
 
 
 

 

 
 
 
 
 

MEMÒRIA DEL CEP D’EIVISSA 
PER AL CURS 2018-2019 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Eivissa, juliol de 2019 
 
 



                                                                                                                           

2 
 

 
ÍNDEX 

 
1. Valoració del grau d’assoliment dels objectius del CEP...............................................3 

 

2. Valoració del Programa d’activitats i esdeveniments de cada CEP. ..........................9 

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

2.2. Avaluació de la formació d’àmbit FA 

2.3. Avaluació sobre les Activitats Puntuals de Formació 

2.4. Avaluació sobre altres formacions pròpies o en col·laboració amb altres entitats 

 

3. Comparativa de les formacions amb els dos cursos anteriors...................................49 

3.1 Distribució per línies prioritàries 

3.2 Participació per modalitat 

3.3 Participants admesos per modalitat formativa 

 

4. Valoració sobre el funcionament pedagògic..............................................................55 

4.1 Valoració del model d’assessorament i formació als centres 

4.2 Formació de l’equip pedagògic 

4.3 Socialització 

 

5. Valoració sobre l’organització interna del CEP...........................................................57 

5.1 Consell de CEP i Reunions de Representants 

5.2 Reunions coordinació i reunions pedagògiques 

5.3 Documentació pedagògica i d’organització del centre 

5.4 Gestió informàtica dels esdeveniments RRHH, Gestfor, SEU, GestIB 

5.5 Funcionament administratiu i coordinació amb personal no docent 

 

6. Valoració sobre els recursos, materials, espais i instal·lacions..................................60 

 

7. Memòria econòmica....................................................................................................61 

 

8. Comunicació i coordinació externa............................................................................ 64 

 

9. Propostes de Millora...................................................................................................66 

 



                                                                                                                           

3 
 

 

Punt 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 en coherència amb els principis 

acordats amb l’equip i afavorir així, 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.  

Hem establert sessions per a compartir la concreció dels 

dissenys de les intervencions i el seu desenvolupament als 

centres.  

Hem revisat i ampliat el banc de recursos per a la 

intervenció en centres amb noves dinàmiques, documents 

de treball nous o redissenyats, observació entre iguals, 

grups impulsors… 

Hem realitzat algunes formacions compartides entre dues 

assessories, afavorint l’adaptació a les necessitats 

derivades de la formació.  

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

Hem sistematitzat els documents que utilitzem per a 

treballar la carpeta d’aprenentatge, creant una carpeta 

compartida i distribuint-los per fases. 

Hem posat en pràctica el procés que havíem dissenyat per 

a l’avaluació de la formació, estretament lligat amb la 

carpeta d’aprenentatge. Hem de continuar treballant la 

implementació de la carpeta d’aprenentatge i fer d’ella una 

eina útil per a l’aprenentatge. 

Hem utilitzat la taula d’indicadors de qualitat, en aquelles 

formacions en les quals ens era d’utilitat, de manera més 

acurada, amb la intenció de millorar la qualitat de les 

materialitzacions.  

Hem millorat l’ús del marc teòric per al contrast, dins de les 

formacions en centre, amb una tria més acurada dels 

ponents externs així com dels documents utilitzats i 

estratègies i eines  per a treballar aquests documents. Així 

mateix, hem fet incidència en la importància de que els 

ponents s’adaptin a les necessitats expressades pels 

claustres en la fase 1. No sempre ho hem aconseguit, però 

s’ha millorat en aquest indicador. 

El professorat entén, cada vegada més, la necessitat 

d’establir criteris i indicadors dels objectius de treball per a 

poder dur a terme una avaluació real dels guanys aportats 
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per la formació. 

Continua costant molt que el  professorat faci lectures de 

manera autònoma, si no es fan dins de les sessions de 

formació.   

L’organització i desenvolupament de la fase 5 s’ha 

diversificat per tal de donar resposta a diferents 

circumstàncies, tant de nombre de participants com de 

tipus d’experimentacions realitzades a l’aula, que s’han 

donat a les formacions.  

S’ha continuat amb el disseny i experimentació de 

l’acompanyament de l’OEI en els centres amb projecte 

d’innovació pedagògica. De la mateixa manera, centres que 

no formen tenen projecte d’innovació pedagògica estan 

sensibilitzats i interessats a realitzar OEI per al curs vinent. 

Enguany hem iniciat a diferents formacions l’ús dels diaris 

de classe com a instrument per afavorir l'avaluació-

regulació. L’anàlisi ha permès al professorat identificar si 

reconeix l’objectiu del treball realitzat i quins són els 

obstacles a superar. Seria interessant incloure aquest 

instrument per a reflexionar sobre la situació i planificar les 

línies de continuïtat del treball educatiu engegat d’una 

manera sostenible. 

S’ha elaborat un nou disseny de la intervenció formativa per 

els centres que es formen en Introducció de l’Aprenentatge 

Cooperatiu ja que enguany hem començat a dur-les 

exclusivament els assessors sense la intervenció de la 

Universitat de Vic. 

 

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.  

Enguany hem fet especial incidència en el procés 

d’observació entre iguals i com millorar les sessions de 

sensibilització, tant dels guanys que pot aportar l’OEI com 

de la necessitat de donar un feedback de qualitat, ja que és 

on es produeix l’aprenentatge més significatiu. Hem 

comptat amb na Begoña de la Iglesia, Rosa Rosselló i 

Elena Cano. Ha estat programada com  activitat de 

formació interna. 

Un altre aspecte que hem debatut en profunditat ha estat 

com enfocar les formacions relacionades amb els espais 

d’aprenentatge per  què  es produeixi un aprenentatge real. 

Les formacions relacionades amb les emocions i la seva 

transferència ha estat un altre dels aspectes que hem 

treballat. 

Hem dedicat un temps a valorar les percepcions que tenim 

de les formacions i com podem evidenciar els canvis que 

s’han dut a terme. Hem parlat que és necessari fer evident 
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l’ús dels documents d’acords per fer un seguiment de la 

transferència diferida. 

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. 

Destacar l’estructura heterogènia dels grups de treball que 

ha facilitat un major coneixement dels membres dels 

diferents CEPs i hem pogut gaudir d’espais de construcció 

compartida de coneixement amb assessors i assessores 

d’altres CEP, aquest considerem que és una estructura que 

hem de mantenir i millorar. 

Montse González, Lídia Ramon i Iñaki Monge han  

participat en el I Encuentro Interautonómico de Asesorías 

de Formación Educativa a Saragossa. 
Berta Oliva i Iñaki Monge han participat en el I Congreso 

Internacional de Formación Profesional del sistema 

educativo a València. 

Xesús Ballesteros ha participat en les Jornades 

Matemàtiques Territoris infinits per descobrir a Palma.  

Berta Oliva i Iñaki Monge han participat en l’activitat 

formativa: Cambio metodológico de la FP al País Basc. 

Hem presentat la sol·licitud de participació en un programa 

Erasmus+ amb l’objectiu de compartir experiències amb 

altres centres de professorat europeus i millorar la nostra 

pràctica. 

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

Hem utilitzat el moodle com a eina de suport a totes les 

formacions en centres amb diferents formats depenent de 

la temàtica i estructura de l’activitat formativa. Cada vegada 

més s’utilitza com una carpeta d’aprenentatge grupal. Tot i 

que, hi ha centres que troben que té una estructura poc 

versàtil i superada per altres plataformes i/o aplicacions, 

hem de dir que, al nostre parer, cobreix les necessitats de 

la formació i ens serveix per a estructurar les sessions i els 

continguts, així com d’espai per a compartir les aportacions 

dels ponent i dels mateixos participants. 

S’ha introduït en la formació d’un centre de secundària la 

realització del Portfoli individual de la formació en format 

digital emprant Google Sites. L’experiència ha estat molt 

positiva i ens plantegem la possibilitat de la seva 

implementació en altres centres de manera progressiva. 

Això permet que els participants en les formacions vagin 

adquirint competències digitals al llarg del procés formatiu  

de manera significativa i contextualitzada.   

S’ha avançat quant a la implicació de tots els membres de 

l’equip pedagògic  per a la incorporació en les activitats 

formatives  d’eines, aplicacions i recursos TIC, però 

constatem que encara ens queda feina per fer en aquest 

àmbit. 
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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 això és un 

àmbit en el que no podem deixar d’avançar de manera 

constant i del que, amb tota seguretat, necessitem formar-

nos. 

Hem organitzat la documentació de consulta i per a les 

formacions mitjançant el drive, creant una estructura interna 

de drive més operativa i clara. 

S’han introduït a diferents formacions l‘ús d’eines per a fer 

les presentacions de les experiències: Genially Visual.ly, 

infogr.am, Easel.ly, canvas…  

Afavorir l’apoderament del 
professorat 

Cada vegada més el professorat pren consciència de la 

importància de responsabilitzar-se del seu procés formatiu. 

Tot i així, és una qüestió en la qual hem de continuar 

incidint. Amb la creació i desenvolupament dels grups 

impulsors estem avançant en aquest objectiu. 

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, sistemàtics però flexibles, per a 

l’acompanyament dels centres en el procés d’adquisició 

d’estratègies i eines per a convertir-se en agents autònoms 

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 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 els centres que tenen equip impulsor hem contribuït a 

programar sessions autònomes, reunions de planificació i 

coordinació dins del procés formatiu de cada centre, 

assumint un rol d’acompanyament d’aquests equips. És un 

aspecte en què hem de continuar treballant i que, de bon 

segur, es pot millorar amb la pràctica dels equips impulsors. 

Hem dut a terme una nova  formació d’equips impulsors per 

a la formació en centres amb un alt grau d'implicació per 

part dels assistents. Tenim l’acord de donar continuïtat, en 

forma d’acompanyament i una nova activitat formativa, per 

a la consolidació d’aquests equips en els seu centres.  

Hem assessorat en la implementació de l’observació i de la 

importància del feedback com a eina de millora i 

aprenentatge entre iguals en 8 centres PIP. La valoració és 

molt positiva i la proposta és augmentar la implementació a 
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més centres el proper curs, fins i tot sense que depengui 

d’un programa PIP. Hem fet la proposta per tal que pugui 

ser una formació per si mateixa. 

En relació a la potenciació de l’avaluació reguladora com a 

eina per a la millora en els centres, cal dir que, en les 

formacions en les quals treballem l’avaluació, li donem una 

especial importància ja que és la que pot garantir un millor 

aprenentatge.   

En quant a potenciar la lectura de documents pedagògics 

de manera autònoma per part del professorat, hem de dir 

que és un objectiu en el qual hem de continuar treballant i 

que, tal com dèiem més amunt, hi costa molt  si no es fa en 

sessions de formació.  

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 aquesta línia de treball i que afavoreixin que es 

mantingui en el temps. 

Els FICs de matemàtiques han servit per a establir un 

diàleg entre els centres de primària i secundària, és 

necessari continuar en aquesta línia i treballar per a què els 

centres de secundària acostin posicions respecte als de 

primària. 

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.  

- Les Jornades Aprenem entre iguals: Compartim 

accions i emocions. 

- Hem donat suport a les iniciatives que s’han 

presentat en aquest sentit. 

Afavorir que els centres de l’illa 
puguin conèixer què s’està fent en 
els altres centres i la creació de 
xarxes 

A banda del que ja hem assenyalat en el punt anterior, hem 

procurat utilitzar, sempre que ha estat possible ponents de 

la nostra illa i l’assessorament entre iguals per tal que es 

pogués compartir allò que es fa en els 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 a compartir les bones pràctiques 

mitjançant la web de Formació i Innovació. Veiem necessari 

i així ens ho demana el servei, que aquesta sigui una 

activitat obligatòria dins la mateixa formació.  

Altres fons de difusió que hem utilitzat 

-      la WEB del CEP 

-      Jornades de difusió. 



                                                                                                                           

8 
 

-      Twitter 

Tots els assessors /es del CEP vam participar activament 

en el Congrés d’Innovació de les Illes Balears. 
També hem col·laborat en el programa Obrim la ràdio d’ib3, 

on, setmanalment, es fa un programa en el qual 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 així, i en 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 

amb la intenció que esdevinguin comunitats de pràctica per 

a la millora dels processos d’aprenentatge. Enguany s’ha 

mantingut la xarxa de la ràdio a l’escola i s’ha donat impuls 

a les de treball cooperatiu, cultura matemàtica i està 

pendent de creació una d ‘espais d’aprenentatge. 

