Coordinació i gestió dels centres
educatius 0-3 anys (Palma)
Curs 2020-2021
Esdeveniment 16748
15 hores - 25 places
Mallorca
Mixt

Institut per a l'Educació de la Primera Infància
15 de març a 16 de juny de 2021

Línia estratègica
PQ 2024 3 Gestió d'equips i coordinació docent

Destinataris

Coordinadores en actiu a les EI o als CEI de la xarxa educativa complementària del municipi de Palma.

Requisits
Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:
1. Una coordinadora per centre (EI i CEI de xarxa complementària del municipi de Palma) per ordre d'inscripció.
2. La resta de places es cobriran seguint el mateix criteri de l'apartat anterior.

Criteris de selecció
Estar en actiu a una EI o un CEI de xarxa complementària aquest curs escolar 20-21.

Objectius
Conèixer i aplicar les diferents eines de gestió de centre.
Conèixer el procés d'escolarització i usar el GESTIB per dur-lo a terme.
Compartir dificultats relacionades amb el procés d'escolarització i l'ús del GESTIB amb la resta de participants i el
formador, i resoldre'ls.
Planificar anualment un centre d'EI o CEI de xarxa complementària.
Gestionar l'equip de feina i les eines de comunicació.
Dissenyar plans de formació.
Acompanyar i resoldre dubtes Covid-19.

Continguts
Gestió de centre.
Eines de gestió de centre (gestió de les persones, gestió del temps, gestió administrativa...).
GESTIB: creació de grups, matrícula alumnat, fitxa alumnes, gestió del personal, actualització dades, obertura curs
2021-22 i horaris.
Escolarització: introducció al mòdul d'escolarització, gestió de sol·licituds, llistes, procés fora de termini, consulta de
places i grup, reclamacions i llistes provisionals i definitives.
Planificació anual d'un centre d'EI o CEI de xarxa complementària.
Gestió de l'equip de feina i les eines de comunicació.
Plans de formació.
Acompanyament i resolució de dubtes Covid-19.
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Metodologia
La formació serà mixta amb una fase presencial per videoconferència (12h) a través de Zoom i una fase a distància
(3h) a través de l'entorn virtual Moodle (fweib.caib.es).
Per entrar al Moodle s'empra el mateix usuari i contrassenya de Gestib i CAIB.
Trobareu l'enllaç/ID per al Zoom dins el Moodle.

Transferència
Realitzar i entregar l'activitat de transferència corresponent.

Calendari
15 i 24 de març, 21 d'abril, 12 de maig, 3 i 16 de juny.

Horari
15 de març de 9.30 a 11.30; 24 de març, 21 d'abril, 3 i 16 de juny de 14h a 16h; 12 de maig de 17h a 19h.

Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 8 a dia 21 de febrer de 2021 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. 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 24 de febrer de 2021. 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 25 de febrer a dia 9
de març de 2021 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
Per poder obtenir una avaluació positiva en la formació i la posterior certificació, les persones que hi participen
hauran de: Assistir a un mínim obligatori del 85% de les sessions presencials per videoconferència.
Realitzar totes les tasques obligatòries proposades dins els terminis establerts al Moodle i obtenir una qualificació
positiva en totes elles.

Coordinació i informació
Arnau Francesc Pascual Vallespir
Assessor Docent IEPI
afpascual.iepi@gmail.com
971 17 78 00 ext 63309

Formadors
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Dra. Catalina Nuñez Jiménez
Pediatra.
Tècnica Salut Pública.
Servei de Promoció de la Salut.Coordinadora Grup Educació per a la salut comunitària de l'Associació espanyola de
pediatria d'atenció primària.

Dra. Mercedes Escarrer Jaume
Doctora en medicina. especialista en pediatria i les seves àrees específiques. Acreditació espanyola i europea en
al·lèrgia infantil.
Coordinadora del programa CoorEducaSalut i Alerta escolar. Coordinadora del programa d'asma infantil de les
Balears. Pediatra d'Educovid. Presidenta de la Societat espanyola d'Immunologia Clínica, Al·lergologia i asma
pediàtric (SEICAP).
Vocal científica de Societat Pediatria Balear (SOPEBA).
Pediatra d'atenció primària en CS San Agustí. Adjunta Servei d'al·lèrgia infantil Clínica Juaneda.

Antònia Cantallops Noceras
Assessora Docent del Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions.

Julia Múñoz Ametller
Mestra d'educació infantil.

Bartomeu Antoni Castell Leal
Professor de cultura audiovisual a l'IES Joan Alcover i assessor de centres per al desplegament de metodologies
actives dins comunitats d'aprenentatge.

Cristina Guillem Cladera
Membre de l'equip de suport de gestió educativa (GESTIB).

Antoni Martí Vallès
Membre de l'equip de suport de gestió educativa (GESTIB).

Àrea: Totes Modalitat: Formació per àmbits
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