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Línia estratègica
1. Metodologies d'aprenentatge

Destinataris
Docents de l'IES Manacor

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
Prendre consciència de la necessitat del canvi metodològic i organitzatiu de centre.
Crear un espai i un moment al centre per a la reflexió amb la intenció d'encetar un canvi metodològic i crear un
clima que afavoreixi l'aprenentatge autònom de l'alumnat.
Crear sistemes de xarxa, gestió i comunicació entre el professorat i amb la direcció del centre perquè a llarg
termini s'estableixin els mecanismes per a la sensibilització i integració de l'aprenentatge creatiu a la línia del
centre.
Conèixer metodologies d'aprenentatge innovadores, en les quals l'alumnat és el protagonista i estan basades
amb l'aprenentatge experiencial.
Dissenyar activitats que fomentin la participació activa de l'alumnat en el procés d'aprenentatge.
Incorporació en determinats grups dels dispositius mòbils (mòbils i tablets) i d'apps educatives com a eina per a
millorar l'aprenentatge.
Crear un ambient d'aprenentatge dins l'aula propi de la metodologia implementada, amb el pensament creatiu,
lateral, intuïtiu, sistemàtic i reflexiu i un clima de treball en equip.
Avaluar conjuntament l'itinerari formatiu en el centre, en relacio als objectius i programa fixats.

Continguts
Les actituds docents i la reflexió sobre la pràctica educativa.
L'organització i gestió de centre, dels equips docents, dels espais i dels materials.
Metodologies d'aprenentatge innovadores, especialment el joc i l'experimentació, com a mitjans per a
desenvulupar la creativitat a l'aula.
Experiències d'aula: ús de la pissarra digital de manera eficient, utilització d'aplicacions per a mòbils, unificació
de classes de mòduls de cicles formatius.
L'avaluació de processos formatius en el centre.
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Metodologia
Basada en ponències(30%), treball en grup, elaboració de material didàctic per a l'aplicació a l'aula, reflexió de
l'aplicació, valoració de l'aplicació i impacte de la transferència.

Transferència
En el centre, elaboració d'un pla marc per introduir de manera gradual l'aprenentatge creatiu a la línia del
centre.
A l'aula, confecció, desenvolupament i avaluació d'una unitat didàctica amb la metodologia d'aprenentatge
creatiu.
Realització a les aules les activitats i sistemes d'aprenentatge dissenyats.
La transferència es farà de manera combinada al llarg, al final i després de la formació.

Lloc
IES Manacor

Horari
Dimecres de 15h a 17h.
Quinzenalment

Inscripció
Podeu fer la inscripció del 24 al 30 de novembre 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. Per sol·licitar compte d'usuari heu d'anar 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 CEP MANACOR.

2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau 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.

3. La llista d'admesos provisional es publicarà dia 1 de desembre de 2016. 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 CEP MANACOR. 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 l'1 al 5 de
desembre de 2016 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 al 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
Participació continuada i activa amb assistència obligatòria al 85% de la fase presencial.
S'avaluarà la formació en relació als objectius programats.
 

Coordinació i informació
Jerònia Calafat

jcalafat@cepmanacor.es
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