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1. VALORACIÓ DEL GRAU D’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS DEL CEP.  

 

1.1 Potenciar i afavorir la cohesió de l’equip pedagògic del CEP i fomentar el 

treball cooperatiu entre tots el seus membres.  

Un objectiu que abraça dos aspectes fonamentals i que ha estat molt present al 

llarg de tot el curs. Les nostres formacions internes  i les reunions d’equip han estat 

mediades per la pràctica reflexiva i la utilització d’estructures de treball cooperatiu, 

que han facilitat la  formació i la cohesió de l’equip educatiu del CEP.   

De seguida vam veure que la forma més lògica de treballar-los era de manera 

conjunta, tal i com ho fa el treball cooperatiu, incidint en la formació i la cohesió de 

l’equip. Això ens ha permès la concreció del marc teòric compartit tot facilitant, la 

coordinació, el treball en xarxa i la coherència entre les assessories. 

Una de les actuacions previstes per a l’assoliment d’aquest primer objectiu era 

treballar per parelles a la intervenció i avaluació de l’activitat formativa. Aquesta 

actuació no ha estat possible per la càrrega horària que suposava, encara que no ha 

estat un obstacle per a l’assoliment de l’objectiu.  

 

1.2 Afavorir la formació inicial i contínua de l’equip pedagògic. 

Durant tot el curs s’han dut a terme les actuacions previstes en la PGA, que han 

propiciat la formació inicial i contínua de l’equip educatiu. D’una banda, hem dut a 

terme una formació específica sobre els diferents temes en els quals necessitàvem 

avançar. Concretament, s’han dut a terme dues formacions, una centrada en la 

pràctica reflexiva i l’elaboració de l’estratègia d’intervenció en centres i l’altra, 

centrada en el seguiment de l’estratègia i la concreció del què i com avaluar. 

I d’una  altra banda vam establir sessions pedagògiques d’avaluació contínua per 

compartir amb l’equip l’aplicació de l’estratègia i el desenvolupament dels processos 

per tal de millorar la intervenció en centres. 

També s’ha fomentat l’assistència dels assessors a sessions de formació per a la 

millora de les seves funcions: “Simo”, “Primavera valenciana”.  

 

1.3 Integrar les TIC al treball de les assessories i a la coordinació de l’Equip. 

Assolit només parcialment. S’ha integrat l’ús de les TIC per a la gestió d’activitats, 

coordinació i per compartir informació i recursos. Es podria haver fet un major ús de 
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les TIC per a la coordinació efectiva amb els centres i per a la difusió de les activitats 

formatives i els productes elaborats. 

No hem fet cap activitat formativa de l’equip en aquest sentit. Pensem que és 

necessària una actualització pels avantatges que ens ofereixen les eines TIC a l’hora 

d’optimitzar la nostra feina, tant internament com externa. 

Manca també incorporar, de forma habitual, a les activitat formatives l’ús de les 

TIC. 

 

1.4 Acostar el CEP als centres i restaurar la seva imatge com  entitat d’ajuda i 

acompanyament en el procés de millora de centre. 

Tot l’equip s’ha esforçat en l’assoliment d’aquest objectiu. Hem dut a terme 

negociacions presencials amb tots els centres sol·licitants de formació, hem estat 

presents a les sessions de formació, hem establert una relació d’ajuda i 

d’acompanyament amb els centres i hem intentat explicar i difondre la tasca que fa el 

centre de professorat i com la volem dur a terme, no només als centres de l’illa sinó 

també, a la resta de centres de professorat de les Illes Balears.  

Hem pogut constatar, perquè així ens ho han fet arribar, que els centres s’han 

sentit molt propers al CEP i als seus assessors i ho han expressat regularment. 

 

1.5 Establir el marc teòric per a la intervenció en centres i dissenyar protocols 

d’intervenció que afavoreixin l’empoderament del professorat. 

 Amb la formació rebuda a l’inici i final de curs i amb les reunions de debat 

pedagògic s’ha assolit en una primera fase aquest objectiu. S’han elaborat 

documents basats en la formació  (pràctica reflexiva); hem debatut i creat els nostres 

documents teòrics de referència per a l’acció; també hem elaborat els protocols 

d’intervenció en centres així com  les graelles d’observació per a la millora de la 

intervenció. Cal, però, seguir treballant per continuar millorant els protocols 

dissenyats i dissenyar-ne de nous per als pròxims cursos. En especial cal treballar 

per crear el “super-SCOBA”, per què ens permeti situar, en un marc global de 

referència, els processos formatius que es duen a terme en els centres. 

    L’estructura del disseny formatiu inclou estratègies que han afavorit 

l’empoderament del professorat. Sobretot en aquells centres en els quals gran part 

del claustre i equip directiu hi estaven implicats en la formació. 
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1.6 Fomentar la formació contextualitzada en el propi centre, donant resposta a 

les demandes rebudes. 

És un objectiu assolit. Una evidència és la priorització que s’ha donat a les 

formacions en centre davant d’altres modalitats formatives com per exemple, els 

cursos d’actualització científica presencials. Per altra banda, a l’estratègia 

d’intervenció dissenyada, se li dóna una gran importància a l’establiment d’objectius 

realment compartits i donar resposta a les inquietuds reals dels docents participants 

de la formació. Per tant, s’han assumit les demandes que donaven una resposta a 

una necessitat real i compartida. S’han avaluat cadascú dels processos formatius i 

els resultats obtinguts per tal de poder detectar els factors d’èxit a les formacions. 

 

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

    Aquest objectiu ha estat parcialment assolit. Per una banda, sí que s’han afavorit 

seminaris i formacions compartides entre les diferents etapes, de la mateixa manera 

que, s’han obert gairebé totes les formacions a tots les nivells. Malgrat això, soms 

conscients  que  encara queda feina per acabar amb aquesta reticència, encara 

present a la realitat dels centres, a conèixer i relacionar-se amb altres etapes, 

especialment entre primària i secundària.  És un aspecte sobre el qual s’ha de 

continuar treballant i veure de quina manera es poden construir ponts que perdurin 

en el temps.  

   S’ha promogut el treball conjunt entre diferents etapes, dins un mateix centre, a 

través d’estratègies com dinàmiques i estructures de treball cooperatiu per tal de 

formar grups heterogenis entre els diferents cicles i els membres d’un claustre. 

 

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

altres centres. 

   Assolit parcialment. Caldria promoure més l’assessorament entre iguals i 

l’assessorament col·laboratiu, tot i aprofitant les noves possibilitats del pla 

quadriennal. També cal fer servir un major nombre de formadors locals, tot i donant 

suport a possibles formadors que tenim a la nostra illa. 

   Cal seguir amb la celebració de les jornades de compartir experiències, ja que, 

han estat un vertader èxit i l’eina que millor ens ha funcionat a l’hora de donar difusió 

al que es fa als centres i establir noves relacions entre ells. 
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   La pàgina web del CEP ha de convertir-se en un espai de referència per conèixer 

què s’està fent als centres de la nostre illa. 

 

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

Servei de Formació del Professorat. 

   Aquest objectiu ha estat assolit. Hem donat resposta a totes les demandes 

formatives arribades des del Servei de Formació del Professorat i també des d’altres 

serveis.
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11. Valoració del Programa d’activitats i esdeveniments de cada CEP.  

 2.1. Avaluació sobre la formació a centres: 

MODALITAT TÍTOL CENTRE HORES PARTICIPANTS ASSESSOR/A VALORACIÓ 

admesos certificats 

SEMINARI 

 

De la terra al currículum: 

pedagogia holística i 

sistèmica a l’EIP ses 

Païsses. 

