NOTA DE PREMSA
Oberta la inscripció a les Jornades “Metodologies motivadores per a l’alumnat, els
docents i la comunitat educativa” convocades per la CECU.
Al voltant de 400 docents de totes les Illes Balears podran participar-hi el 17 d’abril

La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, a través del Servei de Formació
contínua de la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional,
organitza les Jornades “Metodologies motivadores per a l’alumnat, els docents i la
comunitat educativa”.
Aquestes jornades estan adreçades als docents de tots els nivells educatius no
universitaris de les Illes Balears i es duran a terme el dia 17 d’abril a l’Aula Magna de
de l’edifici Gaspar melchor de jovellanos de la UIB. Els docents de la resta d’illes que
no puguin assistir presencialment a les Jornades podran seguir-les per
videoconferència a cada un dels seus respectius Centres de Professorat (Menorca,
Eivissa i Formentera).
El seu objectiu és oferir un espai d'intercanvi d’experiències educatives que es duen a
terme a diferents centres de les nostres Illes i donar a conèixer metodologies
motivadores, projectes innovadors i bones pràctiques educatives proporcionant
alhora un entorn que promogui la reflexió en relació a la pròpia pràctica docent.
El termini d’inscripció comença el 17 de març i finalitza el 13 d’abril del 2015 a les
12:00 hores. Els interessats s’han d’inscriure a la convocatòria de l’illa de Mallorca si
volen assistir presencialment a les Jornades, o bé a la de les illes de Menorca, Eivissa o
Formentera si les volen seguir per videoconferència a la seu dels Centres de
Professorat de les respectives illes. Una vegada publicada la llista provisional d’
admesos, hauran de confirmar abans del 16 d’abril a les 12:00 hores.
Tot plegat, les Jornades permetran que gairebé 400 docents de totes les illes puguin
compartir distintes experiències educatives, paradigmes metodològics i bones
pràctiques al voltant de metodologies que resulten motivadores tant pels alumnes
com pels docents i la comunitat educativa per tal de millorar dia a dia els processos
d’ensenyament-aprenentatge del nostre alumnat i, per extensió, la seva educació i el
seu rendiment acadèmic.
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