dels sistemes d’ensenyament i formació europeus;
les millores dels resultats acadèmics que poden aconseguir-se en el
futur i l’avenç cap als objectius comuns del programa de treball
«Educació i Formació 2010» es veuran facilitats per l’existència de
sistemes eficaços d’educació del professorat.”
Unió Europea (2016) – Sobre la millora de la qualitat de l'educació dels
professors.
REFERÈNCIA #09
“El futur requerirà un professorat i una formació permanent molt
diferent perquè l’educació i l’ensenyament seran molt diferents. I
paradoxalment, la formació, per una banda, ha de sotmetre’s als
designis d’aquest nou ensenyament i, per altra banda, ha d’exercir a la
vegada de revulsiu crític del propi sistema educatiu”.
“Claves para una nueva formación del profesorado”
Francisco Imbernón (2001)
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¿QUÈ
S’ACONSEGUIRÀ
AMB AQUEST
PROJECTE?

Formar un important número de professors i mestres en innovació
educativa per tal que contribueixin a la transformació de l’educació
aportant una nova mirada.
Fer difusió entre els professionals de l’educació dels últims avanços en
neurociència que són aplicables al context educatiu.
Difondre entre la comunitat educativa internacional, a través de
l’activitat formativa, el model pedagògic de la Fundació.
Acompanyar als claustres de mestres i professors en el procés de canvi
educatiu

2017-2018

2018-2019

2019-2020

100 educadors

250 educadors

400 educadors

FORMATS

¿QUI SÓN ELS
BENEFICIARIS?

FORMATS

FORMATS

Mestres i professors de totes les etapes educatives (educació infantil,
educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles
formatius i educació superior).
Altres professionals de l’educació interessats en participar en tallers i
formacions sobre innovació educativa.
Equips directius d’organitzacions de l’àmbit educatiu l’objectiu del
qual és liderar processos d’innovació educativa en els seus centres.
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RESUM DEL
PROJECTE

En el procés de transformació de l’educació amb el que la Fundació
Inspira Educació està compromesa és necessari disposar d’una oferta
formativa de qualitat pel professorat en l’àmbit de la innovació
educativa.
El projecte Formació del professorat avarca tres línies d’acció:
o Disseny d’una oferta formativa diversa per professionals de
l’educació de tots els nivells educatius.
o Desenvolupament i realització de les formacions.
o Assessoria a centres educatius compromesos amb el canvi
educatiu i la innovació pedagògica.
Les formacions al professorat es duran a terme dins les instal·lacions
de l’Escola Inspira Barcelona així com en altres espais disponibles en
altres lloc d’interès.
L’Equip Directiu de la Fundació assumirà la gestió d’aquest projecte.
Aquest equip podrà nombrar un responsable del projecte si ho
considera oportú.
Les tasques d’administració i gestió d’aquest projecte seran assumides
pel personal d’administració de l’Escola Inspira Educació.
La Fundació Inspira Educació contractarà, per cada oferta formativa, al
professorat necessari per la seva realització.
La difusió de les activitats ofertes des d’aquest projecte quedaran
contemplades en el Pla de Comunicació de la Fundació.
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CRONOGRAMA

Disseny de l’oferta
formativa: presencial i
online

MAI 17

Formació per
professors
Assessorament a
centres educatius
Difusió de l’oferta
formativa

JUN 17 - JUL 17
Establir aliances amb
institucions formatives

JUN 17 - SET 17
Inici de les activitats
formatives

SET 17

Gestió de les
certificacions

Segons l’activitat

Avaluació dels resultats, d
l’impacte de l’oferta formativa
i de la satisfacció del client –
Retroalimentació

ABR 18
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