EIP ses 

Païsses 

25 7 7 Victoria 

Alemany 

La formació a l’EIP Ses Païsses ha 

set molt gratificant ja que es tracta 

d’un claustre molt petit amb una línia 

estratègica clara i compartida així 

com la mirada sobre l’alumnat. Han 

dissenyat una materialització molt 

adequada i han fet una revisió dels 

documents de centre. La 

materialització s’ha incorporat als 

documents de centre així com en 

format per a la difusió entre les 

famílies i l’entorn. 

SEMINARI Aprenentatge basat en 

projectes a l’IES sa Serra.  

IES Sa 

Serra 

25 21 14 Victoria 

Alemany 

Es van materialitzar projectes 

interdisciplinaris i d’àrea molt 

interessants i atractius. Es va fer una 

gran feina, ja que tothom partia de 

zero. El més interessant d’aquesta 

formació va ser l’emoció per el 

treball dels participants i la seva 

implicació en el mateix.  

SEMINARI Treball  per projectes al 

CEIP Sant Antoni 

CEIP 

Sant 

Antoni 

20 21 17 Victoria 

Alemany 

El treball de les emocions al treball 

per projectes va ser allò que es va 

desenvolupar. Cal recalcar la gran 

implicació de l’equip directiu en la 

formació.  

SEMINARI Centres d’interès i CEIP 25 31 26 Victoria La formació al CEIP Cervantes ha 
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projectes: treball 

col·laboratiu al CEIP 

Cervantes.  

Cervante

s 

Alemany resultat complicada, crec que no 

hem sabut entendre el que la 

directiva demanava (entrevista 

inicial), s’han produït diferents 

reunions durant el curs però així i tot 

ha costat concretar. Malgrat tot, la 

materialització dels participants ha 

set molt adequada i satisfactòria per 

a tothom.  

SEMINARI Pràctiques restauratives al 

CEIP s’Olivera 

CEIP 

s’Olivera 

25 28 13 Victoria 

Alemany 

La materialització del CEIP s’Olivera 

ha donat com a resultat un 

document on es justifica l’ús de les 

pràctiques restauratives i on es 

descriuen aquelles que es van a 

implementar. Aquest document 

permetrà donar a conèixer als 

nouvinguts el que ja es fa i permetrà 

continuar avançant. També s’ha 

compartit amb tot el claustre per tal 

d’implementar aquestes estratègies.  

El que no sabem explicar és l’alt 

grau d’abandonament que s’ha 

produït. 

SEMINARI La ràdio a l’escola als 

centres: Puig d’en Valls, 

s’Olivera, S.Agustí, sa 

Serra, Xarc.  

CEIP 

Puig d’en 

Valls, 

CEIP 

S’Olivera 

IES Sant 

Agustí, 

IES Sa 

25 22 9 Ximo Tur 

Victoria 

Alemany 

 

El més interessant de La Ràdio a 

l’escola, ha set iniciar un treball 

conjunt entre centres diversos i a 

més tant de primària com de 

secundària. La materialització ha 

consistit en el disseny del marc 

teòric: QUADERN LA RÀDIO A 

L’ESCOLA. Aquest projecte té 
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Serra, 

IES Xarc 

voluntat de continuar ampliant els 

centres de la xarxa. 

 

SEMINARI De la terra al currículum: 

Universal mandala al 

CEIP Sant Carles. 

CEIP 

Sant 

Carles 

20 24 20 Victoria 

Alemany 

Tenen una línia estratègica clara i el 

tractament de les emocions era una 

tasca pendent d’unificar a la que 

s’han entregat amb molt 

d’entusiasme. Aquest treball ha 

millorat les relacions entre els 

membres del claustre. Fort lideratge 

per part de l’equip directiu. 

SEMINARI Metodologies 

d’aprenentatge basades 

en l’aprenent al CEIP can 

misses.  

CEIP 

Can 

Misses 

25 28 22 Victoria 

Alemany 

Cal destacar que al CEIP Can 

Misses s’han implementat per a 

l’organització i funcionament del 

claustre les estratègies que 

utilitzàvem per a la intervenció. El 

treball en equip que han realitzat, 

liderats per l’equip directiu, els ha 

servit per a superar algunes pors al 

canvi. 

SEMINARI Projectes de treball al 

CEIP Can Raspalls 

 18 25 11 Imma 

Banacloche 

Han quedat molts pocs a la formació 

tot i tot així ha generat algun petit 

canvi però més personals que de 

centre.  

SEMINARI Treball per projectes al 

CEIP Sa Bodega 

Sa 

Bodega 

20 14 6 Imma 

Banacloche 

Pocs participants des d’un principi. 

Grup impulsor aïllat. Pocs canvis al 

centre. 

SEMINARI Noves Metodologies al 

CEIP Sant Ciriac 

Sant 

Ciriac 

20 22 16 Imma 

Banacloche 

La formació ha generat molts canvis 

al centre i s’han arribat a molts 

acords per dur a terme. Volen donar 

continuïtat a la formació. 
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SEMINARI Aprenentatge i assoliment 

de la lectoescriptura. 

Detecció de dificultats al 

CEIP Santa Eulària 

Santa 

Eulària 

25 21 15 Imma 

Banacloche 

Malgrat ser un centre amb una línia 

educativa més tradicional, s’ha 

generat un canvi de mirada i de 

perspectiva de cara al curs vinent.  

SEMINARI Tractament dels diferents 

àmbits de la llengua a la 

nostra escola al CEIP Sa 

Joveria 

Sa 

Joveria 

20 21 20 Imma 

Banacloche 

Centre amb una línia pedagògica 

clara que ha aprofitat molt la 

formació. 

SEMINARI Filosofia 3/18 a infantil i 

primària al CEIP Vara de 

Rey 

Ceip 

Vara de 

Rey 

20 20 9 Imma 

Banacloche 

Formació contextualitzada que s’ha 

aprofitat i que incorporarà canvis de 

cara al curs vinent. 

SEMINARI Aplicació pràctica del 

Moodle a l’aula 

IES 

Blanca 

dona 

20 40 28 Ximo Tur 

Herrero 

Tot el professorat que ha finalitzat el 

curs ha experimentat l’ús de Moodle 

amb l’alumnat i en general han 

valorat molt positivament el seu ús. 

SEMINARI Moodle, plataforma 

d’aprenentatge iniciació a 

la Consolació I 

CC 

Consolac

ió 

20 29 29 Ximo Tur 

Herrero 

Assistents de tots els nivells 

(d’infantil a batxillerat) no tothom ha 

aplicat a l’aula. Demanda que sortia 

de l’equip directiu. Possiblement no 

era una demanda compartida de 

centre 

SEMINARI Moodle, plataforma 

d’aprenentatge iniciació a 

la Consolació II 

CC 

Consolac

ió 

20 20 20 Ximo Tur 

Herrero 

Segona edició del seminari anterior 

amb similar resultats. Demanda que 

sortia de l’equip directiu. 

Possiblement no era una demanda 

compartida de centre 

SEMINARI Desenvolupament de la 

competència matemàtica 

CEIP Labritja 

CEIP 

Labritja 

20 10 10 Ximo Tur 

Herrero 

Tothom a aplicat a l’aula i s’han 

arribat acords de centre respecte al 

treball de les matemàtiques. En 

general ha suposat un gran canvi en 

la visió que tenia el centre al 
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respecte de l’àrea . 

SEMINARI Coneixement i gestió de 

les emocions a les escoles 

Portal Nou 

Portal 

Nou 

20 15 13 Ximo Tur 

Herrero 

S’ha aplicat a l’aula tant a infantil 

com a primària i el centre està 

donant passes per seguir treballant 

en aquesta línia.  

SEMINARI Gestió de la convivència al 

CEIP es Vedrà 

CEIP es 

Vedrà 

24 23 20 Ximo Tur 

Herrero 

A més d’aplicar a l’aula de forma 

rutinària, s’han arribat a acords i 

s’han modificat documents de 

centre. El centre relaciona la 

formació amb un descens del 89% 

en el nombre de conflictes. 

