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Línia estratègica
1. Metodologies d'aprenentatge

Destinataris

Docents dels centres admesos a participar en el programa d'experiència formativa "Estades Pedagògiques entre
centres educatius" del curs 2019/2020.
S'informarà als centres participants el dia que els pertoca assistir a la sessió presencial. El primer grup de parelles de
centres assistirà dia 18/11 i el segon grup dia 19/11.

Criteris de selecció
Ser docent als centres admesos a participar en el programa d'experiència formativa "Estades Pedagògiques entre
centres educatius" 2019/2020.

Objectius
Facilitar al professorat la possibilitat d'observar de forma directa altres metodologies, enfocaments didàctics en els
processos d'aprenentatge dels alumnes i l'organització dels centres.
Afavorir la innovació educativa a partir de l'aprenentatge entre iguals entre els docents de les Illes Balears.
Empoderar els equips impulsors de les Estades Pedagògiques perquè comprenguin i assumeixin el seu rol en l'estada
i la transferència als centres.
Prioritzar i concretar els objectius d'aprenentatge de les estades a partir de l'anàlisi de les necessitats d'aprenentatge
del propi centre i el coneixement del contex i les fortaleses del centre acollidor.
Establir la forma de documentació de l'estada.
Planificar com es farà el retorn al centre acollidor.
Dissenyar el pla de transferència al centre d'origen.

Continguts
Les Estades Pedagògiques.
Els equips impulsors.
Determinació i concreció d'objectius de les estades.
Organitzaciió de l'estada.
La documentació.
El retorn al centre acollidor.
La transferència al centre d'origen.

Metodologia
La metodologia serà activa, reflexiva, participativa i enfocada cap a la transferència als centres per tal d'impulsar la
innovació educativa.
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Durant la formació es desenvoluparan aspectes del projecte i de la memòria comú de les parelles de centres.
Del total de les 40 hores de formació, 26 hores seran presencials (amb un 15% de ponència externa d'assistència
obligatòria) i 14 seran a distància a través del Moodle per dissenyar la transferència.

Transferència
Retorn al centre acollidor mitjançant l'aprenentatge i l'observació entre iguals.
Disseny del pla de transferència al centre d'origen per implantar la pràctica educativa innovadora.
Els centres es comprometen a incloure l'experiència formativa "Estades Pedagògiques entre centres educatius" a la
seva Programació General Anual.

Lloc
CEP Palma

Horari
18 o 19 de novembre de 10 a 14h i de 16 a 18.15h i a distància

Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 16 a dia 30 d'octubre 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 PRIMERA INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT
EDUCATIVA.
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 5 de novembre de 2019. Podreu consultar si heu estat admesos
cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l'esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos
seleccionant D.G. DE PRIMERA INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT EDUCATIVA. 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, no cal confirmar la vostra assistència.
6. La llista definitiva de participants es publicarà dia 15 de novembre de 2019.

Avaluació i certificació
Per optar a la certificació, l'assistència ha d'arribar, com a mínim, al 85% de la durada de l'activitat.
La sessió de ponència externa és obligatòria.
S'ha de participar activament a les activitats proposades a la formació i a les acordades a l'entorn virtual utilitzat.
Els docents que hagin fet la formació, hagin implementat el programa i hagin presentat la memòria, sempre que
aquestes activitats comptin amb una valoració positiva, tenen dret al reconeixement de 40 hores de formació
permanent del professorat.

Coordinació i informació
Lorena Valenzuela Porras.
Assessora de formació.
Servei de Normalització Lingüística i Formació.
Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.
Correu electrònic: lvalenzuela@dgice.caib.es
Tel.: 971 177 776, extensió 62304.

Formador
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Marta Pujadó Morató.
Llicenciada en Matemàtiques per la Universitat Politècnica de Catalunya, màster en Formació
del professorat per la Universitat Autònoma de Barcelona i postgrau en recursos, materials i
projectes d'educació pel desenvolupament per la Universitat de Barcelona.
Amb experiència en formació del professorat i transformació educativa. Ha treballat com a
Directora de formació a la fundació Empieza por Educar i com a formadora de professorat a
Enseña por México.
Ella mateixa es defineix com a ex-matemàtica reconvertida al sector educatiu. Creu fermament
que l'educació és la clau per construir una societat capaç d'adaptar-se a un món en canvi
constant i per aprendre a transformar-lo.
Actualment és Coordinadora de formació a Escola Nova 21.
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