
 

 

CURS: RECURSOS EDUCATIUS DE LA UNIÓ EUROPEA 

Codi 0007190019 

Modalitat Curs online  

Formador/a José Díaz Lafuente  

Hores 20h (12 h de docència online presencial en 4 sessions + 8 h de treball individual) 

Calendari 
 
 

 Del 1-10 de juliol 2020 
 Data de lliurament de l'activitat pràctica: 15 de juliol de 2020 

Descripció 

El present curs pretén capacitar als docents de FP, ESO i Batxillerat sobre els 
diferents recursos educatius existents en matèria d'Unió Europea, al mateix temps 
que facilitar el coneixement de les diferents vies per desenvolupar projectes educatius 
europeus, fomentant així l'aprenentatge i la integració en el aula dels valors de la Unió 
Europea. 

Objectius 

 Capacitar al professorat de FP, ESO i Batxillerat en els diferents materials i 
recursos educatius existents en matèria d'Història, Filosofia, Cultura, Dret, 
Economia i  Polítiques de la Unió Europea. 

 
 Informar sobre les ofertes per als joves de voluntariat, de pràctiques i de 

treball vinculades als processos de selecció de la Unió Europea 
 

 Presentar les oportunitats del programa Erasmus + de projectes de mobilitat i 
d'associacions estratègiques per a l'aprenentatge per al professorat i els 
estudiants de FP, ESO y Batxillerat. 

Requisits 
Professorat FP, ESO i Batxillerat interessats en conèixer recursos educatius i material 
pedagògic editat per la Unió Europea (tant en català com en castellà) i adaptats a les 
últimes tecnologies. 

Contingut i  
Cronograma  

SESSIONS PRESENCIALS ONLINE 
 
SESSIÓ 1. DIMECRES 1 DE JULIOL DE 2020. DE 09.00 A 12.00 HORES. 
INTRODUCCIÓ ALS MATERIALS DOCENTS SOBRE LA UNIÓ EUROPEA I LA 
NATURALESA DE LA UNIÓ EUROPEA. 
 

 Recursos pedagògics per a explicar la naturalesa, el funcionament i el 
sistema institucional de la Unió Europea. 

 Materials educatius sobre el sistema competencial, les normes i el procés de 
presa de decisions de la Unió Europea. 

 Exercicis pràctics per a organitzar debats i activitats pràctiques sobre els 
assumptes d'interès de la Unió Europea a l'aula. 



 
 
SESSIÓ 2. DIVENDRES 3 DE JULIOL DE 2020. DE 09.00 A 12.00 HORES. ELS 
MATERIALS DOCENTS SOBRE LES POLÍTIQUES DE LA UNIÓ EUROPEA I ELS 
DRETS DE LA CIUTADANIA EUROPEA. 
 

 Recursos pedagògics per a ensenyar i debatre a l'aula sobre les principals 
polítiques de la Unió Europea 

 Materials educatius per a fomentar el debat i la reflexió sobre els drets que 
emanen de la ciutadania europea. 

 Exercicis pràctics per a elaborar activitats docents sobre els assumptes 
d'interès de la Unió Europea a l'aula. 

 
SESSIÓ 3. DILLUNS 6 DE JULIOL DE 2020. DE 09.00 A 12.00 HORES. 
OPORTUNITATS PER A DOCENTS DE LA UNIÓ EUROPEA. INTRODUCCIÓ AL 
PROGRAMA ERASMUS+ 
 

 Recursos sobre la política educativa de la Unió Europea. 
 Presentació del programa Erasmus+ i les principals línies d'acció. 
 Claus i eines pràctiques per a l'èxit en la formulació de projectes Erasmus+ de 

mobilitat i d'associació estratègiques per a docents i per a estudiants d'FP, 
ESO i Batxillerat. 

 
SESSIÓ 4. DIMECRES 8 DE JULIOL DE 2020. DE 09.00 A 12.00 HORES. 
OPORTUNITATS PER ALS JOVES DE LA UNIÓ EUROPEA. FORMACIÓ I 
ORIENTACIÓ LABORAL EN L'ÀMBIT DE LA UE. 
 

 Programes de la UE de mobilitat i voluntariats per als joves 
 Claus per a l'orientació laboral dels joves a la UE: programa EURES i eines 

per a la redacció d'un CV Europass 
 Processos de selecció de la Unió Europea 
 Taller per al foment de la ciutadania activa, participativa i solidària entre els 

joves 
 
ACTIVITAT PRÀCTICA A REALITZAR A CASA 
 
L'activitat pràctica a realitzar a casa sota la tutorització del docent del curs podrà 
consistir en: 
 

 L'elaboració d'un proposta de projecte de mobilitat de docents o d'estudiants o 
d'associació estratègica Erasmus+. 

 La presentació d'una planificació formativa curricular adaptada a un dels 
nivells educatius Primària, ESO, FP O Batxillerat en la qual s'integrin alguns 
dels recursos presentats en les sessions online. 

 
L'activitat que serà enviada pel Campus Virtual tindrà una extensió màxima de 5.000 
caràcters i la data de lliurament de l'activitat pràctica finalitza el dimecres 15 de juliol 
de 2020. 
 

Avaluació  
 Assistència mínima d'un 80% de les sessions online. 

 Avaluació positiva de l'activitat pràctica proposada. 

Organització 
Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach i Centre Europe Direct Girona. 
Aquesta activitat està inclosa al Pla de Formació del Departament d’Ensenyament. 



 

Metodologia  

 Les sessions presencials online es impartiran per via del programa Microsoft 
Teams. 

  S'habilita un Campus Virtual en el qual es tindrà accés a tots els materials 
pedagògics de cadascuna de les sessions. 

 Es creessin fòrums per a presentar dubtes al docent i compartir materials i 
opinions entre els/les participants. 

 Es crearà una secció per al lliurament online de l'activitat proposada a 
realitzar a casa 

 
 
José Díaz Lafuente 
 
Professor de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat Complutense de Madrid. 
Autor del llibre Montblanc, recursos educatius sobre la Unió Europea. Doctor internacional en Dret i Ciència 
Política per la Universitat de València. Màster en Relacions Internacionals i Estudis Diplomàtics de la Unió 
Europea en el Col·legi d'Europa. Màster en Dret de la Unió Europea en la UNED. Experiència com a 
assessor polític en el Parlament Europeu, com a cooperant a l’Índia, Senegal, Etiòpia, Brasil i Argentina i 
com coordinador i formador en projectes Erasmus+. Actualment, és membre del Panel d’Experts del Servei 
d’Internacionalització de l’Educació del Ministeri d’Educació.  
 
 
Eva Monge 
 
Responsable ED Girona 
Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona 
Edifici Jaume Casademont. Despatx 14, A 
C/ Pic de Peguera, 15 17003 Girona 
Telf: 972418218/ mòbil: 673004684 (ext interna:9057) 
europedirectgirona@udg.edu 
europedirect.udg.edu  
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