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1. ORIENTACIONS
METODOLÒGIQUES

Lorem ipsum dolor sit amet
Nou currículum d'ensenyaments de la 

formació instrumental per a les 
persones adultes de Catalunya.



Un canvi de mirada

L’educació s’adapta i 

evoluciona al ritme de la 

societat actual.

 

Canvi en la formació de 

persones adultes per tal de 

desenvolupar-se en la 

societat.

 

Nou paradigma 

educatiu per donar 

respostes a les noves 

necessitats.

 

Actualització dels 

ensenyaments de la 

formació instrumental.



Un canvi de mirada

vs

Model 

tradicional

Nous 

models



Nous models

vs
Projectes

Seqüències 

Didàctiques 

globalitzades

Llengua des 

de totes les 

àrees



Metodologia 

flexible, oberta i 

inclusiva.

Treball de manera 

globalitzada amb 

activitats 

competencials.

Rol del docent 

com a guia.

Alumnat 

protagonista 

del seu procés 

d’aprenentatge.

 

Foment 

destresses 

comunicatives i 

cooperatives 

entre l’alumnat.

 
Català-castellà

Principis metodològics



Orientacions metodològiques

Funció docent

Guia en el procés 
d’ensenyament aprenentatge.

Acompanyament personalitzat 
a l’alumnat.

 

Avaluació

Funció reguladora.

Diversos instruments:

Bases d’orientació. 
Dianes. 

Rúbriques. 

 

Àrea lingüística

Enfocament comunicatiu.

Ús de la llengua en contextos reals.

Seqüències Didàctiques (SD) 
competencials, situacions 

d’aprenentatge significatives, properes, 
reals.



2. DEL CURRÍCULUM A 
LES AULES

Les unitats didàctiques que es presenten en endavant i  la descripció de la metodologia emprada pertanyen a l'equip de 

formació instrumental del CFA Santiago Rusiñol.



FI 1

FI 2

FI 3

FI 4 



El disseny de les UD

Implicació de 

l'equip docent.

Establiment de 

competències i 

objectius.

Formació de 

parelles 

pedagògiques.

Aprenentatges al 

llarg de la vida.

Disseny UD

Competencials. 

Significatives. 

Funcionals.

Implementació

i valoració.



Tinguin en 

compte les 

necessitats 

formatives de 

l'alumnat.

Siguin globalitzades, 

funcionals i 

significatives.

Curtes 

(1- 2 setmanes).

Atractives 

(contingut, 

presentació).

Treball 

habilitats 

lingüístiques.

Català-castellà

Avaluació 

formativa i 

formadora.



Com ens (re) 
incorporem al 
món laboral?

Art i geometria al 
nostre entorn.

Projecte ens 
mengem el 

món.

¿Cómo tener una vida 
saludable?

Històries de vida. Salvem el planeta! ¿Cómo podemos 
ahorrar?

Viatjar, una experiència 
única!

Coeducació i 
publicitat.

¿Qué está pasando en 
Europa?



Ens mengem el món
Gènere discursiu: 

la recepta

Càlcul de 
porcions i 
fraccions

Tastet a cegues

Creació d'artificis 

Organització 
d'exposició al 

centre



Ens mengem el món



Projecte arrels i Històries de vida

Gèneres discursius: la biografia i la 
línia del temps.

Coneixença del 
grup classe.

Històries de vida 
de l'alumnat.

Interculturalitat.

Breakout 
"La biografia de 

Frida Kahlo"



Coeducació i publicitat

Gènere discursiu: 
el cartell.

Llenguatge 
publicitari.

 25N.

Coeducació i 
feminisme.



Coeducació i publicitat



Coeducar a l'aula: 8M

Dones referents 

a la nostra vida.



Salvem el planeta!
Treball dels ODS.

Les 3 R.

Sostenibilitat.

Gènere discursiu: 
text expositiu.

Gènere discursiu: 
cartell.

Canvi climàtic.

Plurilingüisme.



¿Qué está pasando en Europa?
Treball dels ODS.

Punt de partida: 
fets rellevants actuals.

Lectura de notícies.

Gènere discursiu: 
el manifest per 

la pau.

Tertúlia literària.

Guerra i art.

Reflexions sobre la 
pau i la guerra.

Refugiats.



3. CONCRECIÓ DEL 
CURRÍCULUM EN UNA 

UNITAT DIDÀCTICA



La programació

Aprenentatges al 

llarg de la vida.

Currículum.

Sabers bàsics.

Competències i 

objectius 

d'aprenentatge.

Seqüència 

d'activitats-> 

Producte final. 

