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Línia estratègica
7. Actualització científica, tècnica i de col·lectius específics

Destinataris

Aquesta formació està destinada a tot el professorat dels centres educatius de les Illes Balears. Es farà al parc Bit de
Palma (Mallorca), al Centre Bit d'Alaior (Menorca) i a l'Hospital Can Misses (Eivissa) a través de vídeoconferència. Els
criteris de selecció s'aplicaran per l'ordre següent i tenint en compte l'ordre d'inscripció: 1r. Els coordinadors i
coordinadores de la comissió de salut dels centres educatius promotors de la salut (CEPS) 2n. Docents que formen
part de la comissió de salut dels centres educatius promotors de la salut (CEPS) 3r. Docents dels centres educatius
promotors de la salut (CEPS) 4t. Docents dels centres educatius de les Illes Balears.

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
1.Difondre i donar suport al programa de centres educatius promotors de la salut (CEPS).
2.Reflexionar sobre projectes comunitaris de participació i elaborar propostes generades per als assistents.
3.Facilitar l'intercanvi d'experiències dels centres educatius que han participat en el programa de centres educatius
promotors de la salut (CEPS).
4.Conèixer les bones pràctiques de promoció de la salut en els centres educatius de les Illes Balears.

Continguts
El model de centres educatius promotors de la salut (CEPS).
Estratègies per tal d'aconseguir la participació d'una comunitat educativa.
Intercanvi d'experiències en promoció i educació de la salut en els centres educatius.
Reptes per treballar la promoció de la salut, la innovació i la participació des dels centres educatius.
Propostes de treball comunitari en promoció i educació de la salut.

Metodologia
Trobada d'intercanvi d'experiències entre els professionals de l'educació, la sanitat, els serveis socials i, en definitiva
de tots els membres de la comunitat educativa.
Conferència inicial "Innovar per a la participació".
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Taules rodones sobre experiències en promoció i educació de la salut en els centres educatius.
Berenar de treball.
Taller interactiu per identificar els reptes educatius per vincular la creativitat i la relació amb l'entorn.
Taller interactiu de treball comunitari de la salut

Transferència
Recull de propostes, experiències, material i metodologia en format digital per tal de què els centres educatius puguin
treballar i modificar els processos desitjats amb tota la comunitat educativa.

Calendari
08.00h Recepció.
08.30h Inauguració de la Jornada.
08.45h Presentació del programa CEPS a càrrec de la Sra Maria Ramos, directora general de Salut Pública i
Participació.
09.00h Presentació del catàleg de recursos Educasalut a càrrec del Sr Jaume Ribas Seguí, director general
d'innovació i Comunitat Educativa.
09.15h Conferència: Innovar per a la participació a càrrec del Sr Oriol Ripoll.
10.00h Taula 1 d'intercanvi d'experiències dels centres educatius: EI Sa Torre, CEIP Robines i IES Sa Serra.
11.00h Berenar de treball: presentació dels pòsters educatius.
12.00h Taula 2 d'intercanvi d'experiències dels centres educatius: IES Algarb, EI Santanyí i IES Politècnic.
13.00h Presentació de reptes educatius per treballar la promoció de la salut, la innovació i la participació des dels
centres educatius, a càrrec del Sr Oriol Ripoll i el Sr Ricard Pérez.
13.45h Pausa.
15.00h Dinàmica de creació de propostes de treball comunitari en promoció de la salut en els centres educatius, a
càrrec del Sr Oriol Ripoll i el Sr Ricard Pérez.
17.00h Entrega dels Guardons CEPS 2016 i 2017 al centres educatius promotors de la salut.
17.30h Cloenda.

Lloc
Mallorca: Parc Bit de Palma. Carrer Laura Bassi, s/n. Palma.
Menorca: Parc Bit de Menorca. Avinguda des Camp Verd, p. 37-46. Alaior.
Eivissa i formentera: Hospital Can Misses. Carrer de Corona, s/n. 07800 Eivissa.
Videoconferència.

Horari
Dimecres 10 d'octubre de les 8:00h fins a les 17:30h.

Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 13 a dia 20 de setembre de 2018 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. Si teniu problemes per accedir al portal podeu trobar informació a
http://weib.caib.es/Suport/solicitud_email/sol_email_.htm. Al menú principal de l'esquerra trobareu Formació dels
DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau D.G. DE F. PROFESSIONAL I F. DEL PROFESSORAT.
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 24 de setembre de 2018. 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 D.G. DE F. PROFESSIONAL I F. DEL PROFESSORAT. 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 24 a dia 27 de
setembre de 2018 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.

Avaluació i certificació
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Assistència mínima obligatòria al 85% de la durada de la formació.
Participació activa amb propostes de millora durant la jornada.
Emplenar el qüestionari d'avaluació al portal del personal a partir de l'endemà de la jornada.

Coordinació i informació
Margalida Serra Tauler. Servei d'Innovació Educativa. Telf 971177 781 (ext 62317)

Formadors
Oriol Ripoll
Creatiu a Jocs al segon.

Ricard Pérez
Àrea: Totes Modalitat: Activitat puntual de formació
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