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Línia estratègica
PQ 1620 6 TIC i competència digital

Destinataris
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 difusió a la plataforma eTwinning i als projectes de bones pràctiques fets a les Illes Balears i altres comunitats.
Ensenyar les passes per fer el registre a la plataforma i recerca de socis per engegar un projecte.
Conscienciar als equips directius de l'enriquiment que suposen els projectes eTwinning als centres.
Aprendre a elaborar, avaluar i desenvolupar els projectes en els nivells de primària, secundària i formació
professional.

Continguts
Fonaments bàsics de la plataforma europea eTwinning.
Estructura dels projectes amb segells de qualitat en els nivells de formació professional, secundària, primària i
infantil.

Metodologia
Es combinarà l'exposició dels continguts i la feina guiada en equips de treball per a la part pràctica que es realitzi als
tallers.

Transferència
Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 3 a dia 10 de març de 2020 de la manera següent:
Carrer del Ter, 16, 07009 Palma
Tel.: 971 177 776 Fax: 971 176 950 Web: http//snlf.caib.es

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 12 de març 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 12 a dia 26 de març
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, 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
Assistència obligatòria al 100% de la formació per poder certificar.
Participació activa durant les sessions del taller.
Respondre el qüestionari d'avaluació a l'acabament de l'activitat.

Coordinació i informació
Àrea: Totes Modalitat: Activitat puntual de formació

Carrer del Ter, 16, 07009 Palma
Tel.: 971 177 776 Fax: 971 176 950 Web: http//snlf.caib.es