L'elabor
ació no és un

procés lineal, s
inó que

és recursi
u i cíclic.

 A

mesura que avancem
 en

l'elabora
ció hem d'anar

revisant
 els diferen

ts

elements de la

program
ació.

Criteris i

indicadors

d'avaluació.



Com ens (re) 
incorporem al món 

laboral?

Prova pilot.  O
rdre del

currícul
um de la

formaci
ó instrum

ental

per a les pers
ones

adultes 
de Catalun

ya.



Context i perfil de l'alumnat

CFA en seu penitenciària.

18-25 anys. 

Origen marroquí.

Àrab com a L1. 

Coneixements bàsics de castellà.

Poc domini del català.

 

90%

Formació Instrumental 2 i 3.



La seqüència didàctica:

9 sessions.

 

Àrees:

- Lingüística (llengua 

catalana).

- Matemàtica.

- Medi natural, social i 

cultural.

Competències transversals:

- Digital.

- Personal, social i laboral.

Enfocament globalitzat.

Enfocament comunicatiu
per tasques.

 
Treball de totes les habilitats lingüístiques: 

parlar, escoltar, escriure i llegir.



La majoria de l'alumnat mai ha buscat feina ni 

ha elaborat un currículum vitae. Quan surtin al 

carrer, necessitaran saber elaborar el seu propi 

currículum.

SITUACIÓ 
DISCURSIVA

Donar resposta als seus interessos i 

necessitats.

 

Adquirir les competències lingüístiques i les 

pròpies de la competència transversal 

personal, social i laboral necessàries per 

(re)incorporar-se al món laboral un cop surtin 

en llibertat.  

JUSTIFICACIÓ



Gènere discursiu

El currículum vitae



Objectiu discursiu

Elaborar un currículum per buscar feina al 

sortir en llibertat. 



La programació

Part de la 

programació



Objectius d'aprenentatge

1. Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar i valorar el contingut del text. 

2. Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement propi.

3. Produir un currículum amb un lèxic i  estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les  intencions i al 

destinatari.

4. Produir un currículum tenint en compte els processos de planificació, textualització i revisió.

5. Comprendre textos orals de l’àmbit laboral.

6. Adquirir vocabulari usual i específic sobre el món laboral.

7. Interactuar oralment en la simulació d'una entrevista de feina utilitzant estratègies conversacionals.

 

Àrea lingüística



Objectius d'aprenentatge
 
8. Mostrar actituds lliures d’estereotips i prejudicis en l'àmbit laboral.
 
9. Reconèixer les pròpies habilitats i capacitats.
10. Definir el projecte de vida laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
11. Resoldre problemes utilitzant conceptes, eines i estratègies matemàtiques.
 
 
 
12. Utilitzar les funcions bàsiques de l'aplicació digital Canva.
 

Àrea del medi  
natural, social i 

cultural

Àrea matemàtica

Competència 
digital

Competència 
personal, social i 

laboral 



Objectius d'aprenentatge

Àrea lingüística

Competència personal, social i laboral

Àrea de medi  natural, social i cultural

Àrea matemàtica

Competència digital



Competències específiques 

Competència 3. Interactuar oralment emprant estratègies diverses i elements lingüístics prosòdics i no verbals.

Competència 4: Llegir amb fluïdesa per comprendre textos de la vida quotidiana, en els àmbits personal, social, 

acadèmic i laboral.

Competència 7: Planificar l’escriptura de textos que corresponen a diferents gèneres discursius utilitzant 

estratègies diverses.

Competència 8: Produir textos de la vida quotidiana en els àmbits personal, social, acadèmic i laboral tenint en 

compte les característiques dels diferents gèneres discursius.

Competència 9: Revisar el text escrit amb la finalitat de millorar-lo i adequar-se a la situació comunicativa per la 

qual s’ha escrit.

Competència 15: Entendre l’ús de la llengua catalana com a llengua d’inclusió social i laboral.

 

 

Àrea lingüística



Competències específiques 
Competència 2. Resoldre problemes utilitzant conceptes, eines i estratègies matemàtiques.

Competència 5. Fer i comprovar conjectures matemàtiques aplicades a les situacions quotidianes.

Competència 8. Expressar idees, conceptes i processos matemàtics amb el llenguatge verbal (oral i 

escrit).

 

 

Competència 8. Participar en la vida col·lectiva a partir de valors democràtics per millorar la 

convivència, afavorir un entorn més just i solidari i esdevenir ciutadans responsables i crítics. 