Per tal de donar a conèixer també què s’està fent al CEP, 

hem escrit un segon article a la revista GUIX sobre 

l’avaluació de la formació en centres.  

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 també, 

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 contactat amb diferents centres de formació del 

professorat europeus per tal de dur endavant un programa 

Erasmus+ 

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

Hem dut a terme les gestions necessàries per a cobrir les 

demandes. 

En referència a les formacions de DINAMICAT i Servei de 

llengües estrangeres, que organitzava el servei s’ha 

realitzat les tasques encomanades pel servei de 

normalització lingüística, com gestionar els llistat de 

signatures, informar als centres de les activitats formatives, 

facilitar al ponent els materials  i tot allò que fos necessari 

per atendre les demandes. 
 

 
 
 



                                                                                                                           

9 
 

 
 

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 Admesos/ 

Certificats 

Assessor de 

referència/ 

hores 

participació 

presencial 

Altres agents: 

Formadors, ass 

col,... /hores 

participació 

Valoració de la formació 

(Implicació,transferència, formadors, assessors,...) 

FeC 

 

Generalització de 

l’aprenentatge 

cooperatiu a l’IES 

Sant Agustí. 

32h 15/14 Berta 

Oliva/28h 

Jesús Soldevila 

Pérez 

8h 

El grup ha estat format per 6 docents de segon any i la resta 

de 1er any d’aprenentatge cooperatiu. El grup de 2n any ha 

aconseguit fer una acompanyament dels de primer any i 

crear un pla d’acollida que, progressivament ha anat 

apoderant al professorat de primer any, creant-se un grup 

cohesionat, implicat i amb una visió clara del que suposa la 

fase de generalització al centre.  

La transferència a l’aula ha estat molt diversa, no obstant 

tothom ha realitzat una aplicació adient en el seu nivell de 

desenvolupament (desde una planificació completa a una 

unitat didàctica simple amb dinàmiques i estructures). El 

treball en grup i en xarxa de centres ha permès un 

aprenentatge real d’on som i on podem arribar, així com 

definir clarament quines coses s’han de donar per avançar.  

La formació amb la Universitat de Vic, ha aportat un marc 

teòric i unes pautes de implantació imprescindibles per 

desenvolupar el procés de manera exitosa, encara que de 

vegades, el plaços i la documentació hagi estat un poc 
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allunyada de la realitat de la formació. Les aportacions del 

formador han donat a tots aquests aspectes una major 

proximitat i han aclarit i ampliat la visió del valor afegit que 

s’obté amb aquest tipus de gestió d’aula. 

L’assessorament ha passat per un acompanyament i 

dinamització del grup al llarg del procés de la formació. El 

grup partia d’una alta motivació, que s’ha mantingut i 

reforçat al llarg del curs. En diversos moments ha mostrat la 

necessitat d’una major comunicació amb l’equip directiu i el 

claustre… I s’ha proposat alguna sessió d’apropament amb 

l’equip directiu, per tal de comunicar avanços i futures 

necessitats. Això ha desencadenat en una nova solicitud de 

formació per a un tercer any de consolidació, compartida 

amb major nombre de persones dins del claustre, 

d’aprenentatge cooperatiu en el centre, pel que la valoració 

general és prou positiva. 

FeC 

 

Avançant cap a la 

coeducació al 

CEIP Poeta 

Villangómez. 

30h 13/13 Berta Oliva 

/27h 

Beatriz de Astorza 

8h 

La implicació del professorat ha estat molt alta, amb un alt 

percentatge d’assistència i  intervencions en l’aula que han 

enriquit  i aproximat la formació al context de l’aula en els 

diferents nivells. 

La percepció del professorat ha estat que la transferència ha 

provocat millores en la tasca docent i també s’ha visibilitzat 

en les propostes d’aplicació a l’aula. S’ha compartit i generat 

aprenentatge entre els participants i s’han llençat propostes 

per a noves intervencions. 

En relació a la formadora, cal dir que s’ha adaptat en tot 

moment a les propostes extretes de la Fase 1 i ha donat 

resposta  a les consultes del professorat amb qualitat de 

continguts i pedagògica, fent un bon modelatge en tot 
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moment. Les propostes d’activitats han estat seleccionades 

acuradament per fer vivencial el contingut de la formació… 

Fet que ha obert noves preguntes i punts per a seguir 

avançat des d’allí on estan ara.  

Afegir que ha estat un grup molt cohesionat, amb alta 

motivació per avançar i treballar per la millora del centre en 

cooperació i cercant la implicació de la resta del claustre. 

S’han facilitat els espais i temps sempre i la coordinació ha 

estat molt atenta al desenvolupament de la formació. Les 

aplicacions a l’aula han estat pensades per quedar-se i s’ha 

realitzat una bona tasca de seqüenciació de propostes en i 

entre els diferents nivells. 

FiC 

 

Foment de la 

normalització i 

dinamització del 

català als centres 

educatius.  

IES Balàfia i IES 

Isidor Macabich 

20h 25/ Berta Oliva Antoni Janer i 

Margalida Mir 

4h 

Margalida Barceló 

4h 

La implicació del professorat ha estat satisfactòria, amb un 

alt percentatge d’assistència. La participació i valoracions 

durant les sessions han estat prou enriquidores i han 

mostrat en els plans d’aplicació a l’aula l’aprofitament de les 

propostes dels diferents ponents.  

Els formadors han anat adaptant-se a les necessitats dels 

centres, i han donat resposta a les necessitats compartides 

en la Fase 1. En la primera sessió, les actituds 

sociolingüístiques i estratègies per acceptar-los a través de 

píndoles ha estat molt variat, enriquidor i significatiu pel 

grup. 

En la resta d’intervencions dels ponents s’ha mostrat com 

portar a l’aula la llengua catalana en assignatures no 

lingüístiques, en el pla d’acció tutorial i en propostes i  

productes de projectes globalitzats, des d’un plantejament 

de aula i de centre. 

L'assessorament, en aquest cas, ha estat centrat en 
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acompanyament i suport per donar resposta a les 

demandes dels dos centres i facilitar la coordinació de les 

accions proposades de manera conjunta. 

FeC 

 

Resolució de 

conflictes i 

pràctiques 

restauratives al 

CC Mare de Déu 

de les Neus. 

20h 22/19 Berta 

Oliva/18h 

Remedios 

González Moya 

8h 

La implicació del grup ha sigut adient, centrats a treure el 

major profit possible a la formació i cercar estratègies 

d’aplicació a l’aula. Com a assessora trobo que el nivel de 

reflexió entre els membres del grup era variat, però s’ha 

obert un espai per crear una visió compartida entre les 

diferents etapes del que és un conflicte, les oportunitats que 

s’obren davant ells i la prevenció dels mateixos. El 

professorat ha recuperat aspectes de les formacions 

anteriors de treball cooperatiu,  i això els hi ha permés donat 

sentit i en marcar aquest itinerari formatiu en una manera de 

fer diferent (cap al canvi de paradigma).  

Les propostes d’aplicació a l’aula han aportat diferent grau 

d’aprofundiment, però s’ha evidenciat que han de 

sistematitzar les accions i consensuar un plantejament de 

intervencions a l’aula. La coordinació entre equips docents i 

etapes educatives permet tenir una coherència i establir una 

línia de centre. 

La funció de la formadora i la d’assessorament ha estat molt 

adaptada i enriquidora, la comunicació ha estat molt propera 

i facilitada pel grup en tot moment.  

FeC  

 

Tècniques de 

conscienciació 

corporal als 

ensenyaments 

musicals al 

Conservatori.  

20h 27/25 Berta 

Oliva/27h 

Rafael García  

6h 

Aquest grup ha estat molt heterogeni en la seva 

sensibilització cap a la formació. El crear uns objectius de 

millora compartits, amb criteris i indicadors clars 

d’assoliment, ha permès consensuar la importància d’un 

tractament generalitzat i coordinat de les accions formatives. 

El professorat ha valorat molt positivament les aportacions 
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del ponent i  l’espai creat  per compartir amb els companys, 

així com poder observar/aprendre del que s’està fent en 

altres disciplines. Això ho han reconegut com a generador 

de nous aprenentatges més propers a la pràctica que els 

que proposen les lectures compartides.  

Com a assessora, la dinamització del grup ha requerit 

clarificar en tot moment què estem fent, on estem dins de 

les diferents fases de la formació i què volem aconseguir en 

cada moment. A pesar de tenir clar això, la proposta de 

distribució de temps en la formació no ha tingut el grau de 

satisfacció desitjat. Els participants demanaven més hores 

de ponència, no han copsat, en alguns casos, el sentit de 

l’estratègia i la necessitat d’apoderar-se d’ella.  

Les propostes d’aplicació a l’aula han estat positivament 

valorades, però sí s’ha mostrat la necessitat d'aprofundir en 

la sistematització en quant instrument, cursos i centre.  

FeC 

 

L’educació 

emocional al CEIP 

Santa Eulària. 

20h 26/21 Berta 

Oliva/27h 

Mónica Yern 

6h 

Grup de docents implicat en la formació, facilitant 

enormement la comunicació, el clima de les sessions i la 

tasca d’assessorament. L’aportació de la formadora ha 

proporcionat un marc teòric/pràctic que ha connectat amb 

les expectatives dels docents. Transferència a l’aula molt 

compromesa i que ha afavorit que el professorat es senti 

motivat a fer plantejaments educatius futurs que integrin les 

emocions. 

Destacaria el que s’ha generat un debat en el centre sobre 

l’importància de el tractament emocional en el dia a dia que 

els ha portat a fer un pas endavant en el treball cooperatiu.  

Modalitat Títol/ Centre Durada Admesos/ 

Certificats 

Assessor de 

referència/ 

Altres agents: 

Formadors, ass 

Valoració de la formació 

(Implicació, transferència, formadors, assessors,...) 
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hores 

participació 

presencial 

col,... /hores 

participació 

FdC 

PIP 1r 

any 

Consolidació de 

treball cooperatiu 

al CEIP Cas 

Serres 

40 19/19 Inmaculada S. 

Banacloche 

Giner/ 

Luis Pedro Cano 

Herrera / 4h. 

M. Assunción 

Gallardo Bonet / 

4h.  

Valoració molt positiva.  

Alt grau d’implicació per part del claustre. S’han produït 

canvis significatius al centre com la incorporació de 

claustres pedagògics, lideratge distribuït, comissió de suport 

d’ac. Els formadors han ajudat molt a aclarir dubtes de 

gestió d’aula i de centre en aquest curs de consolidació de 

l’ac, establint ja la continuïtat cap a metodologia per 

projectes per al curs vinent. L’OEI malgrat les inquietuds 

inicials, ha ajudat molt a cohesionar el claustre i agafar 

confiança en el que estan fent. 

FeC Tractament de la 

lectura i 

escriptura al CEIP 

Vara de Rey 

23 19/16 Inmaculada S. 

Banacloche 

Giner/ 

Marta A. Vingut 

Rigall/ 8h 

Formació de continuïtat de la millora de la competència 

lingüística al centre. Alt grau d’implicació i s’ha millorat en la 

qualitat de la transferència a l’aula i en acords cap a una 

línia comuna de centre en referència a la competència 

lingüística. Destacar la intervenció de la ponent Marta Ana 

Vingut que s’ha ajustat molt a les necessitats del centre. 

FeC Aprofundiment en 

el tractament de 

la lectura i 

Escriptura al CEIP 

Balansat 

22 17/15 Inmaculada S. 

Banacloche 

Giner/ 

Montserrat Vila 

Santasusana/8 h 

Formació de continuïtat de la millora de la competència 

lingüística al centre. Aquest curs s’ha centrat sobretot en 

l’elaboració de bases d’orientació de les tipologies textuals, i 

en introducció a l’avaluació de la competència lingüística. 

FeC Convivència i 

benestar 

emocional 

30 29/23 Inmaculada S. 

Banacloche 

Giner/ 

Enrrique R. 

Villatoro Jimenez/ 

9h 

Formació intercentre en la qual han participat tres escoletes 

i un CEIP.  La transferència no ha estat igual per tothom, ja 

que s’ha hagut d’ajustar molt a les necessitats de cada 

centre; en uns centres s’ha treballat molt sobre els conflictes 

del propi claustre i la millora de la comunicació amb les 
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famílies, i en d’altres hi hagut una transferència més directa 

a l’aula, sobretot en incorporar moments i espais de calma 

amb els més petits, i la validació i gestió de les emocions del 

boixos. 

FeC Treballem la 

cultura local i la 

llengua pròpia 

mitjançant el 

treball cooperatiu 

22 15/14 Inmaculada S. 

