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1. Valoració del grau d’assoliment dels objectius del CEP. 
 

Objectiu Valoració de les actuacions 

Continuar afavorint la cohesió 
de l’equip pedagògic del CEP i 
fomentar el treball cooperatiu/ 
entre tots el seus membres.  

Hem realitzat les entrevistes de negociació amb els 
centres utilitzant un guió compartit i en parelles per a 
dur a terme un treball de la demanda d’acord als 
principis acordats a l’equip i afavorir el sentiment de 
pertinença i cohesió. 
Hem garantit l’escolta activa i la participació de tots 
els membres de l’equip de manera equitativa per tal 
de recollir totes les veus, crear coneixement compartit, 
i potenciar el sentiment de pertinença i l’autoestima de 
tots els assessors/es. Tot i que estava previst, com 
actuació dins aquest objectiu, no hem utilitzat 
dinàmiques i estructures de treball cooperatiu de 
manera continuada. 
Hem establert sessions per a compartir la concreció 
dels dissenys de les intervencions i el seu 
desenvolupament als centres, tot i que ens hem 
centrat molt en les relacionades amb l’aprenentatge 
cooperatiu, que han ocupat la majoria de les reunions 
pedagògiques, i no tant en la resta de temàtiques, que 
s’han treballat més fora de les reunions pedagògiques 
en trobades entre assessores. 
Hem revisat i ampliat el banc de recursos per a la 
intervenció en centres amb noves dinàmiques, 
documents de treball, disseny de sessions de 
formació en treball cooperatiu, observació entre 
iguals... 

Continuar redescrivint i 
adaptant el marc teòric i pràctic 
per a la intervenció en centres  

Hem dut a terme sessions de treball amb l’objectiu de 
valorar el procés d’avaluació de les formacions en 
centres, que ens ha servit per a consolidar i 
sistematitzar aquest procés d’avaluació. 
Hem constatat que hem utilitzat els indicadors de 
qualitat educativa de diferents maneres i en diferents 
moments. I això ens ha dut a la necessitat de 
compartir com i en quins moments.  
Altres eines dins de l’estratègia d’avaluació 
desenvolupada han servit per a la finalitat perseguida 
com, per exemple, el sobre, els cercles de diàleg i les 
estructures cooperatives de la darrera fase. Entorn a 
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la carpeta d’aprenentatge hem dut a terme una anàlisi 
molt enriquidora i hem fet propostes per a l’augment 
del seu ús i que aquest respongui a una avaluació 
formadora i reguladora.  
Hem millorat l’ús del marc teòric per al contrast, dins 
de les formacions en centre, amb una tria més 
acurada i consensuada dels ponents externs així com 
dels documents utilitzats i estratègies i eines  per a 
treballar aquests documents. 

Afavorir la formació contínua 
de l’equip pedagògic       
  

Hem dut a terme sessions d’intercanvi de l’equip 
pedagògic específiques per a l’avaluació contínua de 
la intervenció en centres, tot i que constatem que han 
estat molt centrades en les formacions d’aprenentatge 
cooperatiu i no hem reservat l’espai necessari per a 
les altres temàtiques de treball, que s’han treballat 
entre assessories segons les necessitats. 
Tot l’equip ha participat en la formació per assessors 
del Servei, compartint la formació amb els altres 
centres de professorat de Balears, amb un alt grau 
d’implicació. 
Hem dut a terme les hores autònomes de formació 
per a cada equip de CEP, dins de la formació per 
assessors organitzada pel Servei, contextualitzades a 
les nostres inquietuds i objectius. Vam fer una sessió 
a finals del curs passat per a continuar avançant en la 
pràctica assessora amb na Olga Esteve i això ens va 
donar peu a treballar de manera autònoma 
aprofundint en el procés d’avaluació de les 
formacions. Per altra banda, el 7 de febrer, vàrem dur 
a terme una sessió de formació amb na Montserrat 
Vilà sobre la competència comunicativa i com millorar 
quan hem de parlar en públic adaptada a la nostra 
tasca assessora. A finals de Juny vàrem fer una 
jornada de treball amb na Begoña de la Iglesia i na 
Rosa Roselló per a aprofundir i sistematitzar el procés 
d’observació entre iguals en els centres. 
Na Montse Gonzalez, en Xesús Ballesteros i na 
Victòria Alemany han assistit i participat en formacions 
per a la millora de la seva  pràctica assessora, tot i 
que ha mancat el temps per compartir amb l’equip de 
manera explícita i estructurada la formació rebuda. 
N’Iñaki Monge, ha participat en un congrés amb la 
intenció d’establir contactes per a la participació en un 
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programa Erasmus+ i explorar les possibilitats reals 
de dur-lo endavant. 
Quant a fer feina en xarxa amb els altres CEP’s de 
Balears, ha estat més aviat una coordinació 
mitjançant la xarxa CEP i els contactes puntuals entre 
assessories. 

Integrar les TIC a les 
formacions, al treball de les 
assessories i a la coordinació 
de l’Equip 

Hem consolidat el moodle com a eina de suport a 
totes les formacions en centres. Manca, tal com 
queda reflectit en l’annex 1, millorar la seva 
dinamització per tal que el professorat interactui de 
manera sistemàtica i convertir-lo en una carpeta 
d’aprenentatge grupal en totes les formacions en què 
no ha estat així. 
S’ha avançat quant a la implicació de tots els 
membres de l’equip pedagògic en la incorporació en 
les activitats formatives  d’eines, aplicacions i recursos 
TIC, però constatem que encara ens queda molta 
feina per fer en aquest sentit. 
Utilitzem de manera habitual eines i recursos TIC per 
a la gestió de les activitats i per a compartir i coordinar 
les actuacions de l’equip pedagògic del CEP. Tot i així 
és un àmbit on no podem deixar d’avançar de manera 
constant i del qual, amb tota seguretat, necessitem 
formar-nos. 

Afavorir l’empoderament del 
professorat 

Cada vegada més el professorat pren consciència de 
la importància de responsabilitzar-se del seu procés 
formatiu. Tot i això és una qüestió en la que hem de 
continuar incidint. 
Hem continuat fent incidència en l’estratègia 
d’intervenció en centres (pràctica reflexiva) com a 
contingut de la formació a fi d’aconseguir que els 
participants i els centres se la facin seva. I els pugui 
servir per a dur endavant processos formatius de 
manera més autònoma. En aquesta línia hem 
continuat amb la sistematització de protocols i pautes 
d’actuació estructurades però flexibles per a 
l’acompanyament dels centres en el procés 
d’adquisició estratègies i eines per a convertir-se en 
agents de formació del professorat.  
Hem procurat donar més protagonisme als 
coordinadors en les formacions de segon i tercer any, 
tot i que no és un objectiu totalment assolit, perquè 
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depèn, per una banda de la idoneïtat i disposició de la 
persona coordinadora i per altra del convenciment que 
nosaltres com assessors hem de tenir per a que això 
succeeixi. 
En aquest sentit hem programat sessions autònomes, 
reunions de planificació i coordinació dins del procés 
formatiu de cada centre, tot i que és un aspecte que 
s’ha de desenvolupar més i que es podria millorar 
amb la posada en marxa dels equips impulsors. 
Hem dut a terme la formació d’equips impulsors per a 
la formació en centres amb un alt grau de implicació 
per part dels assistents. És important donar continuïtat 
en forma d’acompanyament per a la consolidació 
d’aquest equips en els seu centres.  
Hem assessorat en la implementació de l’observació 
entre iguals com a eina de millora i aprenentatge entre 
iguals, en quatre centres PIP. La valoració és molt 
positiva i la proposta és augmentar la implementació a 
més centres el proper curs 
Quant a la potenciació de l’avaluació reguladora com 
a eina per a la millora en els centres, cal dir que és un 
concepte que, cada vegada més, els centres ho 
assumeixen com a propi, però en el que cal incidir per 
a que tingui transferència als processos educatius.   

Afavorir el treball conjunt entre 
les etapes d’infantil, primària i 
secundària 

Tot i tenir molt clar que és un objectiu necessari per a 
poder establir ponts i punts de trobada entre les 
diferents etapes educatives, i també constatar que es 
fan avenços en aquest sentit, cal establir més 
propostes formatives que potenciïn aquest línia de 
treball i que afavoreixin que es mantingui en el temps 
Des del CEP hem programat formacions obertes a 
tots els nivells: 
Totes les formacions d’àmbit. 
Les tres formacions intercentres que hem dut a terme 
enguany en les quals han participat 19 centres de 
diferents etapes educatives 
Les Jornades Parlam d’educació i Compartint 
experiències. 
Hem donat suport a les iniciatives que s’han presentat 
en aquest sentit. 

Afavorir que els centres de l’illa 
puguin conèixer que s’està fent 

A banda del que ja hem assenyalat en el punt 
anterior, hem procurat utilitzar, sempre que ha estat 
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en els altres centres i la creació 
de xarxes 

possible ponents de la nostra illa i l’assessorament 
entre iguals per tal que es pogués compartir el que es 
fa en les diferents centres de l’illa. 
Així mateix hem posat en contacte centres per a 
facilitar les visites i l’intercanvi entre ells. 
Hem informat i convidat i, fins i tot, en algunes 
formacions, ha estat una activitat obligatòria, a 
compartir les bones pràctiques mitjançant la web de 
Formació i Innovació. 
Altres fons de difusió que hem utilitzat 

-      la WEB del CEP 
-      Jornades de difusió. 
-       Twiter 
-       Konvoco 

També hem col·laborat en el programa Obrim la ràdio, 
en el que, setmanalment, es fa un programa en el que 
es tracten temes relacionats amb l’educació i els 
diferents projectes que es duen a terme en els centres 
educatius de l’illa. 
Tot i això i al considerar-lo un objectiu de gran 
importància, hem de continuar treballant per a 
millorar-lo. Hem de continuar treballant la creació de 
xarxes d’intercanvi i ajuda per a la millora dels 
processos d’aprenentatge. 

Millorar la col·laboració amb 
altres institucions. 

Enguany no hem tingut molta relació amb entitats 
externes a l’hora de programar actuacions conjuntes 
de formació del professorat: La raó fonamental és que 
ens hem centrat en les formacions en centres. Sí que 
hem tingut col·laboracions puntuals, però que en la 
majoria de les ocasions s’han reduït a donar-les a 
conèixer i infraestructures i recursos per a dur-les a 
terme. 
Continuem mantenint una bona relació amb la seu 
universitària per  poder continuar utilitzant els seus 
espais. 
Hem continuat amb la col·laboració amb la UIB per tal 
de potenciar que certs treballs de fi de màster es 
centrin sobre els processos d’innovació que estan 
duent a terme els centres educatius d’Eivissa.        

Donar resposta a les 
demandes formatives  que ens 
puguin arribar des del Servei 

Hem dut a terme les gestions necessàries per a cobrir 
les demandes. 
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de Formació del Professorat 
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2. Valoració del Programa d’activitats i esdeveniments de cada CEP. 

2.1. Avaluació de la formació a centres FdC, FeC i FiC: 

Modalitat Títol/ Centre Durada Admes
os/ 
Certific
ats 

Assessor de 
referència/ 
hores 
participació 
presencial 

Altres agents: 
Formadors, ass col,... 
/hores participació 

Valoració de la formació 
(Implicació,transferència, formadors, 
assessors,...) 

FIC Treball 
cooperatiu al 
CEIP cas 
Serres i Escola 
d’Arts 
(Generalització
) 
 

32 23/18 Imma 
Banacloche 
 
28h 

Jesús Soldevila Els assistents s’han implicat en la formació i 
han avançat molt en la sistematització del 
treball cooperatiu, tot i que han mostrat un 
cert grau d’angoixa per la quantitat de 
documentació que havien d’omplir i que se 
solapava amb documents propis del centre, 
cosa que ha anat millorant al llarg de la 
formació, unificant els documents. La 
valoració del programa en general a nivell 
d’utilitat pràctica i expectatives d’aplicació 
són valorades molt positivament. 

FEC Treball 
cooperatiu a 
l’IES Sa 
Colomina 
(Introducció) 

35 30/21 Imma 
Banacloche 
 
28h 

Jesús Soldevila Els participants d’aquesta formació estan 
satisfets amb la feina realitzada i l’avanç que 
els hi ha aportat a nivell d’aula. L’activitat ha 
estat finalitzada satisfactòriament. 
La formació ha estat valuosa per al centre, ja 
que ha fomentat el debat sobre com 
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aprendre i com ensenyar per a que l’alumnat 
aprengui no sol continguts, sinó valors que 
els seran d’utilitat en la seva vida futura. Per 
al professorat la formació ha proporcionat un 
espai de trobada, discussió, posada en comú 
i aprenentatge continu que ha fet possible 
l’experimentació i la innovació guiades dins 
de l’aula.  

