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Servei de Normalització Lingüística i Formació
17 de novembre de 2020 a 15 de juny de 2021

Línia estratègica
PQ 2024 3 Gestió d'equips i coordinació docent

Destinataris

Assessors dels Centres de Professorat de les Illes Balears.

Requisits
Assessors en actiu a un Centre de Professorat de les Illes Balears.
Requisits tècnics: equipament tècnic necessari per participar a les sessions presencials per videoconferència amb la
plataforma Zoom.

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.Definir models compartits per estructurar les fases de la pràctica reflexiva en les formacions en línia.
2.Conèixer eines, estratègies i recursos per treballar la pràctica reflexiva en les formacions en línia i disposar de
criteris compartirts per valorar-ne la utilitat.
3.Compartir experiències de pràctica reflexiva en formacions en línia per ajustar les pròpies actuacions formatives.

Continguts
1. Eines, estratègies i recursos per a la pràctica reflexiva en formacions en línia.
2. Definició d'estructures compartides de les fases de la pràctica reflexiva en formacions en línia.
3. Experiències pràctiques de formacions en línia basades en la pràctica reflexiva.

Metodologia
La formació té caràcter presencial i combina les sesions presencials per videoconferència amb el treball en línia en
petits grups heterogenis, amb representants dels diferents CEP.
Segueix l'estructura de la pràctica reflexiva i es fonamenta en la construcció compartida del coneixement.

Transferència
Els assessors duran a la pràctica actuacions formatives basades en les estructures compartides dissenyades en les
formacions en línia que desenvolupen, que després es posaran en comú per a l'elaboració d'un model compartit final.
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Calendari
Del 17 de novembre de 2020 al 15 de juny de 2021.

Horari
18/11: de 9:00 a 13:00.
19/11: de 15:30 a 19:30.
Resta de dies: a determinar.

Inscripció
Podeu fer la inscripció de la manera següent:
1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona, del 17 al 22 de novembre de 2020. El professorat que
no disposi de compte d'usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. 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 23 de novembre 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 dia30 de novembre de -1
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, dia 1 de gener de 2018, fins que s'ocupin les places lliures.
7. La llista definitiva de participants es publicarà dia 1 de gener de 2018.
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
Assistir amb una participació activa a un mínim obligatori del 85% de les sessions presencials.

Coordinació i informació
Magdalena Oliver Torelló
Assessora del Servei de Normalització Lingüística i Formació del Professorat
mmoliver@dgpice.caib.es

Formadors
Itziar Arratibel
CEP Ibsteam
Àrea: Totes Modalitat: Formació especialitzada
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