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dissabte, 27 de novembre de 2021

XII Jornades d'innovació i metodologia i
creativitat empresarial

XII JORNADES D'INNOVACIÓ EN METODOLOGIA I CREATIVITAT
EMPRESARIAL

A QUI S´ADREÇA?

A professorat d'educació secundària principalment i , especialment, al professorat de Formació i Orientació
Laboral de Formació Professional.

DATA:  Dissabte 27 de novembre de 2021

FORMAT:  Presencial

Lloc: Edifici Polivalent, Campus Cappont de la UdL-Lleida

 

9:15 h Inauguració i presentació 

9:30 a 10:10 h   Ponència “La situació de l’Àrea i del professorat de FOL”. Sr. Joan Solsona Solé,
inspector d’Educació de Lleida.

Objectiu:

Conèixer l'encaix de l'Àrea de FOL als cicles formatius i del professorat de FOL als centres educatius.

Contingut:

- Atribució docent del professorat de FOL.

- Organització dels diferents cicles formatius.

- Participació en els equips docents dels diferents cicles formatius.

- Encaix del professorat de FOL en els centres d'FP.

- Normativa de convalidacions (mòduls FOL i EIE).

: Consulta document presentació Click [ /export/sites/Ice/ca/.galleries/Documents/Joan-Solsona.pptx ]

 

Informació de l'esdeveniment

Inici:
27 de de novembre de 2021

Descaregar imagen

https://www.ice.udl.cat/ca/.galleries/Imatges/ciencia/1617/innovation-561388__340.webp
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10:10 a 10:40 h Ponència “FOL i cicles formatius, currículum”, Sra. Anabel Valero López, tècnica
assessora de FOL del Departament d’Educació 

Objectiu:

Conèixer aspectes d'organització i programació dels mòduls de l'Àrea de FOL.

Contingut:

- Nou currículum dels cicles formatius i canvis a l'Àrea de FOL.

- Contingut del mòdul FOL, UF1 amb el nou currículum.

- Participació del professorat de FOL en el mòdul Síntesi (CFGM) i Projecte (CFGS).

: Consulta document presentació Click [ /export/sites/Ice/ca/.galleries/Documents/Anabel-Valero.pptx ]

 

10:40 a 11:20 h “De la utopia  a la realitat: el paper del professorat de FOL als Cicles d’alt rendiment”. 
Sra. Olga Castilla i Sra. Purificación Casterà, professores de FOL.

Objectiu:

Explicar l’experiència del professorat de FOL de l’Escola del Treball de Lleida que participa en els projectes
plantejats en diferents famílies professionals que tenen organitzats els CF per projectes.  El professorat de FOL
té un paper protagonista en la gestió dels projectes i   de les persones.

: Consulta document presentació  Sra. Olga Castil la Click [  
     /export/sites/Ice/ca/.galleries/Documents/CAR_P4_DOC1_20-21-v1.pdf ]

: Consulta document presentació  Sra. Purificación Casterà Click [ 
/export/sites/Ice/ca/.galleries/Documents/Puri_Olga.pptx ]

 

11:20 a 11:45 h Pausa cafè

 

11:45 a 14.00 h Taller: "Creativitat empresarial. Una millor optimització de recursos". Sr.  David Jorba,
coaching.

Contingut:

La fórmula creativa. La intuïció i l’observació. El mètode creatiu. El pensament lateral.

Objectius:

Potenciar la intel·ligència creativa empresarial. Proporcionar estratègies per obtenir punts de vista diferents.
Eines per   gestionar els bloquejos creatius. Fer sessions de “brainstroming” (pluja d'idees) efectives. Buscar i
trobar espais creatius en les empreses. Incrementar la creativitat  i potenciar la innovació en la empresa.

: Consulta documents presentació Click [ https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/nyKxtQhDEZRI0UQ ]

 

 

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/nyKxtQhDEZRI0UQ
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14:00 h Cloenda jornada matí. 

 

16:45 a 18:00 h "Visita a la fàbrica on s'elaboren les cerveses artesanes Torrent i tast". Torrefarrera. 

 

18:00 Comiat

 

: Inscripció https://ja.cat/i681S [ https://ja.cat/i681S ]

 Cartell: https://ja.cat/3BjYt [ https://ja.cat/3BjYt ]

 

F O T O S ,  f e u  C l i c k  [  
https://photos.app.goo.gl/RiDKypZTgCpxykYPA ]
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