Jornada de reflexió i difusió sobre l’ús
de les TIC a l’aula. Formentera
ACTIVITAT 690554

ESDEVENIMENT 14118

MODALITAT Jornada

DURADA 8 hores

ÀMBIT: Illa

DATES DE REALITZACIÓ

SERVEI DE FORMACIÓ CONTÍNUA

Divendres 13 de març de 9:30 a 19:00 h
DESTINATARIS

Professorat de tots els nivells educatius
LLOC DE REALITZACIÓ
CEP de Formentera
Els inscrits a la formació podran seguir les Jornades en directe per videoconferència des del
CEP de Formentera Avinguda Porto-Salè n. 87
Si volen assistir-hi presencialment, s’han d’inscriure a la convocatòria de Mallorca (num. 14115)

PLACES
20 persones ( a Formentera)

OBJECTIUS
• Generar un espai d'intercanvi d'experiències i reflexió sobre la funció de les noves tecnologies i les
seves possibilitats d'inclusió en els processos d'educació formal i no formal.
• Incorporar les tecnologies de informació i la comunicació en l’educació com un eix transversal en la
tasca docent
CONTINGUTS
• Estendre a la comunitat educativa l'experiència d'utilització de les noves tecnologies en les
pràctiques docents.
• Donar eines per la utilització de les TIC i analitzar diferents propostes en funció de les necessitats
curriculars.
• Impulsar l'ús i l'accés a continguts multimèdia educatius amb el propòsit d'innovar les propostes a
l’aula.
• Facilitar un àmbit de discussió respecte de les TIC com a eina social inclusiva.
• Construir identitat institucional al voltant de l'ús de les noves tecnologies de la informació i
comunicació.

9:00-9:30 h
9:30-9:45 h
9:45-11:15 h

SERVEI DE FORMACIÓ CONTÍNUA

11:15-11:45 h
11:45-13:15 h

Rebuda
Inauguració de les Jornades
Ponència: Priorities, Promises and Pitfalls: ICT in Education
(Prioritats, promeses i perills: les TIC a l'Educació)
Descans
Ponència: Com innovar i no morir en l’intent: motivació, TIC i gestió del
canvi a l’escola.

Autoritats
Mark West

Miquel Àngel
Prats

13:15-15:00 h
15:00-16:30 h

Dinar
Ponència: ABP y Flipped classroom amb aplicacions mòbils

Rosa Liarte

16:30-16:45
16:45-17:15h

Descans
Ponència: El projecte d’Ús de Continguts Multimèdia a les Aules
(UCMA) a les Illes Balears

Rafel Maura
Tolo Cardell

17:15-18:45

Ponència: La necessitat de renovació a través de les TIC a les aules

Marco Táboas

18:45-19:00h

Cloenda

9:00-9:30 h
9:30-9:45 h
9:45-11:15 h

Rebuda
Inauguració de les Jornades
Autoritats
Ponència: Priorities, Promises and Pitfalls: ICT in Education
Mark West
INSCRIPCIÓ:
de dia 16i perills:
de febrer
dia a2l'Educació)
de març de 2015
(Prioritats, promeses
lesaTIC
11:15-11:45 h
Descans
Podeu fer la inscripció de la manera següent:
11:45-13:15 h
Ponència: Cóm innovar i no morir a l’intent: motivació, TIC i gestió del Miquel Àngel
1. Entreu al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona El professorat que no disposi de l’adreça
canvi a l’escola.
Prats
nom_usuari@educacio.caib.es, no podrà accedir al Portal del Personal. Cal que consulti la pàgina
http://weib.caib.es/Suport/solicitud_email/sol_email_.htm i la sol_liciti.
13:15-15:00 h
Dinar
15:00-16:30
2. Al menúh principal
Ponència:
de l’esquerra
ABP y Flipped
trobareu
classroom
Formació
condels
aplicaciones
DOCENTS.
móviles
Clicau Sol·licitud cursos
Rosa Liarte
i seleccionau
D.G. D'ORDENACIÓ, INNOVACIÓ I F.P.
16:30-16:45
Descans
3. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els
16:45-17:15h
Ponència: El projecte d’Ús de Continguts Multimèdia a les Aules
Tolo Cardell
camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau.
(UCMA) a les Illes Balears
Rafel Maura
4. El professorat
que s’inscrigui
des multimèdia
de les illes adel’aula
Menorca, Eivissa i Formentera i tingui
previst
assistir
17:15-18:45
Ponència:
Continguts
Marco
Táboas
presencialment
a l’activitat a Mallorca, s’ha d’inscriure a la convocatòria de l’illa de Mallorca que trobareu
18:45-19:00h
Cloenda
al Portal del Personal.
5. La llista d’admesos provisional sortirà dia 2 de març de 2015, a partir de les 13 hores. Podreu consultar si
heu estat admesos o esteu en llista d’espera cercant aquesta activitat al Portal del personal, menú de
l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant D.G. D'ORDENACIÓ, INNOVACIÓ I
F.P.
6. Una vegada que hagi sortit la llista, si esteu admesos, cal confirmar la vostra assistència fins al 5 de març a
l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest
termini implica la pèrdua de plaça.
7. Si les places no s’han cobert amb els confirmats, s’incorporaran a la llista definitiva les persones que
estiguin a la llista d’espera, respectant-ne l’ordre i el màxim de places disponibles. Aquestes persones han
de confirmar-se abans del 9 de març a les 12:00
8. La lista definitiva de participants es publicarà dia 9 de març a partir de les 14:00 h.