SEMINARI Canvis metodològics a 

l’aula al CEIP Can Cantó 

CEIP 

Can 

Cantó 

20 15 14 Ximo Tur 

Herrero 

Arran de la formació s’ha establert 

una nova distribució horària i s’han 

elaborat unes rúbriques d’avaluació 

dels tallers, cal però seguir treballant 

en aquesta àrea. També s’han 

començat a fer petites aplicacions 

de treball cooperatiu.  

SEMINARI Treball cooperatiu a l’IES 

Xarc.  

 

IES Xarc 25 20 8 Lídia Ramon Malgrat el nombre de persones amb 

dret a certificat ha estat inferior a la 

meitat dels admesos, la formació ha 

servit per a incorporar el treball 

cooperatiu en algunes aules i àrees, 

despertar inquietuds i proposar nous 

reptes per a formacions futures.  

SEMINARI Metodologia de treball per 

projectes al CEIP Sa 

Blanca Dona.  

 

CEIP sa 

Blanca 

Dona 

25 26 17 Lídia Ramon Malgrat els ponents no s’han adaptat 

del tot a les inquietuds de tots els 

participants, la formació ha servit per 

a fiançar projectes que ja es 

realitzaven al centre, donar a 

conèixer entre el claustre allò que 
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fan la resta de companys i millorar i 

sistematitzar l’avaluació del procés i 

dels productes en els projectes.  

SEMINARI Atenció a l’alumnat amb 

TEA a l’EOEP.  

 

EOEP 25 17 14 Lídia Ramon La formació ha permès conèixer 

eines i recursos per al diagnòstic i 

intervenció amb l’alumnat amb TEA. 

La seqüenciació i terminis de les 

sessions ha estat desordenada i 

molt espaiada en el temps el que ha 

dificultat el seu seguiment.  

SEMINARI Com millorar la nostra 

gestió d’aula al CEIP 

Santa Gertrudis 

CEIP 

Santa 

Gertrudis 

25 32 20 Iñaki Monge L’objectiu fonamental de la formació 

es va convertir en debatre i treballar 

per a dissenyar una seqüència 

didàctica pròpia del centre, així com 

arribar a acords de com treballar les 

diferents fases. Trobaven que 

cadascú anava en la seva línia 

pròpia i ni tan sols sabien si la línia 

era comuna o al menys si els 

aspectes fonamentals eren 

compartits. En aquest sentit hi ha 

hagut una concreció de la seqüència 

didàctica que ha quedat 

documentada i integrada en la 

documentació del centre. 

SEMINARI Estratègies 

metodològiques per a 

l’ensenyament de 

persones adultes a l’EOI 

 

EOI 20 27 22 Iñaki Monge Considerem que aquest curs ha 

obert un nou procés de reflexió 

sobre la tasca docent a l’EOI 

respecte del passat, present i futur. 

Per tant,  esperem que s’obri una 

porta al canvi i a la integració de 
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nous mètodes de treball i 

metodologies més innovadores i 

engrescadores dins un futur proper. 

Des de l’equip directiu, la valoració 

general del curs és molt positiva.  

PROJECTE 

DE 

MILLORA 

L’aprenentatge basat en 

projectes a l’IES Sa 

Blanca Dona. 

IES 

Blanca 

Dona 

30 24 13 Lidia Ramon La formació ha servit per a 

acompanyar el centre en la posada 

en marxa dels projectes a 1r i 3r de 

l’ESO, posant a l’abast experiències 

i exemples d’altres centres, 

compartint tot allò que ja fan, 

coneixent multitud d’eines TIC a 

incorporar a les diferents tasques i 

productes i afavorint l’espai i idees 

per a continuar prenent decisions de 

centre i avançar en aquesta aposta 

d’innovació metodològica.   

TALLER Taller de resolució de 

conflictes i gestió de les 

emocions al CEIP Sant 

Rafel 

Sant 

Rafel 

8 16 14 Imma 

Banacloche 

Positiva pel desenvolupament de les 

sessions però poques hores i poc 

impacte al centre. 

TALLER Intel·ligència emocional al 

CEIP Can Coix 

Can Coix 8 17 10 Imma 

Banacloche 

Ha generat petits canvis. Necessitat 

de continuar amb la formació. 

TALLER Taller de pissarres digitals 

al CEIP Can Raspalls 

Can 

Raspalls 

8 22 16 Imma 

Banacloche 

Taller específic sobre l’és de les 

pissarres digitals. 

TALLER Eines Google per a la 

pràctica docent a l'IES 

Sant Agustí 

IES Sant 

Agustí 

8 21 20 Ximo Tur 

Herrero 

A més de conèixer el funcionament 

de les eines Google s’han creat 

documents de centre per compartir 

informació.  

TALLER L'ús de l'entorn Moodle a 

l'IES Balàfia 

IES 

Balàfia 

8 31 30 Ximo Tur 

Herrero 

Taller introductori on ha funcionat 

especialment bé la divisió en 2 grups 
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segons el nivell del professorat. 

TALLER Introducció a l’educació 

emocional IES Macabich 

IES 

Macabic

h 

8 47 38 Ximo Tur 

Herrero 

Taller introductori amb moltes 

dinàmiques per aplicar a l’aula, 

especialment dins de tutoria. Per a 

un vertader impacte al centre caldria 

transformar-lo en un FeC. 

TALLER Documentar per a 

compartir processos al 

CEIP Santa Gertrudis 

CEIP 

Santa 

Gertrudis 

8 26 23 Iñaki Monge Ha estat interessant i productiu la 

realització d’aquest taller ja que els 

ha ajudat a millorar la seva manera 

de documentar. 

TALLER Un nou model d’escola 

d’adults 

CEPA 

Pitiüses 

8 27 26 Iñaki Monge Ha estat interessant i productiu la 

realització d’aquest taller ja que ha 

suposat una sensibilització entre el 

professorat en la temàtica 

treballada i s’han arribat a acords 

importants per a produir canvis. 

L’objectiu de la formació era establir 

el pla de ruta, ara falta la seva 

elaboració i la posada en pràctica i 

possiblement sigui necessari un 

nou procés formatiu que doni 

continuïtat a la feina iniciada. 

TALLER Prevenció i resolució de 

conflictes al CEIP cas 

Serres. 

CEIP cas 

Serres 

8 17 15 Victoria 

Alemany 

Volen continuar aprofundint en 

aquesta temàtica.  

TALLER L’ús de les TIC com a eina 

d’intercanvi a l’escola 

CEIP S. 

Antoni 

8 21 19 Victoria 

Alemany 

Troben necessari continuar en 

aquest format els propers cursos.  

TALLER El treball cooperatiu a 

l’Escola d’Art d’Eivissa. 

Escola 

d’arts 

8 12 8 Lídia Ramon En Ferran Juan va dur a terme la 

formació, adaptant-se a les 

inquietuds dels participants, fent 

unes sessions molt dinàmiques on 
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els docents pogueren experimentar 

allò a aplicar a l’aula.  

 

TALLER La convivència al centre i 

la gestió d’aula a l’IES 

Santa Maria 

IES 

Santa 

Maria 

8 38 32 Iñaki Monge Es tractava de dur a terme una 

sensibilització entre el professorat 

en la temàtica treballada. En la 

mateixa memòria fan propostes de 

continuïtat per al proper curs. S’han 

aconseguit els objectius marcats. 

 

TALLER La improvisació i la 

creativitat aplicada a la 

música 

Conserv

atori 

8 20 20 Iñaki Monge Hi ha hagut disparitat d’opinions 

respecte a l’aplicabilitat de la 

formació rebuda. N’hi ha que 

pensen que és massa agosarat el 

canvi que proposa. Tot i això la 

majoria dels assistents troben que el 

temps de la formació ha estat molt 

curt i que necessiten un nou espai 

per a poder aprofundir en la 

temàtica. 