FEC Treball 
cooperatiu a 
l’IES San 
Agustí 
(Introducció) 

35  Imma 
Banacloche 
 
28h 

Jesús Soldevila En aquesta formació hi ha hagut un nombre 
molt baix de participants respecte del total 
del claustre. En alguns moments de la 
formació ha costat molt motivar i continuar, ja 
que es mostraven angoixats davant la feina i 
el poc suport per parts dels companys del 
centre. Tot i així, han acabat molt satisfet i 
contents de la feina realitzada i dels avenços 
personals.  

FEC Treball per 
projectes i 
cultura popular 
al CEIP Can 
Coix 

25 14/12 Imma 
Banacloche 
 
25 

Xesús Ballesteros (8h) Grau d’implicació alt. Els participants s’han 
mostrat oberts i receptius, tot i que la 
temàtica els provocava controvèrsia i 
consideraven el canvi o el pas cap a aquesta 
metodologia molt difícil d’assolir. S’ha fet molt 
de seguiment i acompanyament per donar-
los el suport que necessitaven per avançar. 
Al final de la formació han quedat satisfets i 
han vist els canvis produïts en l’alumnat i en 
ells mateixos i la necessitat de continuar 
avançant en aquesta línia metodològica. Val 
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a dir que la decisió de dur de ponent  a 
Xesús Ballesteros ha estat encertadíssima, 
donada la seva experiència en el tema i per 
la seva funció com a assessor que  ha 
possibilitat l’avanç i les ganes de continuar.  

FEC Lectura i 
escriptura al 
CEIP Balansat 

26 16/13 Imma 
Banacloche 
 26 

Maria Rosa Gil (8h) Valoració positiva. La formació ha estat molt 
profitosa, tant a nivell personal de cadascú 
dels membres participants com a nivell de 
centre i possibles conseqüències d'actuació. 
Propostes i idees que fan que dins de les 
nostres previsions de feina hi hagi una petita 
revolució i per tant una adaptació a noves 
metodologies i recursos. 
 

FEC Millora de la 
coompetència 
lingüística al 
CEIP Vara de 
Rey 

20 20/19 Imma 
Banacloche 
25 

Marta Ana Vingut (8h) Valoració positiva amb intenció de continuar 
el proper curs tot comptant amb la mateixa 
ponent Marta Ana Vingut.  
Molt bona valoració del dinamitzador. 

FEC Patrimoni 
Eivissenc  a 
l’IES Xarc 

20 15/14 Imma 
Banacloche 
20 

Jose Maria Cardona 
Serapio (3h) 

Valoració molt positiva. S’ha fet un bon 
programa formatiu, ben estructurat i planificat 
que ha superat les expectatives dels 
participants. Cal destacar la figura del 
coordinador com a element clau en l’èxit de 
la mateixa. Bona valoració del dinamitzador 
lingüístic. 
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FEC Cultura 
popular al 
CEIP Santa 
Gertrudis 

15 22/20 Imma 
Banacloche 
15 

Marià torres (3h) 
Josep Antoni Prats (2h 
30’) 

Tot i que ha costat una mica trobar el camí, 
perquè al principi no sabíen el que volíen 
massa concretament, el curs ha estat prou 
profitós i positiu. Finalment hem pogut treure 
moltes coses en clar i fer una feina que 
quedarà al centre en forma de documentació 
i de recursos.  

FIC Normalització i 
dinamització 
de la llengua 
catalana (IES 
Balàfia i IES 
Isidor 
Macabich) 

20 20/19 Imma 
Banacloche 
20 

Maria Antònia Font 
(7h) 

Valoració positiva del programa Dinamicat i 
de la formació en general. S’han realitzat 
moltes activitats i el fet de compartir i fer 
activitats intercentres ha funcionat molt bé. 
Ganes de continuar i necessitat de millorar 
en la planificació d’activitats de dinamització. 

FeC Generalització 
del treball 
cooperatiu 
al CEIP Can 
Misses 

42 33/29 Iñaki 
Monge/32 

Jesús Soldevila, UVic El centre ha valorat la formació molt 
positivament. Els membres del grup han 
participat de forma molt activa i hi ha hagut 
una gran implicació per part de la gran 
majoria del claustre.  
Hi ha hagut un total de 32 mestres inscrits, 
14 d’ells es trobaven a l’etapa d’introducció. 
El pla de suport ha permès que els nous 
membres del grup s’hagin anat integrant de 
forma progressiva dins el programa, fins a 
aconseguir estar gairebé tots al mateix nivell. 
L’etapa de generalització els ha permès 
planificar, aprofundir i millorar l’aplicació dels 
tres àmbits del treball cooperatiu, fet que ha 
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produït millores molt rellevants que s’han vist 
reflectides en  la motivació i aprenentatge de 
l’alumnat.   
De cara al curs vinent proposen  avançar en 
el Projecte d’Aprenentatge Cooperatiu de 
Centre i consolidar tot el que han après al 
llarg d’aquests dos anys de formació.   
 

FeC Treball 
cooperatiu al 
CEIP Portal 
Nou 

10 18/14 Iñaki Monge/ 
10 

No té ponència 
externa 

Ha estat una temàtica que és difícil de 
tractar en les poques hores que ha tingut la 
formació. És un tema que ja vam parlar a la 
negociació de la formació i tot i que 
finalment hem ampliat les hores de les 8 
inicials a 12, la conclusió final va ser que és 
necessari dedicar-li més hores per a poder 
aprofundir i practicar les dinàmiques i 
estructures de treball cooperatiu.  
El grup en general ha tingut una actitud molt 
bona. Han fet dissenys molt interessants per 
a experimentar a l’aula i, sobre tot, unes 
reflexions sobre la pràctica que han servit 
per a posar en valor les aportacions que  el 
treball cooperatiu pot fer a la millora dels 
processos d’aprenentatge i ensenyament. 
Quatre persones no van continuar la 
formació després de la primera sessió. 
Ha estat molt enriquidora la sessió en la que 
es van compartir les diferents experiències 
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que s’havien dut a l’aula. Aquests espais 
d’aprenentatge entre iguals esdevenen 
fonamentals per a conèixer que estan fent 
els companys i companyes, de manera que 
es puguin compartir bones pràctiques de les 
que poder extreure idees per adaptar a la 
meva aula. Per altra banda són també 
espais on enfortir la cohesió de grup parlant 
i debatent sobre aspectes claus de la 
pràctica a l’aula. 
Destacar l’esforç de coordinació entre els 
tutors i els especialistes a l’hora i dur a l’aula 
els dissenys acordats i que s’ha vist en 
algunes de les pràctiques que s’han fet. 
Hi ha hagut una transferència immediata a 
l’aula, tots els participants han experimentat 
els seu dissenys amb el grups d’alumnes i 
n’hi ha alguns que mantindran una 
transferència diferida, ja que continuaran 
treballant utilitzant dinàmiques i estructures 
de treball cooperatiu en diferents moments 
al llarg del curs. 

En la sessió final es va parlar de la 
possibilitat de continuar, el curs vinent, amb 
una formació d’aprofundiment en el treball 
cooperatiu. 
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FeC Treballant 
cooperativame
nt al CEIP 
Sant Rafel 

35 15/14 Iñaki 
Monge/28 

 Ha estat una activitat molt ben valorada. Val 
a dir que el curs passat el centre va fer una 
formació introductòria a l’aprenentatge 
cooperatiu que va despertar l'interès per la 
pràctica. En les dues formacions ha participat 
la pràctica totalitat del claustre amb un elevat 
percentatge de certificació. Enguany hem fet 
un aprofundiment i sistematització de com 
dur a l’aula l’aprenentatge cooperatiu en els 
seus tres àmbits. La transferència a l’aula ha 
estat significativa, s’ha canviat la distribució 
de les taules a les classes per afavorir la 
pràctica de l’aprenentatge cooperatiu. En 
totes les aules es pot veure la distribució dels 
grups i els càrrecs i els models de pla de 
treball de grup i les eines de seguiment que 
permeten fer una avaluació de l'aprenentatge 
a treballar en grup. La majoria dels mestres 
han fet, al menys una UD cooperativa, però 
n’hi ha que han transformat una part 
significativa de la seva programació per fer-la 
cooperativa. La previsió és que continuen 
treballant en aquesta línia en els propers 
cursos, per al curs vinent s’han proposat 
sistematitzar i consolidar l’aprenentatge 
cooperatiu en el centre. 
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FeC Observació 
entre Iguals 
IES Sa Blanca 
Dona 

10 12/12 Iñaki Monge/6 No hi ha hagut ponent En un principi tots els membres del grup 
teníem molt bona relació, però al finalitzar la 
formació podem dir que encara s'han produït 
millores en aquesta línea. Amb les dates i 
ritme que portaven al centre no ha set fàcil 
aconseguir gran participació, però una 
vegada a la formació la gent s'ha implicat 
molt. 

Tots els  participants han dut a terme les 
observacions i els feedbacks programats i 
han destacat, fonamentalment, 
l’aprenentatge personal i professional que 
comporta participar en una activitat d’aquests 
tipus. 

Es va comentar durant la sessió d’avaluació 
que els hi agradaria que la observació 
pogués formar part d'una eina de millora de 
la tasca docent començant pel departament i 
equip educatiu i passant a nivell de centre 
departament.  

La valoració final és que és una eina molt 
potent de desenvolupament professional que 
permet la millora dels processos 
d’aprenentatge que s’hauria d’incorporar a la 
vida del centre. Observar i ser observat és 
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molt important i productiu per la nostra feina i 
no ha de ser vist com una "inspecció", sinó 
com una eina de millora. 

El grup va adoptar, abans d’iniciar la 
formació, el compromís de compartir 
l’experiència amb la resta de docents en un 
claustre pedagògic i aquesta va ser l’última 
acció d’aquesta formació 

  
FeC Aprenentatge 

significatiu i 
foment de la 
motivació en 
l’alumnat a 
l’EOI. 

30 15/15 Lídia Ramon/ 
24 

Blanca Linzoain (8h) La valoració de la formació és molt positiva. 
Hi ha hagut un alt grau d’implicació per part 
dels assistents a la formació així com de la 
coordinadora i de l’equip directiu del centre. 
La transferència ha anat dirigida a incorporar 
estratègies i eines (algunes TIC) per a 
continuar avançant en la motivació de 
l’alumnat adult cap a l’aprenentatge així com 
en els procediments i estratègies d’avaluació 
formadora (criteris i indicadors d’avaluació, 
rúbriques i bases d’orientació).Els continguts 
desenvolupats per la ponent no varen donar 
del tot resposta a les expectatives dels 
participants ja que en alguns casos, va ser 
repetitiu respecte a formacions anteriors.  
Els docents valoren molt positivament 
l’intercanvi d’experiències per l’aprenentatge 
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entre iguals que genera i l’augment de la 
cohesió del claustre.  

FdC Metodologia 
ABP a l’IES Sa 
Blanca Dona: 
Currículum 
integrat i 
avaluació 
competencial. 

40 51/42 Lídia Ramon/ 
22 més el 
temps 
d’assessoram
ent en la 
planificació de 
les sessions 
autònomes. 
Assessor 
col·laborador: 
Iñaki Monge 

Olga Esteve i Laura 
Farro (10 i 7 hores 
respectivament; 7 de 
les quals vingueren 
juntes encara que 
dividiren la majoria del 
temps al grup) 

La valoració general de la formació és molt 
positiva. El centre té una itinerari formatiu 
molt clar i coherent amb el procés de 
transformació que estan vivint des de fa uns 
anys per tal d’establir el treball per projectes 
com a línia metodològica de centre. Aquest 
curs han avançat en la programació i 
experimentació de projectes basats en el 
currículum integrat de llengües. Aquesta 
tasca ha donat com a resultat 8 projectes 
interdisciplinars que han tingut molt present 
el treball integrat de totes les competències 
així com la lingüística des de les àrees 
lingüístiques i les no lingüístiques. Aquesta 
materialització immediata ha deixat palesa 
una vegada més la necessitat de replantejar-
se l’estructura per departaments de l’IES i la 
necessitat de coordinació entre els equips 
educatius. A més, va permetre experimentar 
la utilitat de les bases d’orientació i la 
necessitat de concretar criteris i indicadors 
d’avaluació. Hi ha hagut una participació i 
implicació molt elevada per part dels 
participants, la coordinadora i l’equip directiu. 
Les ponents que han participat de la formació 
es varen adaptar totalment a les inquietuds 
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del centre i varen ser una peça clau en 
l’aprenentatge i assoliment dels objectius 
plantejats. 
Cal destacar també que,  la coordinadora i la 
cap d’estudis dinamitzaren dues sessions 
autònomes amb una gran responsabilitat i 
professionalitat.  

FdC Metodologia i 
espais al CEIP 
Sant Carles. 

36 22/17 Lídia Ramon/ 
24 més les 
hores per a 
l’adaptació en 
comissió de 
l’eina 
d’observació 
entre iguals i 
preparació de 
la presentació 
oral per a les 
Jornades. 

