JORNADA PQPI-CAPI
“UN REPTE PER A TOTHOM”
Presentació
La jornada que es presenta està lligada a l’educació i a la formació al llarg de la
vida per tothom. La decisió de prolongar el període d’escolarització més enllà
de l’ensenyament obligatori requereix un conjunt de decisions sobre l’educació
que no solament fan referència a l’educació, sinó també a la formació.
L’augment de l’abandonament escolar dels darrers anys ens ha fet reflexionar i
s’ha establert un sistema educatiu que contempla tots els joves i que estableix
les necessitats del moment que estam vivint. Per això, donam molta
importància a prolongar l’educació i formació, no atendre exclusivament els
aspectes educatius, sinó fent-la més inclusiva i de major qualitat, per tal que
estimulin i ajustin les expectatives de la comunitat escolar (professorat,
alumnat i famílies).
L’èxit personal i de les organitzacions depèn tant de la tècnica com de les
habilitats socials, educar en la societat del coneixement és crear oportunitats
perquè els joves desenvolupin les competències essencials.
DATA DE LA JORNADA: 14 d’abril de 2011
DURADA: de les 9.00h a les 15.00h
LLOC DE REALITZACIÓ: CEP de Palma, C/ Gregorio Marañón, s/n

PROGRAMA
9.00 h – 9.30 h Recepció dels assistents i lliurament de la documentació
9.30 h – 10.00 h Presentació de la jornada a càrrec de:
- Miquel Mestre Morey, director general de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent
- Juan José Díez, secretari PIME Balears
- Roser Amat Ortega, cap del servei de Planificació i Participació
10.00 h - 11.30 h Intervencions
- El retorn al sistema educatiu, Francisca Dolç, ATD del Servei PIP
- Prova d’accés a grau mitjà, Marga Bosch, AD del Servei PIP
- Acreditacions de competències professionals, Consuelo Verdejo,
ATD de l’IQPIB
- Escolarització d’alumnat, Guillem Salom, ATD del Servei
d’Escolarització, Informació, Títols i Convalidacions
- XESTIB: Cristina Guillem Cladera, assessora del GestIB 2.0
Torn obert de paraules, moderat per Francisca Dolç
11.30 h – 12.00 h Pausa-cafè
12.00 h – 13.00 h Justificació de les despeses dels programes
- Antonia Ramón i Miquel Fiol, assessors del Servei PIP
- Miquel Mascaró, cap de servei del FSE
Torn obert de paraules
13.00 h – 15.00 h Intercanvi d’experiències. Bones pràctiques educatives a
càrrec de:
- Joan Pons Morlà i Sara Collado, de Fundació per a Discapacitats de
Menorca
- Catalina Cristina Socies, de l’Associació Pa i Mel de Sa Pobla.
- Vanesa Heras de la Rosa i Margalida Jordà del projecte Naüm de
Palma.
- Sílvia Vidal, Claudia Forcano i Nerea Caballero de l’ Ajuntament de
Calvià.
15.00 h-16.00 h Cloenda i dinar

