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

Temporalitza
ció

Manipulem les
matemàtiques

Seminari en
centre

Claustre

- Acompanyar el canvi metodològic iniciat en
l’ensenyament de les matemàtiques i adquirir
estratègies didàctiques i organitzatives per a la
millora del rendiment en aquesta àrea.
- Trobar un espai per a la reflexió del claustre sobre
la nostra pràctica educativa i
consolidar la trajectòria formativa.

CEP Palma +
Assessors externs

Anual

Programa
Aprenentatge Servei
a la Serra de
Tramuntana

Projecte de
centre i
formació del
professorat

Tutora 4t, 5è i mestra
d’anglès

-Impulsar metodologies competencials
d’aprenentatge servei vinculades a
l’entorn.
-Proporcionar noves eines didàctiques per estimar,
descobrir, intervenir i
preservar la serra de Tramuntana.
-Desencadenar processos d’ensenyament i
aprenentatge col.laboratius de servei a la comunitat
i d’interrelació amb el territori.
d) Impulsar el treball en equip i la creació d’una
xarxa de centres per afavorir l’intercanvi
d’experiències i recursos.

Conselleria
d’Educació /
Consorci de la Serra
de Tramuntana
Patrimoni Mundial

Anual

Aplicació de Gestib
Econòmica de

Presencial

Director i Secretària

- Donar a conèixer les principals funcionalitats de
l'aplicació ECOIB entre el personal que duu la

CEP Palma

Primer Trimestre

Centres (ECOIB)

Formació en Tutoria
entre Iguals (TEI)

Presencial

Comissió TEI infantil
i Primària

Seminari Equips
Directius

Seminari de
zona CalviàAndratx
Online

Director i Cap
d’estudis
Tutora 5 anys

Presencial

Orientadora

Presencial

Tutora 2n

Online

Cap d’estudis

Mindfulness

Jornada Informativa
EADISOC
Especialista
universitari en
Matemàtiques de
l’Educació Primària
Aprenentatge Basat
en Projectes a Infantil
i Primària (ABP)

gestió econòmica dels centres, amb motiu de la
renovació dels equips directius.
- Conèixer els requeriments tècnics i la sol·licitud
d'accés a l'aplicació.
- Donar a conèixer el bon ús de l'aplicació, les
seves possibilitats i els sistemes d'ajuda i suport.
Incentivar l'ús complet de l'aplicació ECOIB, tant
dels aspectes comuns com d'aquells més avançats
que poden ser molt útils..
-Sensibilitzar a la comunitat educativa sobre els
efectes de la violència.
-Facilitar el procés d’integració dels alumnes.
-Crear un referent per afavorir l’autoestima i
disminuir la inseguretat que provoquen els espais i
les situacions desconegudes.
-Empoderar l’alumne com a subjecte dinàmic de la
convivència.
- Unificar criteris organitzatius en els centres de la
zona Calvià – Andratx.
- Continuar amb la formació de l’equip directiu.
-Reduir l’estrés i la simptomatologia associada
-Practicar i entrenar les tècniques bàsiques de
Mindfulness, orientades a desenvolupar la
concentració, la relaxació, la consciència i l’actitud
no avaluativa.
- Comprendre el circuit per a la detecció, derivació i
orientació de l’alumnat amb TEA
- Proporcionar noves metodologies per aplicar a
l’aula.
- Conèixer experiències escolars que segueixen
metodologies innovadores a l’aula.
-Conèixer els principis de l’ensenyament basat en
projectes en relació amb les diferents etapes,
situacions i matèries educatives.
-Desenvolupar estratègies d’ensenyament
vinculades amb l’aprenentatge cooperatiu, la
socialització crítica i l’ús de les TIC.
-Enriquir els mecanismos tradicionals d’avaluació
amb propostes alternatives com l’ús de rúbriques,
diaris d’aprenentatge i portafolis.

Grup TEI
(Ajuntament de
Calvià)

Primera setmana
Setembre

Zona Calvià-Andratx

Anual

Divulgación
dinámica

Primer trimestre

INTEF (MEC)

Primer trimestre

UIB

Anual

INTEF (MEC)

Primer Trimestre

Yoga per Educar

Presencial

Cap d’estudis

-Relacionar el ioga i les branques del ioga clàssic
amb els processos d’aprenentatge com a base del
Yoga Conscient i Creatiu.
- Oferir eines pràctiques per educar infants i joves
en la salut de la ment i del cos, en les emocions, en
els valors i en la comunicació com a element
indispensable de l’aprenentatge.
-Aprendre a gestionar l’estrès.
-Equilibrar les emocions i l’energia amb la respiració
i la relaxació conscient. Activar atenció.

Escola de Formació
El yoga Educa

Anual

