EDUTECA. Biblioteca escolar digital de
les Illes Balears (Mallorca)
Curs 2019-2020
Esdeveniment 16480
20 hores - 80 places
Mallorca
Mixt

Servei d'Innovació Educativa
26 de febrer a 25 d'abril de 2020

Línia estratègica
PQ 1620 1 Metodologies d'aprenentatge

Destinataris

Professorat interessat a utilitzar EDUTECA, que és una plataforma de més de 3000 documents digitals (llibres i
audiollibres) en diversos idiomes i de diversos nivells educatius que s’ofereix com a Biblioteca Digital gratuïta per a
famílies, alumnat i professorat dels centres sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.
Prioritat a la persona coordinadora/responsable de la biblioteca escolar o membres de la comissió de biblioteca
escolar.
Professorat en actiu de tots els nivells educatius, de centres públics i concertats.

Requisits
Els i les participants han de dur un ordinador portàtil o tauleta per poder accedir a la plataforma.

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
Donar a conèixer EDUTECA i les seves funcions.
Estratègies de dinamització i difusió de la plataforma digital (llibres i audiollibres).
Facilitar eines del programa, per crear i posar en marxa un pla lector (per diversos nivells educatius).
Facilitar eines del programa, per crear i posar en marxa un club de lectura virtual.

Continguts
La importància de la lectura i els mediadors en el procés educatiu, utilització d'eines com la biblioteca digital i club de
lectura virtual.
Funcionalitats d'EDUTECA, posada en marxa i resolució de dubtes.
La plataforma web del programa.
Carrer del Ter, 16, 07009 Palma
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Metodologia
Sessió presencial i obligatòria, teòrico-pràctica on els participants rebran indicacions i eines necessàries per treballar
amb EDUTECA amb l'alumnat a l'aula.
Sessions pràctiques a distància per orientar sobre la implantació i el desenvolupament de la plataforma en les seves
diverses funcionalitats i per propiciar l'intercanvi d'experiències.
Formació activa i participativa en línia mitjançant el Moodle: fòrum, activitats, xats... (fweib.caib.es).

Transferència
1- Realització d'un pla lector, amb preguntes de diversos tipus.
2- Creació d'un club de lectura virtual.
3- Memòria final de com s'ha posat en marxa la biblioteca digital EDUTECA en el centre educatiu, si s'escau.

Calendari
Sessió presencial dia 26 de febrer de 9.30 a 13.30h
Part en línia des del 26 de febrer de 2020 fins al 25 d'abril de 2020.
Les activitats de transferència s'han de presentar com a màxim fins a 2 mesos després de la sessió presencial
mitjançant el moodle.

Lloc
CEP de Palma
C/Gregorio Marañón, s/n Palma

Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 5 a dia 17 de febrer de 2020 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 19 de febrer de 2020. 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, cal confirmar la vostra assistència de dia 19 a dia 24 de
febrer de 2020 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, de dia 24 a dia 25 de febrer de 2020, fins que s'ocupin les places lliures.
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
Per poder obtenir una avaluació positiva en la formació i la posterior certificació, els participants han d'assistir al
100% de la sessió presencial i tenir una valoració positiva en les activitats de transferència, que s'han de presentar
com a màxim fins a 2 mesos després de la sessió presencial mitjançant el moodle.
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Coordinació i informació
Lluïsa Viver Garrido
ATD Servei d'Innovació Educativa
Telèfon 971177781 Ext. 62305

Formadors
Luz Ruiz Lerma
Customer Success Manager de l'empresa Odilo, que desenvolupa la plataforma EDUTECA.

Manuel Morillas Moreno
Customer Success de l'empresa Odilo, que desenvolupa la plataforma EDUTECA.

Àrea: Totes Modalitat: Formació per àmbits
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