Míriam i Sònia “Els 
Encants” (7 hores) i 
taula rodona (2 hores) 
amb na Reme (Santa 
Gertrudis), Eva (Es 
Vedrà) i Maria (Sa 
Bodega) 

En aquesta formació es varen acabar de 
planificar i concretar els objectius i els 
continguts després d’una negociació ja que, 
inicialment, hi havia elements que no 
corresponien a un contingut formatiu ni a una 
línia prioritària. Es va arribar però, fàcilment, 
a un enteniment i acord el que ha permès dur 
a terme una formació prou contextualitzada i 
adaptada a les inquietuds reals del centre. 
S’ha estat treballant per una banda, sobre els 
espais d’aprenentatge (com fer-los més 
acollidors, motivadors, respectuosos, etc) el 
que ha dut a una reflexió i presa d’acords 
respecte a mobiliari, organització, estètica, 
etc. Per altra banda, s’ha treballat sobre les 
inquietuds respecte al canvi a una doble línia, 
concretant preguntes que després, es varen 
discutir i analitzar en una taula rodona 
compartint les experiències de tres centres 
de l’illa. Aquesta formació ha permès 
materialitzar en la creació i revisió d’espais 
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del centre així com en la redacció d’un 
document on es relaciona el model educatiu 
amb l’arquitectura, presentant propostes 
concretes i clares per a la modificació que 
viurà l’escola. Aquest document es va 
presentar al Conseller, inspector, arquitecte 
responsable de l’obra que es durà a terme en 
el centre i a l’empresa constructora. Per altra 
banda, donat que tenen PIP, s’ha incorporat 
al centre l’observació entre iguals com a eina 
d’aprenentatge i desenvolupament 
professional. Aquesta experiència ha estat 
molt ben valorada, es continuarà el curs 
vinent i fins i tot, compartiren tant el procés 
viscut com les valoracions i conclusions 
extretes fent una presentació oral a les 
Jornades d’Intercanvi d’Experiències 
organitzades pel CEP. Hi ha hagut una 
participació elevada per part dels 
participants, de la coordinadora i de l’equip 
directiu. Trobar ponents per a treballar els 
espais no va estar fàcil però, les mestres que 
finalment vingueren del centre dels Encants, 
es varen ajustar prou al que se’ls havia 
demanat.  

FeC Les pràctiques 
restauratives 
al CEIP Santa 

25 25/16 Lídia Ramon/ 
19 

Òscar Prat (8h) Aquesta formació ha estat l’inici d’una 
reflexió i concreció del que entenem per una 
bona convivència, la importància d’accions 
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Eulària preventives i abordatge positiu dels conflictes 
mitjançant, en aquest cas, les pràctiques 
restauratives. Els docents han començat a 
incorporar a l’aula les pràctiques 
restauratives,  dinàmiques per a la 
potenciació de la cohesió del grup i la millora 
del clima d’aula. Així mateix, han elaborat 
una proposta de programa de mediació i, tot 
plegat,  s’ha recollit en el pla de convivència, 
document sobre el que volien també fer una 
revisió i actualització.  
Els mestres participants consideren que ha 
estat un inici i que caldrà continuar avançant 
cap a una línia comuna de centre. En aquest 
cas s’ha valorat molt positivament l’intercanvi 
d’experiències entre companys, el que ha 
permès conèixer què fa la resta de claustre, 
aprendre els uns dels altres i augmentar la 
cohesió del grup.  
Hi ha hagut una bona participació i implicació 
per part dels mestres assistents i de la 
coordinadora de la formació.  
El ponent va presentar els continguts de 
manera molt clara i dinàmica afavorint 
l’experimentació i assoliment dels objectius 
plantejats.  

FdC Generalització 
del treball 

40 45/36 Lídia Ramon/ 
25 més les 

Jesús Soldevila (14 
compartides amb 

Aquesta formació ha suposat un gran repte 
pel nombre de participants, pel gran 



                                                                                                         

22 
 

cooperatiu a 
l’IES Xarc.  

hores 
d’assessoram
ent en la 
planificació 
d’una sessió 
autònoma i de 
les sessions 
que el 
coordinador i 
cap d’estudis 
dinamitzava 
amb el 
professorat 
incorporat de 
nou a la 
formació 

altres centres i 
algunes d’elles només 
amb els coordinadors 
de la formació de la 
mateixa etapa del 
programa CAAC) 

percentatge de professorat que no havia 
realitzat el primer curs de formació en treball 
cooperatiu i per la incorporació de 
l’observació entre iguals com a eina 
d’aprenentatge entre iguals i 
desenvolupament professional. S’ha 
continuat avançant en el coneixement i en la 
introducció d’elements per a la transferència 
del treball cooperatiu tant immediata com 
diferida amb aspectes clau com, els plans de 
generalització, el pla de suport i la carpeta 
d’aula i d’altres, s’han iniciat com, per 
exemple, el projecte d’AC de centre. Malgrat 
la complexitat s’ha aconseguit continuar 
donant passes cap a la creació de la línia 
comuna de centre respecte a la metodologia. 
El curs vinent serà precís continuar treballant 
per a què, estratègies rellevants (donades les 
característiques del centre) com el pla de 
suport, es despleguin de manera sistemàtica; 
es redefineixi la comissió (grup impulsor per 
als àmbits) i es desenvolupi el projecte de 
centre donant una estructura clara a tot 
l’esmentat anteriorment.   
Cal destacar una gran implicació i 
participació dels assistents i del coordinador. 
Aquest, ha dinamitzat sessions amb els 
docents novells respecte a la formació en 
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treball cooperatiu i amb el professorat 
participant de l’etapa de FP. Així mateix, han 
estat valents pel que fa a la incorporació de 
l’observació entre iguals, l’han valorat 
positivament i volen continuar amb les 
propostes de millora sorgides a la sessió final 
de valoració global de la formació i específica 
de l’observació entre iguals.  
 

FdC Introducció al 
treball 
cooperatiu al 
CEIP 
Cervantes. 

35 32/30 Lídia Ramon/ 
27 

Jesús Soldevila (19 
compartides amb 
altres centres i 
algunes només amb 
els coordinadors de la 
formació de la mateix 
etapa CAAC) 

La valoració de la formació en centre 
desenvolupada és molt positiva. Hi ha hagut 
una elevadíssima implicació i participació per 
part del claustre, del coordinador i de l’equip 
directiu. S’ha generat molt bon clima i 
cohesió del grup. El treball cooperatiu s’ha 
introduït a les aules, hi ha hagut molt bones 
valoracions dels beneficis generats i s’han 
pres decisions a nivell de claustre per tal 
d’avançar en la generalització d’aquesta 
estratègia i en la seva incorporació com a 
línia comuna lligada a la metodologia ja 
present en el centre.  Per al curs vinent ja 
tenen decidides les accions i elaborats els 
documents per tal d’afiançar tot l’aprés a la 
formació, experimentar-ho a les aules, fer-ne 
el seguiment i acollir els docents que 
s’incorporin al centre.  

FiC La ràdio a 30 40/24 Victoria Antoni Martinez El grup de la ràdio funciona més enllà de les 
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l’escola 2017-
2018 
IES Sa 
Colomina, Sa 
Blanca Dona, 
Sa Serra, Sant 
Agustí, Balàfia; 
CEIP 
S’Olivera, 
Santa 
Gertrudis, Puig 
den Valls, 
l’Urgell, Sa 
Joveria i Can 
Misses. 

Alemany 
26 

(psicologia positiva) 4 
hores 
Juan Carlos Marcos 
(aspectes tècnics) 6 
hores 

exigències pròpies de la formació. El treball 
que s’està desenvolupant és molt significatiu, 
tant als diferents centres com a l’entorn. Es 
continua amb el disseny de projectes comuns 
a tots els centres i amb l’emissió quinzenal a 
Onda Cero dels diferents programes, tant de 
centre com comuns. Cal destacar la 
coordinació entre els diferents centres, tant 
de primària com de secundària, el projectes 
comuns sempre els lidera un centre i convida 
o repta a altres. També es pot reptar a 
centres que no pertanyen a la xarxa de la 
ràdio a l’escola. D’aquesta manera s’està 
consolidant una xarxa de treball col·laboratiu 
entre centres d’infantil i primària i de 
secundària 
La valoració dels formadors és positiva, ens 
ajuden a créixer.  
El que cal destacar és l’enriquiment entre els 
membres del grup.  

FiC Espais 
d’aprenentatge 
als CEIP 
Torres de 
Balàfia, Santa 
Agnès, 
Buscastell, 
Sant Mateu; EI 

30 44/32 Victoria 
Alemany 
26 

Maria Antònia Riera 8 
hores 
 

El fet de ser diverses escoles ha enriquit molt 
la formació. Tot i això, s’ha contextualitzat a 
cada escola observant les necessitats i el 
moment particular de cada escola per a 
poder avançar en quan al canvi de 
paradigma.  
La valoració de la formadora és molt positiva 
ja que s’ha adaptat totalment a les 
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Ses Païsses i 
es Vedranell.  

necessitats de la formació i ha donat la 
resposta adequada.  
La valoració del grup de participants és molt 
positiva, en tot el procés de la intervenció 
formativa.  
Els resultats són molt satisfactori. A tots els 
centres s’han produït canvis significatius que 
donen resposta a les seves necessitats.  

Fec Tractament del 
benestar 
emocional de 
la comunitat 
educativa al 
CEIP Santa 
Gertrudis. 

30 27/26 Victoria 
Alemany 
30 

Esther Garcia 8 hores La principal dificultat envers aquesta 
formació ha estat la necessitat d’afectar 
primer al professorat (transformació) i en 
quan a tenir un vocabulari i una idea 
compartida pel que fa al tractament de les 
emocions al centre. La formació ens ha 
permès avançar pel que fa a una idea 
compartida i amb la mirada sobre tots els 
nivells, construint un programa emocional 
conjunt i compartit, entenent que les 
emocions han d’acabar impregnant tots els 
processos. També s’ha avançat en quan al 
disseny d’espais i estratègies per a atendre 
les emocions dels docents.  
La ponent s’ha adaptat a les necessitats del 
centre i ha estat valorada molt positivament.  

FeC Generalització 
de treball 
cooperatiu a 
l’IES Balàfia 

32 24/12 Victoria 
Alemany 
28 

Jesús Soldevila A l’IES Balàfia no es consolidarà el treball 
cooperatiu al centre. Si que s’incorporarà a la 
gestió d’aula d’alguns docents. El més 
destacable és el descobriment que han fet 
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respecte a l’àmbit A, pel que fa a que la 
millora la cohesió del grup, millora el clima 
d’aula i amb això les condicions per 
l’aprenentatge.  

FeC Ambients 
d’aprenentatge
: propostes 
competencials 
i avaluació al 
CEIP Sa 
Joveria. 

25 22/15 Victoria 
Alemany 20 

Aleix Vila 8 hores S’han aconseguit els objectius pel que fa a la 
creació de rúbriques i bases d’orientació per 
a  l’avaluació dels ambients i de les 
propostes,  però s’ha de continuar treballant 
en quan al canvi de paradigma, ja que no tot 
el professorat està ubicat en el paradigma 
que correspondria per a optimitzar els 
ambients d’aprenentatge i que aquestos 
facilitin aprenentatges significatius.  

FeC El treball 
cooperatiu al 
CC Nuestra 
Señora de la 
Consolación 

35 24/19 Victoria 
Alemany 28 

Jesús Soldevila El grup de participants s’ha incorporat, amb 
un canvi de mirada, a la gestió cooperativa 
de l’aula d’una manera molt significativa. 
Continuaran treballant de manera 
col·laborativa per a seguir avançant  en la 
implementació del treball cooperatiu. No 
continuaran amb la formació.  

FeC Coaching 
educatiu i 
educació 
emocional a 
l’IES Algarb 

30 37/24 Victoria 
Alemany 26 

Tomeu Barceló 4 
hores 
Òscar Prat 4 hores.  

La principal dificultat envers aquesta 
formació ha estat la necessitat d’afectar 
primer al professorat (transformació) i en 
quan a tenir un vocabulari i una idea 
compartida pel que fa al tractament de les 
emocions al centre. Una altra dificultat, 
relacionada amb l’anterior és la idea bastant 
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estesa de no tenir temps per a donar 
resposta a la part emocional en detriment del 
currículum.  
Es va dissenyar un model compartit de 
distribució del temps de les sessions per a 
facilitar espais temporals que ens permetin 
atendre i treballar les emocions.  
També va ajudar el contrast amb el model 
competencial de Bisquerra  d’educació 
emocional .  
Es va avançar en quan a idea compartida i 
disseny d’accions comunes  per a donar 
resposta al tractament de les emocions. 
L’experimentació a l’aula va ser molt 
significativa per a la majoria dels participants 
i , per altres, molt complicada. L’assessora va 
acompanyar a alguns d’aquests docents en 
l’experimentació a l’aula. El compartir les 
diferents experiències ha set molt enriquidor 
per a tothom.  

