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FITXA DADES ACTIVITAT DE FORMACIÓ PROFESSORAT DIVERSOS 
CENTRES. CURS 2012-2013. 

NOM DE L’ACTIVITAT Curs “Banc del Temps Escolar” 

DESCRIPCIÓ DE 
L’ACTIVITAT  
Síntesi 

El programa Banc del Temps Escolar (BdTE) és un 
programa d’acció tutorial que pren com a element bàsic 
el desenvolupament d’un Banc del Temps dins del 
context educatiu.  

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 comunitari. 

El curs contempla dos blocs, un conceptual i un pràctic: 

• En el primer bloc, es presentarà el Programa BdTE: 
objectius, continguts, metodologia, activitats, avaluació, 
fonaments teòrics, etc. 

• En el bloc pràctic, els participants elaboraran un 
programa del BdTE adaptat al seu context per tal 
d’implementar-lo en el seu centre educatiu. 

TIPUS D’ACTIVITAT Curs de formació de 30 hores: 15 h. presencials i 15 h. de 
treball personal. 

CALENDARI DE SESSIONS Les sessions seran: 

• Sessions presencials – 15 h. 

  4 sessions bloc teòric: 22/10, 29/10, 5/11 i 12/11. 

  2 sessions bloc pràctic: 26/11 i 10/12. 

• Sessions de treball personal – 15 h. 

  1 sessió de 10 h. Del 13/11 al 25/11.  

  1 sessió de 5 h. Del 27/11 al 9/12.  

HORARI Dilluns de 17:30 a 20:00. 
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LLOC Serveis Educatius de Ciutat Vella. 

FORMADOR/A 
Dades personals 
Dades contacte 
 

Montserrat Pujol Panavera    mpujol57@xtec.cat  

Xavier Cacho Labrador    x.cacho@gmail.com 

HORES DOCÈNCIA 
FORMADOR/A 
 

30 hores. 

HORES DE FORMACIÓ 
PROFESSORAT 

30 hores. 

PLACES OFERTES 20 alumnes 

ALTRA DOCUMENTACIÓ 
 que s’adjunta Programació del Curs “Banc del Temps Escolar”. Formació 

de formadors. 
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