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Descripció

CREA EL TEU FUTUR

“REVISIÓ EXPRESS DE  LA TEVA PROGRAMACIÓ ” és un producte 

d’OpenOps que està fet per si vols tenir un punt de vista professional  de 

la teva programació  de forma més àgil i ràpida . 

Sabem que has dedicat moltes hores a confeccionar la teva 

programació. Després de tant temps invertit , una visió professional  

externa t’ajudarà a donar un plus més al teu treball, una cohesió formal i 

una justificació global . 

Una vegada has adquirit aquest producte a través de la nostra web el 

procediment és molt fàcil:  

1. Envies  la programació  

2. Fem l’estudi i revisió  

3. Fem una sessió online  amb el retorn  de la revisió a través de la 

plataforma zoom . 

Si vols una ajuda ràpida, profess ional, eficaç i individual  per acabar de 

potenciar la teva programació OpenOps  et pot ajudar.  
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Informació general 

Aquesta modalitat  de revisió té una durada  que transcórrer en unes 2 

setmanes aproximadament , tot i que es pot adequar  a les necessitats  

que tinguis . 

Es desenvolupa a partir de l’enviament de la teva programació , estudi i 

revisió  de la mateixa i una sessió  online  final  de retorn i feed -back  a 

través de la plataforma  zoom . 

Les comunicacions  entre tutor i oposito r/a es faran a través de correu 

electrònic . 

La durada  del proc és de revisió complet amb la devolució és d’entr e set 

i deu dies  aproximadament.  

 

La sessi ó de devolució online    es farà a través de Zoom  i tindrà u na 

durada  aproximada d’una hor a.

 

 

 

 

PER ARRIBAR MÉS LLUNY
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Objectius

1.  Revisar la programació, dotant de possibles  millores o transformacions tant a 

nivell  tècnic, conceptual o epistemològic.  

2.  Revisar les  orientacions metodològiques , les activitats d’EA , d’atenció a la 

diversitat  i de l’ avaluació  duta a terme.  

3.  Revisar les unitats didàctiques  o projectes que formen part de la programació.  

4.  Destacar elements a millorar  en la programació . 

5.  Gaudir  del procés de revisió enfocant -lo des de la vessant sumadora i positiva  

de la millora de rendiment personal . 

 

SABEM ON ANEM
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Què et garantim

· El protagonista ets tu i, per tant, potenciarem el que tu vulguis 

aprofundir.   

· Potenciaràs   la teva creativitat i direcció, milloraràs el teu 

rendiment . 

· Guanyaràs en confiança  per afrontar el procés opositor.  

· Reforçaràs  punts forts de la teva programació . 

· Aprofundiràs en la visió i model competencial . 

· Crearàs, reforçaràs o milloraràs unitats didàctiques  o projectes 

per a la teva programació.  

· Identificaràs els punts forts  de cara  a la defensa de la 

programació davant el tribunal.  

 

EL CAMÍ A L’ÈXIT
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Com ho faràs?

L’ÈXIT A UN CLIC!

Sessió final  onl ine  a  través de la 
plataforma ZOOM.
Fàcil, agradable, des de casa. Només 
necessites una webcam i un micròfon per 
poder estar connectat. Rebràs un enllaç 
minuts abans de l’inici de la sessió. La 
sessió podrà ser grabada perquè la puguis 
tornar a recuperar quan vuguis. 

A través del correu electrònic estarem en 
contacte per tal de fer els enviaments 
dels documents, concertar la sessió, 
resolució de dubtes...



Inscripcions:

https://openops.cat/

+ info:

  info@openops.cat

  608849622

mailto:info@openops.cat
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