FeC El treball 
cooperatiu a 
l’IES Isidor 
Macabich 

35 16/10 Victoria 
Alemany 28 

Jesús Soldevila Molt pocs participants i molt poca 
transformació al centre. Alguns docents han 
incorporat el treball cooperatiu a les seves 
aules. També destaquen l’àmbit A com a 
millora del clima d’aula.  

FeC Foment de l’ús 
i dinamització 
cultural de la 

15 19/17 Victoria 
Alemany 12 

Margalida Barceló 3 
hores 

Valoració molt positiva del treball del grup. 
Han dissenyat un programa per al foment de 
l’ús i dinamització cultural de la llengua 
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llengua 
catalana al 
CEIP Santa 
Eulària 

catalana a partir del treball de la idea 
compartida. L’experimentació tant a les 
diferents aules com al centre molt 
significativa.  
La valoració de la ponent molt positiva.  

FeC Introducció al 
treball per 
projectes al 
CEIP Venda 
d’Arabí. 

25h 33/29 Xesús 
Ballesteros 
22h 

Joaquin Tur 22h A pesar de què la valoració global de la 
formació ha estat alta (un 4,16) crec que els 
costarà que arreli al centre el canvi 
metodològic. El caràcter inestable del 
claustre, amb noves incorporacions i marxes 
a cada curs, va fer que part no es veiés 
desenvolupant els projectes al centre. Tot i 
així, s’ha fet molta feina de cohesió del grup i 
de crear documentació de centre per definir 
la línia metodològica. A aquesta línia hem 
afegit el compromís del futur equip directiu de 
cercar els canvis estructurals oportuns per 
poder consolidar la metodologia.  
 
A la transferència, el major guany ha estat 
crear uns indicadors del centre per treballar 
projectes, amb un guió de programació 
compartit. Aquests documents han passat a 
formar part dels documents de centre. Són 
uns documents molt pràctics i que ajuden a 
fer una programació tenint presents els 
processos. 
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Comptar amb l’experiència d’en Ximo ha 
estat de gran ajuda, tant pel 
desenvolupament de la pràctica reflexiva 
com per a la gestió del grup. El treball dels 
continguts trobo que han estat adients i 
adaptats a les necessitats del centre. 
L’evidència és la creació dels documents.  

FeC Tallers al CEIP 
L’Urgell 

20h 27/24 Xesús 
Ballesteros 
18h 

David Vilalta 7h El procés d’aquesta formació ha anat més 
enllà d’un canvi en les estratègies 
didàctiques sobre els tallers i ha creat un 
espai  de diàleg per posar en marxa 
actuacions a diferents nivells i àmbits 
d’organització. El debat generat a la formació 
ha remet a una visió de l’aprenentatge i de 
l’ensenyament que s’ubica en la redefinició 
de la pedagogia que impregna al centre, és a 
dir, hem tornat a revisar el sentit de perquè 
es fan els tallers. Això ha implicat una 
continuïtat i un salt qualitatiu.  
 
Les diferents transferències (totes elles tenint 
la programació dels tallers com a punt 
indispensable) han centrat l’acció educativa 
en l’aprenent. Han fet modificacions i ajustos 
als tallers en funció de les vicissituds que han 
experimentat els alumnes a cada trimestre, 
més que en l’estètica dels espais.  
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El ponent ha comportat l’empenta al salt de 
qualitat, ja que l’ajuda que els ha oferit ha 
fomentat el canvi de mirada i la cohesió del 
claustre. Ha centrat part de les ponències a 
crear un vocabulari compartit. Va identificar 
de seguida les necessitats ocultes del 
claustre i es va adaptar a elles.  
 
A grans trets, penso que per damunt dels 
canvis didàctics, el major guany d’aquesta 
formació ha estat veure que són una 
comunitat d’aprenentatge i que necessiten 
fomentar la seva cohesió. Ha creat la 
necessitat d’identitat compartida, posant 
l’accent a les actituds docents.  

FeC Convivència i 
educació 
emocional al 
CEIP Sa 
Graduada 

28h 29/22 Xesús 
Ballesteros 
25h 

Esther García Navarro 
8h 

La necessitat com a Claustre de trobar un 
marc d’actuació els ha fet caure a una mena 
de recerca de “receptes”, d’activitats 
tancades per atendre a les emocions, una 
mena de llistat de “bones pràctiques”. Així ha 
quedat reflectit als seus plans d’acció i a les 
seves experimentacions. El resultat és la 
reducció d’una qüestió delicada i complexa al 
simple ensenyament d’una disciplina com 
totes les altres que s’acostumen a «impartir», 
buidant-la de qualsevol possible significat. 
Pràctiques rígides, esquemàtiques, 
abstractes i descontextualitzades en la seva 
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majoria. 
 
N’Esther García va voler oferir un punt de 
vista diferent i alternatiu, anant més enllà 
d’un conjunt de propostes educatives i veure 
el tema amb transversalitat. Una imatge 
coherent amb una idea d’infant com a 
subjecte global que viu, sent, experimenta i 
aprèn en tots els àmbits. Crec que alguns 
han sabut veure aquest punt de vista, però 
l’obsessió de crear una seqüenciació de 
dinàmiques al llarg de l’escolarització xocava 
amb ells.  
 
Per tant, es pot dir que han tendit a reduir-ho 
tot a una unitat didàctica qualsevol. 
L’assessor ha insistit molt en la necessitat de 
tenir unes actituds docents per atendre als 
infants. I va compartir dues lectures d’en 
Tomeu Barceló sobre aquest tema. 
 

FeC Les pràctiques 
restauratives, 
eina per a la 
convivència a 
l’IES Santa 
Maria  

25h 30/26 Xesús 
Ballesteros 
22h 

Óscar Prat 8 h El punt de partida del claustre era de falta de 
credibilitat cap a les pràctiques restauratives. 
Així ho van fer saber a la primera sessió (F1). 
Aquí va jugar un paper importantíssim el 
ponent Óscar Prat, ja que els va fer veure la 
potència dels cercles de diàleg i la necessitat 
d’un canvi de mirada cap als infants. Si bé és 
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cert que no s’ha aconseguit realitzar cercles 
restauratius, si què s’han establert cercles de 
diàleg amb una gran consideració cap als 
alumnes.  
 
La transferència a mostrat els dubtes entre 
cercle restauratiu i cercle de diàleg, però 
gairebé tothom ha vist l’importància de crear 
un espai de comunicació a les aules. Fruit 
d’això han aconseguit fer una gestió dels 
conflictes a l’hora dels patis molt potent.  

FeC Estratègies 
metodològique
s 
matemàtiques 
al CEIP 
Labritja 

20h 14/14 Xesús 
Ballesteros 
18h 

Daniel Ruíz 6h El funcionament de la formació ha estat molt 
profitós en el sentit de documentació. S’han 
creat graelles d’indicadors de qualitat sobre 
els diferents continguts, que els ajudaran a 
seqüenciar i avaluar el procés i el moment en 
què es troben els infants.  
 
Les transferències han estat adients al nivell 
del centre i ha deixat oberta la porta a 
plantejar-se la metodologia tradicional de les 
mates.  

FeC El treball 
cooperatiu al 
CEIP Can 
Cantó 

35h 17/14 Xesús 
Ballesteros 28 

Jesús Soldevila La transferència ha estat positiva. Han aplicat 
dinàmiques i estructures tal i com s’ha 
demanat. Han aplicat aquelles que 
inicialment han pogut posar en pràctica a les 
sessions a l’escola amb el formador. Sobre 
l’àmbit C, estan dins del procés amb actitud 
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positiva. No han tingut tant temps per aplicar 
plans respecte als altres àmbits. S’ha creat 
un decret de mínims. I els tutors i 
especialistes s’han coordinat per aplicar 
conjuntament els plans d’equip. 
 
 
Els mestres expliquen com a aspectes 
positius que:  
-Ha baixat el nombre de conflictes i els 
alumnes es mostren més concentrats 
-Cada grup ha tengut el seu portafoli 
-Els rols s’han explicat als infants en temps 
d’assamblea i de vida d’aula 
-Els alumnes estan molt motivats, es mostren 
responsables i participatius 
 
El paper d’en Jesús Soldevila ha estat molt 
ben valorat.  

FeC El treball 
cooperatiu al 
CEIP Sant 
Ciriac 

35h 30/28 Xesús 
Ballesteros 28 

Jesús Soldevila Pràcticament la totalitat del claustre ha 
realitzat la formació, fet que ha produït un 
canvi raonat amb una direcció comuna. A 
setembre s’ha decidit establir uns límits i 
elaborar un document que ho recollís.  S’ha 
valorat molt positivament la importància de 
les dinàmiques de grup per a la cohesió del 
mateix. 
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En totes les aules trobem un document 
penjat amb les estructures bàsiques més 
freqüents. S’ha decidit elaborar un document 
amb els tipus d’estructures que es treballaran 
per nivell; d’aquesta manera ens assegurem 
que els alumnes hagin treballat uns mínims. 
 
Valoren molt positivament els seminaris i els 
plenaris, així com la feina de coordinadora, 
assessor i ponents.  

FeC Generalització 
Del Treball 
Cooperatiu Al 
Cc Mare De 
Déu De Les 
Neus 

32h 19/15 Xesús 
Ballesteros 28 

Jesús Soldevila Enguany s’ha viscut la formació amb crisi, ja 
que ha faltat valor per fer canvis a les aules. 
Es requeria un canvi estructural de centre 
(coordinacions, horaris, estructura d’aula…) 
que com a centre no han pogut fer. No hi ha 
hagut evolució a nivell centre, però els 
docents que han continuat a la formació han 
dut a terme els plans de generalització 
demanats, fent les adaptacions necessàries..  
 
La valoració del Ponent ha estat molt baixa, 
però no ha estat l’únic punt feble de tota la 
formació. El pla de suport ha estat molt fluix i 
la manca de suport de l’equip directiu ha 
estat decisiu per davallar la motivació.  

FeC Treball 
Cooperatiu 
CEIP Sant 

32 
hores 

13/12 Montse 
González 
28 hores 

Jesús Soldevila/ 
(Programa UV) 
19 hores 

S’ha treballat seguint el programa de la 
Universitat de Vic. 
Centre d’una línia, grup molt reduït amb 
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Jordi 
2111 
 
 

molta implicació en la formació i amb bona 
implementació a les aules. 
Han fet una bona transferència a les aules 
seguint el procés formatiu i incorporant les 
dinàmiques i les estructures proposades en 
cada una de les parts del procés. 
Volen continuar treballant en AC i educació 
emocional i se’ls ha concedit un PIP en 
aquesta línia. 
Les valoracions del grup ha estat molt 
positiva en tots els aspectes. 

FeC Generalització 
del Treball 
Cooperatiu  
CEIP Guillem 
de Montgrí 
2116 
 
 

32 
hores 

20/20 Montse 
González 
28 hores 

Jesús Soldevila/ 
(Programa UV) 
14 hores 

Claustre molt implicat encara que han tingut 
moltes noves incorporacions. Estan fent una 
feina excel·lent a les aules en AC i es 
comencen a evidenciar canvis a nivell de 
centre.  Molt bona transferència a les aules a 
partir del procés d’acompanyament al 
professorat de nova incorporació. Han 
començat les carpetes d’aula i el projecte de 
centre en AC. 
Volen continuar sol·licitant formació però no 
veuen la necessitat de continuar amb el 
programa de la U de Vic per un tercer any. 
 Les valoracions del grup han estat bones en 
general i baixes quant al formador, en Jesús 
Soldevila. 

FeC Generalització 
del Treball 

32 
hores 

29/16 Montse 
González 

Jesús Soldevila/ 
Programa UV 

Han tingut moltes noves incorporacions de 
professorat que en un principi es van implicar 
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Cooperatiu  
CEIP Sant 
Antoni 
2117 
 
 

28 hores 14 h molt en la formació però han anat perdent 
interès al llarg del curs ja que es tractava de 
professorat interí que es presentava a 
oposicions. 
Tot i així s’ha treballat a les aules de forma 
cooperativa i han avançat en alguns 
aspectes del AC  a nivell de centre. Els hi ha 
costat molt realitzar els Plans de 
generalització trimestrals per qüestions 
organitzatives i de coordinació pròpies del 
centre. 
No tenen intenció de continuar formació en 
AC durant el tercer any tal i com ho planteja 
el programa de la Ude Vic. 
Les valoracions del grup han destacat que 
les sessions plenàries amb el Jesús 
Soldevila han estat poc dinàmiques i amb 
poques aportacions. Un altre aspecte a 
destacar és que consideren excessiva la 
documentació que havien d’omplir seguint el 
programa de Vic. 
 

FeC Les emocions 
com a eix del 
Pla d’acció 
tutorial CEPA 
Sant Antoni 
2114 

20 
hores 

12/11 Montse 
González 
18 hores 

Sense ponent extern.  No ha intervingut cap ponent extern. S´ha 
treballat amb l’assessora les següents 
temàtiques: 

- Les actituds docents i la motivació 
- Aprenentatge cooperatiu 
- Adequació del Pla d’acció tutorial del 
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centre que inclogui l’educació 
emocional i l’aprenentatge cooperatiu. 

