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Línia estratègica
7. Actualització científica, tècnica i de col·lectius específics

Destinataris

Aquesta formació està destinada als docents dels camps d'aprenentatge de les Illes Balears i als coordinadors de la
comissió ambiental dels centres que participen en el programa de centres ecoambientals del curs 2018-2019.
Cristeris de selecció, per aquest ordre, i tenint en compte l'ordre d'inscripció: 1r Docents dels camps d'aprenentatge
de les Illes Balears. 2n Coordinadors de la comissió ambiental que participen en el programa de centres
ecoambientals del curs 2018-2019.

Criteris de selecció
Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:
1. L'ordre de preferència que figura a l'apartat de DESTINATARIS.
2. L'ordre d'inscripció.

Objectius
Millorar les actuacions de comunicació amb els centres educatius.
Dissenyar i valorar la implementació de seqüències didàctiques d'activitats transversals als camps d'aprenentatge
d'acord amb el model competencial.
Conèixer el funcionament del programa de centres ecoambientals.
Identificar quins elements han contribuït a la transformació educativa de l'escola.
Dissenyar estratègies de treball en xarxa entre els camps d'aprenentatge i els centres educatius del programa de
centres ecoambientals.

Continguts
L'experimentació didàctica als camps d'aprenentatge.
El model d'aprenentatge competencial.
La comunicació entre els centres educatius i els camps d'aprenentatge.
Didàctica de les activitats d'aprenentatge.
L'avaluació de l'estada: la percepció immediata del professorat, la de l'alumnat, la contribució de l'estada a la millora
dels resultats de l'alumne al centre educatiu i la inclusió d'indicadors d'avaluació.
Què entenem per educació per a la sostenibilitat en els centres educatius? Quins són els objectius del programa de
centres ecoambientals i com s'organitzen? L'acció educativa d'un centre ecoambiental.
Anàlisi de projectes concrets de centre educatius adherits al progama de centres ecoambientals que han suposat una
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transformació per a l'escola i el seu entorn.
La corresponsabilitat en la resolució dels problemes ecoambientals.

Metodologia
A partir de la formació dels camps d'aprenentatge de les Illes Balears, realitzada el mes de gener de 2019 a Lleida,
amb els camps d'aprenentatge i les escoles verdes de Catalunya, s'ha organitzat aquesta formació amb l'objectiu de
siguir compartint experiències educatives i enriquir-nos professionalment en temàtiques mediambientals, a partir de
la realitat dels nostres camps d'aprenentatge, des d'un enfocament teòrico-pràctic.
Assistiran els docents dels camps d'aprenentatge de Catalunya.

Lloc
Camps d'aprenentatge: Es Palmer i Orient.

Horari
DIJOUS 27 JUNY, CAMP D'APRENENTATGE ES PALMER:
9.30 h Benvinguda institucional i presentació de la formació.
PRESENTACIÓ D’EXPERIÈNCIES: CENTRES ECOAMBIENTALS
10.00 h LA RUTA DE L’AIGUA PER FELANITX AMB BICICLETA a càrrec de Juan José Mercado i Joan Tugores de
l’IES Felanitx (Mallorca)
10.30 h ENS POSAM AL CORRENT DE LES RENOVABLES AMB L’ENERGIA SOLAR a càrrec d’Armand Basilio i
Carmen Piqueras del CEIP Santa Gertrudis (Eivissa)
PRESENTACIÓ D’EXPERIÈNCIES: CAMPS D’APRENENTATGE
11.00 h EL SISTEMA INFORMÀTIC DE SOL•LICITUDS I L’EXPLOTACIÓ DE DADES DELS CAMPS
D’APRENENTATGE DE LES ILLES BALEARS (GestIB) a càrrec d’Antoni Isern del Camp d’Aprenentatge Son Ferriol
(Mallorca)
11.30 h Pausa
12.00 h GEOLOGIA AL CAMÍ DE CAVALLS a càrrec de Carlos Beguiristain del Camp d’Aprenentatge Far de
Cavalleria (Menorca)
12.30 h EL CAMP AGRÍCOLA a càrrec de Rafel Bonnin del Camp d’Aprenentatge Son Ferriol (Mallorca)
13.00 h REDOL VERD A EIVISSA a càrrec de Pere Planells i Eva Rincón del Camp d’Aprenentatge Sa Cala (Eivissa)
13.30 h FORMENTERA EN LES TEVES MANS a càrrec de Jaume Font del Camp d’Aprenentatge de Formentera
14.00 h UN LLOC AL PONENT DE MENORCA a càrrec de Margalida Cifre i Joan Uris del Camp d’Aprenentatge Es
Pinaret (Menorca)
14.30 h Dinar
16.30 h Itinerari a peu Es Trenc
PLATJA I SISTEMA DUNAR a càrrec de Catalina Perelló i Pau Vich del Camp d’Aprenentatge Es Palmer (Mallorca)
19.30 h Final de l'itinerari
DIVENDRES 28 JUNY, CAMP D'APRENENTATGE ORIENT:
10.00 h Itinerari a peu Pas de s’Estaló
SERRA DE TRAMUNTANA 3.0 a càrrec Gabriel Cabot i Antoni Rosselló dels Camps d’Aprenenatges d’Orient i
Binifaldó (Mallorca)
12.00 h Pausa
12.30 h Experiència d’Aprenentatge Servei, TOCAM ORIENT AMB EL COR a càrrec de Susana Mendieta i Francisco
Solera del CC Sant Antoni Abat (Mallorca)
13.00 h Torn obert de paraules
Aprofitament
Cloenda
14.00 h Dinar (opcional)

Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 7 a dia 19 de maig de 2019 de la manera següent:
1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d'usuari, no
podrà accedir al Portal del Personal. Si teniu problemes per accedir al portal podeu trobar informació a
http://weib.caib.es/Suport/solicitud_email/sol_email_.htm. Al menú principal de l'esquerra trobareu Formació dels
DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau D.G. DE F. PROFESSIONAL I F. DEL PROFESSORAT.
2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l'apartat INSCRIU-TE de l'activitat i emplenau tots els camps del
formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d'acord amb la vostra situació actual si s'escau, especialment el
centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar
la inscripció i la llista d'espera.
3. La llista d'admesos provisional es publicarà dia 21 de maig de 2019. Podreu consultar si heu estat admesos
Carrer del Ter, 16, 07009 Palma
Tel.: 971 177 776 Fax: 971 176 950 Web: http//snlf.caib.es

cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l'esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos
seleccionant D.G. DE F. PROFESSIONAL I F. DEL PROFESSORAT. La llista d'espera, si s'escau, es publicarà també a
la mateixa pàgina.
4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 21 a dia 28 de maig
de 2019 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini
implicarà la pèrdua de plaça.
5. La llista d'admesos s'actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
6. Si les places no s'han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d'espera per
estricte ordre de preferència.
IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l'activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de
participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

Avaluació i certificació
Assistència mínima obligatòria del 85% de la durada de la formació.

Coordinació i informació
Isabel Brunet Bauzà
Servei d'Innovació Educativa
ibrunetbauza@dgice.caib.es
Telèfon 971177781 Extensió 62313

Àrea: Totes Modalitat: Activitat puntual de formació
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