Instruccions per participar en el Programa de Cooperació (Centres Educatius
per a la Ciutadania Global i Transformadora) per al curs 2020-2021
Primer
Objectius
a) Fomentar els valors humans en el desenvolupament curricular que es duu a
terme des dels centres educatius per tal de promoure la igualtat, la solidaritat,
el respecte a la natura, a les cultures i als drets humans.
b) Impulsar l’educació per a la transformació social (EpTS) a partir d’accions
avaluables, individuals i col·lectives, amb la intenció d’aconseguir una societat
més justa i equitativa.
c) Afavorir sinergies entre els centres educatius, les entitats socials de cooperació
i les xarxes que gestionen les Organitzacions No Governamentals de
Desenvolupament (ONGD) i els Fons Insulars de Cooperació.
d) Afavorir les pràctiques educatives reflexives que fomentin la consciència local
des d’una perspectiva global corresponsable.
e) Promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en
pràctiques de transformació social als centre educatius i a l’entorn.
Segon
Modalitat i línia estratègica del Pla Quadriennal de Formació Permanent del
Professorat 2020-2024, amb el Pla Director de la Cooperació al
Desenvolupament de les Illes Balears 2020/2023 i vinculació amb els
Objectius de Desenvolupament Sostenible
Modalitat de formació: programa d’experiència formativa (PEF)
Línia estratègica: 1. Metodologies i avaluació competencials i
inclusives
ODS: 1. Fi de la pobresa; 2. Fam zero; 3.Salut i benestar; 4. Educació de qualitat; 5.
Igualtat de gènere; 6. Aigua neta i sanejament; 7. Energia assequible i no
contaminant; 8. Treball decent i creixement econòmic; 9. Indústria, innovació i
infraestructura; 10. Reducció de les desigualtats; 11. Ciutats i comunitats
sostenibles; 12. Producció i consum responsables; 13. Acció pel clima; 14. Vida
submarina; 15. Vida d’ecosistemes terrestres; 16. Pau, justícia i institucions sòlides
i 17. Aliances per assolir els objectius.
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Tercer
Destinataris
Centres docents sostinguts amb fons públics d’ensenyaments no universitaris
regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació en l’àmbit de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i que imparteixin educació infantil,
educació primària i educació secundària obligatòria, formació professional bàsica
o educació de persones adultes durant el curs 2020-2021.
Quart
Descripció del programa i activitats
Aquest programa es basa en el treball conjunt dels centres educatius amb
Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament (ONGD) inscrites al
Registre d’organitzacions no governamentals de desenvolupament de les Illes
Balears (Decret 15/2018, de 8 de juny) i els Fons Insulars de Cooperació a partir de
l’aplicació d’estratègies i activitats conjuntes, que esdevenen motivació,
aprenentatge i seguiment entre els centres educatius i les entitats externes, amb
la finalitat de conscienciar i actuar a favor de la transformació social.
El Programa de Cooperació fa èmfasi en el treball conjunt, amb xarxa, i obert a la
comunitat, per al foment de la consciència local des de la perspectiva global
oferint eines i recursos per aconseguir una societat més solidària, igualitària i
respectuosa. Es treballen els eixos temàtics següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Enfocament de gènere.
Cultura de la pau.
Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat.
Sostenibilitat econòmica i social, i comerç just.
Medi ambient, territori i naturalesa.

Cada centre educatiu seleccionarà un màxim de dos eixos amb els quals vol
treballar tenint present la seva transversalitat.
El Programa de Cooperació s’estructura de la manera següent:
a) Centres educatius que inicien el Programa de Cooperació:
–

–
–

Selecció i contacte amb una o vàries ONGD amb relació a l’eix temàtic a
treballar per elaborar el projecte conjuntament (consultar l’enllaç Guia
d'activitats educatives i recursos per a la ciutadania global i transformadora).
Presentació del projecte de cooperació elaborat conjuntament amb
l’ONGD corresponent, segons el model, que es lliurarà amb la sol·licitud.
Assistència a la formació obligatòria (15 hores presencials) del professorat
que implementi el programa a l’aula, organitzada pel Servei d’Innovació
Educativa, dins el primer trimestre del curs 2020-2021. La primera sessió de
la formació consistirà a oferir els fonaments i bases de l’educació per al
desenvolupament als centres educatius que s’inicien en el programa; les
altres sessions es faran conjuntament amb els centres educatius que ja
tenen una trajectòria en educació o per a la ciutadania global basada en la
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formació en noves metodologies d’aprenentatge, actualització de
coneixements i intercanvi d’experiències.
b) Centres educatius que continuen en el Programa de Cooperació:
–

–
–

Selecció i contacte amb una o vàries ONGD amb relació a l’eix temàtic a
treballar per elaborar el projecte conjuntament (consultar l’enllaç Guia
d'activitats educatives i recursos per a la ciutadania global i transformadora).
Presentació del projecte de cooperació elaborat conjuntament amb
l’ONGD corresponent, segons el model, que es lliurarà amb la sol·licitud.
Assistència a la formació obligatòria (12 hores presencials) del professorat
que implementi el programa a l’aula, organitzada pel Servei d’Innovació
Educativa, dins el primer trimestre del curs 2020-2021. Les sessions
formatives continuaran amb la formació en noves metodologies
d’aprenentatge, actualització de coneixements i intercanvi d’experiències.

