El patrimoni històric i cultural de Calvià
i la seva aplicació a l'aula
Curs 2021-2022
Esdeveniment 149
12 hores - 25 places
Mallorca
Presencial

CEP de Calvià

20 de maig a 3 de juny de 2022

Línia estratègica
PQ 2024 5 Competències lingüístiques

Destinataris

Docents en actiu d'educació primària i d'educació secundària de l'illa de Mallorca.

Requisits
Docents en actiu d'educació primària i d'educació secundària de l'illa de Mallorca.

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

Objectius
Donar valor al patrimoni històric i cultural de Calvià.
Conscienciar sobre la importància de preservar i promoure els valors naturals, històrics i culturals del municipi de
Calvià.
Treballar la competència comunicativa en llengua catalana.
Dissenyar aplicacions didàctiques per dur a terme aprenentatges competencials i significatius.

Continguts
Indrets geogràfics, històrics i culturals del municipi de Calvià Rutes culturals, naturals i urbanes.
Estratègies per a treballar la competència comunicativa en llengua catalana.

Metodologia
Descoberta activa de l'entorn del municipi de Calvià a través d'itineraris històrics i culturals guiats.
Les sortides pels indrets geogràfics es complementaran amb una sessió activa i reflexiva per afavorir la construcció
compartida del coneixement.
En la darrera sessió, i amb l'assessorament del ponent, es planificaran futurs plans d'acció per aplicar a l'aula.

Calendari
Dies: 20, 23 i 27 de maig i 3 de juny de 2022

Lloc
Rutes a peu pel municipi de Calvià.

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

Horari
Dia 20/05/2022 - Ruta de la Conquesta: de sa caleta al puig de sa Morisca. De 16.30 a 19.30. Lloc de trobada: Club
nàutic de Santa Ponça (accés sud). Avinguda del Rei Jaume I. Aquest mateix dia us informarem del lloc de trobada
de la resta de les sessions.
Dia 23/05/2022 - Son Vic Vell: paradigma de possessió de Tramuntana. De 16.30 a 19.30.
Dia 27/05/2022 - Galatzó: de la cultura material al patrimoni immaterial. De 16.30 a 19.30.
Dia 03/06/2022 - Sessió activa per afavorir la participació i la construcció compartida del coneixement amb
l'objectiu de planificar la materialització o aplicació a l'aula dels continguts treballats. Es comptarà amb
l'assessorament de Tomàs Vibot, ponent de la formació.

Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 25 d'abril a dia 1 de maig de 2022 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 2 de maig de 2022. 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 3 a dia 8 de maig
de 2022 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini
implicarà la pèrdua de plaça.
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
Realitzar les rutes programades i participar activament en totes les sessions presencials.
Assistència mínima del 85% d'hores de les sessions presencials.
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
Tomàs M. Oliver Colom (assessor del CEP de Calvià) tmoliver@cepcalvia.es

Formador
Tomàs Vibot Railakari
Filòleg, escriptor, investigador i guia cultural. Màster en Estudis Baleàrics. Col•laborador
honorífic del Departament de Filologia Catalana de la UIB. Membre, entre altres institucions, del
Grup d’Estudis Etnopoètics de la Societat Catalana de Llengua i Literatura (Institut d’Estudis
Catalans), del Grup de Recerca Etnopoètica de les Illes Balears (UIB),de l’Associació
Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, membre de la Xarxa d’Innovació Educativa
“Geografies Literàries 3.0” de la Universitat de València, de la Societat Arqueològica Lul•liana,
etc. Actualment és membre de la Comissió Tècnica de la Toponímia de les Illes Balears
(Govern de les Illes Balears-UiB).

Àrea: Llengua i literatura catalana Modalitat: Activitat puntual de formació
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