Banacloche 

Giner/ 

Margalida Barcelo 

Taberner/ 3h. 

Catalina Sansano 

Costa /2h 

Formació que ha comportat una sèrie de dificultats des de 

l’inici. En primer lloc, els objectius no estaven clarament 

definits, és a dir, es varen negociar uns objectius que 

després no eren els acordats pels dos CEPAS. A més la 

manca de cohesió dels claustres i la visió individualista de la 

intervenció metodològica amb alumnat d’adults, ha fet difícil 

el treball grupal rebutjant les dinàmiques proposades i la 

manera de treballar del CEP d’Eivissa. Una altra dificultat ha 

estat la figura del dinamitzador que no ha pogut ajustar-se a 

allò que se li demanava per què era una transferència molt 

personalitzada. Un  altre factor ha set la dificultat de trobar 

ponents adients per l’horari que havien d’anar de matí i la 

persona que havia de venir per parlar de cultura i patrimoni, 

va arribar tard i se’n va anar aviat, i la ponència es va 

quedar en un parell d’hores on no es va aprofundir en el 

tema. Afegir que com a assessora, no he sabut reconduir la 

formació malgrat els intents de tirar endavant una formació 

que ja va començar amb poc interès i motivació (per part 

dels participants). 

FeC Millora de la 

competència 

lingüística al 

Col·legi 

Santíssima 

Trinitat 

25 20/18 Inmaculada S. 

Banacloche 

Giner/ 

Marta A. Vingut 

Riggall/ 6h  

Bona Valoració d’aquest centre on el grau d’implicació ha 

set molt alt. Els centre, que actualment té una metodologia 

tradicional, ha volgut actualitzar-se en l’àrea de lectura i 

escriptura i millorar la competència lingüística de l’alumnat. 

Han treballat molt bé amb la pràctica reflexiva i els ha 

permès incorporar noves maneres de treballar la lectura i 
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escriptura tenint com a centre de l’aprenentatge l’alumnat. 

La transferència a l’aula els ha ajudat molt a obrir-se a altres 

maneres de fer, fent més partícep a l’alumnat, i incorporant 

altres estratègies més obertes i més participatives. La 

ponent ha sabut ajustar-se molt a les necessitats del centre i 

ha aclarit molts de dubtes relacionats amb l’adquisició i 

aprenentatge de lectura i escritptura. 

FeC Les habilitats 

lingüístiques al 

CEIP Urgell 

25 20/18 Inmaculada S. 

Banacloche 

Giner/ 

Marta A. Vingut 

Riggall/ 8h 

L’avaluació del programa per part de l’assessora ha estat 

positiva tot i que la formació ha presentat dificultats per 

conduir-la a causa de la complexitat del claustre i les 

dificultats trobades a l’hora de prendre decisions en comú. 

No tot allò proposat era de l’agradament  de tothom i han 

mostrat les seves resistències en segons quins continguts. 

És un centre que manifesta la seva disconformitat i cert 

rebuig cap a l’estructura de treball del CEP d’Eivissa. És per 

això que en alguns moments de la formació m’he sentit molt 

exigida i qüestionada i amb moments d’incertesa de no 

saber què era allò més adient per a ajudar a que la formació 

donés resultats positius i que hi generés aprenentatge i 

millores al centre. Agrair la implicació de la coordinadora 

que ha ajudat molt a la tasca de reconduir i ha facilitat la 

transferència a l’aula. Tot i així, s’ha aconseguit superar 

algunes dificultats i continuar avançant cap a la millora de la 

competència lingüística al centre, sent necessari continuar 

amb la formació el curs següent, continuant amb una bona 

comunicació i de debatre quina és la millor manera de 

treballar els continguts que s’ajustin a les necessitats del 

centre amb la pràctica reflexiva del CEP d’Eivissa. Molt 

bona valoració de la ponent. 
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Modalitat Títol/ Centre Durada Admesos/ 

Certificats 

Assessor de 

referència/ 

hores 

participació 

presencial 

Altres agents: 

Formadors, ass 

col,... /hores 

participació 

Valoració de la formació 

(Implicació,transferència, formadors, assessors,...) 

FeC Treballam per la 

inclusió al CEIP 

Sant Rafel. 

20 12/12 Lídia 

Ramon/17 

hores 

Begoña de la 

Iglesia/ 7 hores 

Els grup de participants ha estat molt motivat i implicat en tot 

moment al llarg de la formació. S’han mostrat molt units, 

il·lusionats i compromesos amb l’aprenentatge, la 

transferència de la formació al centre. 

El canvi de mirada, les capacitats com a punt de partida, la 

diversitat d’activitats i de materials, el suport i la tasca de 

dos mestres a l’aula han estat els denominadors comuns de 

les transferència realitzades a l’aula i al centre.  

Han estat poques hores i per tant, ha estat un tast, cal 

continuar treballant per a la sistematització, la  

generalització i la consolidació de tot plegat.  

Els participants consideren que na Begoña de la Iglesia, 

ponent de la formació, ha transmès els continguts amb 

claredat, ha dinamitzat la formació, ha estat coherent amb 

els objectius plantejats i ha facilitat l’aprenentatge de 

manera molt satisfactòria.  

 

FeC L’avaluació i la 

intervenció 

psicopedagògica 

dins del marc 

inclusiu a l’EOEP 

i OC 

22 25/23 Lídia Ramon/ 

17 hores 

Coral Elizondo/ 5 

hores 

El grup de participants, en general, ha estat implicat i 

motivat al llarg de la formació i conclouen que els ha servit 

per a cohesionar l’equip i establir línies comunes d’avaluació 

i d’intervenció psicopedagògica.  

La transferència ha estat variada: model d’entrevista a les 

famílies, guia per a observar dins i fora de l’aula, proposta 

per a treballar la convivència des de la provenció, material 
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per al professorat per a la incorporació de mesures 

ordinàries d’atenció a la diversitat, guió per a la millora de 

l’eficàcia de les reunions entre diferents agents (equip de 

suport, EOEP, PTSC,...), llistat per a la verificació d’una 

avaluació inclusiva,...   

S’ha de dir però, que aquesta transferència, menys en un 

cas, donades les característiques dels participants de la 

formació (la tasca i funcions està lligada a demandes) no 

s’ha pogut experimentar en els centres.  

Els participants consideren que na Coral Elizondo, ponent 

de la formació, ha transmès els continguts amb claredat i 

aquests han estat contextualitzats a les inquietuds inicials 

del grup i coherents amb els objectius. Ha facilitat a més, 

molts recursos i idees.  

FdC Programació per 

competències a 

l’IES Sa Blanca 

Dona. 

36 45/36 Lídia Ramon i 

Iñaki Monge/ 

17 hores 

Coral Regí/ 4 hores El grup de participants, tot i ser, una gran part, funcionaris 

en pràctiques i, tal com han expressat als qüestionaris del 

portal del personal, s’han arribat a sentir obligats a realitzar 

la formació, ha estat un grup actiu i implicat en totes les 

tasques i sessions de la formació. 

Dos dels grans objectius de la formació han estat: elaborar 

un model de programació per competències i crear i 

redactar indicadors d’avaluació competencial. Aquests han 

estat assolits i s’ha evidenciat amb les materialitzacions i 

experimentacions a l’aula ja que, no només s’ha elaborat el 

model de programació competencial i s’han redactat els 

indicadors d’avaluació sinó que s’ha dut a l’aula. També es 

pretenia sistematitzar el procés d’avaluació i treball per 

competències i generalitzar l’observació entre iguals. 

Aquests objectius es consideren iniciats però no assolits ja 
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que, per exemple, respecte a l’avaluació, s’ha de finalitzar la 

tasca de redacció d’indicadors d’avaluació de totes les 

competències i prendre decisions sobre la seqüenciació i 

distribució d’aquests per cursos i/o àrees.  

L’observació entre iguals ha estat molt ben valorada i es 

pretén incorporar a la dinàmica de centre de manera 

autònoma per al curs vinent.  

Na Coral Regí no va donar resposta a les expectatives i 

inquietuds inicials del grup i per tant, es va decidir suprimir 

una segona sessió de contrast prevista amb ella. 

Cal destacar aquí l’apoderament del grup impulsor en la 

planificació i dinamització autònoma de la majoria de 

sessions i en la responsabilització del procés de millora, en 

marxa des de fa uns anys al centre.   

FdC Consolidació del 

treball cooperatiu 

i introducció a 

l’avaluació 

formativa a  l’IES 

Xarc. 

33 39/35 Lídia Ramon/ 

21 hores 

Neus Sanmartí/ 8h El professorat que ha participat de la formació ha estat en 

general actiu i implicat en la formació desenvolupada, duent 

a terme les tasques proposades, fent propostes, plantejant 

dubtes i experimentant a l’aula.  

La formació ha tingut certa complexitat ja que hi havia dos 

grans reptes, consolidar el treball cooperatiu i introduir 

l’avaluació reguladora, participants amb formació en treball 

cooperatiu i d’altres no i a més, és un nombre elevat de 

docents (ESO i FP).  

Respecte al primer objectiu s’ha avançat ja que, s’ha revisat 

i millorat el pla de suport, document clau a l’hora de 

consolidar el treball cooperatiu com a línia de centre. En el 

pla de suport, s’han recollit i planificat accions 

imprescindibles per a l’acolliment del professorat nouvingut. 

Respecte al segon objectiu, s’ha assolit però, tal com 
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s’indica, era una introducció per tal cosa, s’ha sensibilitzat 

cap a l’avaluació reguladora, s’ha clarificat i unificat  la 

terminologia i s’ha experimentat algun aspecte a l’aula 

(rúbriques, autoavaluació i coavaluació, ...). Cal doncs, 

continuar treballant i aprofundint. Aquestes següents passes 

anirien més dirigides a elaborar eines comunes d’avaluació, 

per exemple, del treball cooperatiu o d’altres aspectes 

transversals.  

L’observació entre iguals ha tengut també gran 

protagonisme en l’experiència formativa viscuda. S’ha 

millorat substancialment respecte el curs passat, tant en 

nombre de sessions per a la sensibilització, presentació i 

seguiment de tot el procés, com en la presa de consciència 

de les eines, les finalitats i les utilitats de l’observació entre 

iguals .  Així mateix, un aspecte que ha funcionat ha estat el 

fet de formar les parelles entre professorat amb experiència 

i formació en treball cooperatiu i d’altres que no. 

Ressaltar també que el grup impulsor ha dut a terme una 

sessió de manera autònoma així com, ha començat a liderar 

altres accions com els claustres pedagògics. S’ha de 

continuar concretant les funcions i tasques del grup impulsor 

combinant la feina amb els àmbits i amb el treball 

cooperatiu.  

Na Neus Sanmartí, ponent de la formació, ha estat molt ben 

valorada. S’ha ajustat a les inquietuds del grup i ha facilitat 

el què, com i el per a què de l’avaluació reguladora.  

Un aspecte a qüestionar i a valorar és l’horari de la 

formació. Les sessions s’inicien a les 15h ja que hi 

participen professors/es de FP però, segons les valoracions, 
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potser no és del tot adient. A més, el professorat de tarda, 

de vegades es veu obligat a entrar i sortir de la formació, el 

que dificulta la continuïtat de la tasca en grup que hi hagi en 

aquell moment en marxa. 

FdC  Avaluació 

competencial i 

holística al CEIP 

Sant Carles. 

35 21/14 Lídia Ramon/ 

23 

Neus Sanmartí/ 8h El grup de participants, tot i no ser molt nombrós, ha estat 

molt motivat i implicat en la formació i ha tengut força i 

determinació a l’hora d’experimentar a l’aula i d’avançar cap 

a la transferència diferida.  

La formació ha permès revisar el què, com, qui i quan 

avaluam, partint d’una autoanàlisi completa i ajustada i s’ha 

anat enriquint i ampliant al llarg de tot el procés. La 

materialització i experimentació a l’aula ha anat des de, la 

introducció i diversificació d’eines i agents d’avaluació fins al 

disseny i prova pilot d’un nou informe d’avaluació per a les 

famílies al primer cicle de primària. Així mateix, l’etapa 

d’infantil també ha dissenyat un nou model d’informe per a 

les famílies que s’acabarà de materialitzar i experimentar el 

curs vinent. Respecte a l’avaluació, falta continuar treballant 

per a la consolidació de tot el treballat aquest curs i fer 

arribar tots els acords a la resta de claustre.  