COORDINACIÓ
Mª Paz Pérez Barceló. mpperez@dgoifp.caib.es Telf. 971 176500 ext. 64296
Bartomeu Cardell Fluxà. bcardell@dgoifp.caib.es Telf. 971177115
CRITERIS DE SELECCIÓ I ADJUDICACIÓ DE PLACES
Es seguirà l’ordre d’inscripció dels destinataris prioritzant els docents que s’inscriguin de la resta d’illes
per participar de manera presencial a Mallorca.
CONDICIONS DE CERTIFICACIÓ
Per optar a la certificació l’assistència ha d’arribar, com a mínim, al 80% de la durada de l’activitat (BOIB núm. 8
de 17/01/02 Ordre de 2 de gener) i s’ha de participar activament a les activitats proposades.

SERVEI DE FORMACIÓ CONTÍNUA

PONENTS
Mark West, d'UNESCO

Mark West és oficial de projecte associat a la secció de
Formació del Professorat i Política del Sector d'Educació de
la UNESCO a París. És autor de diversos articles sobre
l'aprenentatge mòbil i ajuda a supervisar el projecte de
camp de la UNESCO-Nokia a Nigèria. Actualment estudia
els esforços per aprofitar els dispositius mòbils per a la
lectura, especialment en el context dels països en
desenvolupament. Ell és graduat per la Universitat de
Stanford.

Dr. Miquel Àngel Prats

Miquel Àngel Prats i Fernández és mestre, psicopedagog i
doctor en Pedagogia per la Facultat de Psicologia, Ciències
de l'Educació i de l'Esport Blanquerna de la Universitat
Ramon Llull de Barcelona. Actualment, és el director del
CETEI (Centre de Tecnologies Ituarte) de la Fundació Joan
XXIII i professor de Noves Tecnologies Aplicades a
l'Educació i investigador de la Universitat Ramon Llull,
membre del Grup de Recerca PSiTIC. És també
col·laborador del Projecte Edu21 i d'Infonomia.

Rosa Liarte

Rosa Liarte Alcaine és Llicenciada en Història per la
Universitat de Màlaga. Ha escrit nombrosos articles a la
revista ClasesHistoria. Ha exercit durant 2 anys com a
professora de Geografia i Història a l'IES Vega de Mijas, i
dos a l'IES Les Las Lagunas. Actualment és membre de
l'Equip Directiu (Secretària) de l'IES Cartima i exerceix en ell
també com a professora de Geografia i Història. La seva
afició són les noves tecnologies de la informació, i per això
ha creat el seu bloc de classe LeccionesdeHistoria.com d'ús
didàctic.
Marco Táboas treballa en vendes, comunicació i
màrqueting per a empreses turístiques des de fa gairebé 20
anys. Ha ocupat diferents llocs de responsabilitat dins de la
Direcció Comercial i de Màrqueting d'empreses.

Marco Táboas

Actualment també col·labora com a conferenciant i
professor per a diversos organismes i universitats com la
UIB, CESAG, AFEDECO o el iBit.org, impartint cursos i
tallers.