 

TALLER Els blogs d’aula al CEIP 

Sant Rafel 

CEIP 

Sant 

Rafel 

8 12 12 Iñaki Monge Es tractava d’aprendre a dissenyar o 

millorar un blog  d’aula. Tots els 

assistents ha complert les 

expectatives i han dissenyat el seu 

blog de classe. 

El fet de crear-lo amb programari 

lliure ha facilitat moltíssim l’aplicació 

de la proposta.  

 

2.2. Avaluació sobre formacions CEP: 
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MODALITAT TÍTOL HORES PARTICIPANTS ASSESSOR/A VALORACIÓ 

admesos certificats 

CURS Educació per al desenvolupament o 

com educar per a l’acció 

 

 

10 36 27 Iñaki Monge En col·laboració amb el Fons Pitiús de 

cooperació. 

Ha estat interessant i productiu la 

realització d’aquest curs. Ha servit per 

donar a conèixer a la majoria de 

participants el treball que es pot fer en 

aquest camp, proveir d’eines per a la 

intervenció a l’aula i facilitar la comunicació 

i cooperació entre els diferents 

participants. 

CURS Mindfulnes per al benestar del 

professorat.  

40 33 23 Victoria 

Alemany 

La realització d’aquest curs ha donat com 

ha resultat una gran satisfacció per part 

dels/les assistents així com la creació d’un 

grup impulsor del Mindfulness a les aules 

en Eivissa ; es dissenyarà un projecte 

d’intervenció en els centres que respongui 

al què, quan, com i perquè aplicar 

mindfulness a les aules. També han creat 

un grup a la xarxa de “Acción magistral” 

CURSOS Tècniques teatrals aplicades a la 

tutoria. 

18 17 17 Victoria 

Alemany 

Les tècniques teatrals poden ser un recurs 

molt important tant per aplicar a la tutoria 

com a qualsevol sessió. Cal destacar la 

gran implicació tant del ponent com 

dels/les participants. Tothom ha aplicat a 

l’aula alguna estratègia. Dues professores 

que volien aplicar el projecte complet van 

demanar l’acompanyament de l’assessora 

a l’aula i l’experiència la valorem molt 

positivament.  



Memòria curs 15-16  17 

 

CURS Metodologia per projectes a secundària 14 31 22 Victoria 

Alemany 

Aquest curs ha servit per a encoratjar al 

professorat de secundària i veure que un 

altre tipus de treball és possible. Tothom 

ha aplicat a l’aula.  

CURS La figura del mestre de suport a 

l’escola inclusiva.  

 

12 27 17 Lídia Ramon Malgrat ser un curs presencial amb la 

participació de diferents especialistes i 

centres, s’han adaptat el màxim possible 

els objectius i continguts a les inquietuds 

dels participants. S’ha aportat 

documentació i evidències empíriques 

actuals i s’ha afavorit la transferència a 

l’aula i al centre amb propostes concretes i 

viables. Destacar la feina conjunta 

realitzada entre la ponent i l’assessora.  

 

CURS La pràctica reflexiva com a eina per a la 

intervenció en centres.  

20 7 7 Lídia Ramon Tot l’equip valorem molt positivament 

aquesta formació interna realitzada ja que, 

ha permès dissenyar una estratègia 

comuna d’intervenció, establir pautes com 

a equip donant coherència a la nostra 

tasca com a equip pedagògic, ha 

augmentat la cohesió i ha afavorit la 

creació d’equip. Les hores de ponència es 

varen compartir amb les companyes del 

CEP de Formentera.  

 

CURS Aprendre a avaluar i avaluar per 

aprendre al CEP d’Eivissa.  

20 5 5 Lídia Ramon Tot l’equip valorem molt positivament 

aquesta formació ja que, ha permès 

començar a prendre decisions sobre què i 

com avaluar així com a dissenyar algunes 

eines que s’utilitzaran el pròxim curs. 
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CURS Didàctica integrada llengües 8 36 20 Imma 

Banacloche 

S’han donat resposta als objectius, encara 

que va ser molta informació en poques 

hores de formació. Necessitat de continuar 

al curs vinent sobre aquesta temàtica. 

CURS Flipped Classroom, inverteix la teva 

aula. 

20 22 15 Ximo Tur 

Herrero 

No s’ha observat una transferència 

realment valuosa ja que han estat petites 

aplicacions però no del model flipped 

classroom en la seva totalitat. Caldria fer 

canvis a aquest tipus de formació per 

fomentar una major aplicació. 

 

CURS L'ús de les TIC per al disseny i 

avaluació del treball per projectes. 

20 26 21 Ximo Tur 

Herrero 

Curs molt ben valorat i bona participació, 

amb algunes aplicacions a l’aula i 

propostes de projectes futurs, cal però 

fomentar la transformació en una 

comunitat d’aprenentatge per facilitar el 

seguiment i la transferència a l’aula. 

 

GRUP DE 

TREBALL 

Implantació de les TIC a l’IES Quartó 

de Portmany 

30 8 8 Ximo Tur 

Herrero 

S’ha elaborat un Pla Integral d’Ús de les 

TIC per al centre que serà implantat durant 

els 3 pròxims cursos amb la seva 

corresponent avaluació.  

 

GRUP DE 

TREBALL 

La matemàtica un instrument per a 

comprendre el món. 

20 7 7 Lídia Ramon S’ha elaborat un document amb un recull 

de contextos matemàtics de centre 

relacionats amb els estàndards 

matemàtics que s’hi poden treballar 

acompanyats d’alguns exemples d’infantil i 

primària. Un document clar, concret i 

aplicable. 
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2.3. Avaluació sobre jornades i congressos: 

MODALITAT TÍTOL HORES PARTICIPANTS ASSESSOR/A VALORACIÓ 

admesos certificats 

JORNADES Compartint experiències dels nostres 

centres 

9 106 100 Iñaki 

Monge/Lídia 

Ramón 

L’objectiu prioritari de les Jornades era 

compartir el que s’estava fent en els 

diferents centres, de manera que es 

poguessin, contrastar i  establir contactes 

entre persones i centres per a la millora de 

la pràctica educativa. Pesen que aquest 

objectiu ha estat cobert. 

És molt important donar visibilitat al que 

els centres estan duent a terme en l’illa i 

poder compartir les experiències 

reeixides, que poden servir de model de 

bones pràctiques a altres centre de 

l’entorn.  

 

 

2.4. Avaluació sobre altres formacions: 

MODALITAT TÍTOL HORES ENTITAT PARTICIPANTS VALORACIÓ 

admesos certificats 

JORNADES  

Sentit, intencions i relacions a la 

primera infància 

9 Institut per a 

l’educació de la 

primera 

infància/CEP de 

Palma 

  Hem col·laborat amb l’organització de 

les jornades a Eivissa que s’han dut a 

terme per videoconferència. 

 

JORNADES Reflexió participativa per orientar la 

formació del professorat. 

8 SFP 24 20 Lídia Ramon: les Jornades foren 

valorades molt positivament per tot els 
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participants. Va fer possible que el 

professorat participés de manera real 

en la detecció de necessitats i 

l’elaboració del pla quadriennal que ha 

de guiar el disseny de les accions 

formatives dels pròxims quatre cursos.   

JORNADES IV Jornades de biblioteques escolars 

de les Illes Balears.  

 

 SFP   Lídia Ramon: l’assessora ha 

col·laborat en la gestió econòmica i en 

l’organització dels espais i dels 

materials.  

 

JORNADES 

LING 

Presentació de la Guia del projecte 

lingüístic de centre i de l’acadèmia 

oberta 

8 Govern de les 

Illes Balears 

  Imma Banacloche. Suport a les 

jornades sobre els projectes lingüístics 

de centre, tot col·laborant en tot allò 

necessari amb l’organització de les 

jornades. 

