Amb data 30 d’octubre de 2019 i essent les 10:00h es reuneixen els membres del
Consell del Centre de Professorat de Calvià amb el següent orde del dia:
1 . Constitució del Consell de CEP (període 2019-2022).

Gabriela Spano *
Presidenta
Joana Ain Pol *
Secretària

2.Pla Anual del CEP 2019-20

Nela Hidalago
Representants Assessors

3. Informacions diverses.
4. Torn obert de paraules.

Aurora Correa *
Representants Assessors

1 . Constitució del Consell de CEP (període 2019-2022).
La Directora del CEP explica que després del primer curs de funcionament del
centre, dins el període ordinari de renovació dels Consell del CEP, s’ha dut a terme
l’elecció dels membres que passen a constituir, des del dia d’avui, el Consell del
Centre de Professorat de Calvià pel període 2019-2022.
Així doncs, el membres electes i proposats pels diferents organismes representats
són:

M.Angel Girona*
Representant Docents
Aina Llucia Serra Heredia*
Representant Docents

Joana Ma Mas Cuenca ***
Representant Docents

Silvia Carol **
Representant EAP/EOEP

Gabriela Spano Figueroa
Presidenta

Lorena Valenzuela
Representant del Servei de Formació
del Professorat de la Conselleria
d’Educació.

Joana Ain Pol Roman
Secretària

Cecilia Valls *
Representant Ajuntament

Nela Hidalgo García
Representants Assessors

* Hi assisteixen.
** S’han excusat d’assistir-hi.
*** No hi assisteixen.

Aurora Correa Garau
Representants Assessors

M.Angel Girona Llobera
Representant Docents
Aina Llucia Serra Heredia
Representant Docents

Joana Ma Mas Cuenca
Representant Docents

Silvia Carol González
Representant EAP/EOEP
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Lorena Valenzuela Porras
Representant del Servei de Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació.
Cecilia Valls Cabot
Representant Ajuntament
2.Pla Anual del CEP 2019-20
La Directora repassa els punts més destacats del Pla Anual dels que els membres ja
havien rebut una còpia de l’esborrany amb la convocatòria d’aquesta reunió.
S’aprofita l’ocasió per presentar a les diferents assessores i al Personal no Docent.
Es repassen els objectius del present curs escolar, segon curs de funcionament del
centre, i es fa un resum de les inversions més destacades que s’han realitzat en el
local durant el primer curs ( instal·lació elèctrica, compra de mobiliari, instal·lació
telefònica, automatització de les barreres i compra de material informàtic,
bibliogràfic i fungible).
3. Informacions diverses.
La Directora informa que enguany es procedirà a l’avaluació del Pla Quadriennal de
Formació del Professorat 16-20 i a la recollida de propostes pel nou Pla. Que amb
aquesta finalitat s’organitzaran unes Jornades Participatives de les que s’informarà
pertinentment i a la que es conviden als docents presents a participar-hi.
Es comenta la impossibilitat de realitzar formacions en el local actual del CEP i es
comenta que es te previst contar amb els centres de la zona i amb les instal·lacions
del CEP de Palma per la realització de les diferents activitats al llarg del curs.
4. Torn obert de paraules.
El Sr. Girona planteja una pregunta a la representant del Servei de Formació en
relació a l’obligatorietat dels funcionaris en pràctiques de participar en la formació del
centre on realitzen l’any de pràctiques. Refereix que en ocasions el tema no és del
seu interès i que alguns dels seus companys que es troben en aquesta situació
voldrien poder escollir la formació en la que s’inscriuen. La Sra. Valenzuela es
compromet a traslladar el seu comentari als responsables del Servei i la Directora del
CEP comenta que s’ha de tenir en compte que la intenció d’aquesta norma és la de
promoure la cultura de formació al propi centre impulsant el seu valor transformador.
A les 11:30 h es dóna la sessió per acabada, de la qual, com a secretària, estenc
aquesta acta
Vistiplau ƒ

Vistiplau ƒ

La secretària

La Directora

ƒ
Joana Aina Pol Roman

Gabriela Spano Figueroa
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