El grup no ha estat gaire nombrós però s’ha 
implicat en les sessions de treball amb 
l’assessora sobre els continguts treballats i 
han fet una bona introducció a les aules de 
les dinàmiques i estructures treballades. 
Van mostrar resistències en el moment de 
realitzar els plans d’acció i especialment en 
el moment de preparar la presentació amb 
les evidències de treball a l’aula. Van acabar 
fent una conjunta de tots els participants.  
Dins les sessions de formació es van anar 
revisant els documents del centre i es van 
consensuar alguns dels canvis que volien 
introduir. 
Tot i que una comissió de dues persones 
dins del grup es va comprometre a elaborar 
l’esborrany del document definitiu per portar 
al claustre, en el moment d’acabar la 
formació no estava fet i va quedar com a 
tasca pendent del centre. 
Molt bona valoració de la formació per part 
dels assistents en tots els aspectes. 

FeC Avaluació i 
treball 
cooperatiu  
CEIP puig d’en 

25 
hores 

21/17 Montse 
González 
21 hores 

Coral Regí 
7 hores 
 

Grup molt implicat en la formació. Han 
aprofundit en el tema de l’avaluació amb la 
Coral Regí i s’han introduït en l’aprenentatge 
cooperatiu amb l’assessora. 
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Valls 
2109 
 
 

Han sabut incloure novetats respecte a 
l’avaluació en els projectes d’aula que han 
dissenyat i implementat així com dinàmiques 
i estructures de treball cooperatiu. 
Els projectes duts a la pràctica han resultat 
d’una gran qualitat i tots han estat 
interdisciplinars. 
Hi ha evidències de canvis introduïts a  nivell 
de centre respecte als dos temes treballats. 
Tenen intenció de continuar aprofundint en 
Aprenentatge cooperatiu. 
Les valoracions del grup han estat molt 
positives en tots els apartats. 

FeC Aprenentatge 
basat en 
projectes  
IES Quartó de 
Portmany 
2110 
 
 

25 
hores 

29/24 Montse 
González 
21 hores 

Ana Basterra 
7 hores 
 

Varen comptar amb l’Ana Basterra com a 
ponent externa i ha estat molt ben valorada. 
Claustre amb molt interès i molta implicació. 
Han dissenyat i implementat projectes de 
gran qualitat i han demostrat tenir moltes 
competències en l’àmbit de les TIC. Pot ser 
convindria aprofundir en la importància del 
treball interdisciplinar a les aules ja que la 
majoria dels projectes han estat 
implementats des de una o dues  àrees. 
Les valoracions del grup respecte a la 
formació han estat molt positives en tots els 
apartats. 

FeC Treball per 
projectes amb 

25 
hores 

26/19 Montse 
González 

Anna Basterra 
7 hores 

Ana Basterra com a ponent extern amb molt 
bones valoracions. El grup s’ha mostrat molt 
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l’ús d’eines 
TIC 
 IES Quartó 
del Rei 
2113 
 
 

 21 hores engrescat i motivat durant la formació i han 
entrat en una fase de reflexió que els hi era 
molt convenient per avançar com a centre. 
Es troben amb la dificultat de que el claustre 
canvia molt d’un curs per un altre. 
Es van llançar a dissenyar i implementar 
projectes interdisciplinars amb 4 o 5 àrees i 
en el moment de les implementacions es van 
trobar amb les dificultats organitzatives i 
estructurals que això comporta, tot i que se’ls 
hi va advertir des del començament. El 
resultat va ser que en alguns casos no 
havien tingut prou sessions per implementar 
el projecte i en altres que des de cada àrea 
s’aplicava una part del projecte però va 
mancar la coordinació necessària per establir 
les relacions entre diferents disciplines. 
A la darrera sessió va sorgir un interessant 
debat al respecte i es van proposar fer 
alguns canvis interns i reestructuracions 
horàries per a facilitar aquests aspectes.  
Les valoracions per part del grup varen ser 
molt positives. 
 

FeC Pràctiques 
restauratives  
CEIP Nostra 
Sra de Jesús 

20 
hores 
 

12/11 Montse 
González 
18 hores 

Òscar Prat 
7 hores 

Aquest centre feia molts anys que no 
demanava cap tipus de formació. 
L’Òscar prat va fer dues sessions sobre 
pràctiques restauratives i ha estat valorat 
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2115 
 
 

positivament. 
Amb l’assessora es va relacionar 
l’aprenentatge cooperatiu amb el treball de 
les emocions i les pràctiques restauratives a 
partir de les necessitats detectades durant la 
primera sessió de treball en el centre. 
Les aplicacions a les aules varen ser, en la 
majoria dels casos, modestes però van 
coincidir en la necessitat de continuar amb 
posteriors formacions i van valorar molt 
positivament que s’havia produït una forta 
cohesió del grup durant la formació i aquest 
era un aspecte que s’havien proposat. 
Les valoracions varen ser molt positives en 
tots els apartats. 

FeC Concrecions 
metodològique
s i avaluació  
Can Guerxo 
2112 
 
 

20 
hores 

17/14 Montse 
González 
18 hores 

Coral Regí 
7 hores 

Aquest era el segon curs consecutiu que 
sol·licitaven formació en aspectes 
metodològics i per això ens vam centrar més 
en treballar l’avaluació com agent de canvi 
en els processos d’aprenentatge. 
Varen valorar molt la ponència de la Coral 
Regí sobre avaluació autèntica però en el 
moment de dissenyar i implementar els 
projectes a l’aula no varen introduir grans 
canvis respecte a l’avaluació. 
Els projectes van ser senzills ja que una gran 
part dels participants no van desenvolupar 
els compromisos que havien adquirit amb els 
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2.2 Avaluació de la formació d’àmbit FA 
 

Títol  Durada Admesos/ 
Certificats 

Assessor de 
referència 

Formadors i 
hores 
d’intervenció 

Breu valoració de la formació 
(Implicació,transferència, formadors,...) 

Gamificació a l’aula  
 
(Àmbit TIC) 

20 
hores 
 

20/13 Montse González 
20 hores 

Xavier Suñé 
16 hores 

En un principi es va crear una llista d’espera perquè va 
haver moltes més inscripcions que oferta de places. En el 
moment de les confirmacions els inscrits van fallar així com 

respectius grups de treball. En alguns casos 
perquè semblava que l’únic interès era 
comptar amb una ponència externa. S’havien 
pactat de 25 a 30 hores inicialment de les 
quals entre 5 i 10 eren per fer observacions a 
altres centres i sessions internes de treball 
per a compartir els resultats de les 
observacions. Arribat el moment van dir que 
no tenien prou disponibilitat per fer-ho i per 
tant es varen comptabilitzar 20 hores de 
formació. 
Tot i així les valoracions del grup respecte a 
la formació varen ser molt positives en tots 
els apartats. 
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2165 
 
 

el professorat en llista d’espera argumentant que les dates 
no eren les més adequades pel tema oposicions. 
El ponent, Xavi Suñé, va saber dinamitzar i engrescar al 
grup amb activitats on eren els protagonistes a l’hora que 
treballen els aspectes teòrics i del disseny de propostes 
didàctiques gamificades.  
Es va treballar des de diferents webs creades 
específicament per a la formació amb Strikingly. Cada grup 
o equip de treball creava la pròpia web on desenvolupava 
el seu projecte. 
L’assessora va crear una Web com a portafolis de la 
formació on es recullen tots els enllaços als documents i 
recursos emprats així com a cada un dels projectes 
dissenyats i implementats a les aules 
http://montsegamificacio.strikingly.com/ 
Es va realitzar una sessió final de dues hores amb 
l’assessora per a presentar els respectius projectes amb 
les evidències del treball dels alumnes a les diferents aules 
i centres. 
L’activitat ha estat un èxit  i les valoracions van ser 
excel·lents per part de tots els participants en tots els 
aspectes treballats i apartats. 
Es planteja la possibilitat de repetir l’activitat formativa però 
durant el primer o segon trimestre del curs per tal de 
continuar donant difusió al tema ja que ajuda a incorporar 
l’ús de les TIC de manera transversal a les aules amb un 
enfocament metodològic on l’alumnat és el centre del 
procés d’aprenentatge. 
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Els grups impulsors 
com agents de canvi 
en els centres.  

30 25/24 Lídia Ramon i 
Iñaki Monge. 
Assessora 
col·laboradora: 
Montse González 

Olga Esteve (4 
hores). Na 
Montse (4h), 
n’Iñaki i na 
Lídia (12) han 
dinamitzat 
sessions com 
assessors i 
com a experts.  

La realització d’aquesta formació d’àmbit ha estat una 
acció clau en l’assoliment de l’objectiu d’equip lligat a 
l’empoderament dels centres per al desenvolupament 
autònom de processos d’innovació i millora. Els assistents 
han mostrat una actitud molt professional, receptiva i 
oberta a tot el proposat generant una construcció 
compartida de coneixement molt significativa. El curs 
vinent es farà realitat la transferència d’aquesta formació 
en el desplegament dels plans d’actuació dels diferents 
grups impulsors amb la dinamització de sessions, detecció 
d’inquietuds i fortaleses, implicació en la concreció 
d’objectius compartits i transferència dels aprenentatges i 
acords a tot el claustre entre altres.  
N’Olga Esteve ha estat molt ben valorada per la claredat, 
coherència amb els objectius i continguts plantejats, eines i 
estratègies presentades i dinamització de la sessió.  
Per motius personals de força major, ha quedat pendent la 
realització d’una de les sessions programades amb na 
Victòria Picò. Aquesta es durà a terme el 13 de setembre i 
servirà com a punt de partida de la formació per al 
seguiment dels grups impulsors.  

La cultura matemàtica 
de les persones 

25 h 27/19 Xesús 
Ballesteros 25h 

Antònia 
Fernández 
Mateo  
7h 

A pesar del nombre d’admesos que no certifiquen, el grup 
ha cooperat activament per aconseguir els objectius. S’ha 
creat una xarxa potent de reflexió al voltant de la “mesura”, 
compartint el punt de vista i l’estructura mental del què 
suposa mesurar. A partir d’aquí s’han elaborat graelles 
d’atenció a la mesura segons edats i situacions, així com 
diversa documentació.  A la darrer sessió es van compartir 
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diferents exemples de pràctiques centrades a la mesura. 
Aquesta transferència ha estat molt profitosa, ja que ha 
creat una bateria de situacions on poder treballar la 
mesura.  
 
La ponent ha resultat d’ajuda per situar als assistents 
sobre una mateixa base metodològica. Ha estat molt ben 
valorada pel grup.  
 
Com a projecció, el mateix grup ha proposat seguir 
treballant sobre el document compartit de mesura i donar-li 
continuïtat amb una formació l’any vinent. També es va 
presentar la possibilitat de fer unes jornades de 
matemàtiques per visualitzar els documents i les bones 
pràctiques sorgides.  
 
He trobat molt interessant aquest espai de diàleg i 
construcció, que va quedar aturat fa uns anys. S’ha reprès 
amb un seguit de persones i s’han afegit de noves, que 
han aportat nous punts de vista. Considero que pot 
esdevenir un grup de referència sobre el treball de les 
matemàtiques a Eivissa. Per aquest motiu crec necessari 
incloure altres persones que van formar part del grup al 
passat.  

Competències per 
educar des del ser 

22 
hores 

30/25 Imma 
Banacloche 22h 

Enrique 
Villatoro  
 
20 hores 

Valoració molt positiva.  
Alt grau d’implicació per part de tots els assistents 
Alta qualitat en les transferències i en els materials 
aportats pels assistents (fulls de reflexió, autoobservació i 
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anàlisi de casos) 
Alta valoració del formador per part dels assistents, amb 
un mitjana de 4,99. EL formadors s’ha adaptat en tot 
moment a les necessitats dels participants, parlant i 
dissenyant conjuntament amb l’assessora els continguts 
de la formació. 
Es proposa donar continuïtat a la formació per al curs 
vinent donat l’èxit de la mateixa i a petició dels propis 
participants, tot valorant les evidències i la necessitat que 
hi han mostrat en referència a aquesta temàtica dins 
d’aquesta àmbit. 

La formació semi 
presencial amb 
persones adultes 

30h 8/8 Iñaki /20h Ximo Tur 12h 
Maria Rosario 
Ros 8h 
 

Ha estat una formació que venia lligada a l’implementació 
dels ensenyaments semipresencials a l’escola d’adults. 
Han participat tots els professors que, el curs actual, 
s’iniciaven en aquests ensenyaments. 
Ha estat molt ben valorada, tot i que , les participants, han 
considerat que era massa informació en poc temps. S’ha 
de destacar que hi ha hagut un canvi d’actitud respecte a 
aquests ensenyaments, que inicialment eren viscuts com 
una imposició. S’ha valorat molt que hagi estat una 
formació pràctica en la que han pogut treballar sobre els 
entorns virtuals que han fet servir a les seves classes. 
Els formadors han estat molt ben valorats amb una mitjana 
de 4.93, en tots dos casos. Crec que en tots dos casos han 
set persones que han contribuït a que els participants 
entenguessin el nou rol que havien de jugar i els han 
facilitat la creació de l’entorn i la seva dinamització.  
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Mindfulness per al 
benestar (matí) 

16 25/13 Victoria Alemany 
16 

 En aquesta formació no es demana transferència a l’aula, 
més enllà de l’observació de com la consciència i la 
presència del docent provoca canvis a l’aula.  
 

