Formació inicial Centres Educatius
Promotors de la Salut (CEPS)
Curs 2020-2021
Esdeveniment 16581
30 hores - 30 places
Autonòmic
Mixt

Servei d'Innovació Educativa

29 de setembre de 2020 a 23 de març de 2021

Línia estratègica
PQ 2024 2 Convivència i benestar físic i emocional

Destinataris

Els destinataris són aquelles persones que figuren a continuació. Si el nombre de sol·licituds supera el de places
oferides, els criteris de selecció seran per aquest ordre:
1.Coordinadors de centres que participen per primera vegada en el Programa CEPS.
2.Docents de centres que participen per primera vegada en el Programa CEPS.
3.Coordinadors de centres educatius amb trajectòria en el Programa CEPS, que participen en el programa durant el
curs escolar 2020-2021 i que no han participat en altres convocatòries de formació Promoció de la salut.
4.Si el nombre de sol·licituds supera el de places, se seleccionaran les peticions per odre d'inscripció.

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
1.Conèixer el model de Centres educatius promotors de la salut.
2.Posar al dia el coneixement i la pràctica d'eines i recursos per treballar la promoció i l'educació per a la salut en els
centres educatius.
3.Guiar l'elaboració d'un projecte de salut basat en el model CEPS, que incorpori els continguts treballats en els
diferents mòduls i el disseny de l'avaluació del projecte.

Continguts
Mòdul 1.El model CEPS. Anàlisi de la situació i recull d'activitats que ja es fan al centre educatiu.
Mòdul 2.Elaboració del projecte de salut:
- El projecte de salut dels centres educatius.
- Presentació de recursos educatius per a cada eix temàtic.
- Priorització dels eixos que s'han de treballar al centre a partir dels resultats de l'anàlisi de la situació.
- Definició d'objectius i activitats.
- Procés de participació: per a qui i amb qui es fa el projecte de salut.
- Cronograma: seqüenciació d'activitats per a cada curs escolar.
- Criteris d'avaluació i indicadors d'avaluació del projecte de salut.
Mòdul 3. Intercanvi d'experiències:
- Reflexió compartida sobre el procés d'elaboració i la implantació del projecte de salut en el centre educatiu.
- Avaluació de la formació i propostes de millora.
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Metodologia
La formació es farà en la forma de participació mixta amb una fase presencial per videoconferència (11h) i una fase a
distància (19h).
Les dues fases es duran a terme pel Moodle (fweib.caib.es).
Tendrà un enfocament teòric i pràctic.
Es treballarà a partir de la realitat dels centres educatius tenint en compte la diversitat de necessitats que s'han
derivat de la crisi sanitària causada per la COVID-19.
S'empraran materials i recursos transferibles a l'aula i a les característiques dels centres.

Transferència
Dissenyar un projecte de salut que s'haurà de presentar dins els terminis establerts.

Horari
Fase presencial per videoconferència dies: 29/09, 6/10, 20/10, 27/10, 17/11 i 23/03

Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 4 a dia 11 de setembre 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 16 de setembre 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 17 a dia 24 de
setembre 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.
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 obtenir una avaluació positiva en la formació i la posterior certificació, les persones que hi participin hauran de:
Assistir a totes les sessions presencials per videoconferència.
Realitzar totes les tasques obligatòries dins els terminis establerts i obtenir una qualificació positiva de totes elles.
Lliurar el projecte de salut màxim fins el 31/01/2021.

Coordinació i informació
Margalida Serra Tauler
Servei d'Innovació Educativa
mserra@dgpice.caib.es
Telf 971 177 781
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Formador
Esther Baquero Toledo
Llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat de Girona. Professora de Didàctica de l'avaluació en
l'especialitat de Biologia i Geologia en el Màster de Formació de Professorat de la UIB. Professora de Biologia i
Geologia, coordinadora d'innovació pedagògica i formació del professorat i membre de la comissió de salut de l'IES
Josep Sureda i Blanes.

Àrea: Totes Modalitat: Programa d'exp. formativa
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