Lloc
Sala de Graus
Facultat de Formació del Professorat
Edifici de Migdia, 3a planta
Campus de Mundet
Inscripció
del 25 al 31 de maig a:
www.xtec.net/fp/formacio/ofactcgen.htm
Trobareu més informació a
Institut de Ciències de l’Educació
• www.ub.edu/ice
•Telèfon 934 021 024

Les activitats d’aquest programa s’inclouen en el Pla
de formació permanent del Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya

I TROBADA D'INTERCANVI
D'EXPERIÈNCIES DE LA
FAMÍLIA D'IMATGE
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Institut de Ciències de l’Educació
Universitat de Barcelona
Passeig de la Vall d’Hebron, 171
Edifici de Migdia. 08035 Barcelona
Telèfon: 934 021 024

www.ub.edu/ice

PROGRAMA

PRESENTACIÓ
La família professional d’Imatge Personal experimenta
un creixement en l’actualitat, tant des del punt de
vista de l’ampliació de centres on s’imparteixen els
cicles formatius com de l’increment del professorat
que imparteix docència en els mateixos.
El fet de tenir un espai comú de trobada i d’intercanvi
d’experiències és una necessitat expressada com a
demanda en la darrera jornada de la família
professional del curs 2006-2007, i a la que ara volem
donar resposta.
És també ara el moment de presentar l’estat actual
del procés d’actualització i elaboració de les
qualificacions professionals referides al sector de la
imatge personal, amb totes les novetats que la formació
professional haurà d’incorporar per tal de seguir donant
resposta a les necessitats de qualificació que el mercat
de treball requereix.
Així doncs, en aquesta nova jornada us proposem
compartir algunes de les experiències presentades
des dels centres educatius i parlar dels temes actuals
respecte a la formació professional en general, i en
la seva aplicació concreta als cicles d’Imatge Personal.

9h

Lliurament de la documentació

9.30 h

Benvinguda i inauguració de la jornada

10 h

Les qualificacions professionals de la família
professional d’Imatge Personal
Trinidad Solano, Mercè de Vargas i Laura Vilella;
col·laboradores de l’ICQP i professores d’imatge
personal

11 h

Cafè

11.30 h Les TIC a l’aula
Ramona Montserrat. IES Torrevicens. Lleida
12.15 h Experiències simultànies

a) Aplicació del sistema de qualitat ISO 2001
al diagnòstic capil·lar
Adriana Ferriz, Dolors Garcia i Olga Zabala
IES Salvador Seguí. Barcelona

b) La gestió de l’FCT. Àngels Moriel
IES Cal·lipolis. Tarragona
13.15 h Experiències simultànies

a) El CFGS Assessoria d’Imatge Personal: trets
distintius i projecció
Dolors Garcia, IES Salvador Seguí. Barcelona

b) El crèdit de síntesi al CFGM Perruqueria
Professorat de l’IES Torrevicens. Lleida
14 h

Novetats en la família professional

14.30 h Cloenda

