Curs : Ús del GESTIB a les EI i CEI de primer cicle
d’Educació Infantil
14, 15, 16 i 17 de novembre de 2016
Curs acadèmic: 2016-2017
Activitat: 80224
Esdeveniment: 15077
Hores: 10

Places: 25

Modalitat: Formació per àmbits
Àrea formativa: Informàtica
Àmbit territorial: Mallorca
Forma de participació: Presencial

Línia estratègica
8. Actualització científica, tècnica i de col·lectius específics.

Destinataris
Equips directius de les EI i dels CEI de Primer cicle.

Criteris de selecció
Si el nombre de sol·licituds supera el de places del curs, els criteris de selecció
seran, per aquest ordre:
 Directors i directores, coordinadors i coordinadores d’escoles infantils
públiques de primer cicle (EI).
 Directors i directores, coordinadors i coordinadores de centres
d’educació infantil de primer cicle (CEI) privats, autoritzats per la
Conselleria d’Educació i Universitat.

 Professorat d’educació infantil a les EI.
 Professorat d’educació infantil als CEI.

Objectius
 Conèixer els diferents usos del Programa de gestió de centres: Gestib
 Aplicar els coneixements sobre l’ús d’aquest programa, en el centre d’on
vingui l’equip directiu participant.
 Compartir problemes relacionats amb l’ús del Gestib, amb la resta
d’assistents i el ponent del curs. Aprendre a resoldre’ls.
 Tenir actualitzades totes les dades de cada centre dels participants, en
acabar el curs 16-17.

Continguts
 Gestió del centre.
 Gestió de l’alumnat, matriculació i dades.
 Gestió del professorat i del personal no docent.
 Gestió dels horaris.
 Gestió de les tasques d’inici i final de curs.
 Altres gestions.

Metodologia
El ponent explicarà cada un dels continguts. Es faran pràctiques de l’aplicació
virtual a cada centre i es resoldran dubtes sorgits.

Transferència
Totes les sessions seran sobre casos reals dels centres. Per tant hi haurà un
100% d’aplicabilitat i es preveu una transferència en l’actualització de les dades
del centre, o bé en l’iniciació del centre en l’ús del Gestib.

Calendari
Dies 14, 15, 16 i 17 de novembre de 2016.

Lloc
CEP de Palma Jaume Cañellas Mut
c/ Gregorio Marañón, s/n

Horari
De les 17:30 a 20:00 hores.

Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 19 a dia 31 d’octubre de 2016 de la manera
següent:
1. Entrau al Portal del Personal https://www.caib.es/pfunciona. Si no
disposau de compte d’usuari i contrasenya, no podreu 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. Cliclau Sol·licitud
cursos i seleccionau D.G. DE F. PROFESSIONAL I F. DEL PROFESSORAT. Us
sortirà la llista de totes les activitats. Cliclau l’apartat INSCRIU-TE i emplenau
tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord
amb la vostra situació actual si s’escau.
2. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 4 de novembre 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 D.G. de F. PROFESSIONAL I F. DEL
PROFESSIONAL. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa
pàgina.
3. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la
vostra assistència des de dia 5 a dia 9 de novembre de 2016 a l’apartat
Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació
dins aquest termini implicarà la pèrdua de la plaça.
4. La llista d’admesos s’actualitzarà automàticament una vegada
confirmada la inscripció. Si les places no s’han cobert amb els confirmats, dia
10 de novembre de 2016 es cridarà a les persones que estiguin a la llista
d’espera per estricte odre de preferència fins que s’ocupin les places lliures. La
llista definitiva de participants es publicarà dia 11 de novembre de 2016.
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
 Assistència del 85% de la durada total de l’activitat.
 Comprovació per part del IEPI, que les dades de gestió del centre, s’han
introduït en el Gestib (es comprovarà a final del mes de juliol). Si el
centre no té les dades actualitzades, no es tindrà dret a certificació.

Coordinació i informació
Francisca Mas Esteva
Directora de l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància
E-mail - institutprimerainfancia@dgice.caib.es
Tel. 971177749

Formador
Daniel Gregory Ferrer Haueter

