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Destinataris
Professorat dels centres CEIP Robert Graves i CEIP Fornalutx

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
Continuar concretant procediments de programació, metodologia i avaluació Crear ambients curricularment rics,
motivadors i avaluables. Incidir en l'avaluació d'aquesta metodologia. 

Continguts
Procediments de programació, metodologia i avaluació. Eines per crear ambients curricularment rics, motivadors i
avaluables. Eines i procediments d'avaluació dels ambients creats als centres.. 

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.
Es realitzarà un màxim del 30% del total d'hores de ponència externa.

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 12 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.
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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 13 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 13 a dia 17 de gener
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 Moodle.
Realització del qüestionari d'avaluació al Portal del Personal.

Coordinació i informació
Coordinadora
Catina Forteza Vicens

Assessora del CEP de Calvià
Aurora Correa
auroracorrea@cepcalvia.es

Formadors
Rosa Maria Pallisé

Mestra d'educació Infantil i Primària. Master en Psicologia i Pedagogia Sistèmica. Formadora de
formadors de l'ICE de la UAB. Fins el curs 2017-2018 ha estat treballant directament dins de
l'escola (els darrers 10 anys ha portat la direcció) i en paral·lel ha anat fent formacions, cursos,
jornades (els darrers 17 anys).

Mª Antònia Riera Jaume
Doctora en Pedagogia per la UIB. Imparteix docència als Estudis de Grau d'Educació Infantil en
matèries relacionades amb Metodologia d'observació, Documentació i Intervenció educativa a
l'etapa d'Educació Infantil. Responsable del Grup de Recerca Investigació en Primera Infància
de la UIB (GIPI). Directora del Màster oficial de la UIB: Primera Infància, perspectives i línies
d'intervenció. Les recerques i publicacions estan relacionades amb el disseny, implementació i
avaluació de programes de suport a la parentalitat en la primera infància; Innovació educativa i
bones pràctiques a l'etapa d'Educació Infantil.

Àrea:         Totes                           Modalitat:         Formació         intercentres
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