Mindfulness per al 
benestar (tarda) 

16 31/23 Victoria Alemany 
4 

Antònia Torres 
(8 hores). 
Mònica Yern (8 
hores) 

En aquesta formació no es demana transferència a l’aula, 
més enllà de l’observació de com la consciència i la 
presència del docent provoca canvis a l’aula.  

Aules conscients 20 36/20 Victoria Alemany 
20 

 Aquesta formació es va plantejar com aprenentatge entre 
iguals (2on i 3r any de Mindfulness). Els resultats han set 
excel·lents en quan a la participació a la formació, les 
implementacions a les aules són diferents entre primer i 
segon any. L’intercanvi constant d’experiències, dificultats, 
èxits, ens han fet avançar a tot el grup.  
- S’han assolit els objectius programats 4.83 (5) 
- Els objectius i els continguts són transferibles a l’aula 5 
- Els continguts treballats són coherents amb els objectius 
proposats 5 
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2.3. Avaluació sobre les Activitats Puntuals de Formació. 
 

Títol  Durada Admesos/ 
Certificats 

Assessor de 
referència 

Breu valoració de la formació 
(Implicació,transferència, formadors,...) 

Jornades parlem 
d'educació 

8 232/174 Iñaki Monge (8 
hores) 

Amb l’Associació Professional de Docents d’Eivissa ha estat 
una col·laboració en diferents aspectes. El disseny i la 
temàtica de les xerrades ha estat compartit. Les despeses 
han anat a càrrec de les dos entitats, l’APDE ha gestionat el 
bitllets i hotel dels ponents i el CEP les ponències i dietes. 
Aquesta entitat ha coordinat amb l’APIES i la FAPA que han 
proposat ponències i s’han fet càrrec d’algunes de les 
despeses 
Les intervencions dels ponents han estat valorades molt 
positivament així com les temàtiques proposades. Ressaltar 
la preparació  de tots quatre ponents i l’expertesa en la 
temàtica treballada 
Les Jornades s’han dut a terme en la seu de l’UIB 

Jornades : Compartint 
experiències 2018 

8 

175/144 Iñaki Monge (8 
hores) 
Assessores 
col·laboradores, 
resta de l’Equip 

El fet de tenir un espai en el que compartir diferents 
experiències que s’estan duent a terme a l’illa es valora molt 
positivament, així com la disposició i l’entusiasme que 
transmeten els ponents.  
La introducció de la modalitat de pòsters i l’espai del descans 
amb la possibilitat de fer un cafè i prendre alguna cosa  ha 
estat un encert ja que ha possibilitat el debat i l’intercanvi 
d’opinions i informació entre els assistents i els ponents que 
van elaborar els pòsters. 
Així mateix es valora positivament l’organització de les 
jornades, la tria de les temàtiques i el treball del CEP en la 
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formació del professorat. 
Són espais de debat on es generen inquietuds per temes i 
aspectes claus en el món educatiu. És important mantenir la 
qualitat i la idoneïtat dels continguts a tractar per a que 
compleixen l’objectiu apuntat. 
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2.4. Avaluació sobre altres formacions pròpies o en col·laboració amb altres entitats. 

 

Al mes d’octubre, tots els assessors, excepte na Lidia Ramón, vàrem assistir al 

Simposi sobre Aprenentatge Cooperatiu que el SNLF va organitzar a Palma. Vàrem 

participar i col.laborar en les tasques que de manera específica ens van ser 

assignades per a contribuir al correcte funcionament de l’activitat.  

 

Al mes de novembre, la Lídia, la Montse i en Xesús van assistir com a col·laboradors 

a la Jornada organitzada pel SNLF que es va celebrar a Palma sobre formació en 

l’educació de les persones adultes. 

Varen assistir a una sessió prèvia junt amb la resta d’assessors col.laboradors d’altres 

CEP per participar en l’organització de la mateixa. 

Durant la Jornada varen dinamitzar un grup de participants per tal de consensuar 

propostes per a la millora del model actual de Centres d’Educació de persones 

adultes a les Balears i també varen assistir a la ponència programada. 

 

Al mes de març, n’Imma i la Montse varen col·laborar en l’organització i el 

funcionament del Simposi “La llengua catalana als centres educatius: català de l’aula 

al món” organitzades pel SNLF a Palma. Van desenvolupar les tasques específiques 

que els hi varen assignar per contribuir al funcionament global de l’activitat i varen 

assistir a les presentacions d’experiències i ponències programades.  

 

Al mes d’abril Xesús va assistir com a col·laborador a la formació “Viure les 

matemàtiques per comprendre el món” organitzada pel servei de normalització 

lingüística i formació. La coordinació amb el servei i amb la resta d’assessors va ser 

fàcil i productiva, ja que el guió de la nostra tasca estava molt clar i el clima de 

convivència va ser molt positiu. La conferència inaugural a càrrec d'Antón Aubanell va 

resultar molt engrescadora i de qualitat. La majoria d’experiències presentades van 

ser motivadores i van servir per aprofundir en l’aprenentatge. Es va presentar alguna 

experiència com a mètode que garanteixen, per la seva sola aplicació, l'èxit educatiu, 
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com ara Jump Math. En aquest cas, és més una sèrie de recursos pautats que no 

tenen un enfocament coherent i global amb els objectius plantejats a la formació. 

Aquestes experiències no propicien entre els participants una reflexió profunda i 

comprensiva sobre la seva pràctica docent. 

 
3. Comparativa de les formacions amb els dos cursos anteriors. 

 
A l’hora d’establir les comparatives trobem que és adient fer-lo amb els dos últims 

cursos, és difícil fer-ho amb el durs 15-16, ja que els paràmetres de comparació són 

diferents. Tot i això hem posat les estadístiques relatives als tres cursos. 

 

3.1 Distribució per línies prioritàries 

 

Línia prioritària 15-16 Nombre % Hores % 

4. Gestió de centres, qualitat i desenvolupament 

professional. 39 67,24 707 70,56 

2. Aplicació de les Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació (TIC) a l'aula. 12 20,69 195 19,46 

1. Actualització en àrees i matèries instrumentals i mòduls 

de la formació professional. 7 12,07 100 9,98 
 

 
 

Línia prioritària 16-17 Nombre % Hores % 

1. Metodologies d'aprenentatge 23 46,94 600 51,11 

2. Convivència i educació emocional 13 26,53 313 26,66 

5. Millora de les competències lingüístiques 5 10,2 120 10,22 
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7. Actualització científica, tècnica i de col·lectius 

específics 

3 6,12 65 5,54 

6. TIC i competència digital 3 6,12 50 4,26 

3. Gestió d'equips i coordinació docent 1 2,04 18 1,53 

8. Comunitat educativa d'aprenentatge 1 2,04 8 0,68 
 

 
 

Línia prioritària 17-18 Nombre % Hores % 

1. Metodologies d'aprenentatge 31 55,36 918 62,7 

2. Convivència i educació emocional 11 19,64 247 16,87 

5. Millora de les competències lingüístiques 8 14,29 171 11,68 

6. TIC i competència digital 2 3,57 45 3,07 

7. Actualització científica, tècnica i de col·lectius específics 2 3,57 45 3,07 

4. Educació inclusiva 1 1,79 8 0,55 

3. Gestió d'equips i coordinació docent 1 1,79 30 2,05 
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COMPARATIVA 16/17 amb 17/18 
 
 

Distribució per línees prioritàries.  2016/2017 2017/2018 

1. Metodologies d'aprenentatge 23 31 

2. Convivència i educació emocional 13 11 

5. Millora de les competències lingüístiques 5 8 

7. Actualització científica, tècnica i de col·lectius 

específics 3 2 

6. TIC I competència digital 3 2 

3. Gestió d'equips i coordinació docent 1 1 

8. Comunitat educativa d'aprenentatge 1 1 
 
 

 
 
 
 
Com es pot apreciar en la gràfica la línia prioritària metodologies d’aprenentatge és la 

més demandada en els dos cursos mencionats. Podríem considerar que en el curs 

15/16, l’apartat 4. Gestió de centres, qualitat i desenvolupament professional, engloba 

també les metodologies, per tant també seria predominant. Hi ha un lleuger descens 

en les formacions relacionades amb l’àmbit emocional específicament, tot i que hem 

de dir que en les de treball cooperatiu n’hi ha un treball molt important de cohesió de 

grup que, sens dubte, té un impacte real en la convivència i el treball emocional. 
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L’augment de les relacionades amb la millora de les competències lingüístiques tenen 

a veure amb l’implementació del programa DINAMICAT. La resta no té canvis 

significatius   

 
3.2 Participació per modalitats  
 
 

 

 
 

 
Modalitat 16-17 Nombre % Hores % 

Formació en el centre 29 59,18 728 62,01 

Formació per àmbits 11 22,45 250 21,29 

Formació de centre 3 6,12 92 7,84 

Activitat puntual de formació 3 6,12 24 2,04 

Formació intercentres 3 6,12 80 6,81 
 

Modalitats 15-16 Nombre % Hores % 

Seminari a centre 25 43,1 552 55,09 

Taller 14 24,14 112 11,18 

Curs 12 20,69 202 20,16 

Grup de treball 2 3,45 50 4,99 

Jornades 2 3,45 17 1,7 

Conferència 1 1,72 14 1,4 

Seminari de zona 1 1,72 25 2,5 

Projecte de millora 

de centre 1 1,72 30 2,99 
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Modalitat 17-18 Nombre % Hores % 

Formació en el centre 39 69,64 1041 71,11 

Formació per àmbits 8 14,29 179 12,23 

Formació intercentres 4 7,14 112 7,65 

Formació de centre 3 5,36 116 7,92 

Activitat puntual de formació 2 3,57 16 1,09 
 

 
 

COMPARATIVA 16/17 amb 17/18 
 
 
Modalitats 2016/2017 2017/2018 
Formació en el centre 29 39 
Formació per àmbits 11 8 
Activitat puntual de formació 3 2 
Formació de Centre 3 3 
Formació intercentres 3 4 
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Com es pot veure hi ha  una predominança de la formació que es du a terme en els 

centres. En el curs actual, vam reduir l’oferta de formacions d’àmbit per a poder donar 

resposta, en les millors condicions, a les formacions en centres, que és la prioritat que 

com equip i en concordança amb les instruccions del servei, tenim. Respecte a la 

formació de centre, hem de dir que són 4 i no 3 com apareix a la gràfica, tant el curs 

passat com aquest, en tots dos casos es van tancar les estadístiques sense haver 

finalitzat l’expedient d’aquestes formacions i és per això que no surten reflectides. 

 

 3.3 Participants per modalitat formativa 
 

Modalitats curs 15-16 Inscrits Admesos Certificats 

Seminari a centre 645 608 455 

Curs 617 456 336 

Taller 364 337 295 

Jornades 156 127 101 

Conferència 25 22 18 

Projecte de millora de centre 30 28 17 

Grup de treball 15 15 15 

Seminari de zona 26 23 10 
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Modalitat 16-17 Inscrits % Admesos % Certificats % % 
diferència 

Formació en el 

centre 

726 39,35 678 45,41 565 50,4 83 

Formació per 

àmbits 

541 29,32 311 20,83 224 19,98 72 

Activitat puntual 

de formació 

375 20,33 324 21,7 210 18,73 65 

Formació de 

centre 

98 5,31 93 6,23 65 5,8 70 

Formació 

intercentres 

105 5,69 87 5,83 57 5,08 66 
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Participació 
per 
modalitats 

          

Modalitat Inscrits % Admesos % Certificats % Nombre % Hores % 
Formació 
en el centre 

957 43,36 922 50,22 717 51,4 39 69,64 1041 71,11 

Activitat 
puntual de 
formació 

473 21,43 442 24,07 322 23,08 2 3,57 16 1,09 

Formació 
per àmbits 

478 21,66 209 11,38 152 10,9 8 14,29 179 12,23 

Formació 
de centre 

132 5,98 129 7,03 105 7,53 3 5,36 116 7,92 

Formació 
intercentres 

167 7,57 134 7,3 99 7,1 4 7,14 112 7,65 

 

 
 
COMPARATIVA 16/17 amb 17/18 
 
 
 
 
 
 
Participants admesos per modalitat Formativa 2016/2017 2017/2018 
Formació en el centre 678 922 
Formació per àmbits 311 209 
Activitat puntual de formació 324 442 
Formació de Centre 93 129 
Formació intercentres 87 134 
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Com es pot apreciar, ha augmentat el nombre d’admesos en totes les modalitats 

formatives, excepte en les formacions d’àmbit, ja hem comentat més amunt que havíem 

reduït l’oferta. Les modalitats reflexives han calat entre el professorat i s’ha produït un 

augment significatiu. Així mateix, hem tingut un augment de demanda important en les 

activitats puntuals de formació que, per altra banda, han estat molt ben valorades. 

