El desenvolupament motriu autònom a
la Primera Infància
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Esdeveniment 15992
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Presencial

Institut per a l'Educació de la Primera Infància
13 de desembre de 2018 a 14 de març de 2019

Línia estratègica
1. Metodologies d'aprenentatge

Destinataris

Tècnics superiors d'educació infantil i mestres d'educació infantil dels centres que atén l'EAP Llevant, on estan
escolaritzats infants amb retard motriu. Professionals de la Primera Infància de la zona de l'EAP Llevant interessats
en organitzar activitats amb infants i famílies. Altres professionals d'altres EAP. Tenen prioritat els docents que
tenguin infants amb problemes motrius a l'aula, cal especificar-ho a la sol·licitud.

Criteris de selecció
Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:
1. Tècnics superiors d'educació infantil en actiu dels centres que atén l'EAP Llevant, on estan escolaritzats infants
amb retard motriu.
2. Mestres d'educació infantil en actiu dels centres que atén l'EAP Llevant, on estan escolaritzats infants amb retard
motriu.
3. Professionals de la Primera Infància de la zona de l'EAP Llevant interessats en organitzar activitats amb infants i
famílies.
4. Altres professionals d'altres EAP.

Objectius
Conèixer les bases del desenvolupament de la motricitat autònoma segons Emmy Pikler.
Conèixer les 10 fases del desenvolupament motriu d'Emmy Pikler: Observar i registrar, i reflexionar sobre el paper del
desenvolupament motriu al primer cicle d'educació infantil.
Dotar d'eines i estratègies per estimular correctament el desenvolupament motriu a cada fase.
Organitzar espais i materials per afavorir un adequat procés de desenvolupament a l'escola infantil.
Vivenciar les principals fases del desenvolupament motriu.

Continguts
Bases del desenvolupament motriu autònom d'Emmy Pikler.
Les 10 fases del desenvolupament motriu d'Emmy Pikler: Observació i registre.
Reflexió de la importància del moviment al primer cicle d'educació infantil (0-3 anys) Què fer i què no fer a cada una
de les fases.
Espais i materials adequats per afavorir el procés de desenvolupament motriu a l'escola infantil.
Experiència/Vivència del desenvolupament motriu.

Metodologia
Es farà una detecció de les necessitats dels participants amb les mestres, membres dels EAP i educadors dels
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centres que hi participen.
La ponent, a partir de les idees prèvies dels assistents i de les diferents realitats dels infants (casos reals) donarà les
eines i estratègies per assolir els objectius.
A la segona part de la formació es podrà reflexionar i vivenciar sobre la pràctica duta a terme a partir de les
propostes de la ponent i els resultats obtinguts amb els infants.

Transferència
Cada participant haurà de dissenyar una proposta d'intervenció a l'aula i posar-la en comú.

Calendari
13/12/18 - 10/01/19 - 07/03/19 - 14/03/19
de les 17:30 h a les 20 h

Lloc
El Pou de sa Lluna.
Artà

Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 20 a dia 27 de novembre 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 novembre 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 novembre a
dia 4 de desembre 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.
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 mínima obligatòria al 85% de la durada de la formació.
Participació activa durant les sessions.
Lliurament i avaluació de la proposta que han dissenyat.

Coordinació i informació
Francisca Mas Esteva
Institut per a l'Educació de la Primera Infància
971177749
institutprimerainfancia@dgice.caib.es

Formador

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

Margalida Victòria Mascaró Munar
Fisioterapeuta de l'Hospital de Manacor. Col·laboradora amb Infància 0 a 3 Manacor des de fa 5 anys en el tema del
moviment, el posicionament dels nadons i les teories d'Emmy Pikler. Participant a l'Espai Familiar de Manacor.

Àrea: Totes Modalitat: Formació per àmbits
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