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1 INTRODUCCIÓ 

Els Bancs del Temps són una iniciativa comunitària de recolzament 

personal i familiar, de participació ciutadana i de cohesió social. A través 

d’ells es creen xarxes d’intercanvi de prestacions i serveis entre persones on 

cadascú s’ofereix per ajudar els altres i, també, sol·licita la seva ajuda de 

forma gratuïta. Els Bancs del Temps es basen en el principi d’ajuda mútua, es 

tracta d’oferir i compartir coneixements i habilitats i es pren com a mesura 

dels intercanvis el temps emprat. 

El programa Banc del Temps Escolar (BdTE), inicialment, es va plantejar 

com un programa d’acció tutorial que prenia com a element bàsic el 

desenvolupament d’un Banc del Temps dins del context escolar.  

Des de la seva primera aplicació,1 al 2006, el programa ha anat 

evolucionant a partir de les aportacions dels docents que l’han implementat i 

de les idees i reflexions dels assistents als cursos de formació. 

Les finalitats del BdTE són la millora de la convivència, l’augment del 

rendiment escolar dels alumnes i la millora de les seves competències 

comunicatives.  

Per altra banda, el programa aprofita la diversitat que presenten les aules, 

té molt present que tots els alumnes són importants i promou que tots tinguin 

èxit, facilita el coneixement i l’atansament del docent i els alumnes,  

potencia que la família participi en el procés educatiu dels seus fills i 

possibilita la relació del centre educatiu amb l’entorn. 

2 OBJECTIUS 

La finalitat d’aquest curs és la formació inicial dels docents per tal 

d’implementar en el seu centre educatiu el programa BdTE.  

Els objectius generals del curs són:  

 Integrar el programa BdTE (objectius, continguts, fases i activitats i 

avaluació) i el seu funcionament pràctic a través de la seva aplicació.  

 Reflexionar sobre la utilitat del programa BdTE per a la millora de la 

convivència, del rendiment escolar dels alumnes i de les habilitats 

comunicatives mitjançant l’anàlisi dels resultats de les primeres 

implementacions del BdTE i la seva relació amb els resultats obtinguts 

amb els participants del curs. 

 Reconèixer diferents teories i conceptes psicopedagògics que sustenten 

el programa per tal de realitzar un emmarcament teòric del BdTE.  

 Dissenyar el programa BdTE per a la seva aplicació en el context del 

centre educatiu dels participants (comunitari i educatiu). 

                                            

1 El programa Banc del Temps Escolar és fruit d’una Llicència d’estudis del Departament 

d’Educació de la Generalitat de Catalunya durant el curs 2006-2007. 
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3 COMPETÈNCIES 

Les competències bàsiques que es desenvolupen en aquest curs són 

principalment:  

 Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 

 Competència d'aprendre a aprendre. 

 Competència d'autonomia i iniciativa personal. 

 Competència social i ciutadana. 

 

Tot i això, amb relació als coneixements i habilitats que els participants 

poden intercanviar, també es posaran en joc les competències artística i 

cultural, tractament de la informació i competència digital, matemàtica i 

coneixement i interacció amb el món físic. 

4 CONTINGUTS 

Pel que fa als continguts del curs, i amb referència als objectius proposats, 

es destaquen els tres apartats següents:  

 

Programa Banc del Temps Escolar. 

· Origen del programa. Contextualització. 

· Procés d’elaboració. 

· Objectius. 

· Competències. 

· Continguts. 

· Metodologia. 

· Fases i activitats. 

· Avaluació. 

 

Investigació i aplicacions pràctiques del BDTE. 

· Del Banc del Temps al BdTE. 

· Llicència d’estudis “Aprenentatge entre parelles d’iguals”. 

· Recerca sobre el programa BdTE. 

· Resultats i conclusions. 

· Altres contextualitzacions i possibles aplicacions. 
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Elements teòrics i conceptuals. 

· Escola inclusiva. 

· Aprenentatge cooperatiu. 

· Aprenentatge significatiu. 

· Constructivisme. 

· Aprenentatge dialògic. 

· Investigació – Acció. 

· Johann Friedich Herbart. 