L’observació entre iguals ha tengut també un gran 

protagonisme, s’ha millorat en el seguiment i en la qualitat 

del feedback respecte el curs anterior i es plantegen 

introduir-la dins la dinàmica de centre de manera autònoma.  

Na Neus Sanmartí, ponent de la formació, ha estat molt ben 

valorada. S’ha ajustat a les inquietuds del grup i ha facilitat 

l’aprenentatge.  

Destacar també que la coordinadora de la formació i la cap 

d’estudis, han dinamitzat de manera autònoma una de les 
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sessions de la formació i que aquest curs estan formant-se 

per a la creació d’un grup impulsor al centre que, de ben 

segur, el curs vinent tendran un gran protagonisme a tot el 

procés d’innovació i millora del centre.  

 

Modalitat Títol/ Centre Durada Admesos/ 

Certificats 

Assessor de 

referència/ 

hores 

participació 

presencial 

Altres agents: 

Formadors, ass 

col,... /hores 

participació 

Valoració de la formació 

(Implicació,transferència, formadors, assessors,...) 

FdC 

 

PIP de 1r 

any) 

Aprenentatge 

Cooperatiu a 

l’aula al CEIP Es 

Vedrà 

35 

hores 

30/28 Montse 

González 

 Hores/ 

 

30 hores 

Presentacio de 

l’experiència del 

CEIP Camí del Mig/ 

2 hores 

(Erica Arias 

Ruth Buquet) 

 

(Sessió de 2 hores 

compartida en una 

mateixa sessió a la 

UIB amb els 4 

centres de AC 

introducció) 

Centre amb PIP de primer any. Combinen l’AC amb l’OEI 

(han fet dues observacions). 

L’activitat no ha comptat amb ponència externa, per tant 

l’assessora ha fet les funcions d’assessora- formadora 

treballant tant la part teòrica com les sessions de reflexió i 

avaluació. Hem treballat per cicles reflexius, un per a cada 

un dels àmbits (A,B i C) amb la corresponent fase de 

materialització per a cada un d’ells i les valoracions 

posteriors. Paral·lelament el grup ha anat construint la base 

d’orientació del centre per el treball en AC formulant els 

criteris i els indicadors de qualitat a partir de l’experiència en 

les successives implementacions. 

Assisteix pràcticament tot el claustre. Han mostrat interès i 

implicació durant tot el procés formatiu. 

Han elaborat o adaptat documents per al quadern de l’equip 

per a cada cicle/nivell. 

Al final de la formació van manifestar que el fet de combinar 

els continguts propis de la formació amb les dues OEI els hi 

havia provocat molt estrès en moments puntuals. 
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Cada participants ha anat construint el seu Portfoli o carpeta 

d’aprenentatge individual. 

Com a grup, hem emprat  l’entorn virtual Moodle com a 

carpeta d’aprenentatge i repositori de recursos i materials 

compartits, tant els elaborats durant la formació com altres 

recursos aportats per l’assessora. 

FeC Aprenentatge 

cooperatiu a 

l’aula al CEIP 

Jesús 

25 

hores 

13/11 Montse 

González/ 

 

21 hores 

 

Presentacio de 

l’experiència del 

CEIP Camí del Mig/ 

2 hores 

Erica Arias 

Ruth Buquet 

 

(Sessió de 2 hores 

compartida en una 

mateixa sessió a la 

UIB amb els 4 

centres de AC 

introducció) 

L’activitat no ha comptat amb ponència externa, per tant 

l’assessora ha fet les funcions d’assessora- formadora 

treballant tant la part teòrica com les sessions de reflexió i 

avaluació. Hem treballat per cicles reflexius, un per a cada 

un dels àmbits (A,B i C) amb la corresponent fase de 

materialització per a cada un d’ells i les valoracions 

posteriors. Paral·lelament el grup ha anat construint la base 

d’orientació del centre per el treball en AC formulant els 

criteris i els indicadors de qualitat a partir de l’experiència en 

les successives implementacions. 

Molt d’interès i valoració molt positiva respecte al procés 

formatiu per part dels participants. 

Tenen intenció de fer un segon any d’AC per aprofundir i 

treballar aspectes relacionats amb la consolidació en el 

Centre i l’acollida i acompanyament del nou professorat. 

A més de les tasques que formaven part de la formació 

varen realitzar unes presentacions finals per compartir amb 

el grup sobre els diferents processos d’implementació de 

l’AC en els diferents nivells educatius (per pròpia iniciativa) 

Portfoli o carpeta d’aprenentatge individual. 

Ús de l’entorn virtual Moodle com a carpeta d’aprenentatge 

del grup. 
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FeC Aprenentatge 

cooperatiu a 

l’aula al CEIP 

Portal Nou 

25 

hores 

17/13 Montse 

González/ 

 

 21hores 

Presentacio de 

l’experiència del 

CEIP Camí del Mig/ 

2 hores 

Erica Arias 

Ruth Buquet 

 

(Sessió de 2 hores 

compartida en una 

mateixa sessió a la 

UIB amb els 4 

centres de AC 

introducció) 

L’activitat no ha comptat amb ponència externa, per tant 

l’assessora ha fet les funcions d’assessora- formadora 

treballant tant la part teòrica com les sessions de reflexió i 

avaluació. Hem treballat per cicles reflexius, un per a cada 

un dels àmbits (A,B i C) amb la corresponent fase de 

materialització per a cada un d’ells i les valoracions 

posteriors. Paral·lelament el grup ha anat construint la base 

d’orientació del centre per el treball en AC formulant els 

criteris i els indicadors de qualitat a partir de l’experiència en 

les successives implementacions. 

Molt d’interès i valoració molt positiva respecte al procés 

formatiu per part dels participants. 

Tenen intenció de fer un segon any d’AC per aprofundir i 

treballar aspectes relacionats amb la consolidació en el 

Centre i l’acollida i acompanyament del nou professorat així 

com la implementació de dinàmiques i estructures d?AC en 

el claustre per cohesionar el grup i dinamitzar les reunions 

pedagògiques. 

Portfoli o carpeta d’aprenentatge individual. 

Ús de l’entorn virtual Moodle com a carpeta d’aprenentatge 

del grup. 

 

FeC Aplicacions 

Gsuite en els 

projectes d’aula a 

l’IES Quartó del 

Rei 

 

25 

hores 

30/26 Montse 

González/ 

 

21 hores 

 

 

 

Formador: 

Juanfra Alvarez 

7 hores 

Centre pilot per a la realització del portfoli individual de la 

formació en format digital. 

L’experiència ha resultat enriquidora per els assistents tenint 

en compte que un dels objectius de la formació era l’ús 

d’aplicacions i eines digitals en els projectes d’aula. La 

creació del portfoli digital va ser l’instrument que va 

permetre contextualitzar i fer significatius els aprenentatges 
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 respecte a l’aplicació de recursos digitals en el procés 

d’ensenyament-aprenentatge. 

 Dins les sessions presencials amb l’assessora s’han 

contemplat espais per a la seva realització i poder solventar 

possibles problemàtiques o dificultats en la seva 

construcció. També es va treballar amb profunditat amb 

l’assessora la seqüència didàctica del projectes així com el 

disseny de les activitats que evidencien la seva qualitat 

educativa. 

Respecte al ponent extern, no va funcionar del tot  ja que les 

sessions les va desenvolupar de manera molt teòrica, 

aportant molts recursos però sense permetre durant les 

sessions que es poguès experimentar malgrat que va ser 

informat per part de l’assessora sobre les necessitats del 

grup en formació abans i  després de la primera sessió, no 

va fer cap adaptació i va realitzar la seva intervenció amb un 

format que no va adequar a les expectatives i necessitats 

del grup. 

Molta participació i molta implicació.  

Varen dissenyar i implementar projectes interdisciplinaris 

molt interessants i de bona qualitat.  

Portfoli digital individual creat amb Google Sites. 

Ús de l’entorn virtual Moodle com a carpeta d’aprenentatge 

del grup. 

 

FeC La competència 

lingüística en el 

treball per 

projectes al CEIP 

25 

hores 

28/27 Montse 

González/ 

 

19 hores 

Formadora: 

Marta Vingut 

7 hores 

Formació que forma part del Programa DINAMICAT. 

Centre amb grup impulsor i que treballa per projectes de 

forma sostinguda en el temps i es varen proposar revisar la 

SD de les activitats en els projectes del centre i com 
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Sant Antoni de 

Portmany 

 

 

incorporar la competència comunicativa en els mateixos. 

Assisteix pràcticament tot el claustre en la formació, molta 

dedicació, participació i implicació per part de tots els 

assistents. 

La ponent va treballar els processos de lectura i escriptura 

en dues sessions amb una perfecta adequació a les 

necessitats del grup ja que forma part del claustre del 

centre. Amb l’assessora es va revisar la SD dels projectes 

del centre i es van dissenyar projectes que incorporessin 

activitats específiques per a potenciar la competència 

lingüística i comunicativa seguint la SD. 

Varen realitzar una sessió de treball de forma autònoma 

dinamitzada pel grup impulsor, prèviament acordada i 

dissenyada junt amb l’assessora. 

 Les implementacions es van realitzar de forma individual i 

es van compartir durant dues sessions mitjançant pòsters 

trets de les presentacions digitals que van compartir al 

Moodle. Les explicacions es realitzaven de manera 

simultània i rotativa cada 5 minuts. 

Molt bona qualitat pedagògica quant a les activitats i  

actuacions realitzades a les aules. 

A nivell de Centre es va revisar i enriquir la SD dels 

Projectes així com el seu enfocament. 

Portfoli o carpeta d’aprenentatge individual. 

Ús de l’entorn virtual Moodle com a carpeta d’aprenentatge 

grupal. 

 

FeC Consolidació del 

treball per 

20 

hores 

Anul.lada Montse 

González/ 

Nati Bergadà (va 

anul·lar la seva 

Activitat anul.lada a petició del centre. 

Centre amb  grup impulsor.  
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projectes i 

centres d’interès 

al CEIP Puig d’en 

Valls 

 

Anul.lada 

 

 

assistència per 

motius familiars 

greus) 

 

Josep Maria Esteve 

(contractat però no 

va assistir per 

anul.lació de 

l’activitat a petició 

del centre) 

L’activitat s’havia de realitzar durant el segon trimestre i la 

ponent pactada amb el centre i que havia acceptat la 

invitació va avisar que no podria venir per motius familiars 

greus. 

L’assessora va proposar al centre un nou ponent la qual 

cosa representava endarrerir una mica les dates de la 

formació (per l’agenda del mateix) El centre va acceptar i es 

varen concretar noves dates per a la realització de la 

formació. 

Pocs dies abans del començament, el director i la 

coordinadora varen informar al Cep de la decisió d’anul·lar 

la formació per aquest curs i desenvolupar-la el curs vinent 

argumentant que alguns dels inscrits els hi coincidien dates 

amb mobilitats Erasmus i que a nivell de centre estaven 

implicats en molts projectes. 

Es va realitzar una nova reunió amb director i coordinadora 

del centre i director i assessora del Cep per incidir en les 

possibilitats de dur-la a terme ja que el ponent estava 

contractat, inclús s’havien comprat els bitllets dels vols i 

l’assessora ja havia preparat la primera sessió totalment 

adaptada a les necessitats que havien expressat. 

Tot i així, es va decidir no realitzar la formació enguany i 

deixar-la pendent pel proper curs ja que  continuaven 

pensant que el tema era necessari treballar-lo però no era el 

moment més adient. 

Modalitat Títol/ Centre Durada Admesos/ 

Certificats 

Assessor de 

referència/ 

hores 

participació 

Altres agents: 

Formadors, ass 

col,... /hores 

participació 

Valoració de la formació 

(Implicació, transferència, formadors, assessors,...) 
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presencial 

FiC La ràdio a l’escola 

 

25  39/32 Victoria 

Alemany/25 

Roberto Martínez 

Rodríguez (4 

hores) 

Juan Carlos 

Marcos Prieto /4 

hores 

La valoració és molt positiva. La ràdio a l’escola finalitza 

aquest curs amb l’itinerari formatiu i continuarà com a 

comunitat o xarxa. La transferència és molt significativa a 

cada centre, participant tots els centres de la xarxa tant amb 

projectes propis del centre com en els compartits.  

Cada centre dissenya la SD de cada projecte de la ràdio, 

partint de la SD compartida per tot el grup, i la comparteix 

en xarxa amb la resta de centres que la poden reproduir o 

adaptar. 

