Espais familiars: un lloc privilegiat de trobada

Curs acadèmic: 2017-2018

Activitat: 156025602

Esdeveniment:

Hores: 30

Modalitat: Formació per àmbits

Àrea formativa: Totes

Àmbit territorial: Mallorca

Forma de participació: Presencial

Línia estratègica
8. Comunitat educativa d’aprenentatge
Destinataris
Tècnics superiors d’educació infantil, mestres, mestres habilitats, grau d’educació
infantil i EAP que treballa a les escoles infantils públiques de Mallorca
Criteris de selecció
1. Persones que hagin indicat a la sol·licitud, el compromís per organitzar espais
familiars
2. Membres dels EAP que tinguin prevista la formació amb famílies o en espais
familiars
3. Coordinadores de les escoles públiques infantils de 1r cicle
4. Altres destinataris, prioritzant un o una de cada escola infantil, en cas de manca
de places al curs

Objectius
 Aprofundir en l’anàlisi de la parentalitat, a partir de les diferents realitats
de famílies que tengui cada centre
 Aprofundir en el coneixement del desenvolupament integral de l’infant de
0 a 3 anys
 Dotar d’eines i estratègies per a la intervenció i acompanyament a les
famílies
 Conèixer els criteris de qualitat per aplicar a els activitats amb famílies
 Compartir diferents propostes organitzatives d’activitats amb famílies,
dutes a terme en el curs
Continguts
 Noves mirades a la parentalitat
 Necessitats dels infants i les seves famílies
 Organització del suport i acompanyament a les famílies: espais familiars,
tallers, xerrades, jornades amb famílies, trobades puntuals, etc.
 Actitud i rols dels professionals que comparteixen espais familiars
 Avaluació i qualitat de les activitats amb les famílies
Metodologia
Es farà una detecció de necessitats de formació dels participants, a partir dels
models organitzatius amb les famílies dels centres que hi participin. Les ponents,
a partir de les idees prèvies dels assistents, i de les diferents realitats familiars,
donaran les eines per assolir els objectius
Transferència
Cada participant haurà de dissenyar una activitat amb les famílies i posar-la en
comú a la darrera sessió
Calendari inscripció, confirmació, renúncia i publicació llistes admesos
Data inscripció: Del 16/10/17 al 22/10/17
Data confirmació: Del 25/10/17 al 29/10/17
Data renúncia: Del 16/10/17 al 22/10/17
Data publicació llistes: 25/10/17
Calendari de la formació
Dia 9 de novembre de 2017
Dia 14 de desembre de 2017

Dies 11 i 25 de gener de 2018
Dies 1 i 22 de febrer de 2018
Dies 8 i 22 de març de 2018
Dia 12 d’abril de 2018
Dia 10 de maig de 2018
Lloc
CEP de Palma Jaume Cañellas Mut, c/ Gregorio Marañón, s/n
Horari
De les 17.30 a 20.30 hores.
Avaluació i certificació
 Inicial, amb l’anàlisi de les diferents tipologies familiars existents al centre.
Treball de camp i presentació de resultats
 Al llarg de tot el curs, coneixent les característiques i necessitats dels
infants de 0 – 3 i les seves famílies
 Aplicant les estratègies que s’hauran donat al curs, per avaluar
l’organització de l’activitat final que s’haurà realitzat a cada centre amb les
famílies.


Assistència del 85% de la durada total de l’activitat

Coordinació i informació
Francisca Mas Esteva
Directora de l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància
E-mail - institutprimerainfancia@dgice.caib.es
Tel. 971177749
Formadores
Maria Ferrer - Espais familiars – 18 hores
Catalina Quetglas – Organització d’espais familiars – 12 hores

