EDUCACIÓ PER A LA VIDA
Experiències educatives inspiradores
MODALITAT: Jornada

Activitat: 630005

Esdeveniment: 10894

DURADA: 15 h
CALENDARI I HORARI:
Dissabte 15 d’octubre: 9.00 a 19.30 (dinar 13.30 a 15.30)
Diumenge 16 d’octubre: 9.00 a 14.00
LLOC: Escola d’Hoteleria de les Illes Balears (Ctra. Valldemossa km 7.5 , Palma )
PLACES: 250
DESTINATARIS: Professorat de totes les etapes educatives.
OBJECTIUS:
.

.
.
.
.
.

Presentar projectes educatius basats en l’actuació conscient que promouen el valor
de l’ecologia i el pensament sistèmic: Center for Ecoliteracy a Califòrnia, Small School a
Anglaterra, Schumacher College a Anglaterra, Bija Vidyapeeth a l’ Índia, Ecoescola Sa
llavor a Mallorca.
Donar a conèixer estratègies pedagògiques que ajuden a despertar el potencial
educatiu de tot ser humà.
Respectar la individualitat i la capacitat per resoldre problemes aplicant la creativitat i
l’ètica mediambiental a noves situacions.
Reflexionar sobre l’ entorn i els recursos que cal posar a l’abast de l’alumnat per
fomentar la construcció conjunta de coneixement.
Identificar bones pràctiques que afavoreixen una educació integral i una participació
activa en la societat del segle XXI.
Posar en comú perspectives de futur per tal d’avançar en la construcció d’un nou
model de societat sostenible en un planeta amb recursos finits.

CONTINGUTS:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

L’equilibri entre els aspectes acadèmics, pràctics, artístics i espirituals.
Importància de la formació del professorat per a la millora de la pràctica educativa.
Metodologies que afavoreixen l’adquisició de les competències bàsiques: treball per
projectes, cooperatiu, aprenentatge significatiu, compartit, interdisciplinarietat, etc.
Importància de les emocions en el procés d’ensenyament-aprenentatge.
Educar des de dins, potenciant les qualitats individuals.
Educació en valors.
Educació multicultural.
La convivència i la gestió del conflicte.
Les comunitats d’aprenentatge sostenibles i democràtiques.
Recursos que afavoreixen el desenvolupament del currículum: l’hort, la cuina, el taller,
els animals, etc.

METODOLOGIA: Exposicions on es combinaran marcs teòrics amb experiència pràctica.
Visualització de documentals.
PONENTS:
Satish Kumar

Vandana Shiva

Fritjof Capra

Satish Kumar:
En 1982 crea a Hartland la Small School, una escola de primària i secundària, pionera en
educació holística i un model d’educació i d’aprenentatge. Fundador i director de Programes
del Schumacher College, centre internacional d’educació que connecta l’ecologia amb
l’economia, la ciència amb l’espiritualitat, la política amb la vida diària en un clima d’esperit
lliure.
Vandana Shiva:
Llicenciada en Física, filosofa, escriptora i activista en defensa del medi ambient i dels drets
de les dones. A l’any 2001 funda amb Satish Kumar i en col·laboració amb el Shumacher
College la Universitat de la Terra que promou estudis i solucions sostenibles.
Fritjof Capra:
Doctor en Física Teòrica per la Universitat de Viena (1966). Fundador i director del Center for
Ecoliteracy a Berkeley (Califòrnia) que promou el valors de l’ecologia i el pensament sistèmic a
la educació primària i secundària.

INSCRIPCIÓ: de dia 7 a dia 27 de juny
Podeu fer la inscripció fins dia 27de juny de 2011, de la manera següent:
1. Entreu a la pàgina web de la Conselleria d’Educació i Cultura. Cliqueu sobre Portal del
personal (columna de la dreta).
2. Entreu el vostre usuari i contrasenya.
3. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació del Professorat. Aneu a sol·licitud cursos.
Seleccioneu Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat.
4. Us sortirà la llista de totes les activitats. Seleccioneu l’activitat. Cliqueu damunt la icona
inscriu-te i empleneu tots els camps del Formulari de sol·licitud d'inscripció.
5. La llista d’admesos sortirà dia 28/06/2011, a partir de les 14 hores. Podreu consultar si
heu estat admesos o esteu en llista d’espera a sol·licitud cursos dins del menú Formació del
Professorat i seleccioneu Direcció general d’Innovació i Formació del Professorat.
6. Una vegada que hagi sortit la llista, si esteu admesos, cal confirmar la vostra assistència
fins dimecres 29 de juny a l’apartat confirma cursos, dins del menú Formació del Professorat
7. La llista definitiva de participants es publicarà dimecres 30 de juny a partir de les 14 h.
8. La no confirmació implica la pèrdua de plaça i s’adjudicarà al següent dels admesos en
llista d’espera.

COORDINACIÓ: Maria Xamena del Servei d’Innovació (ext. 77236).
CRITERIS DE SELECCIÓ I ADJUDICACIÓ DE PLACES: Per estricte ordre d’entrada.
CONDICIONS DE CERTIFICACIÓ:
Per optar a la certificació, l’assistència ha d’arribar, com a mínim, al 80% de la durada de
l’activitat (BOIB núm. 8 de 17/01/02 Ordre de 2 de gener).
IMPORTANT
El professorat que no disposi de l’adreça nom_usuari@educacio.caib.es, no podrà accedir al
Portal del Personal.
Cal que consulti la pàgina http://weib.caib.es/Suport/solicitud_email/sol_email_.htm i la
sol_liciti.