Els diferents programes de ràdio es comparteixen al bloc i a 

l’emissora local onda cero.  

El bloc ens permet donar difusió als projectes relacionats 

amb la ràdio.   

El compromís i la implicació dels participants és elevat, a 

més, són els que dinamitzen la ràdio als diferents centres.  

S’acompleixen els objectius (i així ho evidencien els 

diferents projectes què com a producte final editen el 

programa de ràdio) què són: Fomentar l’ús de la cultura i la 

llengua eivissenca; treballar en valors; i fomentar 

l’aprenentatge cooperatiu.  

 

FdC Generalització de 

l’aprenentatge 

cooperatiu 

Ceip Sant Jordi 

42 17/14 Victoria 

Alemany/42 

Xesús Soldevila / 8 

hores 

En aquesta formació considero que el grup ha fet un 

creixement professional, a nivell individual i grupal. 

L’aprenentatge cooperatiu és una de les línies 

pedagògiques del centre i l’observació entre iguals els ha 

aportat sentir-se part de la construcció d’aprenentatge 

compartida.  

FeC Introducció a 25 32/17 Victoria  En aquest cas, el grup de participants són els docents que 
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l’aprenentatge 

cooperatiu 

IES Algarb 

Alemany/25 estan intentant dinamitzar un canvi al centre. Ajudaria molt 

que l’equip directiu establira l’aprenentatge cooperatiu com 

una de les línies estratègiques del centre. 

La implementació a les aules ha estat pel que fa a àmbit A i 

B, molt normal en introducció de l’aprenentatge cooperatiu. 

Algun docent també ha incorporat l’àmbit C.  

Arrel de la formació es crea la comissió i es farà un projecte 

pilot amb un grup de primer d’ESO que es gestionarà de 

manera cooperativa, amb la finalitat d’anar augmentant la 

intervenció en els diferents cursos de manera progressiva.   

Al principi molts docents van abandonar el curs ja que 

pensaven que s’anava a treballar una altra temàtica, altres 

docents manifesten que van abandonar per l’acumulació de 

feina.  

 

FeC Generalització de 

l’aprenentatge 

cooperatiu  

IES sa Colomina 

32 24/20 Victoria 

Alemany/25 

Xesús Soldevila / 8 

hores 

A l’IES sa Colomina es fa gestió d’aula cooperativa a 1r 

d’ESO i el proper curs es desenvoluparà a primer i segon 

d’ESO.  

El grau d’implicació i de satisfacció amb la formació és molt 

variat, en alguns casos està polaritzat. Així queda plasmat a 

la memòria. Aquest fet s’analitzarà amb la directiva i el 

coordinador de formació per a poder donar, en el futur, la 

millor resposta al centre.  

Una part del grup viu de manera molt positiva la gestió 

cooperativa de l’aula i una altra ho viu amb angoixa.  

Els projectes, a primer d’ESO, s’organitzen de manera 

cooperativa.  

FeC Treball cooperatiu 

i avaluació de 

25 16/15 Victoria 

Alemany/25 

Yolanda Cardona/4 

hores 

El claustre de can Coix, liderat per l’equip directiu, ha 

encetat un canvi metodològic per a centrar-se en l’aprenent i 
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metodologies 

actives 

CEIP can Coix 

han decidit avançar en la metodologia  d’ambients 

d’aprenentatge.  

Tenen una idea d’escola clara i estan cercant les estratègies 

necessàries per a desenvolupar-la amb èxit.  

Màxima implicació de tot el grup de participants. 

FeC Espais 

d’aprenentatge 

CEIP can 

Raspalls 

25 29/21 Victoria 

Alemany/25 

Aleix Vila/8 hores Infantil ha fet la transformació a ambients d’aprenentatge 

mentre a primària s’han centrat més en la millora de les 

propostes per als espais que ja funcionen al centre (racons).  

El treball en aquesta escola ha d’avançar cap a una idea 

compartida de centre. Consolidant el lideratge pedagògic i 

acompanyant al claustre en la construcció de coneixement 

compartit que aporti a l’escola que volen. 

FeC  Millora de les 

competències 

lingüístiques. 

Foment de la 

normalització 

lingüística i 

dinamització 

cultural de la 

llengua catalana. 

CEIP sa Graduada 

20 19/18 Victoria 

Alemany /25 

Margalida 

Barceló/4 hores 

La valoració de la formació és molt positiva. La 

materialització de la nova pràctica a l’aula s’ha relacionat 

amb altres aspectes importants per l’escola, com l’educació 

emocional. També destacaria el fet de que no s’han 

dissenyat plans d’acció per a moments puntuals, sinó què la 

nova proposta va més endreçada a activitats continuades al 

llarg del curs. També es varen dissenyar documents que 

s’incorporaran a la documentació del centre, entre d’altres, 

al projecte lingüístic del centre.  

Modalitat Títol/ Centre Durada Admesos/ 

Certificats 

Assessor de 

referència/ 

hores 

participació 

presencial 

Altres agents: 

Formadors, ass 

col,... /hores 

participació 

Valoració de la formació 

(Implicació,transferència, formadors, assessors,...) 

FeC Construcció del 

pensament 

20h 30/28 Jesús 

Ballesteros / 

Ponent: Jose Ángel 

Murcia / 4h 

Ponent:  va agradar molt i va inspirar per provar i fer noves 

activitats, així com tenir més recursos. Més que estratègies 
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matemàtic al CEIP 

S’Olivera.  

18 van ser activitats concretes per portar a terme a l’aula. Va 

donar diverses webs i blogs  amb propostes. Va fer esment 

a la necessitat de passar de la manipulació a l’abstracció a 

través dels processos. 

 

Implicació i transferència: Ha resultat una formació amb 

nombrosos debats interessants sobre l'ús de material 

manipulatiu, intercanvi d'idees i propostes. Una de les 

observacions fonamentals és que hi ha habilitats bàsiques 

que cal  practicar. Aquesta pràctica es pot fer a través 

d'aquestes tasques riques, on a més hi ha involucrades 

activitats amb valor cognitiu. Aquestes pràctiques es 

mobilitzen a través dels processos d'aprenentatge bàsics. 

 

No entrem en el debat de fons sobre la sistematització del 

material manipulatiu, però sí que esmentem que quan es 

pensa en una metodologia caldria tenir en compte que una 

cosa és funcionar bé, o molt bé, amb un docent - o un equip 

docent - determinat, i en un centre determinat, i una altra 

cosa és que aquesta metodologia sigui generalitzable al 

sistema escolar. Vam intentar veure com anar més enllà de 

la manipulació per arribar a l'abstracció; concepte en què va 

insistir repetides vegades el ponent. 

 

FdC Avaluar per 

aprendre al CEIP 

Sa Joveria 

37h 31/22 Jesús 

Ballesteros / 

30 

Ponents: Anna 

Reche i Pepa 

Espinosa (docents 

de l’escola Univers 

de Barcelona) / 5h 

Ponents: Ambdues docents eren coneixedores del tema que 

volíem reflexionar i aprendre. A més les seves capacitats 

comunicatives i reflexives van permetre desenvolupar 

sessions que no fossin informatives: van permetre una 

reflexió conjunta a partir de documents de centre. A més, 
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l’oportunitat que han tingut algunes docents del centre de 

visitar la seva escola ha permès compartir (en sessions 

autònomes) diferents aspectes que els agradaria incorporar 

com a centre (sempre tenint present que han de donar el 

seu segell personal i no fer una simple còpia).  

 

Els canvis quant a l’avaluació de l’alumnat estan en procés. 

Tant les sessions amb l’assessor com les sessions 

autònomes els han permès donar a conèixer diferents eines 

d’avaluació que ajuden a fer una avaluació més 

competencial (rúbriques i bases d’orientació). Els docents 

de centre ja estan començant a aplicar aquestes eines.  A 

poc a poc, els docents del centre van adonant-se de la 

importància de crear moments on diferents aprenentatges, 

habilitats i capacitats entrin en joc. La consciència i 

consolidació d’aquest pensament ha sorgit amb la 

documentació redactada arran de la formació.  

 

FiC Matemàtica 

cooperativa  

30h 31/24 Jesús 

Ballesteros / 

27 

Ponents: Daniel 

Ruiz i Elena Ferro 

Aquesta coordinació ha intentat garantir la coherència entre 

la seqüència de continguts, bàsicament entre el darrer curs 

de primària i el primer curs de l'educació secundària quant 

als elements del currículum. En primer lloc destacaria el 

diàleg establert entre els centres més enllà de la 

transferència d’informació. Ha permès realitzar l’anàlisi de 

les necessitats de l’alumnat i planificar mesures d’atenció.  

 

Si bé no podem fer una valoració de l’impacte que té la 

formació als centres, podem dir que s’han obert un seguit de 

línies de conscienciació. Aquestes línies comunes són les 
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següents:  

 

- Treball cooperatiu com a element a afiançar. 

- Manipulació per arribar a l’abstracció, ludificació. 

Connexió amb les emocions.  

- Recerca d’evidències del procés d’aprenentatge. No 

podem caure a gratificacions personals i 

subjectives.  

- Globalitzar i incloure la matemàtica a la vida 

quotidiana. 

- Claustres pedagògics: crear equips de feina als 

centres. Cura de l’equip. 

FiC Millora de la 

competència 

matemàtica entre 

els centres de 

primària i els de 

secundària  

30h 22/19 Jesús 

Ballesteros / 

27 

Ponents: Daniel 

Ruiz i Elena Ferro 

Durant les sessions de la formació s’ha impulsat la 

innovació en la pràctica docent, fonamentalment a través de 

l’ús de la manipulació i d’estructures cooperatives. Tot això 

amb l’objectiu de millorar la percepció de l'alumne cap a 

l'aprenentatge de les matemàtiques, augmentant el seu 

interès, motivació, flexibilitat i perseverança. 

 

Han treballat amb molta consciència els 5 processos bàsics 

d’aprenentatge de les matemàtiques. Hi ha la sensació que 

s’ha tractat d’una formació especialment interessant sobre 

l’ensenyament de les matemàtiques. Destaca el diàleg entre 

els diferents nivells educatius, que ha provocat discusions 

de treball per a la millora de la pràctica docent.   
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S’ha consensuat una priorització de continguts dels blocs de 

Nombres i Àlgebra del primer cicle de l’educació secundària 

i segon cicle de primària.  

 

FeC Conèixer el 

català… i usar-ho 

a l’IES Santa 

Maria 

20h 18/14 Jesús 

Ballesteros / 

18 

Ponent: Margalida 

Barceló  

 Aquesta formació ha estat carregada de situacions 

complexes, des del canvi de coordinació fins a les diferents 

sessions. La participació ha estat molt baixa. Una part dels 

assistents eren funcionaris en pràctiques que necessitaven 

fer la formació.  

 

En general, el grup de participants és conscient de la 

necessitat de dinamitzar la llengua a l’institut, però també de 

la necessitat de continuar treballant la cohesió i la 

convivència. Han treballat de manera molt positiva en equip 

i han elaborat programacions conjuntes i interdepartaments.  

 

No s’ha sentit com una necessitat de centre, sinó que ha 

estat una formació per aconseguir un dinamitzador. La 

relació amb el dinamitzador no he estat prou transparent per 

part del centre. S’ha acordat amb el centre realitzar un 

estudi de les necessitats reals a fi de demanar la següent 

formació 

FeC Generalització del 

treball cooperatiu 

al CEIP Sant 

Ciriac 

32h 21/28 Jesús 

Ballesteros / 

28 

Ponent: Jesús 

Soldevila 

El Centre ha avançat molt en l’organització. Destacar el 

paper del coordinador i del grup impulsor. Sense la seva 

implicació i cohesió aquesta formació no hauria donat els 

resultats tan positius que ha donat. El fet de tenir grup 

impulsor ha facilitat molt l’autonomia i la creació de 

documents de centre. A pesar de les diferents dificultats que 

han anat sorgint, s’ha anat donant resposta de manera 
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compartida. 

 

El centre ha avançat molt en la definició de la seva línia 

metodològica. Han creat una xarxa amb documents de 

centre que permeten la seva sostenibilitat i l’èxit més enllà 

de la formació.  

FeC Generalització del 

treball cooperatiu 

al CEIP Can 

Cantó 

32h 20/17 Jesús 

Ballesteros / 

28 

Ponent: Jesús 

Soldevila 

Ha estat un curs difícil pel centre, pel canvi de direcció. Han 

necessitat temps per organitzar-se i “sentar” les coses. Han 

elaborat el Decret de mínims tant de dinàmiques com 

d´estructures  i han quedat establertes i seqüenciades les 

que es realitzaran a cada curs. 

