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Destinataris
Claustre del CC Ramon Llull d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària i FP.

Requisits
Claustre del CC Ramon Llull d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària i FP.

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
1. Entendre els principis d’una avaluació formativa per aprendre i quins canvis són necessaris per introduir-la a l’aula.
2. Conèixer i dissenyar diferents eines d’avaluació enfocades a un aprenentatge competencial i significatiu.
3. Comprendre els diferents nivells de concreció de les 7 competències claus i com entrenar-les i avaluar-les a l’aula.
4. Dissenyar una tasca competencial emprant el cicle de Kolb a partir d’exemples concrets de diferents matèries.
5. Dissenyar una unitat didàctica competencial: estructura i exemples pràctics.

Continguts
10 de Febrer 18:30-20:30 (Videoconferència on-line)
Canvi en el model d’avaluació.
Principis d’una avaluació formativa
Eines d’avaluació: concepte, disseny i exemples

24 de Febrer 18:30-20:30 (Videoconferència on-line)
Disseny de tasques competencials: Cicle de Kolb: exemples
Disseny d’unitats didàctiques competencials: exemples
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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.

Calendari
10 de Febrer 18:30-20:30 (Videoconferència on-line)

24 de Febrer 18:30-20:30 (Videoconferència on-line)

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.

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 personal docent.

Coordinació i informació
Coordinadora
Isabel Ecker

Assessora
Montse Garcías
mgarcias@cepcalvia.es
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Formador
Laura Monzó Lozano

Llicenciada en matemàtiques per la Universitat de Valencia. Actualment és Cap d’estudis a l’IES
Antoni Maura de Palma. En els darrers 5 anys ha liderat i participat activament en un procés de
transformació educativa del seu centre. Compta amb una amplia formació en noves
metodologies actives (Aprenentatge basat en projectes, gamificació, cultura del pensament...) i
gestió de processos de canvi. Certificada com a coach en estructures d’aprenentatge
cooperatiu de Spencer Kagan. Ha assessorat i format a diferents instituts d’educació secundària
de Balears en processos de canvi i  transformació educativa. Ha implantat en el centre un pla
digital en l’entorn Google i posteriorment Microsoft Teams.

Àrea:         Totes                           Modalitat:         Formació         en         el         centre
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