Programa Alerta Escolar Balear
2019-20 (Febrer-Palma)
Curs 2019-2020
Esdeveniment 16431
13 hores - 30 places
Mallorca
Presencial

Servei d'Atenció a la Diversitat
10 de febrer a 5 de març de 2020

Línia estratègica
PQ 1620 4 Educació inclusiva

Destinataris

Docents i ATE de centres educatius sostinguts amb fons públics de l'illa de Mallorca.

Requisits
En primer lloc, es prioritzaran els docents i educadors dels centres educatius, i en segon lloc els auxiliars tècnics
educatius.
Les persones que ja han participat a edicions anteriors de la formació d'Alerta Escolar Balear no poden ser admesos
a la formació, encara que podran assistir com a oients sempre que hi hagi places vacants.

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
Conèixer l'existència del registre del Programa Alerta Escolar Balear.
Adquirir els coneixements i habilitats necessàries per actuar adequadament en casos d'infants diagnosticats d'alguna
de les cinc patologies del Programa Alesta Escolar: epilèpsia/crisi convulsiva, al·lèrgia amb risc d'anafilàxia,
cardiopatia congènita amb risc de mort súbita, asma greu i/o diabetes dins l'àmbit escolar.
Aquirir els coneixements per facilitar un estil de vida saludable dels infants diagnosticats de les malalties esmentades
anteriorment, així com fer de l'escola un lloc segur.

Continguts
Programa Alerta Escolar i legislació actual.
Al·lèrgies: signes i símptomes.
Anafilaxi.
Actuació al medi escolar.
L'ús de l'adrenalina.
Asma: signes i símptomes.
Actuació al medi escolar.
Medicació.
Cambres d'inhalació.
Epilèpsia infantil i convulsions.
Signes i símptomes.
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Actuació al medi escolar.
Maneig de la medicació.
Cardiopaties congènites.
Taller de reanimació cardiopulmonar bàsica.
L'ús del desfibril·lador.
Diabetes infantil.
Alimentació.
Autoanàlisi.
Tractament.
La insulina.
Descompensacions agudes (causes, prevenció i tractament).
Situacions especials (educació física, excursions, colònies, festes, febre, vòmits, etc.).

Metodologia
Exposició dels continguts teòrics i realització de taller pràctic.
Els dies 11 i 12 de febrer el grup es desdoblarà en dos grups de 15 participants cada un per dur a terme el taller de
reanimació cardiopulmonar bàsica (aquest taller en RCP es realitzarà a l'Hospital Universitari de Son Espases).
El grup de les primeres 15 persones admeses en la llista definitiva realitzarà el taller dimarts dia 11 i l'altre grup amb
la resta de persones dimecres dia 12 de febrer.

Transferència
Els participants han d'elaborar una proposta d'actuació relacionada amb els continguts de la formació.
Aquesta activitat de transferència s'ha de trametre al correu electrònic ljaume@dgice.caib.es abans de dia 5 de març.

Lloc
CEP Palma i Hospital Universitari Son Espases

Horari
Dia 10 de febrer de 15:30 a 20:30 i dies 11, 12 i 13 de febrer de 16h a 20h.

Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 13 a dia 30 de gener 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 3 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 3 a dia 6 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, 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
És obligatori l'assistència al 85% de la durada de la formació així com el lliurament de l'activitat de transferència per
obtenir la certificació.
L'activitat de transferència serà avaluada tenint en consideració la idoneïtat de la proposta i coherència de les
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actuacions proposades en funció dels continguts treballats a la formació.

Coordinació i informació
Laura Jaume
ljaume@dgpice.caib.es

Àrea: Atenció a la diversitat Modalitat: Formació per àmbits
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