PLA DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT DEL CEIP SES QUARTERADES
OBJECTIUS GENERALS DEL PLA





Millorar les pràctiques educatives orientades a una major qualitat de l’aprenentatge de l’alumnat.
Promoure la consciència professional docent i el desenvolupament autònom del professorat.
Produir un major coneixement educatiu afavorint i valorant la diversitat, la innovació i l’experimentació.
Construir comunitat d’aprenentatge i educació.

Per tal d’assolir aquests objectius s’estableixen diferents vies de formació tant a nivell de centre com individual:
CURS

Tipus
formació

Destinataris

Objectius

Agents Activitat
Formativa

Temporalitzaci
ó

Primers auxilis

Presencial

Claustre

Protecció Civil

5 i 12 DE FEBRER

Actualització en TEA

Presencial

Mestres d’Audició i
llenguatge

-Identificar els perills que existeixen en el centre
educatiu, entendre el concepte de prevenció i
aplicar-lo correctament i assolir conceptes de cures
bàsiques i immobilitzacions, així com d'altres temes
organitzatius.
-Conscienciar que davant de qualsevol situació
inesperada amb la salut ràpidament es telefoni al
112 per rebre suport però també actuar d’una forma
segura per tal de socórrer una víctima inconscient,
col·locant-la en posició lateral de seguretat.
-Clarificar que són les adaptacions curriculars i
quines es poden aplicar amb l’alumnat amb TEA..
-Conèixer diferents metodologies de feina per
treballar amb l’alumnat amb TEA.

CAIB

26 SETEMBRE

Presencial

Tutora de 4t

Redefinir, actualizar y aportar a la pedagogía social;
respondiendo a los retos, demandas y necesidades
que la sociedad actual plantea con relación al
concepto y al fenómeno de la familia y la educación
social.

UIB

21-23
NOVEMBRE

Introducció a la
millora contínua

Presencial

Cap d’estudis

CEP PALMA

1-NOVEMBRE

Seminari d’equips
directius.

Presencial

Director

-Donar a conèixer els principis de la millora
contínua.
-Donar un marc de referència, les eines i
estratègies que permetin millorar la qualitat dels
serveis educatius.
-Afavorir la millora de la gestió dels centres docents
i més concretament del procés.
-Posar en comú projectes, dubtes, nous programes
amb els equips directius del municipi.

Directors de les 11
escoles del municipi
i l’inspector.
Altres agents externs
( IMEB,protecció civil
escolarització, etc)

1 dimarts per
trimestre.

SOM DOCENTS

DESEMBRE

CEP PALMA

D’OCTUBRE A
MAIG(dimarts)

Congreso
internacional”Peda
gogía social,
investigación y
familias”

- Optimitzar el temps d’inspecció educativa i altres
organismes de Conselleria per donar instruccions o
presentar nous programes.
Treball per projectes

Online

Tutores d’infantil

-Conèixer els principals conceptes
metodologia de treball per projectes.

de

la

-Dissenyar i compartir una proposta de projecte
d’aula, a partir de la seva programació didàctica
basada en el currículum actual del segon cicle
d’Educació Infantil o en el currículum actual
d’Educació Primària.
-Proporcionar recursos, materials i estratègies per a
la formació i posada en pràctica d’activitats
relacionades amb el treball per projectes.
Disseny de la gestió
per a la millora
contínua als centres
educatius

Presencial

Secretària

-Començar a dissenyar un sistema de gestió del
centre basat en quatre pilars fonamentals:la
planificació, l’execució, l’avaluació i la millora

contínua de centre.
-Establir una línia de millora contínua als centres
basada en evidències i en el plantejament
d’objectius de millora enfocats a l’èxit escolar.
Competències
cognitives
emocionals

Online

Secretària

-Aprendre els fonaments de la neurociència que
justifica les eines, estratègies i procediments de
fàcil aplicació als espais educatius i diferents
etapes.

WEIB

1r trimestre

