Lideratge, gestió i coordinació de
centres educatius de 0-3 anys
(Menorca)
Curs 2021-2022
Esdeveniment 16944
8 hores - 25 places
Menorca
Presencial

Institut per a l'Educació de la Primera Infància
2 de novembre de 2021 a 3 de maig de 2022

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

Destinataris

Directores en actiu a les EI o als CEI de la xarxa educativa complementària de Menorca.

Requisits
Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:
1. La directora del centre (de primer cicle d'EI o CEI de la xarxa complementària de Menorca) per ordre d'inscripció.
2. La resta de places es cobriran seguint el mateix criteri de l'apartat anterior per a les persones que puguin
demostrar responsabilitats directives.
Les funcions de directora o de responsabilitats directives han de constar al GESTIB del centre.

Criteris de selecció
Estar en actiu a una EI o un CEI de xarxa complementària aquest curs escolar 2021-2022.

Objectius
Fomentar el lideratge de les direccions per coordinar i gestionar els centres educatius de 0 a 3 anys.
Promoure el lideratge per a la implementació de bones pràctiques educatives.
Fomentar l'aprenentatge entre iguals.
Fonamentar la pràctica en un marc teòric obert per professionals experts i especialistes en els continguts.
Visibilitzar bones pràctiques properes sobre els continguts tractats.
Compartir estratègies de lideratge pel que fa a la gestió d'espais i materials.
Conèixer i compartir estratègies per a la gestió del temps.
Conèixer eines i estratègies de benestar personal per al lideratge d'equips educatius.

Continguts
El lideratge dels centres educatius per a infants de 0 a 3 anys.
Coordinació de la gestió d'espais i materials.
L'alimentació en els centres educatius de 0 a 3 anys: normativa, referents i propostes.
Estratègies i eines per a la gestió del temps.

Metodologia
Carrer del Ter, 16, 07009 Palma
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La forma de participació serà presencial per videoconferència (8h) a través de Zoom.
Els materials de la formació es compartiran a través de Moodle (fweib.caib.es).

Transferència
Memòria descriptiva de les tasques realitzades arrel dels continguts tractats al llarg de la formació.

Calendari
2 de novembre, 13 de gener, 2 de març i 3 de maig

Horari
2 de novembre, 13 de gener i 3 de maig de 16:30h a 18:30h i 2 de març de 17h a 19h.

Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 7 a dia 17 d'octubre 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 20 d'octubre 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 21 a dia 28
d'octubre 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.
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, dia 1 de gener de 2018, fins que s'ocupin les places lliures.
7. La llista definitiva de participants es publicarà dia 1 de gener de 2018.
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.
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d'una sol·licitud d'inscripció a una activitat formativa implica el
següent tractament de dades personals: https://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4784452.

Avaluació i certificació
Assistència obligatòria al 100% de les sessions.
Lliurar la memòria descriptiva com activitat de transferència i aplicabilitat.
Emplenar el qüestionari d'avaluació al finalitzar la formació.
Una vegada finalitzat el procés de certificació, l'activitat es tancarà.
En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l'adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
Disposau d'un termini de 90 dies des de l'enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei
organitzador, si s'escau.

Coordinació i informació
Júlia Muñoz Ametller
Assessora Tècnica Docent IEPI
jmunoz.iepi@gmail.com
971177800 ext 63309
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Formadors
Carme Barceló Márquez
Diplomada en Educació Primària en l’especialitat de Música. Assessora Tècnic Docent al Programa de Millora i
Transformació (PMT) de la direcció general de Planificació, Ordenació i Centres.

José Luis Casillas Navarro
Diplomat en Educació Infantil i llicenciat en psicopedagogia. Assessor Tècnic Docent al Programa de Millora i
Transformació (PMT) de la direcció general de Planificació, Ordenació i Centres.

Sara Mercadal Ameller
Mestra d'educació infantil i directora de l'EI Es pouet

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

Rosa Maria Pallisé Faxeda
Diplomada en Magisteri i en Psicologia. Màster en Pedagogia i Psicologia Sistèmica. Formadora de formadors de
l’I.C.E. de l’ U.A.B.

Cecilia Zamorano Terrasa
Mestra d'educació infantil i directora de l'EI Verge de la Salut

Àrea: Totes Modalitat: Formació per àmbits
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