Promoció de la salut (Mallorca)
Curs 2019-2020
Esdeveniment 16366
20 hores - 90 places
Mallorca
Mixt

Servei d'Innovació Educativa

21 de novembre de 2019 a 10 de març de 2020

Línia estratègica
7. Actualització científica, tècnica i de col·lectius específics

Destinataris

1. Coordinadors i coordinadores de salut dels centres educatius que participen en el Programa CEPS 2019-20.
2. Professionals docents dels centres educatius que participen en el Programa CEPS 2019-20.
3. Altres membres de la comissió de salut dels centres educatius que participen en el Programa CEPS 2019-20.
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 Destinataris.
2. L'ordre d'inscripció.
Els membres de la comissió de salut que no poden fer la sol·licitud d'inscripció al Portal de Serveis al personal, han
de sol·licitar la inscripció per correu electrònic a l'adreça sie@dgice.caib.es. Si són admeses i completen la formació
rebran un certificat de la Direcció General de Salut Pública i Participació.

Criteris de selecció
Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:
1. Coordinadors i coordinadores de salut dels centres educatius que participen per primera vegada en el Programa
CEPS.
2. Professionals docents dels centres educatius que participen per primera vegada en el Programa CEPS.
3. Coordinadors i coordinadores de centres educatius que ja han participat en el Programa CEPS.
4. Professionals docents de centres educatius que ja han participat en el Programa CEPS.
5. Altres membres de la comissió de salut de centres educatius que participen per primera vegada en el Programa
CEPS.
6. Altres membres de la comissió de salut de centres educatius que ja han participat en el Programa CEPS.

Objectius
Dissenyar o revisar el projecte de salut del centre educatiu d'acord al model CEPS (Centre Educatiu Promotor de la
Salut). Conèixer i comprendre el model CEPS.
Compartir les experiències sobre el procés de transferència de la formació al centre educatiu.

Continguts
El model CEPS. El projecte de salut del centre educatiu. El joc CEPS. Estratègies per al disseny o revisió del projecte,
la implantació i el desenvolupament del model CEPS en el centre educatiu.

Metodologia
La formació serà pràctica i consistirà en:
1. Activitats prèvies a l'inici de les sessions presencials:haver emplenat l'anàlisi de la situació (annex 3 en línia) amb
els membres de la comissió de salut del centre educatiu, lectura de documents senzills sobre el model CEPS (els
formadors i les formadores enviaran els documents per correu electrònic a cada participant), elaboració d'una llista
d'activitats relacionades amb la salut que ja es fan al centre; a llista s'ha de dur a la primera sessió presencial.
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2. Tallers pràctics, presencials i obligatoris per experimentar, conèixer i comprendre el model CEPS i per a dissenyar
o revisar el projecte de salut del centre educatiu. Els tallers seran els següents:
T1. Disseny del projecte de salut. Dues sessions de 3.5h cada una (21/11/2019 i 02/12/2019). Després de cada sessió
presencial, es reunirà la comissió de salut de cada centre educatiu per a la reflexió i la presa de decisions per a
l'elaboració del projecte de salut.
T2. El joc de taula CEPS actualitzat. Una sessió de 3.5h (09/12/2019) Després d'aquesta sessió presencial, es
reunirà la
comissió de salut de cada centre educatiu per a la reflexió i la presa de decisions per a l'elaboració del projecte de
salut.
T3. Experiències en el procés de disseny o revisió del projecte, les reflexions i la presa de decisions de la comissió de
salut i
la transferència a la comunitat educativa. Una sessió de 3.5h (10/03/2019)
3.Reunions de les comissions de salut de cada centre educatiu per transferir i reflexionar el que s'hagi treballat als
tallers presencials, així com a per a la presa de decisions per incloure al projecte de salut que es dissenyi.
4. Seguiment a distància, i presencial en els centres que ho sol·licitin.

Transferència
Cada participant elaborarà, juntament amb els altres membres del seu centre, un "Projecte de salut" adaptat a la seva
realitat educativa que reflecteixi el procés duit a terme i que contengui una reflexió sobre la transferència de la
formació a la pràctica educativa.

Calendari
Taller 1: 21/11/2019 i 02/12/2019 de 16.00 a 19.30 hores
Taller 2: 09/12/2019 de 16.00 a 19.30 hores
Taller 3: 10/03/2020 de 16.00 a 19.30 hores

Lloc
CEP de Palma "Jaume Cañellas Mut"

Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 6 a dia 12 de novembre de 2019 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 15 de novembre de 2019. 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 15 a dia 18 de
novembre de 2019 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
Assistència mínima obligatòria al 85% de les sessions presencials.
L'avaluació consisteix en fer correctament les activitats proposades, emplenar els qüestionaris que proposin els
formadors i les formadores del T2 i T3, participar en l'intercanvi d'experiències i lliurar el Projecte de salut fins el
31/01/2020 a l'adreça sie@dgpice.caib.es, seguint el model de l'annex 4 de la convocatòria del Programa CEPS
2019-2020.
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Coordinació i informació
Margalida Serra Tauler
Telf. 971 177 781 / 62317
mserra@dgpice.caib.es

Formadors
Maria Ramos Monserrat
Tècnica del Servei de Promoció de la Salut. Direcció General de salut Pública i Participació.

Cristina Mayol Quetglas
Tècnica de Coordinació de Drogues. Direcció General de Salut Pública i Participació.

Xavier Moyà Melero
Psicopedagog. Cooperativa Bauma.

Àrea: Totes Modalitat: Formació per àmbits
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