· Abraham H. Maslow. 

· Lev Vygotski. 

· Jerome Bruner. 

· Tutoria. 

· Contracte pedagògic. 

 

La seqüenciació dels continguts a treballar durant el curs partirà d’allò més 

proper, de la pràctica, de la implementació del programa per acabar amb 

els continguts més teòrics, amb les referències conceptuals que sustenten el 

BdTE i els elements que s’inclouen en la seva programació. Finalment, 

s’inclourà el mòdul referent a la realització de la programació del BdTE en un 

context comunitari i educatiu concret.  

dels continguts més concrets i pràctics per avançar cap als més teòrics i 

abstractes, així: 

 El curs s’iniciarà amb la presentació i l’aplicació pràctica del programa 

BdTE amb els participants.  

 Posteriorment, a partir de l’anàlisi i la reflexió d’aquesta implementació, 

s’incidirà en els objectius que el programa pretén assolir, en les 

competències que es posen en joc, en els continguts del programa, en 

la metodologia que s’empra i en l’avaluació dels resultats del BdTE.  

 Un cop treballat el programa BdTE, s’introduiran els resultats obtinguts 

arrel de l’aplicació del BdTE amb alumnes de diferents centres educatius 

i es realitzarà una comparativa amb els resultats dels participants del 

curs.  

 Seguidament, es portarà a terme l’emmarcament teòric i conceptual 

del programa BdTE.  

 

Un cop introduïts aquests continguts conceptuals, s’incidirà en l’aplicació 

pràctica, en la implementació del programa BdTE.  
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Per fer-ho, s’analitzaran i reflexionarà sobre les diferents possibilitats 

d’aplicació del BdTE de cada participant amb l’objectiu de confeccionar 

una programació de BdTE adaptat al seu context comunitari i educatiu i que 

s’implementarà en el seu centre educatiu.    

En definitiva, en el curs es contemplaran els mòduls de continguts 

següents: 

 Mòdul 1  Aplicació del BdTE. 

  Mòdul 2  Recerca sobre el BdTE.  

  Mòdul 3  Referents teòrics i conceptuals del BdTE. 

  Mòdul 4  Elements del programa BdTE. 

  Mòdul 5  Programació del BdTE en el context comunitari i educatiu. 

5 SESSIONS I ACTIVITATS 

El curs té una durada de 20 hores. Tenint en compte els objectius i la 

seqüenciació dels continguts, les sessions i activitats que es portaran a terme 

durant el curs es poden estructurar en dos grans blocs:  

 Bloc conceptual: integra els cinc primers mòduls de continguts i té una 

durada de 10 hores (4 sessions de 2,5 hores). Aquest bloc és tot 

presencial.  

 Bloc pràctic: integra el mòdul 6 dels continguts, amb una durada de 10 

hores, repartides en 5 hores de sessions presencials (dues de 2,5 hores) i 5 

hores de treball personal (dues sessions, de 3 hores i 2 hores).  

La planificació de les sessions i activitats d’aquests 2 blocs, tenint en 

compte els mòduls de continguts, la durada de les sessions i la metodologia, 

és la següent: 

 BLOC CONCEPTUAL     

SESSIÓ ACTIVITATS MÒDUL DURADA METODOL. DATA 

 Presentació dels participants i del curs     

1 Aplicació del BdTE: recull de dades inicials,  
1 

2,5 h. Presencial 13/10 

      activitats prèvies  i  sessions d'ajuda mútua    

2 
Aplicació del BdTE: sessions d'ajuda mútua,  

1 2,5 h. Presencial 20/10 
     avaluació  i  recull de dades finals 

3 
Recerca sobre el BdTE 2 

2,5 h. Presencial 27/10 
Referents teòrics i conceptuals del BdTE 3 

4 
Elements del programa BdTE 4 

2,5 h. Presencial 3/11 
Programació del BdTE en el context comunitari i educatiu  5 
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 BLOC PRÀCTIC     

SESSIÓ ACTIVITATS MÒDUL DURADA METODOL. DATA 

5 
Anàlisi del context comunitari i educatiu del participant 

Elaboració del programa inicial BdTE  
5 3 h. 

