Espais d'acompanyament familiar a la
Primera Infància (Palma)
Curs 2019-2020
Esdeveniment 16291
10 hores - 30 places
Mallorca
Presencial

Institut per a l'Educació de la Primera Infància
7 a 28 d'octubre de 2019

Línia estratègica
8. Comunitat educativa d'aprenentatge

Destinataris

Tècnics superiors d'educació infantil, mestres graduats o habilitats en educació infantil, professionals dels equips
d'atenció primerenca, professionals de l'àmbit socio-educatiu d'entitats locals. Tindran prioritat els participants que
no varen fer les formacions "Espais familiars: un lloc privilegiat de trobada" el curs 2017-18, ni "Acompanyament a les
famílies" el curs 2018-19.
Criteris de selecció:
1r Persones que hagin indicat a la sol·licitud el compromís per organitzar espais d'acompanyament a les famílies.
2n Coordinadores de les escoles públiques infantils del 1r cicle.
3r Altres destinataris, prioritzant un o una de cada escola infantil, en el cas de manca de places a la formació.
4t Els diferents professionals que atenen el primer cicle d'educació infantil.

Requisits
Els participants es comprometen a organitzar un espai d'acompanyament familiar. A la sol·licitud s'ha d'indicar que
s'està interessat/da en dissenyar i posar en pràctica un espai d'acompanyament a les famílies a l'escola o altre lloc.

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
Dotar d'eines i estratègies per realitzar activitats d'acompanyament a les famílies.
Analitzar la parentalitat i reflexionar sobre les diferents realitats de famílies que tengui cada centre.
Conèixer el desenvolupament integral de l'infant de 0 a 3 anys.
Conèixer els criteris de qualitat per aplicar a les activitats d'acompanyament a les famílies.
Reflexionar sobre el perfil dels professionals que acompanyen a les famílies.

Continguts
Organització del suport i acompanyament a les famílies: espais familiars, tallers, xerrades, trobades puntuals, etc.
Noves mirades a la parentalitat.
Necessitats dels infants i les seves famílies.
Actituds i rols dels professionals que comparteixen espais d'acompanyament a les famílies.
Avaluació i qualitat de les activitats amb famílies.
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Metodologia
Es farà una detecció de necessitats dels participants tenint en compte les realitats de les famílies dels centres que hi
participin.
La ponent, a partir de les idees prèvies dels assistents i de les diferents realitats familiars, donarà les eines i
estratègies per assolir els objectius.

Transferència
Cada participant haurà de dissenyar una activitat amb les famílies i posar-la en comú a la darrera sessió.

Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 18 a dia 25 de setembre de 2019 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 PRIMERA INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT
EDUCATIVA.
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 30 de setembre de 2019. 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 PRIMERA INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT EDUCATIVA. 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 1 a dia 3 d'octubre
de 2019 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, fins que s'ocupin les places lliures.
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. Avaluació Inicial, amb l'anàlisi de les diferents
tipologies familiars existents al centre. Treball de camp i presentació dels resultats. Aplicar les estratègies que
s'hauran donat a la formació, dissenyant una activitat d'acompanyament a les famílies.

Coordinació i informació
Arnau Francesc Pascual Vallespir. Llicenciat en Filosofia i Lletres amb l'especialitat en Psicologia. Orientador Educatiu
a l'Equip d'Atenció Primerenca. Assessor Tècnic Docent de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca.
Coordinador d'Espais familiars a l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància (IEPI) del Govern Balear.

Formador
Catalina Quetglas Sureda
Experta Universitària en Programes de Suport a les Famílies en la Primera Infància en els àmbits Socioeducatius i
Sanitaris. Llicenciada en Filosofia i Lletres amb l'especialitat en Pedagogia, Orientadora Educativa a l'Equip d'Atenció
Primerenca, amb amplia experiència docent. Coordinadora de Plans per a 'Educació de la Primera Infància i Espais
familiars a l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància (IEPI) del Govern Balear.

Àrea: Totes Modalitat: Formació per àmbits
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