L'educació afectiva i sexual. Amb tots
els sentits
Curs 2021-2022
Esdeveniment 17048
20 hores - 25 places
Autonòmic
Mixt

Servei d'Innovació Educativa
2 de febrer a 10 de març de 2022

Línia estratègica
PQ 2024 2 Convivència i benestar físic i emocional

Destinataris

DESTINATARIS: Personal docent de centres sostinguts amb fons públics que imparteixen estudis d'Educació
Secundària Obligatòria (ESO) o Formació Professional Bàsica (FPB).
CRITERIS DE SELECCIÓ:
1. Orientadors/orientadores.
2. Docents coordinadors/coordinadores de convivència o de coeducació.
3. Tutors/tutores d'Educació Secundària Obligatòria o FPB.
4. Altres docents d'ESO o FPB.
IMPORTANT: Indicau el càrrec, curs i nivell que impartiu a la sol·licitud d'inscripció.

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
Promoure una visió positiva i saludable de la sexualitat.
Facilitar eines al professorat per poder desenvolupar l'educació afectiva i sexual en els centres educatius.
Afavorir que la gent jove pugui gaudir d'una vida afectiva i sexual agradable i saludable, així com prevenir els
embarassos no desitjats, el VIH i les altres infeccions de transmissió sexual.

Continguts
L'educació afectiva sexual
La sexualitat
L'afectivitat i la sexualitat
L'eròtica
La conducta sexual
L'art d'estimar

Metodologia
Es crearà una aula virtual al Moodle per coordinar actuacions, treballar els temes, compartir material i experiències i
presentar l'activitat de transferència.
Formació mixta (sessions presencials per videoconferència a través de Zoom i sessions a distància a través de
Moodle): setmanalment cada participant treballà un bloc i al final de cada bloc hi haurà una sessió en línia amb les
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formadores.
L'enllaç i l'ID al Zoom es publicarà a l'aula virtual del Moodle.

Transferència
Elaboració d'una reflexió sobre el procés per transferir a l'aula i al centre del que s'ha treballat a la formació.

Calendari
Fase a distància: del 2 de febrer al 10 de març de 2022.
Fase presencial per videoconferència : 9, 16 i 23 de febrer i 2 de març de 2022 de 16.30 a 17.30h

Lloc
Zoom i Moodle

Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 10 a dia 20 de gener de 2022 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. 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 24 de gener de 2022. 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 25 a dia 31 de
gener de 2022 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.
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.
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d'una sol·licitud d'inscripció a una activitat formativa implica el
següent tractament de dades personals: https://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4784452.

Avaluació i certificació
Assistència obligatòria del 100% a les sessions presencials per videoconferència.
Realitzar les tasques proposades al Moodle en els terminis establerts.
Lliurar l'activitat de transferència (fins el 10 de març)
Emplenar el qüestionari de valoració del Portal del Personal (del 10 al 17 de març)
Una vegada finalitzat el procés de certificació, l'activitat es tancarà. En aquest moment us enviarem un correu
electrònic a l'adreça que heu posat a la vostra sol·licitud. Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal,
apartat Formació dels docents, Activitats internes.
Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada. Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a
qualsevol aclariment. Disposau d'un termini de 90 dies des de l'enviament del correu electrònic per presentar una
reclamació al servei organitzador, si s'escau.

Coordinació i informació
Margalida Serra Tauler
mserra@dgpice.caib.es
Telf 971 177 781
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Formadors
Margalida Ordinas Vaquer
Infermera i sexòloga. Coordinació Autonòmica de Sida i Sexualitat. Direcció General de Salut Pública i Participació.
Conselleria de Salut i Consum.

Antònia Maria Tomàs Vidal
Infermera i sexòloga. Coordinació Autonòmica de Sida i Sexualitat. Direcció General de Salut Pública i Participació.
Conselleria de Salut i Consum.

Àrea: Totes Modalitat: Formació per àmbits
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