
Estratègies         docents         per         a         l'avaluació
competencial         a         secundària

Curs 2020-2021
Esdeveniment 105

15 hores - 20 places
Mallorca

Presencial
CEP de Calvià

24 de febrer a 19 d'abril de 2021
Línia estratègica
PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives

Destinataris
Docents d'educació secundària en actiu. Docents en actiu que estiguin impartint formació a un grup d'alumnes durant
la realització del curs. 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'inscri

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
Reflexionar i establir el significat de l'avaluació competencial.
Identificar les característiques de les activitats d'avaluació que serveixen per valorar l'assoliment de les competències.
Reflexionar sobre la pròpia pràctica en la gestió de l'avaluació dels aprenentatges dels alumnes i compartir-la.
Reflexionar sobre un canvi en la cultura de l'avaluació orientada a una avaluació formativa i una avaluació de
l'adquisició de les competències.
Conèixer i dissenyar eines d'avaluació a l'aula.

Continguts
Marc d'avaluació de l'aprenentatge: Què és avaluar? Funcions de l'avaluació: L'avaluació reguladora.
Qui avalua? Quan s'avalua? Què s'avalua? i Com s'avalua?  Instruments de recollida d'evidències i d'anàlisi.
Eines d'avaluació: Rúbriques, dianes, escales d'apreciació, diari reflexiu,...
 El feedback i la mentalitat de creixement.
Exemples i disseny d'eines per a l'aula.
Programar per avaluar: criteri-tasca-eina d'avaluació.
El diari d'aprenentatge i la metacognició com eina de seguiment i avaluació.

Metodologia
Aportacions teòric-pràctiques per part de la ponent que generaran activitats pràctiques a realitzar pels participants.
S'inclouran espais per intercanvi i la interacció entre els participants i l'experta.

Transferència
Anàlisi, reflexió, disseny i creació de diferents propostes adreçades a millorar la pràctica professional compartida.
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Calendari
Dies de video-sessions:
24/2/21
8/3/21
10/3/21
15/3/21
24/3/21
19/4/21

Horari
De 16:00 a 18:30

Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 4 a dia 11 de febrer 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 12 de febrer 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 12 a dia 16 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.

6. Si les places no s'han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d'espera per
estricte ordre de preferència fins que s'ocupin les places lliures.

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
Assistència al 85 % de les sessions.
Participació activa en les propostes d'aplicació pràctica realitzades per la ponent  Qüestionari d'avaluació del
personal docent

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

Formador
Camen González Franco

Llicenciada en “Biologia” i en “Història i Ciències de la música”. Professora d'ESO i Batxillerat en
el col·legi Marista Champagnat de Salamanca. Membre de l'Equip Provincial d'Educació i
Evangelització de la provincia Marista Compostela. Formadora de professors en TIC i
metodologies actives. Ha estat professora de l'assignatura “Desenvolupament de les
Intel·ligències Múltiples” en el màster de neuropsicologia de la Universitat Internacional de la
Rioja. Tutora en línia en diferents cursos del INTEF relacionats amb innovació, metodologia i
TIC , així com ponent en els CFIEs de Salamanca, Zamora i Valladolid. Tutora del curs
Professors en Acció i del curs Profes innovadors d'Escoles Catòliques.

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



Àrea:         Totes                           Modalitat:         Formació         per         àmbits
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