CURS Formació en altes capacitats per tutors 

i membres de l’equip de suport d’ESO: 

identificació 

8 Servei de 

Formació del 

professorat 

- - L’assessor TIC va assistir per donar 

suport a la videoconferència. El curs 

començava a les 8:30 però el servei 

de videoconferència de l’hospital no hi 

era i fins a les 9:30 els assistents a 

Eivissa no van poder veure res. 

CURS Prevenció, detecció i intervenció en 

casos d’assetjament escolar 

6 Institut per a la 

convivència i 

l’èxit escolar 

  Curs promogut per l’ Institut per a la 

convivència i l’èxit escolar. Hem 

col·laborat en l’organització difusió i 

gestió econòmica 

CURS Prevenció, detecció i intervenció en 

casos d’assetjament escolar 

10 Institut per a la 

convivència i 

l’èxit escolar 

  Curs promogut per l’ Institut per a la 

convivència i l’èxit escolar. Hem 

col·laborat en l’organització difusió i 

gestió econòmica 

CURS Intervenció psicoeducativa per a nens 10 Associació 178 138 Lídia Ramon: aquest curs ha servit per 
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amb Síndrome Asperger.  

 

d’Asperger 

d’Eivissa i 

Formentera 

a conèixer característiques que pot 

presentar aquest alumnat, com 

aprenen i com intervenir en les 

diferents dimensions. 

CURS I ara què farem...? La gestió del dol a 

l’aula i al centre 

 SFP   Lídia Ramon: l’assessora ha 

col·laborat en la gestió econòmica i en 

l’organització dels espais i dels 

materials.  

CURS 

 

AACC intel·lectuals: Resposta 

educativa. 

10 ACTEF 29 21 Imma Banacloche. Formació 
necessària per formar el professorat 
per tal de fer una atenció educativa a 
aquest alumnat. 

CURS 

 

Curs Eivissenc de Cultura 14 IEC 22 18 Imma Banacloche. Formació 
interessant pel que fa a la temàtica ja 
que dóna una visió de la història 
d’Eivissa i Formentera necessària per 
a professorat d’altres comunitats. 

ESTADA EN 
EMPRESA 
FP 

Manteniment de Vehicles  
“Taller Dos Torres” 
 
 

100h  SERVEI DE 
FORMACIÓ 

PROFESSIONAL 

1 1 Imma Banacloche. Hi ha hagut 
seguiment i comunicació durant 
l’estada en l’empresa. A més, el 
participant ha fet una bona memòria 
coherent amb els objectius proposats 
a la seva sol·licitud. Han complert amb 
els terminis establerts, i han comunicat 
qualsevol inquietud o incidència.  

ESTADA EN 
EMPRESA 
FP 

Manteniment de Vehicles  
“Taller Torres” 
 

100h SERVEI DE 
FORMACIÓ 

PROFESSIONAL 

1 1 Imma Banacloche. Hi ha hagut 
seguiment i comunicació durant 
l’estada en l’empresa. A més, el 
participant ha fet una bona memòria 
coherent amb els objectius proposats 
a la seva sol·licitud. Han complert amb 
els terminis establerts, i han comunicat 
qualsevol inquietud o incidència 

ESTADES Hort ecològic a l’agroturisme. 100 SERVEI DE 1 1 Hi ha hagut seguiment i comunicació 
durant l’estada en l’empresa. A més, el 
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EN 

EMPRESES 

FORMACIÓ 

PROFESSIONAL 

participant ha fet una bona memòria 
coherent amb els objectius proposats 
a la seva sol·licitud. Han complert amb 
els terminis establerts, i han comunicat 
qualsevol inquietud o incidència 

ESTADES 

EN 

EMPRESES 

Agrorepar (reparació de maquinària 

agrícola) 

100 SERVEI DE 

FORMACIÓ 

PROFESSONAL 

1 1 Hi ha hagut seguiment i comunicació 
durant l’estada en l’empresa. A més, el 
participant ha fet una bona memòria 
coherent amb els objectius proposats 
a la seva sol·licitud. Han complert amb 
els terminis establerts, i han comunicat 
qualsevol inquietud o incidència 

CURS A 

DISTÀNCIA 

Scratch: d'usuari a creador de projectes 

(1r Trimestre) 

30 Servei de 

Formació del 

professorat 

27 19 Es van introduir alguns canvis al 

disseny per millorar el curs. Cal dir que 

la majoria de participants que no 

finalitzen el curs abandonen a l’inici ja 

que es van inscriure sense conèixer 

realment la temàtica del curs. Com a 

possible millora en general dels cursos 

FaD es proposa l’elaboració d’un 

producte final i de la seva difusió a 

través d’Internet (xarxes socials) o als 

centres. 

CURS A 

DISTÀNCIA 

Scratch: d'usuari a creador de projectes 

(3r Trimestre) 

20 Servei de 

Formació del 

professorat 

30 26 Es van aprofitar els canvis de l’edició 

anterior i alguns nous per ajustar-se a 

les hores del curs. La participació ha 

estat molt positiva amb molts bons 

productes. 
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3. COMPARATIVA DE LES FORMACIONS AMB ELS CURSOS ANTERIORS 
 
3.1  Modalitats formatives 
 

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 

 
 

 
 

   La modalitat formativa predominant al llarg del present curs acadèmic ha estat la de 

seminari a centre, que juntament amb la de taller sumen quasi les ¾ parts de totes les 

formacions que el CEP ha dut a terme enguany. Tal com es va marcar des del Servei 

de formació del professorat, i com el mateix equip del CEP defensa, vam optar per 

donar prioritat a les demandes de formació en centres, com a modalitat formativa més 

adequada per a produir canvis per a la millora del processos d’aprenentatge en els 

centres educatius. 

   Dels cursos que hem dut a terme, uns han estat com a conseqüència de convenis 

que havia establert l’anterior equip del CEP i d’altres perquè vam dissenyar-los com a 

introducció a possibles formacions en centres per a propers anys. 

   El projecte de millora de centre, que estava previst per a dos anys, es transformarà 

en un Projecte d’innovació. 
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En la gràfica comparativa es veu molt clar el canvi experimentat en relació a les 

modalitats formatives prioritàries, que són aquelles que es basen en les demandes del 

professorat i tenen un fort component reflexiu. Aquest canvi, tal com hem dit abans, es 

deu, d’una banda, a les directrius que ens van arribar des del Servei, en el sentit de 

donar prioritat a les formacions en centres i, per l’altra, al convenciment que, des de 

l’equip del CEP d’Eivissa, tenim sobre que les formacions que realment produeixen 

transferència i empoderen el professorat  en el seu procés de millora  professional, 

són les que responen a inquietuds dels propis protagonistes, contextualitzades en el 

seu entorn de treball. 

 

3.2  Distribució per assessories 
 

 Distribució dels esdeveniments per assessories curs 15-16 

Assessoria Nombre % Hores % 

Educació Secundària 13 22,41 278 27,74 

Tecnologies de la informació i la comunicació 13 22,41 238 23,75 

Llengües estrangeres 12 20,69 179 17,86 

Educació Primària 10 17,24 195 19,46 

Direcció 9 15,52 104 10,38 

Assessors/es del Servei de Formació del 

Professorat 1 1,72 8 0,8 
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S’ha procurat que hi hagués una distribució dels esdeveniments de formació que 

estigués equilibrada entre les diferents assessories. En els cas de secretaria i direcció 

s’ha reservat temps per a altres tasques pròpies del càrrec. Tot i això hem de dir, que 

la càrrega horària que suposa optar per les formacions en centres i amb un disseny 

d’intervenció com el que defensem, és molt alt i ens fa molt difícil conciliar la vida 

laboral i familiar. És un aspecte a tenir en compte en la programació del curs vinent 
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Es fa difícil fer una comparativa, sense saber quins van ser els critèris que l’anterior 

equip va fer servir per adjudicar les formacions i la dedicació que aquestes van 

suposar. 

