VI Jornades d'Estudis Locals de
Bunyola
Curs 2021-2022
Esdeveniment 146
8 hores - 50 places
Mallorca
Presencial

CEP de Calvià

26 a 27 de novembre de 2021

Línia estratègica
PQ 2024 7 Actualització tècnica i/o de col·lectius específics

Destinataris

Docents interessats en la temàtica.

Criteris de selecció
Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides el criteri de selecció serà l'ordre d'inscripció.

Objectius
Aprofundir en la cultura popular i la història local del municipi de Bunyola.

Continguts
Divendres 26
16:00h- Ajuntament de Bunyola. Magda Palao
16: 10h- Presentació Jornades. Magdalena Brotons
16:20h- Presentació del llibre V Jornades d'estudis locals de Bunyola. Miquel Pasqual
16:30h- Aproximació al sistema tributari de Bunyola. Jorge Latorre
17:00h- Desenterrant la veritat. Buscant la fossa dels assassinats durant la guerra civil. Cesc Busquets, Jordi Ramos i
Núria Armentano
18:00h-Bunyola a la llum del cens de 1920: jornalers i jornaleres, salaris, alfabetització i emigració. Benet Albertí
18:30h- Els agermanats de Bunyola. Bàrbara Suau
19:15h- Talladors de pins. Campions a Espanya. Biel Mateu
Dissabte 27
09:00h- Domingo Guzman i Guillem Pons. Dos músics exclaustrats i relacionats amb Bunyola. Joan Círia
09:30h- Fugitius per les muntanyes de Bunyola. Mateu Morro
10:15h-Els cordòfons en els jardins de Raixa. Iconografia i simbolisme. Francesca Artigues
10:45h- Bunyola, fita a fita, amb els cincs sentits. Joan Carles Palos
11:30h- Descans
12:00h-Com un cap de fibló. Glosses i glossadors a Bunyola. Jordi Cloquell
12:30h- Acte de cloenda. Núria Quetglas

Metodologia
Exposició oral de les comunicacions i debat obert entre els assistents i el ponent.
Passeig d\'Illetes, 4, local 15-16, 07181 Ses Illetes
Tel: 971 594 099 Fax: pendent Web: http://cepcalvia.caib.es

Lloc
Teatre municipal de Bunyola

Horari
Divendres 26 de 16 a 20 hores i dissabte 27 de 9 a 13 hores.

Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 12 a dia 21 de novembre 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 22 de novembre 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 22 a dia 24 de
novembre 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.
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d'una sol·licitud d'inscripció a una activitat formativa implica el
següent tractament de dades personals: https://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4784452.

Avaluació i certificació
Assistència al 85% de les sessions. Realització obligatòria i indispensable del qüestionari d'avaluació del portal de
personal.
Una vegada finalitzat el procés de certificació, l'activitat es tancarà. En aquest moment us enviarem un correu
electrònic a l'adreça que heu posat a la vostra sol·licitud. Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal,
apartat Formació dels docents, Activitats internes.
Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada. Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a
qualsevol aclariment. Disposau d'un termini de 90 dies des de l'enviament del correu electrònic per presentar una
reclamació al servei organitzador, si s'escau.

Coordinació i informació
Lorena Valenzuela
CEP Calvià
lvalenzuela@cepcalvia.es
Magda Palao
Ajuntament de Bunyola
mpalao@ajbunyola.net

Àrea: Totes Modalitat: Activitat puntual de formació

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