 

 

Competència 1. Seleccionar i utilitzar dispositius digitals i les seves funcionalitats d’acord amb les 

tasques a realitzar.

Competència 8. Adquirir coneixements i habilitats per incorporar-se o reincorporar-se al món laboral.

Competència 9. Definir el projecte de vida laboral.

 

Competències 
transversals

Àrea del medi  
natural, social i 

cultural

Àrea matemàtica



Sabers bàsics

Comprensió global i específica d’ofertes laborals.

Ús d'estratègies per a la producció de textos escrits: planificació, textualització i revisió.

Aplicació del coneixement sobre el funcionament de la llengua en la producció de textos escrits.

Escriptura de textos amb coherència i cohesió.

Producció de textos orals simulant situacions reals.

Comprensió de textos orals sobre l’àmbit laboral.

Ús de vocabulari usual i específic sobre el món laboral.

 

Reconeixament d'habilitats personals: autoconeixement i autoestima.

Definició del projecte de vida laboral.

Identificació dels prejudicis i estereotips de gènere en l'àmbit laboral.

 

Ús del càlcul i operacions bàsiques matemàtiques.

 

Domini del Canva per escriure textos.



La seqüència d'activitats

Els o�cis

1-2

Ofertes 
laborals

3-4

Creació 
currículum

5-6

Entrevista de 
feina

7-8

Matemàtiques 
en l'àmbit 
laboral 

9

Verbs 
relacionats 

amb els o�cis
Contracte 

laboral Problemes 
reals



Exemples de materials



Els oficis. Verbs relacionats amb els oficis

Perspectiva 
de gènere.

Activació 
coneixements 

previs.



Els oficis. Verbs relacionats amb els oficis

Activitats focus 
lingüístic.

 
Reflexió 

metalingüística.

Diàleg entre 
companys.

Models



Ofertes laborals i contracte laboral

Escriure una 
oferta laboral.

Documents reals.



Escriptura currículum

Anàlisi de 
models.



Planificació del text 
+ revisió.



Producte final

Escriptura 
final.Autoavaluació.Millora del text. Competència 

digital.



Entrevista de feina

Joc- coneixements 
previs i finals. Role-playing

Entrevista de feina.
Enregistraments.

Anàlisi de les 
característiques d'una 

entrevista de feina a 
partir d'un vídeo.

Coavaluació.

Planificació 
entrevista de feina-

guió.



Problemes matemàtics

Treballem la nòmina.

Analitzar, comparar i 
entendre una nòmina 

real.  



Problemes matemàtics: treballem la nòmina

1. Observa el total que ha 
meritat (guanya) aquesta 

persona i el que ha de deduir 
(pagar). Quant cobrarà en total 

(total líquid)? 

2. A la nòmina del mes de gener, al Redouane li 
treuen un 4.45% de contingències comuns 

(percentatge que paga); que són 27.76€.  
Quant li trauran amb el 6%? 



Valoracions de l'alumnat

"Me gusta porque habla de cosas del 

trabajo. Algo más importante que tú vas a 

hacerlo cuando estás en la calle."

"Cuando vas a la calle, tú necesitas saber 

esto. Esto es lo más importante."

"Me gustaría seguir trabajando esto porque 

así cuando sales a la calle sabes lo que hay. 

Cuando vayas a buscar un trabajo puedes 

hacer tu currículum y todo esto."

" A mi me ha gustado la parte dónde se 

aprendre a saber hablar cuando vas a 

buscar trabajo. Cómo ser educado."

"Me gusta esto para aprender. Es 

importante porque... perquè... el treballar 

tot tots nosaltres tenim que buscar un 

treball quan sortim al carrer. Molts 

buscaran treballar."

"Esto te deja más enganchado aquí en la 

clase. Te deja más enganchado al tema."

"Hemos hablado más. Hemos aprendido más 

catalán así, claro. Hay que practicar."
"Me gusta saber lo de la nómina. Ahora 

entiendo más los nombres raros."



4. PERSPECTIVES 

FUTURES



Millorar la competència comunicativa de l'alumnat.
 

Afavorir l'adquisició d'altres competències per tal que l'alumnat pugui 
desenvolupar-se amb èxit en la societat actual.

 
Conscienciar a l'alumnat de les necessitats d'alfabetitzar-se i formar-se. 

-> Sensibilització. 
 

Continuar el disseny i la implementació d'unitats didàctiques i projectes 
globalitzats i competencials que parteixin dels interessos i de les necessitats 
de l'alumnat. Adaptar i millorar materials.

 
Construir entorns d'aprenentatge motivadors.

 
Reduir l'absentisme.
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