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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
Dotar al professorat d'estratègies per avaluar per competències.

Continguts
Avaluació per competències Mecanismes necessaris per l'avaluació competencial 

Metodologia
Centrada en la reflexió sobre la pràctica docent, el contrast amb experts i la construcció de coneixements entre 
iguals.
Treball en l'entorn virtual moodle, com a carpeta d'aprenentatge grupal.
Valoració global dels resultats de l'experimentació i avaluació del procés formatiu.

Transferència
Elaboració i desenvolupament d'un pla d'acció de la nova pràctica a l'aula i/o al centre.
Recollida d'evidències i documentació del procés formatiu.

Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 8 a dia 24 de gener de 2021 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 CEP DE CALVIÀ.

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

Passeig d\'Illetes, 4, local 15-16, 07181 Ses Illetes
Tel: 971 594 099 Fax: pendent Web: http://cepcalvia.caib.es



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 25 de gener de 2021. 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 CEP DE CALVIÀ. 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 de gener a dia 1
de febrer de 2021 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
Per als participants a les activitats formatives serà condició necessària per al reconeixement: La participació
continuada i activa amb assistència obligatòria al 90% de les hores totals.
La participació activa en l'entorn virtual Gsuite.
Realització del qüestionari d'avaluació al Portal del Personal.

Coordinació i informació
Coordinador
Enrique Sánchez Nievas

Assessora de l'àmbit lingüístic, social i artístic 
Nela Hidalgo Garcia
Centre de professorat Calvià
Telèfon 971594099
nelahidalgo@cepcalvia.es

Formador
Mila Naranjo Llanos

És professora d'universitat, Llicenciada en Psicopedagogia i Doctora en Psicologia per la
Universitat de Barcelona. És professora en els Graus de Psicologia, Mestres d'Educació Primària
i Mestres del Doble Grau d'Infantil i Primària amb menció en Llengua Anglesa. També al Màster
en Educació Inclusiva. Va treballar a l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona, a la Universitat
de Barcelona i a la Universitat Oberta de Catalunya. S’ha especialitzat en temes d'avaluació
inclusiva, aprenentatge cooperatiu, i millora dels processos d'ensenyament i aprenentatge.
Pertany al GRAD (Grup de Recerca sobre Atenció a la Diversitat). Ha publicat diversos articles
en revistes científiques com Cultura y Educación, Bristish Journal of Educational Technology,

Revista de Educación, entre d'altres. Assessora centres d’infantil, primària i secundària a l’Estat espanyol en relació a
la implementació de l'Aprenentatge Cooperatiu a les aules.  

Àrea:         Totes                           Modalitat:         Formació         en         el         centre
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