 
 
4. Valoració sobre el funcionament pedagògic. 

 
Vam iniciar el curs amb la incorporació d’un nou membre, Xesús Ballesteros, que venia 

a cobrir la baixa de l’assessor Ximo Tur, que va haver d’abandonar el CEP al tenir 

l’obligació d’incorporar-se a un centre educatiu en el que poder dur a terme el període 

de pràctiques, després d’haver superat les oposicions a funcionari docent. Això ha 

significat un procés d’adaptació en el qual tots hem compartit la responsabilitat de crear 

un clima idoni que facilités l’acollida i incorporació del nou membre en les millors 

condicions. Hem de dir que aquest procés ha estat viscut i valorat de manera molt 

positiva i podem afirmar que, amb la incorporació d’en Xesús, l’equip ha avançat, sens 

dubte, en el seu procés de cohesió, creixement i desenvolupament professional.  

Dit això, al llarg del curs que ara acaba ens hem centrat en consolidar el procés 

d’intervenció en centres, les sessions que vam fer amb n’Olga Esteve, al final del curs 

passat i les que hem dut a terme, en la formació amb la resta d’equips dels altres CEP, 
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ens ha servit, per una banda, per a consolidar i millorar les intervencions formatives en 

els centres. I Per altra banda, ens han permès analitzar i valorar el model d’avaluació 

previst i, després de les sessions d’avaluació que hem dut a terme al mes de juny, ens 

han aportat aprenentatges molt significatius per a la millora dels processos d’avaluació 

de la transferència de les formacions. 

Podem dir que tenim molt interioritzat el procés d’intervenció en centre, però que 

manca ajustar diferents actuacions i eines, com ara: els criteris i indicadors propis de la 

formació, l’ús de la carpeta d’aprenentatge o la dinamització del moodle.  

Hem fet una reflexió profunda sobre l’avaluació del procés d’intervenció en centres i 

com fer per a augmentar la qualitat de les experimentacions que es duen a terme a 

l’aula amb la idea final de que es produeixi una transferència real i sostenible en el 

temps. 

Al llarg de tot el curs hem alternat les reunions formals de l’equip pedagògic amb 

reunions on es comentaven les diferents intervencions formatives en els centres per 

compartir, valorar i cercar estratègies comuns per a resoldre dubtes i casuístiques 

plantejades en els centres. Tot i que, com dèiem en un altre apartat, enguany ens hem 

centrat molt en les formacions d’aprenentatge cooperatiu i hem deixat més a consultes i 

ajudes entre assessories les relacionades amb altres temàtiques. Això ens ha permès 

treballar de manera col·laborativa en una autèntica formació entre iguals i compartir, de 

manera sistemàtica, pràctiques referenciades teòricament en el nostre paradigma 

d’intervenció.  

Estem convençuts de que el model d’assessorament  i formació que estem duent a 

terme als centres i el paradigma que el sustenta, és el que cal i que dóna resposta a les 

necessitats sentides dels centres. És, també, un model que permet l’apoderament del 

professorat i que pot fer sostenible un sistema de formació del professorat que col·loqui 

als veritables protagonistes del canvi, que no són altres que els equips docents, com a 

eix vertebrador de la millora dels processos educatius, en un sentit ampli, que es donen 

en els centres del nostre entorn. 
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La formació de l’equip pedagògic té dues vessants importants. La primera està basada 

en la formació entre iguals i la considerem imprescindible per a continuar en el camí del 

creixement com equip i per la millora del processos d’intervenció i assessorament als 

centres. Després d’una primera fase en la que ens vam formar de manera intensiva en 

el paradigma de la pràctica reflexiva i la seva concreció en la pràctica assessora, ara 

estem en un moment en el que ens és fonamental basar-nos en el model d’investigació 

acció, que deriva de la pràctica reflexiva, per a introduir canvis que millorin la nostra 

intervenció des de la pròpia pràctica. La reflexió personal i grupal que duem a terme en 

les reunions pedagògiques són l’eina que ens serveix per a dur a terme aquest procés 

de millora. 

L’altra vessant continua sent la consulta i formació amb experts, que hem dut a terme 

dins la formació programada pel servei i la part que ens correspon com a  equip. Per 

una banda, férem una sessió amb na Montserrat Vilà per a millorar a l’hora de parlar en 

públic, reflexionar i avançar en la nostra competència comunicativa adaptada a la tasca 

assessora. Amb aquesta finalitat, analitzàrem elements clau com l’actitud postural i el 

registre lingüístic.  Per altra banda, després de començar a treballar en aquest àmbit, 

hem considerat necessari aprofundir en l’observació entre iguals, com a eina de millora 

dels processos educatius dels centres. Hem comptat, per aquest tema amb 

l’assessorament de na Begoña de la Iglesia i na Rosa Rosselló, professores de la UIB i 

expertes en la matèria..  

Quant a la socialització de la feina que estem fent des del CEP d’Eivissa, la pàgina 

web, el twiter i konvoco, són les eines que utilitzem habitualment per a la difusió de les 

activitats que duem a terme al llarg del curs. La participació en altres projectes com 

Obrim la ràdio, programa setmanal a ib3 ràdio, o el mateix projecte de la Ràdio a 

l’escola, que té una difusió quinzenal a la cadena onda cero, són altres canals en els 

que estem presents i tot i que la majoria dels programes tenen a veure amb 

experiències de centre, moltes d’elles són producte d’accions formatives en les que 

intervenim des del CEP. 
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Un altre aspecte, és la difusió que promovem directament de les experiències que duen 

a terme els centres i que forma part del objectius que tenim marcats en el pla anual, tal 

com ha quedat reflectit més amunt. Per una banda, en les formacions que duem a 

terme en els diferents centres, animem als participants a compartir els seus projectes a 

la pàgina de formació i innovació, http://www.formacioinnovacio.cat/. Per altra banda, 

les Jornades compartim experiències, són una plataforma idònia per a donar a conèixer 

que s’està fent en el nostre entorn i establir relacions entre centres per a millorar la 

pràctica educativa. 

 
5. Valoració sobre l’organització interna del CEP. 

 
5.1 Consell de CEP i reunió de representants. 

El Consell de Cep, segons ens marca la nova normativa de formació del professorat, 

s’ha reunit un cop cada trimestre, en sessió ordinària, ens faltaria per dur a terme la de 

final de curs que està prevista per al dia 12 de juliol.   Al mes de desembre vam fer una 

sessió extraordinària virtual, per al debat i aprovació del pressupost de substitució de 

mobiliari, un cop rebuda l’aprovació dels membres del Consell es va procedir a la 

compra i substitució del mobiliari. Hi ha un bon ambient de treball i una sintonia entre 

els seus membres quant a la tasca que fem des del CEP.  

Hem fet dues reunions de representants de formació al CEP. La primera al mes de 

novembre on vam presentar el Pla anual i la formació adreçada a equips impulsors, per 

part del CEP i, per altra banda, En Tomeu Barceló i na Maria Alorda, van presentar els 

diferents programes i les novetats per al present curs en relació a la formació del 

professorat. En la segona, a finals del mes de maig, es va informar de com havien anat 

les formacions del curs, de les sol·licituds de formació i per part del cap de servei, 

Tomeu Barceló, de com anirien les formacions de cara al curs vinent i es van recollir les 

impressions i demandes dels centres. S’ha de dir que a aquestes reunions hi acudeixen 

al voltant de 35 centres, que representen aproximadament, una mica més de la meitat. 

En els últims dos anys hem aconseguit que els representants, en la majoria dels casos, 

siguin membres de l’equip directiu.  Pensem que haurien de ser més però també s’ha 
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de dir que des del CEP tenim un contacte estret i continu amb la majoria dels centres 

d’Eivissa i això pot fer que no visquin com a molt necessàries aquestes reunions. 

 

 

5.2 Reunions de coordinació i reunions pedagògiques. 

Hem dut a terme les reunions de coordinació, els dilluns, segons les necessitats. En 

aquestes treballem sobre aspectes organitzatius i anem tractant les qüestions que es 

presenten en el dia a dia. 

Hem continuant fent les reunions pedagògiques al llarg del curs. Com ja hem dit en un 

altre moment, ens hem centrat molt en el disseny de les sessions de treball cooperatiu, 

deixant el debat i seguiment de la resta de formacions per a un espai més informal 

entre assessors i assessores. Pensem que hem de recuperar i diversificar les qüestions 

a tractar per no caure en el perill de perdre el sentit de la construcció i millora 

compartida. Al mes de juny, hem intensificat les reunions pedagògiques amb la intenció 

de fer una avaluació de com ha anat el curs i, d’aquesta manera, reflexionar i decidir 

quins canvis hem d’incorporar  en la intervenció als centres, posant el focus, sobre tot, 

en el procés d’avaluació de les formacions i en la transferència dels processos 

formatius. Veure annex 1 

5.3 Documentació pedagògica i organització del centre. 

Som molt conscients de la necessitat de documentar el treball que duem a terme i és 

per això que donem una especial rellevància a la documentació pedagògica. Tenim 

diferents documents de treball, guions de sessions, recull de recursos per a dinamitzar 

les sessions... compartits en xarxa i que són un suport imprescindible per a la 

intervenció en els processos formatius. Aquesta documentació té dos objectius 

fonamentals, per una banda, tal com hem dit, com a facilitadors i estructuradors de la 

intervenció formativa i per altra, com a eines per a l’avaluació i consegüent millora 

d’aquests processos i de la seva transferència a l’aula. 
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Quant als documents institucionals com el Projecte educatiu de centre, de data 24 de 

febrer del 2011 i el ROF, de data 13 de juliol de 2012, hem de dir que s’haurien de 

revisar i adaptar a la situació actual del CEP, però també hem de dir que, dins la 

càrrega de feina que suporta l’equip educatiu del CEP, no hem estat capaços de trobar 

un espai per a fer una revisió i adaptació dels mateixos. 

No tenim constància de l’existència d’un pla d’emergència i evacuació del centre ni del 

pla d’autoprotecció. Són dos aspectes que formularem com a objectius per al curs 

vinent. 

Respecte al Pla d’actuació, el pla d’acollida i el seguiment i memòria de final de curs, 

podem dir que són els documents que utilitzem per a dur a terme la nostra tasca al llarg 

del curs. Són documents vius i funcionals de referència per a la tasca diària i la millora 

constant. 

5.4 Gestió informàtica dels esdeveniments RRHH, Gestfor, SEU, Gestib... 

El programa de RRHH, és una eina imprescindible per a dur una bona gestió 

administrativa de les diferents formacions que duem a terme. Totes les assessores i 

assessors l’utilitzen habitualment i compleixen els terminis establerts per a la 

convocatòria i inici i tancament de les activitats formatives. Val a dir, que quan comptem 

amb la plantilla complerta d’auxiliars administratives són una ajuda important per al 

treball burocràtic que comporta la gestió dels esdeveniments. 

Igualment amb el Gestfor, el considerem una eina facilitadora de la tasca més 

administrativa. Totes les assessories el fan servir i elaboren les convocatòries que 

regeixen cadascun dels esdeveniments.  

Portem el SEU al dia, introduint les altes i baixes, que es produeixen degut als canvis 

en el personal no docent i gestionant les contrasenyes, sempre que sigui necessari. 

Ens hem introduït en l’utilització del Gestib, dins les possibilitats i apartats que 

corresponen als CEPs. 

5.5 Funcionament administratiu i coordinació amb personal no docent. 
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Hem millorat respecte el curs passat en la cobertura de les places de personal no 

docent. Tot i això hem tingut un seguit de baixes no cobertes en el personal no docent i 

de serveis i quan s’han cobert ho han estat amb contractes de curta durada, el que ha 

provocat diferents canvis en el personal.  

Aquesta situació ha suposat, per una banda, un entrebanc per al correcte funcionament 

del CEP i de les tasques formatives que té assignades, i per altra un augment d’hores 

de dedicació del personal assessor per a tasques que no li són pròpies i que suposen 

una càrrega afegida difícil de dur a terme, quan tot l’equip ha sobrepassat amb escreix 

el nombre d’hores de dedicació amb les funcions pròpies de l’assessoria. 

El servei de neteja, també ha estat molt irregular, i hem hagut d’estar períodes de 

temps sense cap persona que netegi les instal·lacions, tasca que hem hagut d’assumir 

nosaltres en diferents ocasions. 

En aquests moments tenim les dues administratives i en breu s’incorporarà l’ordenança 

que ocupa la plaça, que portava de baixa des de feia un any, ara està gaudint de les 

vacances que les corresponien. 