Cinquè
Compromisos de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca (a més dels
compromisos generals de les bases de la convocatòria unificada dels
programes de formació i innovació educativa)
a) Nomenar una persona, del Servei d’Innovació Educativa, responsable del
Programa de Cooperació.
b) Afavorir la comunicació amb el coordinador o la coordinadora de la Comissió
de Cooperació prioritzant els centres educatius que inicien el programa.
c) Expedir la proposta de certificació dels docents participants que hi tenguin
dret amb el reconeixement de 30 hores de formació permanent del
professorat. A la persona que coordini el programa se li certificarà un 25% més
del total d’hores de l’activitat formativa.
Sisè
Compromisos de la Conselleria d’Afers Socials i Esports
a) Nomenar una persona, del Servei de Cooperació, responsable del Programa
de Cooperació.
b) Posar a l’abast dels centres educatius activitats i tallers d’entitats (ONGD) que
treballen l’eix o eixos temàtics.
c) Establir mecanismes de seguiment i aplicació d’estratègies a través de les
entitats (ONGD) que col·laborin en el projecte de centre per tal de valorar
l’impacte i l’assoliment dels objectius al llarg del curs escolar.
d) Col·laborar en el disseny del programa formatiu.
e) Afavorir la comunicació amb el coordinador o la coordinadora de la Comissió
de Cooperació, prioritzant els centres educatius que inicien el programa.
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Setè
Compromisos dels centres (a més dels compromisos generals de les bases de
la convocatòria unificada dels programes de formació i innovació educativa)
i coordinació del programa
a) Elaborar un projecte de cooperació coordinat amb l’entitat o entitats amb les
quals es treballa de manera conjunta.
b) Promoure la constitució de la Comissió de Cooperació del centre amb
representants de la comunitat educativa i entitats socials de cooperació.
c) Lliurar la documentació i facilitar la informació requerida a la persona
responsable de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.
La persona del claustre que coordini el programa té les funcions següents:
a)
b)
c)
d)

Presentar el projecte de cooperació.
Coordinar el desenvolupament del projecte.
Facilitar la informació requerida pel Servei d’Innovació Educativa.
Elaborar la memòria final.

Vuitè
Valoració de les sol·licituds
1. Per instruir el procediment derivat d'aquesta convocatòria es constitueix una
comissió de valoració integrada pels membres següents:
a) Cap del Servei d'Innovació Educativa o persona en qui delegui, que actua
com a presidenta.
b) Cap del Servei de Cooperació o persona en qui delegui.
c) Cap del Servei de Normalització Lingüística i Formació o persona en qui
delegui.
d) Inspector del Departament d'Inspecció Educativa, designat pel cap del
Departament d'Inspecció Educativa.
e) Tècnic del Servei de Cooperació.
f) Tècnic del Servei d'Innovació Educativa, que actua com a secretari.
2. La Comissió també pot convocar a les sessions altres persones que, per raons
tècniques, estiguin implicades en el programa.
3. Són funcions de la Comissió:
a) Examinar les sol·licituds presentades.
b) Requerir els sol·licitants perquè completin la documentació preceptiva o
rectifiquin les deficiències detectades a la sol·licitud.
c) Comprovar que els centres educatius sol·licitants compleixen els requisits
de participació al programa.
d) Publicar la llista provisional de centres admesos i exclosos al web del Servei
d'Innovació Educativa
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=1725
e) Resoldre les al·legacions rebudes dins el període de temps establert.
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Novè
Selecció dels centres
1. La Comissió de Valoració ha de seleccionar els centres d’entre les sol·licituds
rebudes que compleixen els requisits, fins a un màxim de 25 centres. En el cas
que el nombre de sol·licituds superi les places ofertes, aquestes s’han de
prioritzar seguint els criteris següents:
–
–

La qualitat de la justificació i l'adequació als objectius del programa
d'experiència formativa segons el projecte presentat.
El nombre de docents participants amb relació al total del claustre.

2. En el cas que hi hagi empat, s’han de prioritzar segons l’ordre de registre
d’entrada de la sol·licitud.
3. Els centres interessats poden formular les al·legacions a la llista de centres
seleccionats en un termini de tres dies naturals comptadors a partir de la data
de publicació de la llista provisional.
Desè
Servei responsable coordinador de la Conselleria d'Educació, Universitat i
Recerca
Servei d'Innovació Educativa
Tel. 971 177 781 (ext. 62313)
sie@dgpice.caib.es
Onzè
Entitats col·laboradores
El servei corresponsable del Programa de Cooperació és el Servei de Cooperació
de la Direcció General de Cooperació de la Conselleria d’Afers Socials i Esports.
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