 

Avancen cap a la sostenibilitat del projecte de treball 

cooperatiu al centre. Han aprofitat els continguts per 

organitzar l’arribada al setembre del nou claustre. Han 

avançat al pla d’acollida per treballar la identitat de centre.  

Modalitat Títol/ Centre Durada Admesos/ 

Certificats 

Assessor de 

referència/ 

hores 

participació 

presencial 

Altres agents: 

Formadors, ass 

col,... /hores 

participació 

Valoració de la formació 

(Implicació,transferència, formadors, assessors,...) 

FeC Aprenentatge 

significatiu i 

foment de la 

motivació en 

l'alumnat de l'EOI 

25 21/16 Iñaki 

Monge/20h 

Cristina Torrent/8h Podem dir que la formació ha rebut una valoració global 

molt satisfactòria, hi ha hagut una important implicació per 

part de la pràctica totalitat de les persones participants i 

s’han dut a terme activitats i projectes d’aula basats en els 

aprenentatges generats al llarg de la formació que ha 

propiciat una transferència real i efectiva a l’aula dels 

coneixements treballats. El material emprat a l’aula s’ha 

enriquit amb activitats més engrescadores i variades, amb 
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una millor seqüenciació i amb un objectiu més clar envers 

l’aplicació a la vida real. Cada vegada més, es van dirigin,t 

d’una manera més clara, cap al treball per tasques. 

 

L’augment de la motivació entre el professorat participant al 

curs s’ha transmès a l’alumnat i dins la dinàmica de les 

classes. Cada vegada són més conscients de la importància 

de la creació d'un bon clima d'aula per a potenciar 

l'assistència. 

Ha estat un grup molt actiu amb propostes molt variades i 

inspiradores que es poden adaptar perfectament a qualsevol 

aula. 

Podem dir que hi ha un compromís del grup per afiançar els 

coneixements adquirits i integrar-los en la pràctica diària 

d’aula. 

La ponent ha donat resposta a les necessitats presentades 

pel centre. 

FeC Empoderament 

de les famílies 

des de 

la perspectiva 

ecològica-

sistèmica a 

l'EAP 

25 10/10 Iñaki 

Monge/20 

Sonsoles Perpiñan/ 

8h 

En general, totes les participants de la formació han estat 

implicades i han participat de manera activa a les sessions 

així com en la materialització de la pràctica. 

Han complert en la majoria dels casos amb els 

compromisos adoptats i amb les tasques a realitzar. 

En els debats i les reflexions conjuntes els hi costa arribar a 

acords d’equip i la tasca de l’assessor s’ha centrat, en 

moltes ocasions,  en donar estratègies per a establir acords 

i punts en comú.  

 

La formació Apoderament de les famílies des d’una 

perspectiva ecològica-sistèmica ha suposat  un canvi per a 
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l’EAP en la manera d’entendre i intervenir en Atenció 

Primerenca així com en les relacions col·laboratives que 

s’han d’establir amb els cuidadors habituals de l’infant. 

Ham creat les bases per a la construcció del model que 

volen per al seu equip i ham fet els primers canvis en relació 

a la intervenció amb l’alumnat materialitzats en el nou model 

de PIA.  Incorporar a les famílies i els educadors/es a les 

decisions i  la negociació dels objectius i integrar els 

objectius dins les rutines de l’infant en diferents entorns ha 

estat valorat molt positivament per tots els agents implicats. 

Tot i això queda molta feina a fer per a transformar la tasca 

de l’EAP en un model ecològic-sistèmic, és per aixó que 

demanaran una formació de continuïtat 

 

FdC Aprenentatge 

cooperatiu i 

projectes d’aula 

al CEIP can 

Misses 

40 34/25 Iñaki Monge/ 

34 hores 

Xesús Ballesteros/ 

4 hores 

En general, tots els participants de la formació han estat 

implicats i han participat de manera activa a les sessions 

així com en la materialització de la pràctica. 

 

Han descobert la necessitat de consensuar una manera de 

treballar per projectes i de gestionar la seva tasca diària des 

de les bones preguntes, des dels factors sorpreses, des 

d'allò que surt de l’interès dels infants, des de la vida 

d'aula...   Han creat una guia per a docents, passa per 

passa, per poder gestionar el treball per projectes al CEIP 

Can Misses.  

  

Vull destacar el paper de Na Carmen, coordinadora de la 

formació, i del grup impulsor del centre que ha estat molt 

positiu, el fet de ser una mestra qui coordina les sessions 
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dóna seguretat i confiança a tot el claustre. Ha estat un clar 

exemple d’apoderament de l’equip impulsor i del claustre. 

 

Clarificadora i de molta ajuda ha estat la intervenció d’en 

Xesús Ballesteros com a ponent. 

 

Ha estat una formació molt interessant però en alguns 

moments estressant per la dedicació de temps que implica i 

la feina fora d'hores lectives que s'han de sumar a la pròpia 

feina d'escola.  

FdC  Treball per reptes 

a l’FP 

16  Iñaki Monge Suspesa Suspesa perquè no vam aconseguir l’acompanyament de 

l’equip de TKNIKA del País Basc. Vam decidir deixar la 

formació per al curs vinent.  

 
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,...) 

Aprenentatge Servei: 

Èxit Educatiu i Servei 

Social 

25h 14/ Berta Oliva Artur Vidal Sapé 

16h 

Ha estat una formació molt enriquidora i transformadora pel 

professorat, que ha valorat el contacte amb la realitat de l’entorn i la 

detecció de necessitats socials a l’hora de fer propostes educatives. El 

professorat s’ha implicat enormement, i hi ha hagut un alt percentatge 

d’assistència. La proposta del ponent d’anar construint pas a pas la 

proposta d’aplicació a l’aula ha permès crear un debat molt enriquidor 

entorn als aprenentatges realitzats pel professorat i plantejaments que 

s’han portat a l’aula. S’ha visibilitzat el ventall d’agents que són 

susceptibles de participar aquest projectes, el que obre tot un mar de 
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possibilitats. 

La percepció del professorat ha estat que la transferència ha provocat 

millores en la tasca docent i també s’ha visibilitzat en les propostes 

d’aplicació a l’aula. S’ha compartit i generat aprenentatge entre els 

participants i s’han llençat propostes per a noves intervencions. 

En relació al formador, cal dir que s’ha adaptat en tot moment a les 

propostes realitzades per part del CEP i a les necessitats del 

professorat en el procés formatiu. Sobre la base de la naturalesa de 

l’aprenentatge(OECD), ha emmarcat el paradigma sobre el que 

desenvolupar aquests projectes…  

Per part de l’assessora afegir que ha estat un grup molt compromès, 

amb alta motivació per avançar i trobar propostes educatives 

significatives per l’alumnat. Les aplicacions a l’aula han resultat molt 

enriquidores per alumnat i professorat estat pensades per quedar-se i 

s’ha realitzat una bona tasca de seqüenciació de propostes en i entre 

els diferents nivells i centres. 

Títol  Durada Admesos/ 

Certificats 

Assessor de 

referència 

Formadors i 

hores 

d’intervenció 

Breu valoració de la formació 

(Implicació,transferència, formadors,...) 

Educar des del Ser: 

Regulació emocional i 

actituds docents 

 

30 31/21 Inmaculada S. 

Banacloche 

Giner 

Enrrique R. 

Villatoro 

Jimenez/22h 

Formació de continuïtat del curs “competències per educar des del 

ser”. La formació ha donat molt bons resultats. Aquesta formació en 

principi anava adreçada als que ja hi varen participar al curs educar 

des del ser, però es va haver d’obrir també als funcionaris en 

pràctiques. Aquestos estaven apuntats a més d’una formació i a l’hora 

de començar el curs ja varen faltar 4 persones. A més, el fet que la 



                                                                                                                           

40 
 

formació s’ha allargat molt en el temps, pens que ha fet que alguns no 

acabessin la formació per coincidir amb d’altres cursos.  

La formació es va pensar de fer llarga en el temps en un principi, pel fet 

de fer una observació llarga, per la temàtica, ja que es volia veure la 

incidència del benestar del professorat si era igual al principi de curs 

que cap al mig, i valorar quins aspectes en relació a la gestió 

emocional com el cansament, el clima de centre i d’aula, la càrrega, 

etc. influïen en la bona pràctica educativa. I veure quines actituds 

presentaven els docents davant les dificultats, contratemps, 

adversitats, etc. 

Tot i que el fet d’allargar la formació ha donat els resultats esperats 

trob que per al curs següent, la formació hauríem d’acotar-la un poc en 

el temps.  Gran implicació tant del formador com dels participants. 

Aquesta formació l’hem duta conjuntament el formador i l’assessora 

reconduint en tot moment les sessions cap a  la pràctica docent, ja que 

pel tema pot confondre’s en aspectes molt personals, cosa que s’ha 

evitat ajudant els participants a que se centressin en les repercussions 

i accions que són necessàries per a la millora del benestar emocional 

dels centres: professorat, alumnes i famílies. 

Competències per a 

educar des del ser 

22 31/25 Inmaculada S. 

Banacloche 

Giner 

Enrrique R. 

Villatoro 

Jimenez/20h 

Aquesta formació és el segon curs que s’imparteix donant molt bons 

resultats. Val a dir, que com a assessora només vaig poder assistir a 

una sessió per motius personals no vaig poder estar a la resta de 

sessions. Segons la sessió d’avaluació final i els qüestionaris, la 

formació ha estat ben valorada i considerada necessària per a la 

millora del benestar docent que repercuteix en la millora de clima de 

centre i d’aula.  
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Títol  Durada Admesos/ 

Certificats 

Assessor de 

referència 

Formadors i 

hores 

d’intervenció 

Breu valoració de la formació 

(Implicació,transferència, formadors,...) 

Els grups impulsors 

com agents de canvi en 

els centres (2019) 

30 18/ 15 Lídia Ramon i 

Iñaki Monge 

Olga Esteve (4h) 

i Victòria Picó 

(4h) 

En aquesta formació han participat 18 persones de cinc centres 

diferents i destaquem la implicació i compromís de tots i totes.  

Com a formadors externs hem comptat amb n’Olga Esteve i na Victòria 

Picó. La primera va ser l’encarregada d’iniciar la formació amb una 

sessió de quatre hores. En aquesta sessió va donar resposta als 

objectius de: dotar els centres d’estratègies i recursos facilitadors per 

tal que esdevinguin motors i actors de la seva pròpia formació i, 

conèixer i experimentar el mètode d’investigació-acció propi de la 

pràctica reflexiva. La sessió va ser totalment pràctica i experimental 

emprant estratègies i eines directament transferibles per tal de 

concretar les tasques i funcions dels grups impulsors; aprendre a 

definir objectius de millora identificant inquietuds reals i compartides; 

analitzar l’estructura de treball interactiva d’un procés formatiu 

constructiu i exemplificant l’elaboració de criteris i indicadors 

d’avaluació. 

La segona ponent, na Victòria Picó, va tractar les tècniques de 

dinàmica de grups per a facilitar la interacció, la comunicació i la gestió 

del clima del grup experimentant a la mateixa sessió,  pràctiques com 

el cercle de diàleg i dinàmiques de sensibilització del treball cooperatiu. 

En ambdós casos ens varen permetre anar de la pràctica a la teoria i 

de la teoria a la pràctica aconseguint un aprenentatge significatiu i 

funcional per a la tasca del grup impulsor.  



                                                                                                                           

42 
 

Na Montse, companya de l’equip del CEP, ha estat l’encarregada 

d’oferir recursos i eines TIC per a la gestió de la formació, 

l’aprenentatge entre iguals, la recollida d’evidències i l’avaluació. 

La resta de sessions han estat planificades i dinamitzades per n’Iñaki i 

na Lídia intentant establir una línia comuna i dotar de coherència i 

significat a tot el treballat.  

Pensam que la transferència és clara i s’evidencia en els plans d’acció 

compartits pels diferents grups impulsors que en tots els casos, es 

plantegen una major responsabilitat i autonomia en els processos de 

canvi i millora en el que estan immersos els seus centres. 

 

Els grups impulsors:  

agents de canvi en 

xarxa 

 

 

25 31/14 Lídia Ramon i 

Iñaki Monge 

Tomeu Barceló 

(4h) 

El grup que ha participat d’aquesta formació, no podem dir que, en 

general, no hagi estat molt implicat i compromès amb els objectius de 

la formació però sí, l’assistència ha estat molt irregular, ja que són 

centres que participen en molts programes i projectes el que ha 

dificultat que puguin complir el requisit de l’assistència per a la 

certificació. 