També s’ha de dir que les dos administratives compleixen molt correctament amb les 

feines que tenen encomanades i que són un suport molt important per a la feina 

administrativa que es fa des del CEP.   

6. Valoració sobre els recursos, materials, espais i instal·lacions. 
 

Tenim espais i instal·lacions relativament noves i ben cuidades, tot i que no són del tot 

adequades, ja que, per exemple, la distribució de les aules així com la seva mida 

dificulten dur a terme, de manera còmoda, activitats en grup o reunir a més de 30 

persones alhora. Enguany hem canviat el mobiliari de dues de les aules, hem substituït 

les cadires de pala, que a més eren molt incòmodes per a poder estar el temps que 

dura una formació, per taules i cadires que permeten diferents agrupaments i faciliten el 

treball cooperatiu alhora que ens permet distribuir l’espai de diferents maneres. 
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Hem penjat les pissarres digitals, per tal de guanyar espai i recol·locat els projectors 

per a optimitzar l’espai de les aules. 

Hem canviat, així mateix, els ordinadors de les aules, ja que els que havien reciclat de 

les assessories estan obsolets i els hem substituït per portàtils. 

Quan a recursos i materials, disposem de tot el necessari per a dur a terme la nostra 

tasca en bones condicions. 

Cada vegada que plou el soterrani continua omplint-se d’aigua, fent malbé el material 

que està emmagatzemat. L’IBISEC està al cas però no s’ha fet cap intervenció per a la 

millora. Hem continuat amb la digitalització de la documentació del CEP, en previsió 

que s’hagin de baixar, per manca d’espai a la planta de dalt, els documents físics al 

soterrani.  

Mitjançant la delegació d’educació hem cedit part del material emmagatzemat als 

diferents centres que ho han sol·licitat per al seu aprofitament. Una altra part dels 

materials, ja fora d’ús, han estat portats a la deixalleria. Tot i aquestes actuacions 

encara queda pendent el buidatge d’una gran part dels materials i destrucció de la 

documentació antiga que hi ha al magatzem. Una vegada més el ritme de treball que 

duem al CEP fa que no hàgim trobat el temps per a complir amb aquest objectiu que 

ens marcarem ja fa tres anys. 

 
7. Memòria econòmica. 

 

El romanent de l’exercici anterior, els ingressos extres rebuts de la Conselleria 

d’Educació i Universitat i les assignacions de funcionament de centre ens permeten 

poder organitzar i donar resposta a totes les despeses derivades de les activitats 

formatives sense dificultat.  

 



                                                                                                        

 

66 
 

 

 

En el gràfic anterior s’especifica la distribució de les despeses en formació del 

professorat per conceptes ja que, representa la quantitat total major de despeses per a 

l’activitat del CEP. 

 La participació de ponents externs a les formacions és el principal generador de 

despeses derivades dels desplaçaments, dietes, allotjament així com de la docència. Cal 

destacar, respecte a la memòria econòmica del curs anterior, la disminució de les 

despeses ocasionades pels desplaçaments i això es degut a, principalment, a la compra 

en internet dels bitllets fent el pagament amb la targeta de prepagament.  Així mateix, 

s’ha diversificat el lloc d’allotjament respecte altres cursos en funció de les tarifes i dels 

descomptes.  

Com el curs passat, la participació en el programa d’Aprendre a Cooperar i Cooperar per 
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Docència Allotjament
Desplaçaments i

dietes
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Desplaçaments
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servei
Serie 1 19.929,10 3.326,63 9.069,14 2.482,92 2.486,75
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Aprendre de la universitat de Vic, ha generat despeses pel servei d’accés a la plataforma 

del programa i el lloguer d’espais on desenvolupar les sessions conjuntes dels centres 

participants.  

En el curs 17-18 s’ha renovat part del mobiliari i s’han actualitzat alguns aparells 

informàtics el que ha suposat un increment de les despeses en material inventariable. 

Així mateix, s’han augmentat les despeses en la compra de material fungible d’ús comú, 

necessari per a la dinamització de les sessions en les formacions en centre.  

 

Informe econòmic de l’1 de gener  del 2018 al 30 de juny del 2018 
 CEP Eivissa 

Ingressos  

Assignacions de funcionament de 

centre 

37.816,68 

Romanent exercici anterior 216.373,51 
Altres ingressos de la Conselleria 9.660,00                                   

Total 263.850,19 
Despeses  
Reparació, conservació i 

manteniment 

3.670,06 

Material fungible d'ús comú 1.021,65 
Subministraments 1.069,59 
Comunicacions 2.594,13 
Treballs realitzats per altres 1.623,82 
Taxes i impostos (IRPF) 2.319,86 
Documentació i informació 514,64 
Material  inventariable 4.466,85 
Despeses activitats del centre 37.192,90 € 

Total 54.473,50 € 
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Total ingressos de l’1 de gener 

de 2018 a 30 de juny de 2018 

263.850,19€ 

Total despeses de l’1 de gener 

de 2018 al 30 de juny de 2018  

54.473,5€ 

Romanent a 30 de juny de 2018 

Banc 

Caixa 

Total 

 

209.762,07 € 

168,90 € 

                                  209.930,97€ 

 

A les assignacions ordinàries se n’han afegit d’altres: 

 

 Ingrés del Servei de Normalització i Formació del Professorat (45.000€). Part d’aquests 

sous han anat dirigits a cobrir les despeses ocasionades per formació especialitzada de 

funció directiva i d’altres derivades del funcionament.  

 Ingrés del Servei d’Innovació Educativa (3.160€) per cobrir les despeses derivades de la 

formació “Centres ecoambientals: processos de millora” i “Treball per projectes amb el 

suport de la biblioteca escolar (PDI)”.  

 Ingrés de Formació Professional (1.000€)  per a la realització del cicle de conferències 

“Les competències socials i creatives a l’FP”.  

 Ingrés de l’Institut de la Convivència (6.500 €). Aquests sous han anat dirigits a 

subvencionar formacions relacionades amb el programa d’alumnes ajudants i 

cibermentors;  la prevenció, detecció i intervenció en casos d’assetjament i la creació 

d’un servei de mediació escolar.  

 Ingrés del Servei de Normalització i Formació del Professorat (6.030€) per a cobrir les 

despeses de totes les formacions del programa DINAMICAT, dinamitzadors lingüístics i 

jornades de llengua catalana.  

 Ingrés de l’Institut Balear de la Dona (4.000€) per a la realització de la formació sobre 

coeducació.  
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8. Comunicació i coordinació externa  
 

En un altre apartat ja hem parlat de la socialització de la tasca que fem des del CEP 

mitjançant la pàgina web i les xarxes socials. La pàgina web ha estat en constant 

procés d’actualització  en funció de les novetats que anaven sorgint a nivell de 

programes i activitats formatives tant del nostre CEP com del SNLF així com de les 

convocatòries en matèria de formació del professorat. Tenim constància de que 

aquesta és la plataforma principal que el professorat utilitza habitualment per a la 

inscripció a les activitats formatives, així com per a estar al dia de les novetats en 

formació permanent.  

Hem de reestructurar la part de normativa per  què contingui tota aquella que pugui ser 

útil per al professorat. Aquests canvis esperem introduir-los quan estigui en marxa la 

nova pàgina web del CEP 

Respecte a les xarxes socials, emprem Twitter com a plataforma per difondre i 

compartir els esdeveniments més importants que hem dut a terme al nostre CEP així 

com per fer difusió d’experiències, notícies i bones pràctiques dels centres de la nostra 

illa i alguns esdeveniments externs. Cal comentar que  la pressió de feina que hem 

tingut, de manera continuada al llarg de tot el curs, no ha deixat gaire espai per a 

compartir tot el que s’està fent des del CEP. És un aspecte que hem de millorar de cara 

al curs vinent. 

Quant a l’aplicació Konvoko que emprem per donar difusió a les activitats formatives, 

hem constatat que no és gaire útil ja que, en aquests moments, encara hi ha un nombre 

molt reduït de professorat de la nostra illa que la tingui instal·lada. 

La xarxa CEP és un espai necessari per a marcar una línia comuna d’actuació i 

mantenir una coordinació estable amb el servei. A més d’això ha de servir per a 

compartir i conèixer la feina que s’està fent des dels diferents CEPs i com podem 

nodrir-nos els uns dels altres, aquesta part pensem que s’ha de potenciar més ja que 

contribuiria, de manera real, a enfortir la línia comuna d’actuació de la qual parlàvem 
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més amunt. Seria bo, tal com ja hem parlat en alguna de les reunions de la xarxa, dur a 

terme reunions pedagògiques que complementessin les de caire més informatiu i de 

coordinació que ja duem a terme.  

En les instruccions d’aquest curs s’indicava que el CEP oferiria activitats en 

col∙laboració amb altres Serveis de la Conselleria o entitats externes. Aquesta indicació 

es va incorporar al pla anual del CEP i com a resultat hem dut a terme diverses 

actuacions formatives en què hem tingut diferents graus d’implicació, que han consistit 

en: la cessió d’aules i mitjans tècnics i personals fins a l’organització conjunta de les 

activitats formatives. 

En general, la coordinació i col·laboració ha estat fluïda i efectiva. Hem de dir que en 

aquest aspecte s’ha produït una millora respecte al curs passat. 

A continuació farem un llistat dels serveis i entitats amb els que hem col·laborat: 

 Servei de normalització lingüística i formació. Hem col·laborat estretament, el SNLF 

ha facilitat una relació molt propera i una actitud acollidora i de col·laboració permanent 

amb l’equip del CEP. En relació a les formacions, destacar les adreçades a la funció 

directiva i les relacionades amb la formació professional. Hi ha hagut, així mateix, un 

treball conjunt en les formacions programades per Dinamicat. 

 Altres departaments de la conselleria: 

 DG d’Innovació i Comunitat Educativa 

 (ICAPE) 

 Servei d’atenció a la diversitat 

 Servei de llengües estrangeres 

 Convièxit 

 Programa de gestió de qualitat i millora contínua 

 Secretaria General 

 Hi ha hagut una millora respecte al coneixement de la formació que des d’Ordenació 

s’ha fet dels PIPs, tot i que trobem que encara es pot millorar la coordinació entre tots 

dos serveis. Trobem necessari una major coordinació i coneixement del que s’està fent 

per totes dues parts, per tal d’optimitzar els recursos i poder donar resposta d’una 
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manera eficaç a les necessitats dels centres. L’observació entre iguals en els centres 

PIP, és un dels punts de trobada entre la feina que fem des del CEP i la que es fa des 

d’Ordenació. A l’inici del curs no teníem clar com s’havia de dur a terme aquesta 

observació i la informació que tenien els centres i la que teníem nosaltres no acabava 

de quadrar.  

 Institut de la convivència. Han finançat part de les activitats relacionades amb el seu 

àmbit d’actuació 

 IB dona.  

 APDE. Hem dut a terme en col·laboració les Jornades Parlam d’educació, compartint 

l’organització i les despeses de les mateixes. 

 Universitat de Vic. Col·laboració en les formacions de treball cooperatiu. 

 UIB. Hem continuant utilitzant les seves aules per a les formacions. Dos alumnes han 

fet els TFM del màster de formació del professorat relacionats amb les formacions que 

s’estan duent a terme en els centres educatius per part del CEP. 

 
9. Propostes de Millora.  

 
 No necessita recursos 

addicionals ni intervenció 

d’altres entitats 

Necessita recursos 

addicionals i/o  intervenció 

d’altres entitats 

Curt termini Introduir els canvis acordats en 
l’avaluació de transferència. 
 
Programar reunions 
pedagògiques sistemàtiques per 
al seguiment conjunt de les 
formacions en centre. 
 
Augmentar i potenciar en totes 
les formacions l’ús d’eines i 
aplicacions TIC de manera 
transversal en el procés 
d’aprenentatge. 
 
Continuar cercant estratègies per 
afavorir el treball conjunt entre les 

Neteja del soterrani. 
 
Poder assignar 2 assessors a 
les formacions més nombroses 
o complexes. 
 
Fer feina en xarxa amb altres 
CEP’s de la comunitat autònoma 
o d’altres comunitats.  
 
Participar en projectes 
internacionals lligats a la 
formació permanent del 
professorat.  
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diferents etapes i nivells i que 
aquest es mantingui en el temps. 
 
Augmentar la difusió i el 
coneixement  de la feina feta 
entre els diferents centres 
 
Potenciar el treball compartit i el 
compromís en la xarxa CEP  
 
Finalitzar el procés de donar de 
baixa material obsolet 
 
Contribuir a la creació de xarxes 
de centres que funcionin com a 
comunitats de pràctiques 

Llarg termini Col·laborar en l’avaluació de 
l’impacte de les formacions. 

Participar en projectes 
d’investigació lligats a la 
formació del professorat i el seu 
impacte en la millora dels 
processos d’aprenentatge 

 


