Jornada

Repensar la formació inicial del
professorat de secundària

Servei de Normalització Lingüística i Formació
Autonòmic - Presencial - 9 Hores - 100 Places
14 de juny de 2018
Línia estratègica
1. Metodologies d'aprenentatge

Destinataris

1. Professorat del Màster Universitari en formació del professorat de la UIB.
2. Personal funcionari de carrera docent del cos de secundària que, tot i no ser professorat del Màster, pot estar
interessat en ser-ho.
Els participants hauran de fer constar a l'apartat d'observacions de la sol·licitud si són professors del màster de
Formació del Professorat de la UIB.

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
- Conèixer com s'estan implementant algunes metodologies innovadores en el marc de l'educació secundària.
- Analitzar les necessitats de redissenyar la formació inicial del professorat de secundària d'acord amb la situació
social actual.
- Iniciar processos de coordinació dels docents del màster per a compartir i planificar de forma conjunta projectes de
millora de la formació inicial.

Continguts
- La formació de professorat per a uns nous centres: canvis metodològics i organitzatius.
- Repensant la formació del professorat de secundària.
- El treball col·laboratiu en la transformació de la formació inicial del professorat.
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Metodologia
Aquestes jornades contindran presentacions d'experiències de centres (IES Antoni Maura, IES Sa Blanca Dona i IES
Porto Cristo).
Es presentaran diferents ponències del Dr. Miquel F. Oliver i de la Dra. Olga Esteve.
Es generaran també espais per al debat i el treball en grup entre els participants.

Lloc
SALA D'ACTES DE L'EDIFICI GUILLEM CIFRE DE COLONYA

Horari
De les 9 a les 19 hores

Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 16 a dia 27 de maig 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 29 de maig 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 29 de maig a dia 5
de juny 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.
6. Si les places no s'han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d'espera per
estricte ordre de preferència, de dia 6 a dia 8 de juny de 2018, fins que s'ocupin les places lliures.
7. La llista definitiva de participants es publicarà dia 8 de juny de 2018.
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
Serà indispensable l'assistència al 85% de les hores de les jornades.
Serà requisit per certificar haver participat dels grups de treball.

Coordinació i informació
Ferran Juan Torrens
Assessor del Servei de Normalització Lingüísitca i Formació
Tlf 971 177 800 Ext. 62304
fjuan1@dgfpfp.caib.es

Curs: 2017-2018 Esdeveniment: 15788 Activitat: 990762
Modalitat: Activitat puntual de formació Àrea: Totes

Carrer del Ter, 16, 07009 Palma
Tel.: 971 177 776 Fax: 971 176 950 Web: http//snlf.caib.es