Aquest curs, hem aprofundit, per una banda, tot el treballat sobre 

dinàmiques i gestió de grups amb la sessió d’en Tomeu Barceló, 

analitzant i entrenant les actituds docents.  

Per altra banda, la resta de la formació s’ha caracteritzat per un major 

protagonisme dels grups impulsors i per l’aprenentatge entre iguals. 

Això ha estat possible gràcies a les sessions programades a diferents 

centres on, els propis grups impulsors, compartien i presentaven les 

seves experiències i accions autònomes, dins i fora de la formació, 
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com a grup impulsor.  

De cada vegada, els grups impulsors guanyen en confiança, en 

autonomia i experiència per a l’acompanyament i dinamització del 

desenvolupament institucional dels seus centres.  

Títol  Durada Admesos/ 

Certificats 

Assessor de 

referència 

Formadors i 

hores 

d’intervenció 

Breu valoració de la formació 

(Implicació,transferència, formadors,...) 

Disseny d’objectes 3D 

aplicat a projectes 

STEAM 

25 

hores 

24/18 Montse 

González 

25 hores 

Artur Tallada 

16 hores 

El ponent, Artur Tallada, ha desenvolupat tots els continguts previstos 

en el programa de la formació a partir d’una metodologia activa on el 

professorat ha participat en les diferents activitats i propostes 

presentades. La seva actitud ha estat en tot moment oberta a les 

aportacions i ha sabut conduir el grup amb empatia. 

Els assistents han dissenyat els seus projectes STEAM en petits grups 

amb la metodologia de Dessign Thinking, els han implementat a les 

aules i els han compartit amb el grup mitjançant una presentació en 

una sessió final presencial amb  l’assessora. Han estat compartits a 

l’espai virtual Moodle de la formació. 

La majoria dels projectes han estat de molt bona qualitat pedagògica. 

Les valoracions dels assistents han estat molt altes en tots els àmbits. 
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Projectes d’aula 

gamificats 

25 

hores 

29/19 Montse 

González 

25 hores 

Xavier Suñé 

16 hores 

El ponent, Xavier Suñé, ha desenvolupat tots els continguts previstos 

en el programa de la formació a partir d’una metodologia activa on el 

professorat ha participat en les diferents activitats i propostes 

presentades. La seva actitud ha estat en tot moment oberta a les 

aportacions i ha sabut conduir el grup amb empatia. 

La formació ha contemplat una fase d’aplicació a l’aula dels continguts 

treballats. Ha consistit en l’elaboració d’un microprojecte gamificat 

dissenyat en petits grups afins amb professorat de diferents centres 

educatius i de la corresponent implementació a les respectives aules i 

centres.  

En una sessió final de treball amb l’assessora els grups han fet la 

presentació i valoració de la seva experiència d’implementació. Les 

diferents experiències així com les webs creades per cada equip s’han 

compartit a la web que l’assessora ha creat com a portafolis de 

l’activitat formativa (des del curs anterior) 

http://montsegamificacio.strikingly.com/ on ha quedat constància del 

disseny de tots els projectes i les presentacions de la implementació. 

Els projectes han destacat en la seva totalitat per la seva qualitat 

incorporant tots o una bona part dels continguts treballats durant la 

formació.  

 

Títol  Durada Admesos/ 

Certificats 

Assessor de 

referència 

Formadors i 

hores 

d’intervenció 

Breu valoració de la formació 

(Implicació,transferència, formadors,...) 

http://montsegamificacio.strikingly.com/
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 Educació física des 

d’una perspectiva 

holística 

45 34/23 Victoria 

Alemany/ 40 

Silvia Garcia de 

Ves/ 12 hores 

Luciana Mariel 

Spadafora/12 

Aquesta formació adreçada als especialistes d’educació física ha set 

realment transformadora. La finalitat era, no només oferir recursos al 

professorat per a avançar cap a una educació física holística, sinó 

també, que es fes de manera vivencials, duent 

l’experiència,constantment, al canvi de mirada i les actituds docents. 

Cal destacar què totes les experimentacions s’han fet intercentres i 

què, el grau de satisfacció ha set tan elevat que ha facilitat la creació 

d’una xarxa d’especialistes què volen seguir avançant junts.  

Mindfulness per al 

benestar del professorat 

(matí) 

15 19/14 Victoria 

Alemany/15 

 Aquesta formació ajuda als docents pel que fa als recursos que ofereix 

per l’autocura, la gestió de l’estrés i de les emocions i la millora de la 

presència i la consciència a  l’aula. Aquest és el quart curs que 

s’ofereix aquesta formació, gràcies aquest itinerari, ha nascut el 

“Moviment aules conscients a Eivissa” que continua avançant de 

manera autònoma amb coordinació amb l’associació Balear de 

Mindfulness.   

 

Mindfulness per al 

benestar del professorat 

(tarda) 

15 30/30 Victoria 

Alemany 

Antònia 

Torres/7.5 hores 

Mònica Yern/7.5 

hores 

Aquesta formació ajuda als docents pel que fa als recursos que ofereix 

per l’autocura, la gestió de l’estrés i de les emocions i la millora de la 

presència i la consciència a  l’aula. Aquest és el quart curs que 

s’ofereix aquesta formació, gràcies aquest itinerari, ha nascut el 

“Moviment aules conscients a Eivissa” que continua avançant de 

manera autònoma amb coordinació amb l’associació Balear de 

Mindfulness.   
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Títol  Durada Admesos/ 

Certificats 

Assessor de 

referència 

Formadors i 

hores 

d’intervenció 

Breu valoració de la formació 

(Implicació,transferència, formadors,...) 

Gestió de l’aula des del 

paradigma de la cultura 

matemàtica 

20h 26/17 Jesús 

Ballesteros 

Antònia 

Fernàndez / 7h 

El curs anterior vàrem encetar la formació d’àmbit sobre la mesura, 

deixant de costat diferents blocs de la matemàtica. Creia que era 

necessari reprendre un camí formatiu per tractar el pensament 

matemàtic des de la coherència amb la història i veure com havíem de 

gestionar això a les aules.  Es va decidir aprofundir al bloc 

d’estadística. Els assistents que vam quedar el grup després de la 

ponència, van començar a treballar en xarxa amb un model globalitzat. 

Aquest grup, ha vist necessari fer feina de manera cooperativa entre 

ells per poder aprofundir en els diferents blocs. 

 

Un aspecte a destacar és la creació d’un grup de treball més enllà de la 

formació, des del que s’ha organitzat una exposició sobre el paper de 

la dona a la ciència en col·laboració amb l’Ajuntament d’Eivissa. 

Els processos 

d'aprenentatge als 

espais 

25h 52/23 Jesús 

Ballesteros 

 

Victòria 

Alemany 

Aleix Vila / 16h Aquesta formació partia de la necessitat de molts docents de fer 

formació sobre l’organització d’ambients. Nosaltres no hem volgut 

centrar-ho només a ambients, sinó a l’aprenentatge que es produeix 

als diferents espais. Com va tenir una gran rebuda, vàrem voler donar 

l’opció de participar a tothom. Hem de dir que ha funcionat molt bé amb 

els assistents que formaven part d’un mateix centre.  

 

Molta gent no es va presentar a la primera sessió, al·legant diferents 
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motius (l’espai on es feia la formació, el calendari…) Això ens va deixar 

amb un grup força reduït, però molt participatiu. Es va treballar molt el 

tipus de proposta que fem als espais, de manera que sigui 

competencial i produeixi aprenentatge.  

  

Destaca la cooperació entre dos assessors i el paper del ponent Aleix 

Vila. També cal fer menció a la creació de xarxa de treball per espais 

entre els diferents assistents (Primària i secundària).  

 
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 : Compartint 

experiències 2018 
8 

135/70/53 Iñaki Monge (8 

hores) 

Assessores 

col·laboradores, 

resta de l’Equip 

Molts dels inscrits en les Jornades han participat també com a ponents, ja sigui en les 

taules rodones o en els pòsters. És per aixó que el nombre de certificats es divideix en 

dos apartats 70 assistents i 53 com a ponents.  

Les intervencions dels ponents han estat valorades molt positivament així com les 

temàtiques presentades. Es destaca també que són experiències properes 

desenvolupades per companys i companyes propers i això fa que es vegin com 

possibles. El format de taula rodona amb debat posterior i unes conclusions 

presentades per la persona moderadora de cadascuna d’elles, ha esta molt ben valorat 

pels participants i ha contribuït a definir aquells aspectes generals que són importants 

per a un bon desenvolupament de cadascuna de les activitats presentades dins una 

mateixa temàtica. Els participants consideren que és un format de formació molt 

pràctic, visual i molt fàcil a l'hora d'entendre per on es podrien començar els canvis a 

les escoles que ho necessitin. 

Destaquen també el nou format, ja que ha permès conèixer  moltes més experiències 
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que en jornades anteriors.  També  destaquen  molt  positivament  les  intervencions  

dels/les  assessors  del  CEP  com  a moderadors i extraient conclusions i el fet de 

reservar un espai per a la interacció amb els ponents.   

Quant la conferenciant, hem de dir que ha estat molt ben valorada amb una ponència 

que ha servit per a destacar la importància i la necessitat de documentar els processos 

d’ensenyament i aprenentatge que duem a terme en els centres per tal de poder 

avaluar si realment, produeixen millores en l’aprenentatge dels nostres alumnes.  

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. Per a la propera edició està previst el canvi de dies, 

passar de fer-les entre setmana a programar-les entre divendres i dissabte, per a poder 

donar cabuda al professorat d’FP, EOI i d’altres que fan feina en horari de tarda, com 

ara els docents dels centres concertats. 

També està previst introduir tallers temàtics, a desenvolupar de manera simultània, de 

caire interactiu.  
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2.4. Avaluació sobre altres formacions pròpies o en col·laboració amb altres 

entitats. 

Al mes de gener, tots els assessors vàrem assistir com a col·laboradors i 

organitzadors al Congrés d’Innovació educativa de les Illes Balears 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.  

Na Imma Banacloche, com a coordinadora del programa Dinamicat a Eivissa, ha 

col·laborat en les formacions d’àmbit que aquest servei ha dut a terme a Eivissa i ha 

dut a terme d’altres tasques derivades de la coordinació com ara l’acompanyament 

als centres i als dinamitzadors lingüístics, que han participat en aquest programa 

formatiu. 

Na Montse Gonzalez ha col·laborat en la formació sobre Acreditació de 

metodologies per a l’aprenentatge d’àrees no lingüístiques en llengües estrangeres, 

organitzada pel SNLF. 

Na Lidia Ramon i Iñaki Monge, van col·laborar en la formació inicial del nou CEP de 

Calvià, introduint-los en el paradigma de la pràctica reflexiva i com adaptar-la a la 

formació en centres. 

Al mes de març Xesús Ballesteros va assistir com a col·laborador i ponent a la 

formació “Matemàtiques per a la vida: territoris infinits per descobrir” 

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

3.1 Distribució per línies prioritàries 

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 

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 

 
Línia prioritària 17-18 Nombre % Hores % 
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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 

 
 

Línia prioritària 18-19 Nombre % Hores % 

1. Metodologies d'aprenentatge 24 44,44 694 49,05 

5. Millora de les competències lingüístiques 9 16,67 202 14,28 

2. Convivència i educació emocional 7 12,96 152 10,74 

7. Actualització científica, tècnica i de col·lectius 

específics 

6 11,11 165 11,66 

4. Educació inclusiva 3 5,56 72 5,09 

6. TIC i competència digital 3 5,56 75 5,3 

3. Gestió d'equips i coordinació docent 2 3,7 55 3,89 
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N’hi ha un lleuger descens de les formacions respecte al curs passat passant de 56 

a 53. Per línies prioritàries, metodologies d’aprenentatge continua sent la més 

demandada. La millora de les competències lingüístiques, del programa Dinamicat, 

supera enguany a les formacions de la línia convivència i educació emocional, el fet 

de poder tenir un dinamitzador al centre, fa molt atractiva la demanda d’aquesta línia. 

Hem pujat en les que es refereixen a l’actualització científica i tècnica.   