 

3.3  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 

 

 

 

 

La línia 4, que és la que més té a veure amb la modalitat formativa de formació en 

centres, ha estat la prioritària, arribant a les 2/3 parts del total. La línia 2 s’ha 

materialitzat en la modalitat de tallers, cursos i un grup de treball. 
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En aquest apartat, també es pot apreciar un canvi significatiu en relació el curs 

anterior. Les dues línies en les quals aquesta diferència és més significativa són: la 4, 

tal com hem apuntat més amunt i la 3, en relació a la qual no se s’ha fet cap actuació 

específica des del CEP.  

 

3.4  Dades de participació. 

 

Dades de participació 15-16. (58 esdeveniments) 

Participants Nombre % 

Inscrits 1878 

100,00 dels 

inscrits 

Admesos 1616 86,05 dels inscrits 

Certificats 1247 

77,17 dels 

admesos 
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Des del CEP hem fet un esforç per a donar resposta a la majoria de les sol·licituds 

d’inscripció que hem rebut. S’ha de dir que una part important de les sol·licituds no 

admeses tenen a veure amb inscripcions que han fet docents en activitats, tot i que no 

estaven adreçades a ells, com per exemple, en les formacions a centres, que tenien 

com a requisit pertànyer al claustre. La resta són de la modalitat de curs que tenen el 

nombre d’assistents limitat. 

Hem de dir, també, que el nombre de certificats s’ha de relacionar amb el nombre 

d’ admesos. Al voltant d’un 22% dels inscrits no han certificat la formació. Aquesta és 

una de les qüestions que de cara al curs vinent volem treballar, pensem que és 

important esbrinar el per què d’aquests abandonaments, per veure si podem incidir en 

les formacions per tal de reduir-lo.  
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Com es pot comprovar en la gràfica, el nombre de professorat participant ha pujat 

en totes les categories. I, a més, les diferències entre les tres, al curs 15-16, s’han 

reduït significativament. Destacar els quasi 500 admesos de diferència respecte al 

curs anterior i la pujada de més de 400 certificacions més. Pensem que té a veure 

amb una bona predisposició a la formació, després d’un període prou convuls en 

l’àmbit educatiu en les nostres illes i, per altra banda, en l’estratègia que des del CEP 

hem desenvolupat per a la intervenció en les formacions en centres. 

 

3.5  Admesos per situació administrativa 

 

Admesos per situació administrativa 15-16 

Participants Nombre % 

Funcionaris 770 47,65 

Interins 644 39,85 

Concertada 87 5,38 

Escoletes 16 0,99 

Altres 99 6,13 

 

              

      

                                                                                     

El professorat funcionari ha participat un 8% més que els interins, arriben gairebé al 

50% dels participants en la formació. Quan la concertada, que representa al voltant 

del 12% de l’oferta a Eivissa, veiem que el seu professorat participa en un 5% de la 

formació del professorat, comença a ser una dada significativa. 
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En la gràfica comparada podem veure que les diferències entre funcionaris i 

interins es mantenen pràcticament iguals que el curs passat. L’única diferència 

significativa s’estableix en la concertada, estem notant una inquietud per la formació 

en l’escola concertada que possiblement faci pujar aquest percentatge en el curs 

vinent. 

3.6  Admesos per nivell educatiu 

 

Admesos per nivell educatiu 15-16 

Participants Nombre % 

Educació Infantil (0-3 anys) 22 1,76 

Educació Infantil (3-6 anys) 217 17,4 

Educació Primària 534 42,82 

ESO 392 31,44 

Batxillerat 76 6,09 

Formació Professional 61 4,89 

CEPA 30 2,41 

CEE 20 1,6 

EOI 28 2,25 

Conservatori 14 1,12 

Escoles d'Art 7 0,56 

EOEP 36 2,89 

EAP 87 6,98 

CEP 11 0,88 

Altres 81 6,5 
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   Es pot apreciar una participació al voltant del 50% entre infantil i primària, seguit 

d’un 31%  a secundària.  

 

 

 

Les diferències respecte al curs anterior no són gaire significatives. L’única dada 

que sorprèn és la de l’EAP, que és pràcticament impossible que sigui real, ja que 

significaria que els membres de l’EAP, han assistit a una mitjana de 10 formacions 

cadascú, de la qual cossa no en tenim constància. Molt possiblement tingui a veure 

amb errades en el full d’inscripció. 
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3.7  Participació per modalitats 

 

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 

 

 

 

 

Les modalitats que més participació han tingut són els seminaris i els tallers, entre 

totes dues sumen prop de 1000 participants. Això és normal ja que hem prioritzat les 

modalitats reflexives. Destacar també que són modalitats que es posen en marxa a 

demanda del professorat.  

Quant als cursos, també han tingut una resposta de participació important, hi han 

diverses raons que poden explicar-ho. Per una banda, que hi ha hagut cursos que 

permetien una inscripció alta, com el de Síndrome  d’Àsperger i d’altres;  per altra,el 

fet de que s’han programat des del CEP pocs cursos i, per últim, la idoneïtat de les 

temàtiques i el disseny dels mateixos.  
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També podem apreciar que, en les modalitats reflexives, tot i que és un aspecte 

que hem de treballar per a reduir l’abandonament, és en les quals es produeixen un 

major nombre de certificacions en relació als admesos, si les comparem amb els 

cursos. 

 

Modalitats curs 14-15 Inscrits Admesos Certificats 

Curs 709 502 327 

Seminari de zona 202 199 164 

Taller 189 167 149 

Seminari a centre 162 153 114 

Seminari 95 79 52 

Jornades 42 33 32 

Grup de treball 15 8 0 

 

 

 

 

Com es pot veure, si comparem aquesta gràfica del curs passat amb la de l’actual, 

podem apreciar que l’abandonament als cursos és major. És difícil de valorar, ja que 

l’equip del CEP és un altre, però és possible que tingui a veure amb la retirada del 

TIL, la qual cosa va fer perdre l’interès per aquestes formacions. En relació a les 

formacions a centres, l’abandonament en termes relatius no varia significativament.   

 

3.8  Participació per línies prioritàries 
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Participació per línea prioritària curs 15-16 

Línia prioritària Inscrits % Admesos % Certificats % 

4. Gestió de centres, qualitat i 

desenvolupament professional. 1178 62,73 1029 63,68 773 61,99 

1. Actualització en àrees i matèries 

instrumentals i mòduls de la formació 

professional. 363 19,33 304 18,81 241 19,33 

2. Aplicació de les Tecnologies de la 

Informació i la Comunicació (TIC) a 

l'aula. 337 17,94 283 17,51 233 18,68 

 

 

 

Enguany la línia prioritària ha estat la línia 4, és la que està relacionada amb el 

desenvolupament professional, que ha estat l’àmbit que més demandes hem tingut. 

 

Participació per línea prioritària 

Línia prioritària Inscrits % Admesos % Certificats % 

4. Gestió de centres, qualitat i 

desenvolupament professional. 532 37,62 442 38,74 347 41,41 

3. Ensenyament de i en llengües 

estrangeres. 423 29,92 322 28,22 198 23,63 

1. Actualització en àrees i matèries 

instrumentals i mòduls de la formació 

professional. 251 17,75 203 17,79 156 18,62 

2. Aplicació de les Tecnologies de la 

Informació i la Comunicació (TIC) a 208 14,71 174 15,25 137 16,35 
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En la comparativa podem veure que la línia 3, relacionada amb l’ensenyament  de i 

en llengües estrangeres, ha caigut de la programació del present curs, mentre que 

en el curs passat era la segona en importància. És un aspecte que l’any vinent hem 

de tenir present. 