Treball 
Personal 

 

6 Anàlisi i reflexió dels programes inicials BdTE  5 2,5 h. Presencial 24/11 

7 Elaboració del programa BdTE definitiu  5 2 h. 
Treball 

Personal 
 

8 
Presentació dels programes BdTE 

Anàlisi y reflexió sobre la posada en marxa  
5 2,5 h. Presencial 15/12 

 

Cal dir que en cada sessió del curs es portarà a terme una activitat inicial 

(fer un repàs del que ja s’ha fet en el curs i situar als alumnes en el punt que 

ens trobem del curs) i una activitat final de síntesi (indicar cap a on anem).  

Lligada a aquesta activitat final, en cada sessió, es plantejarà als alumnes 

una pregunta d’anàlisi i reflexió o una petita tasca individual per a la propera 

sessió.   

6 METODOLOGIA 

Tenint presents la finalitat i els objectius que es pretenen assolir amb aquest 

curs, la metodologia que s’utilitzarà en la seva implementació estarà 

centrada en els assistents; tot potenciant la participació, la implicació directa 

i la seva col·laboració. Serà per tant una metodologia activa i participativa. 

En general la metodologia estarà basada en la pràctica del programa 

mateix i en la cerca d’una reconstrucció compartida del coneixement. 

Mitjançant una pregunta, una informació o una petita tasca s’introduiran 

nous continguts als alumnes i es procedirà a reflexionar i estructurar els 

coneixements i a la producció dialèctica de nous continguts. 

Durant tot el curs, es posarà èmfasi que els assistents tinguin molt present el 

seu context comunitari i educatiu i parteixin d’aquest en les seves anàlisis i 

reflexions, ja que un dels objectius del curs és que dissenyin una aplicació del 

BdTE per tal d’implementar-la en el seu centre tot aprofitant els recursos 

comunitaris i socioeducatius de l’entorn. 

Per altra banda, com s’ha indicat anteriorment, les sessions es repartiran 

entre presencials i de treball personal:   

 En el primer cas, les sessions presencials serviran per a treballar els 

continguts del bloc conceptual del curs i per la sisena i vuitena sessió, 

relacionades amb la posada en comú de les diferents programacions 

del BdTE realitzades pels participants. 
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 Les sessions de treball personal s’inclouen en el bloc pràctic i 

contemplen el treball dels participants amb relació a l’elaboració del 

programa BdTE adaptat al seu centre educatiu. 

7 AVALUACIÓ 

L’avaluació dels participants del curs contemplarà l’elaboració d’un 

projecte contextualitzat. Es demanarà a cada participant el disseny d’un 

programa del BdTE per tal d’aplicar-lo en el seu centre educatiu. 

Per altra banda, el curs deixa oberta la possibilitat de realitzar una 

avaluació diferida per tal de realitzar un seguiment de les implementacions 

del BdTE en els diferents centres educatius.  

En aquest sentit, es contempla la creació d’un grup de treball sobre el 

BdTE per tal de fer un seguiment de les implementacions, possibilitar un espai 

d’intercanvi d’experiències, realitzar una recerca sobre els resultats que 

s’obtinguin en les implementacions, afavorir la seva difusió i les publicacions, 

etc. Aquest grup de treball estarà integrat pels alumnes del curs i pel seu 

caire obert, també podrà incloure altres agents de l’entorn comunitari 

(bancs del temps, biblioteques, Ajuntament de Barcelona, etc.) i altres 

persones relacionades amb el camp educatiu (ICE, universitats, Consorci 

d’Educació de Barcelona, Departament d’Ensenyament, etc.) 

8 PERSONES DESTINATÀRIES 

En principi el curs de formació BdTE s’orienta prioritàriament als mestres i 

professors d'educació primària i secundària.  

Pel caràcter obert del programa BdTE, també és possible la participació 

de docents del nivell postobligatori i de professionals d’altres recursos 

socioeducatius.  

També, cal considerar la possibilitat d’obrir el curs a altres agents que, tot i 

ser externs a l’àmbit de l’ensenyament escolar, estiguin relacionats amb 

l’educació i amb els centres educatius. 
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