JORNADES
METODOLOGIES MOTIVADORES PER A
L’ALUMNAT, ELS DOCENTS I LA COMUNITAT
EDUCATIVA. FORMENTERA
ACTIVITAT: 670566

ESDEVENIMENT: 14127

ÀMBIT: Illa

MODALITAT: Jornades
DURADA: 8 h.

DATA DE REALITZACIÓ
17 d’abril de 2015 de 9.30 a 14 h. i de 15.30 a 19.15 h.

SERVEI DE FORMACIÓ CONTÍNUA

LLOC DE REALITZACIÓ

CEP de Formentera
Els inscrits a la formació podran seguir les Jornades en directe per videoconferència des del
CEP de Formentera. Avinguda Porto-Salè, 87.

I LEL DEBAT A L’AULA

Si volen assistir-hi presencialment, s’han d’inscriure a la convocatòria de Mallorca (núm. 14124)

DESTINATARIS

Professorat de tots els nivells educatius no universitaris
PLACES

20 persones (a Formentera)

OBJECTIUS:







Presentar experiències i projectes innovadors al professorat per a la seva aplicació a
l’aula.
Donar a conèixer metodologies motivadores per a la millora de la pràctica docent.
Presentar bones pràctiques educatives al professorat de tots els nivells.
Actualitzar coneixements sobre la utilització de les noves tecnologies de la
informació i la comunicació.
Presentar diferents formes de gestionar projectes innovadors.

CONTINGUTS:







Projectes educatius motivadors per a l’alumnat, els docents i la comunitat
educativa.
Intercanvi d’experiències.
Ús pedagògic de les TIC.
Metodologies motivadores d’ensenyament i aprenentatge.
Presentació de bones pràctiques educatives.

9:30- 9:45

Acreditacions

9:45- 10:00
10.00- 10.30

Presentació de les Jornades
Iniciació als ensenyaments elementals de música
del CEIP Son Serra. La música com a eina
integradora dels aprenentatges.
Invertint la classe (Flipped Classroom) a Educació
Secundària

10.30- 11.00

CEIP Son Serra
Mallorca
CC. Ntra. Sra. De La
Consolació (I)
Mallorca
IES Josep Mª
Llompart .
Mallorca

11.00- 11.30

Obrint espais a l’educació emocional, una
proposta didàctica integrada en el currículum

11.30- 12.00

Descans

12.00-12.30

Donació d’una imatge

IES Marc Ferrer.
Formentera

12.30- 13.00

Junts feim escola

13.00- 13.30

El Projecte ús de continguts multimèdia a les
aules al CEIP Son Quint

CP Puig d’en Valls
Eivissa
CEIP Son Quint
Mallorca

13.30- 14.00

Comunitat d’Aprenentatge Sant Carles 2015

CEIP Sant Carles.
Eivissa

14.00- 15.30
15.30- 16.30

Dinar
Ponència: Las técnicas “ninja” de motivación en el
aula

16.30-17.00

Learning is like a beautiful ride

17.00- 17.30

Taller motivació: “Regne de Warwick: una
experiència per ser viscuda”

17.30- 17.45
17.45- 18.15

Descans
És la meva dieta saludable?

18.15-18.45

Les emocions a través de l’Art

CEPA Francesc de
Borja Moll
Mallorca
CEIP Castell de
Santa Àgueda
Menorca

18.45-19.15

Lo tuyo es pura leyenda. Adaptació audiovisual
d’una Llegenda de Bécquer

IES Aurora Picornell
Mallorca

Fernando Pena,
Director del Instituto
Europeo de
Formación de
Formadores
Sant Vicenç de Paül,
La Vileta
Mallorca
CC Pedro Poveda
Mallorca

INSCRIPCIÓ: de dia 17 de març a dia 13 d’abril de 2015 fins a les 12:00 h.
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. Cal que consulti
la pàgina http://weib.caib.es/Suport/solicitud_email/sol_email_.htm i el sol·liciti.
2. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau
Sol·licitud cursos i seleccionau D.G. D'ORDENACIÓ, INNOVACIÓ I F.P.
3. 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.
4. La llista d’admesos provisional sortirà dia 13 d’abril de 2015, a partir de les 13
hores. Podreu consultar si heu estat admesos o esteu en llista d’espera cercant
aquesta activitat al Portal del personal, menú de l’esquerra Formació dels
DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant D.G. D'ORDENACIÓ, INNOVACIÓ I
F.P.
5. Una vegada que hagi sortit la llista, si esteu admesos, cal confirmar la vostra
assistència fins al 16 d’abril a les 12:00 h, a l’apartat Confirma cursos, dins del
menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini implica la
pèrdua de plaça.
6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats, s’incorporaran a la llista definitiva
les persones que estiguin a la llista d’espera, respectant-ne l’ordre i el màxim de
places disponibles.
7. La llista definitiva de participants es publicarà dia 16 d’abril de 2015 a partir de les
13:00 hores.

METODOLOGIA: Les Jornades consistiran en una combinació de presentació
d’experiències i de reflexió sobre la pràctica educativa.
COORDINACIÓ: Elena Pericás Vidal (mepericasvidal@dgoifp.caib.es) i Margarita Truyols
Taberner (mtruyols@dgoifp.caib.es) assessores del Servei de Formació Contínua.
CRITERIS DE SELECCIÓ I ADJUDICACIÓ DE PLACES: Se seguirà l’ordre d’inscripció dels
destinataris prioritzant els docents que s’inscriguin de la resta d’illes per participar de
manera presencial a Mallorca.
CONDICIONS DE CERTIFICACIÓ: Per optar a la certificació l’assistència ha d’arribar,
com a mínim, al 80% de la durada de l’activitat (BOIB núm. 8 de 17/01/02 Ordre de 2 de
gener) i s’ha de participar activament a les activitats proposades.