       

4. ANÀLISI DE LA REALITAT DELS CENTRES VERS LA FORMACIÓ.  
 

 EI 
Públiques 

EI 
Privades 

CEIP Concertats IES Règim 
especial 

Centres que s'han 
anat formant durant 
els darrers anys i que 
tenen una clara línia 
metodològica de 
centre i un pla de 
formació conseqüent 
amb aquesta. 
 

1  7  1  

Centres que han 
iniciat aquest curs 
una formació en el 
centre i que s'estan 
plantejant una 
formació més 
continuada per anar 
desplegant una línia 
de centre. 
 

  8  3 3 

l'aula. 
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Centres que fan 
formació però que no 
està del tot 
contextualitzada en 
el projecte de centre 
 

  9 1 6 2 

Centres dels que no 
tenim informació que 
s'estiguin formant ni 
han mostrat un 
interès per la 
formació amb el 
CEP. 
 

9 5 10 4 2 1 

 
En primer lloc, comentar que de les escoles d’infantil  tenim molt poca informació, 

només hem tingut contacte amb una d’elles que estava integrada en el programa de la 

terra al currículum. Per altra banda, la relació amb els centres concertats en quant a 

formació és escassa, enguany hem tingut relació només amb un. 

Un 10% dels centres educatius públics, set CEIP i un IES, podríem dir que tenen 

una línia metodològica clara i que el pla de formació és conseqüent, tot i que en 

ocasions, té més a veure amb un impuls des de l’equip directiu que pot no estar 

compartit per tot el claustre. 

Un 19% dels centres han iniciat un procés que pot ajudar-los per a desplegar una 

línia de centre. 

Al voltant d’un 25% fan formació que no està contextualitzada en el propi centre. 

Tenim un 43% del centres dels quals no sabem com estan funcionant ni han 

mostrat interès per tenir contacte amb el CEP per a formar-se. 

Aquestes dades ens fan pensar que és important conèixer més a prop  la realitat 

dels centres que tenim adscrits, recollir informació dels seu procés i de les necessitats 

que poden tenir en relació a la formació. 

 

5. VALORACIÓ DE L’EQUIP PEDAGÒGIC I LA FORMACIÓ INTERNA.  

 
Els dos primers objectius que ens vam marcar en la PGA estaven referits a la 

formació i cohesió de l’equip i a la necessitat de dur a terme una formació inicial i 

contínua. Són, tal com hem explicat més amunt, dos aspectes que hem treballat de 

manera conjunta, ja que estem convençuts que la millor manera de crear un equip de 

professionals és treballant sobre objectius comuns i amb una metodologia que 

potenciï el treball cooperatiu i la construcció compartida del coneixement. 
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Hem arribat a formar un equip de treball cohesionat, que té unes pautes d’actuació 

en els centres molt clares, articulades entorn a l’estratègia d’intervenció que vam 

dissenyar a l’inici del curs i que hem anat modificant en les sessions de seguiment i 

avaluació de la pràctica formativa al llarg del curs. Ha estat una dinàmica de reflexió- 

acció que ens ha permès millorar el disseny d’intervenció a mida que anàvem 

avaluant la seva posada en pràctica. 

   El treball de l’equip al CEP d’Eivissa s’ha dut a terme amb un alt sentit de 

professionalitat que ha suposat  molta implicació, per part de les assessores i 

assessors i, sobretot, amb un excel·lent clima de treball. Això s’ha reflectit també a les 

formacions aconseguint una molt bon sintonia amb els centres i docents. Destacar 

també, que ens hem sentit part d’un equip,  recolzats en tot moment pels companys i 

guiats per un lideratge compartit. 

   Per a les sessions de formació interna vam comptar primerament amb Olga Esteve, 

on vam incidir en la pràctica reflexiva aplicada a la formació del professorat, i van ser 

la base per a elaborar la nostra pròpia estratègia d’intervenció.  

   Alguns dels aspectes destacats per l’equip i recollits al qüestionari d’avaluació del 

curs realitzat amb n’Olga Esteve foren:  

 El treball de grup i la possibilitat de dissenyar una manera d’intervenir en els 

processos de formació. 

 La base que ens dóna aquesta activitat a l’hora de realitzar les intervencions en 

centres. 

 El treball en equip com a eina fonamental del nostre treball. 

 L’avaluació entre nosaltres per a millorar. 

 Ens permet dissenyar una dinàmica de treball que s’adequa completament a la 

nostra idea de treball: treball participatiu, treball en equip, reflexió... 

 La ponent s’ha adaptat a les demandes dels participants i ha demostrat un 

complet domini de la metodologia, ha fomentat el bon debat i la construcció de 

coneixement compartit.   

  Vam continuar amb les sessions de treball de l’equip que hem dut a terme els dijous, 

centrades en compartir tant el disseny com els resultats i les dificultats que ens 

anàvem trobant en l’aplicació contextualitzada en els diferents centres educatius.  

  Seguidament, vam trobar important fer unes sessions centrades en com avaluar les 

formacions i les seves aplicacions, per aquestes sessions vam comptar amb Neus 

Sanmartí. Tot i que no ens va ajudar a concretar tant com la realitzada amb n’Olga 
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Esteve, la ponent no es va adaptar tant a les inquietuds i informació facilitada per 

l’equip, ens va refermar en les idees que teníem i  ens va servir per enriquir, amb les 

seves reflexions, les decisions sobre què avaluar, en quins moments i amb quines 

eines. 

  A final de curs, hem dut a terme una nova jornada de treball amb Olga Esteve, on 

vam poder fer una avaluació global de la intervenció de l’equip en les diferents 

formacions al llarg del curs. Vam introduir els canvis en el disseny per a les 

formacions de segon any i substituir l’elaboració de la taula d’objectius, criteris i 

indicadors, per diagrames de boles. 

  Una altra activitat formativa que hem dut a terme va ser l’assistència de tot l’equip 

del CEP a la “Primavera educativa valenciana”. Va ser una experiència enriquidora, 

que ens va servir per establir contactes interessants amb diferents centres i 

experiències. Vam refermar-nos en què estem treballant en una bona línia per a 

acompanyar els centres a introduir canvis en els processos d’aprenentatge, per tal de 

millorar els resultats dels alumnes d’una manera holística. 

  La formació interna també ha facilitat l’aprenentatge de les tasques relacionades 

amb el programa de recursos humans. En aquest sentit, cal destacar el suport del 

personal del servei de formació que han estat disponibles per qualsevol aclariment o 

dubtes al respecte i l’ajuda de les dues administratives del CEP, que ha estat 

fonamental. 

6. VALORACIÓ SOBRE L’ORGANITZACIÓ INTERNA DEL CEP.  

   Al llarg del curs hem mantingut l’organització prevista a la programació general 

anual.  

  Per una banda, les temàtiques de les diferents assessories han tingut un pes 

únicament nominal i les formacions han estat distribuïdes per capacitats i 

competències intentant que la càrrega de feina sigui el més equitativa possible entre 

els assessors/es de l’equip.  

  Per altra banda, s’han realitzat les reunions establertes i han estat clau a l’hora de 

desenvolupar les nostres funcions i créixer com a equip. El bon clima durant 

aquestes reunions ha afavorit l’aprenentatge entre iguals, l’enriquiment mutu i el bon 

debat. 
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  Dir que, les convocatòries no sempre han estat fetes amb 24 hores d’antelació ni 

indicant l’hora d’inici ni d’acabament. Malgrat no haver acomplert aquests aspectes, 

considerem que no ha anat en detriment de l’eficàcia de les reunions. És un aspecte 

a millorar el curs vinent. 

  A més, el pla de formació interna i l’acolliment als assessors novells ha facilitat la 

integració a un equip de treball que ha funcionat en tot moment amb una bona 

coordinació entre els seus membres. 

  També s’ha posat a l’abast tota la documentació necessària com convocatòries, 

actes de reunions, acords presos, etc. a través de diversos mitjans com google drive 

o disc dur compartit. 

  Per acabar, hem complit amb l’horari, de fet tot l’equip ha fet hores de més, i amb 

les tasques assignades, tant pedagògiques com de caire més administratiu i de 

gestió del CEP. Destacar, en aquest sentit, l’ajuda i col·laboració de les auxiliars 

administratives i el compliment de les seves funcions. 

 

7. VALORACIÓ SOBRE ELS RECURSOS, MATERIALS, ESPAIS I 

INSTAL·LACIONS. 

Comptem amb suficients recursos i materials. Aquests a més, s’han millorat amb la 

compra d’ordinadors per a l’aula d’informàtica. Pel que fa al mobiliari, sí s’ha de dir 

que, els docents que venen al CEP a fer alguna formació i/o reunió consideren que 

les cadires són molt incòmodes.   

  Malgrat tenim espais i instal·lacions relativament noves i ben cuidades, no són del 

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

no permet dur a terme de manera còmode activitats en grup ni reunir a més de 30 

persones alhora.  

Per altra banda, cada vegada que plou el soterrani s’omple 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. Aquest curs, hem digitalitzat tots els arxius dels últims 

cinc anys, en previsió de que s’hagin de baixar, per manca d’espai a la planta de 

dalt, els documents físics al soterrani.  

  Al respecte dels recursos TIC, tot i que, s’ha avançat respecte a l’inici del curs cal 

seguir fent un recull i revisió dels recursos i materials a disposició en cada aula. 

  Hem iniciat un procés d’unificació de línies telefòniques per tal d’optimitzar el servei, 

adequar-lo a la normativa i reduir despeses. 
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8. MEMÒRIA ECONÒMICA. 

El romanent del que disposàvem a principi de curs així com altres ingressos rebuts 

de Conselleria ens han permès poder organitzar i donar resposta a totes les 

activitats formatives sense problemes econòmics. 

 

 

 

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

conceptes. La participació de ponents externs a les formacions amb les despeses 

ocasionades pels desplaçaments, dietes i allotjaments així com la docència, les 

encareixen significativament. Per tal de minimitzar aquests costs, sempre que ha estat 

possible, s’ha comptat amb ponents de l’illa i s’han compartit ponents per a diferents 

formacions i centres.  
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A les formacions s’han donat resposta a tres línies prioritàries LP1, LP2 i LP4. La 

despesa més important ha estat generada per la LP4 (Gestió de centres, qualitat i 

desenvolupament professional), temàtica que ha donat resposta a les modalitats 

formatives prioritzades aquest curs escolar, Seminaris en centre.   

 

Informe econòmic de l’1 de setembre  del 2015 al 30 de juny del 

2016 
 CEP Eivissa 

Ingressos  

Assignacions de funcionament de 

centre 

54.594,47 € 

Romanent exercici anterior 142.275,61 € 

Altres ingressos de la Conselleria                                                

10.600€ Altres (Interessos banc i devolució 

telefònica) 

 

 

39,73 € 

6,05 € 

Total 207.515,86  € 

Despeses  

Reparació, conservació i 

manteniment 

1.915,23€ 

Treballs altres empreses 1.479,37€ 

Material fungible d'ús comú 1.463,61€ 

Subministraments 171,91 € 

Comunicacions 5.570,32€ 

Taxes i impostos (IRPF) 1.910,66 € 

Documentació i informació 862,13 € 

Material  inventariable 13.016,26 € 

Despeses activitats formació 

permanent 

49.493,6 € 

Altres despeses 863,10 € 

Total 76.746,19 € 
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Total ingressos de l’1 de setembre de 2015 a 

30 de juny de 2016 més part del pressupost 

emprat de 2014-2015 

207.515,86 + 4.978,34 = 212.494,20 € 

Total despeses de l’1 de setembre de 2015 al 

30 de juny de 2016  

76.746,19 € 

Romanent a 30 de juny de 2016 

Banc 

Caixa 

Total 

 

135.696,66 € 

51,35 € 

135.748,01 € 

 

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

 

 Ingrés per part del Servei de Formació del Professorat: 8000 €. Aquests sous han 

anat dirigits a cobrir les despeses ocasionades per tres formacions: Jornades de 

detecció de necessitats, curs de funció directiva i curs de formació a distància.  

 Ingrés de la Conselleria per cobrir les despeses derivades de les Jornades de   

Biblioteques escolars: 1000 € 

 Ingrés de l’Institut de la Convivència: 1.600 €. Aquests sous han anat dirigits a 

subvencionar formacions relacionades amb pràctiques restauratives i amb 

prevenció, detecció i intervenció en casos d’assetjament escolar.  
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9. COMUNICACIÓ I COORDINACIÓ EXTERNA  

   La coordinació i comunicació amb entitats externes ha estat fluïda i continuada, 

mostrant-se accessibles en tot moment. A partir del curs vinent, amb la nova 

normativa d’homologació de la formació del professorat, aquestes relacions es 

mediaran a través del Servei de formació del professorat. 

Destacar que, la presència de l’assessor/a en el desenvolupament complet de les 

formacions, permet mantenir una comunicació i coordinació continuada i de qualitat 

amb els centres, encara que amb alguns coordinadors ha costat mantenir una bona 

comunicació. Aquest aspecte hauria de millorar de cara al curs vinent per tal 

d’aconseguir fer-los partícips de la importància del seu rol dins la formació. 

 A més de les eines de comunicació habitual també s’ha utilitzat twitter per fer 

difusió i comunicar-nos amb els centres. Així mateix, hem començat a emprar 

Konvoko per donar difusió a les activitats del CEP. 

Per acabar, comentar també que, el SFP ha facilitat una relació molt propera i una 

actitud acollidora i d’ajuda amb l’equip del CEP encara que, es podria augmentar el 

treball en xarxa amb la resta de CEP’s de la comunitat, ja que ha estat molt puntual. 

  Trobem necessari establir canals de comunicació i coordinació amb la UIB per tal 

de poder recolzar els processos formatius als centres i establir elements per a poder 

avaluar l’impacte i la transferència diferida de la formació del professorat.  

 

10. PROPOSTES DE MILLORA.  

 
 No necessita recursos addicionals 

ni intervenció d’altres entitats 

Necessita recursos addicionals i/o  

intervenció d’altres entitats 

Curt termini Sistematitzar l’avaluació del procés 

formatiu. 

 

Articular la manera de dur un  

seguiment del desenvolupament de 

l’aplicació a l’aula.  

 

Cercar/crear més estratègies per 

afavorir el treball conjunt entre les 

diferents etapes i nivells i que aquest 

es mantingui en el temps.  

 

Neteja del soterrani. 

 

Unificació línies telefòniques. 

 

Utilitzar un sistema de digitalització i 

emmagatzemament  de la 

documentació més operatiu. 

Encetar una col·laboració amb la UIB 

i altres institucions. 

 

Augmentar el nombre d’assessors/es 

per a poder donar una resposta de 
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Cercar/crear més estratègies per tal 

d’afavorir/augmentar la difusió i el 

coneixement  de la feina feta entre 

els diferents centres. 

 

Creació d’un mitjà de difusió, com 

ara un butlletí semestral, per donar a 

conèixer allò que es fa als centres i 

tractar  innovacions pedagògiques 

 

Fer feina en xarxa amb altres CEP’s 

de la comunitat autònoma o d’altres 

comunitats.  

 

Finalitzar el procés de donar de 

baixa material obsolet 

 

Establir un llistat de recursos TIC i 

material de cada aula del CEP 

 

Fer un major ús de les TIC, com ara 

Moodle, per fer un major seguiment i 

suport a les formacions en centre. 

 

qualitat a les demandes dels centres 

educatius 

 

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.  

 

Llarg termini Col·laborar en l’avaluació de 

l’impacte de les formacions. 

Augmentar el nombre d’assessors/es 

per a poder donar una resposta de 

qualitat a les demandes dels centres 

educatius 

 
 