 
3.2 Participació per modalitats  
 

Modalitat 16-17 Nombre % Hores % 

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

Formació de centre 3 6,12 92 7,84 

Formació intercentres 3 6,12 80 6,81 

Formació per àmbits 11 22,45 250 21,29 

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

 

Modalitat 17-18 Nombre % Hores % 

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

Formació de centre 3 5,36 116 7,92 

Formació intercentres 4 7,14 112 7,65 

Formació per àmbits 8 14,29 179 12,23 

Activitat puntual de formació 2 3,57 16 1,09 
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Modalitat 18-19 Nombre % Hores % 

Formació en el centre 26 48,15 640 45,23 

Formació de centre 8 14,81 298 21,06 

Formació intercentres 6 11,11 157 11,1 

Formació per àmbits 13 24,07 312 22,05 

Activitat puntual de formació 1 1,85 8 0,57 

 

 

 

 

En el curs 18/19, tot i que les formacions que es duen a terme en els centres 

continuan sent les prioritàries, hem tingut un descens en el nombre de demandes 

que es compensa amb l’augment de les formacions de centre, degut a l’ampliació 

dels centres PIP a la nostra illa i  les intercentres. Destacar que l’increment de les 

formacions intercentres ens ha permès, per una banda atendre a més centres que 
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els cursos passats i per altra, optimitzar els recursos dels que disposem. Hem pujat 

l’oferta de formacions d’àmbit. Enguany només hem dut a terme unes Jornades de 

Compartir entre iguals. 

 

3.3 Participants per modalitat formativa 
 

Modalitat 16-17 Inscrits % Admesos % Certificats % 

Formació en el 

centre 

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

Formació per 

àmbits 

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

Activitat puntual 

de formació 

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

Formació de 

centre 

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

Formació 

intercentres 

105 5,69 87 5,83 57 5,08 

 

 

Modalitat 17-18 Inscrits % Admesos % Certificats % 

Formació en el 

centre 

957 43,36 922 50,22 717 51,4 

Activitat puntual 

de formació 

473 21,43 442 24,07 322 23,08 

Formació per 

àmbits 

478 21,66 209 11,38 152 10,9 

Formació de 

centre 

132 5,98 129 7,03 105 7,53 

Formació 

intercentres 

167 7,57 134 7,3 99 7,1 
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Modalitat 18-19 Inscrits % Admesos % Certificats % 

Formació en el 

centre 

640 33,37 590 38,19 505 41,56 

Formació per 
àmbits 

621 32,38 343 22,2 238 19,59 

Formació de 
centre 

255 13,3 247 15,99 203 16,71 

Formació 
intercentres 

213 11,11 177 11,46 146 12,02 

Activitat puntual 
de formació 

189 9,85 188 12,17 123 10,12 

 

Participants admesos per modalitat Formativa 
   Modalitat 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Formació en el centre 678 922 590 

Formació per àmbits 311 209 343 

Activitat puntual de formació 324 442 188 

Formació de Centre 93 129 247 

Formació intercentres 87 134 177 

 

 

 

En el curs actual el nombre de participants a la modalitat de formacions en centres 

ha baixat, hem de dir, però, que amb la pujada en les formacions de centre i 

intercentres la diferència s’escurça sent de 170 participants, nombre prou significatiu 

si tenim en compte la baixada en la demanda de formacions en centres. Per altra 

banda els participants de les formacions d’àmbit han pujat ja que hem oferit més 

places de formació d’àmbit. 
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4. Valoració sobre el funcionament pedagògic 

Vam iniciar el curs amb la incorporació d’un nou membre, Berta Oliva, que va ocupar 

la segona assessoria de metodologies que es va crear el present curs. Això ha 

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

crear un clima idoni que permetés l’acollida i incorporació del nou membre en les 

millors condicions, sent  na Victoria Alemany l’assessora que més de prop ha 

intervingut en la seva tutorització i acompanyament.  Hem de dir que aquest procés 

ha estat viscut i valorat de manera molt positiva i podem afirmar que, amb la 

incorporació de na Berta, l’equip ha avançat, sens dubte, en el seu procés de 

cohesió, creixement i desenvolupament professional.  

Al llarg del curs que ara acaba ens hem continuat treballant la consolidació el procés 

d’intervenció en centres, fent especial incidència en el l’aplicació sistemàtica de 

l’avaluació del procés formatiu en els diferents aspectes i moments, la millora del 

procés d’observació entre iguals i de la qualitat del feedback com el moment 

d’aprenentatge més significatiu, la importància de programar intencionalment els 

espais d’aprenentatge i els indicadors d’èxit de les formacions de l’àmbit emocional, 

entre d’altres. 

Tanmateix, hem hagut de fer una adaptació del nostre disseny d’intervenció en els 

centres per a donar resposta a les noves formacions d’introducció a l’Aprenentatge 

Cooperatiu ja que, enguany les hem dut a terme sense la intervenció de la 

universitat de Vic. S’ha creat un model específic tant del portfoli individual com del 

grupal (Moodle). S’han seleccionat, adaptat i/o creat els materials i els recursos 

necessaris i s’han compartit per a la seva posterior utilització en noves demandes 

formatives en aquest àmbit. 

Hem avançat en l’ús de la carpeta d’aprenentatge i els diferents documents 

elaborats per a la seva dinamització, així com en l’utilització de criteris i indicadors 

per a l’avaluació del guanys de la formació.  

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. Això ens ha permès treballar de manera col·laborativa en 
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una autèntica formació entre iguals i compartir, de manera sistemàtica, pràctiques 

referenciades teòricament en el nostre paradigma d’intervenció. Les reunions 

pedagògiques ens han ajudat, així mateix, a millorar la capacitat d’observació, 

lectura i anàlisi dels centres. No es tracta només de donar flexibilitat a les situacions, 

sino de ser conseqüents i coherents amb el model de la pràctica reflexiva. 

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 els 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. La incorporació dels 

equips impulsors als processos de canvi dels centres ens permet reforçar aquest 

convenciment i ens fa pensar  que són imprescindibles per a la sostenibilitat dels 

processos de millora. 

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. El model d’investigació-acció, substanciat en la pràctica 

reflexiva, per a introduir canvis que millorin la nostra intervenció, ens permet 

mantenir-nos en un procés de millora continua centrats en la reflexió, personal i 

grupal, sobre la nostra pràctica.  

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 corresponia com a  

equip. En aquest sentit, 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, tal com hem dit més amunt, 

per aquest tema amb l’assessorament de Begoña de la Iglesia, Rosa Rosselló i 

Elena Cano, això ens ha permès millorar la nostre actuació en els centres respecte 

l’observació entre iguals i na necessitat de incidir en la importància de poder donar 

un feedback de qualitat. 
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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.   Enguany vam fer una 

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

d’ordinadors portàtils, un cop rebuda l’aprovació dels membres del Consell es va 

procedir a la compra. Hi ha un bon ambient de treball i una sintonia entre els seus 

membres quant a la tasca que fem des del CEP. Al mes de setembre iniciarem el 

procés per a la renovació del Consell de CEP ja que el proper 31 d’octubre finalitza 

el període de 3 anys tal com estableix el Decret 41/2016. 

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, al 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, i la Directora General, Maria Alorda, es va fer una 

avaluació dels programes que s’havien dut a terme durant el present curs i de les 

novetats 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. Pensem que haurien 

de ser més però també s’ha 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. El curs passat ens 

vam centrar molt en el disseny de les sessions de treball cooperatiu, deixant el debat 
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i seguiment de la resta de formacions per a un espai més informal entre assessors i 

assessores. Enguany hem diversificat les qüestions a tractar i hem continuat en 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.  

Els temes més rellevants de les reunions pedagògiques han estat:  

- La idoneïtat dels ponents i què poden aportar 

- Com fer efectives les formacions relacionades amb el treball emocional 

- Com fer l’acompanyament per continuar apoderant els equips impulsors 

- Criteris i indicadors  

- Com millorar el procés d’observació entre iguals 

- La formació de grups impulsors 

- Com enfocar les formacions en espais d’aprenentatge 

- Orientacions per a les formacions de Dinamicat 

- Sistematització de les formacions d’aprenentatge cooperatiu   

- D’altres que encara tenim pendents i que formen part de l’avaluació de la tasca        

duta a terme per l’equip del CEP al llarg d’aquest curs. 

5.3 Documentació pedagògica i organització del centre. 

En 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. Enguany hem ordenat i 

sistematitizat tota aquest documentació en un drive compartit que està resultant 

estructurador i operatiu. 

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 
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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 dels que hem demanat informació a la 

Delegació d’Educació amb qui compartim edifici. 

Quant al Pla d’actuació, al pla d’acollida i al 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, des que 

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. A partir del proper curs hem d’utilitzar les 

noves aplicacions que ofereix per tal de no duplicar la documentació 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 la utilització del Gestib, dins les possibilitats i apartats que 

corresponen als CEPs. 

5.5 Funcionament administratiu i coordinació amb personal no docent. 

Hem millorat molt respecte el curs passat en la cobertura de les places de personal 

no docent. En aquests moments i després de la jubilació de la persona que ocupava 

la plaça d’ordenança, que degut al seu estat de salut estava molt sovint de baixa, 

tenim una estabilitat que té com a resultat una millora en la feina i la distribució 
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d’aquesta. Les dues administratives i l’ordenança acompleixen molt correctament 

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

que es fa des del CEP.    

El servei de neteja, continua sent molt irregular,  hem hagut d’estar períodes de temps 

sense cap persona que fes netes les instal·lacions, tasca que hem hagut d’assumir 

nosaltres (personal docent i no docent) en diferents ocasions.  

 
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 i 

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

30 persones alhora. El canvi que vam fer el curs passat de cadires de pala per taules 

cooperatives en dos de les aules ha afavorit la versatilitat dels espais i ens dóna la 

possibilitat crear diferents situacions de treball i comunicació. 

El curs vinent iniciarem la substitució d’alguns projectors, que ja estan vells, per 

pantalles de TV que ofereixen millor definició i són més econòmiques. 

Hem comprat un carro de portàtils ja que els que teníem estaven obsolets. 

Quant a recursos i materials, disposam 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 

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

al soterrani. Hem començat la classificació de la documentació i procedirem a destruir 

tota aquella que hagi passat el període legal de custòdia, d’aquesta manera podrem 

col·locar la documentació més recent resguardada de les humitats. Seguidament 

continuarem amb el buidatge de material i mobiliari, que fa anys que es guarda en el 

soterrani, que està deteriorat o fora de servei. 

El material que hi ha al magatzem i que és aprofitable el cedirem als diferents centre 

que ho sol·licitin per al seu aprofitament.  
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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.  

 

 

 

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 al desenvolupament de l’activitat del CEP. 

La docència segueix essent la inversió més important per a la realització de la nostra 

tasca i funcions. Cal concretar aquí que, les despeses per docència a les formacions 

d’àmbit són significativament superiors a les derivades de les formacions de centre, 

en centre i intercentres. Una formació d’àmbit pot tenir un cost de més de mil euros 

pel que fa a la docència i a les formacions en centre, no sol superar els cinc-cents 

euros.  

Les Jornades “Aprenent entre iguals. Compartim accions i emocions” realitzades 
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aquest curs han tingut un cost superior a les celebrades el curs passat. Les despeses 

en material i altres han augmentat respecte l’edició anterior ja que s’ha comptat amb 

decoració floral i música en directe, s’ha pagat el servei de professionals en so i llum, 

a més del càtering i la impressió dels pòsters.  

En el curs 18-19 s’han renovat els equips informàtics i l’armari per a guardar els 

ordinadors portàtils. També s’han comprat altres aparells com Ipads per als 

assessors/es i un ordinador per a l’assessor que s’incorporarà el curs vinent. Tot això, 

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.  

Per altra banda, s’ha fet una despesa en el manteniment de les instal·lacions: pintura, 

neteja dels vidres i del soterrani.  

 

Informe econòmic de l’1 de gener  al 30 de juny del 2019 
 CEP Eivissa 

Ingressos  

Assignacions de funcionament de 

centre 

31.513,90 

Romanent exercici anterior 271.857,19 

Altres ingressos de la Conselleria 

 

aLT 

 

 

Altres ingressos  8,84 

Total 303.379,93 

Despeses  

Reparació, conservació i 

manteniment 

i 

3.430,15 

Material fungible d'ús comú 3.325,41 

Subministraments 

 

143,04 

Comunicacions 2.307,92 

Treballs realitzats per altres 

empreses. 

 

653,23 

Taxes i impostos (IRPF) 3.199,55 

Documentació i informació 554,89 

Material didàctic 4,50 

Material  inventariable 10.519,02 
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Despeses activitats del centre 63.317,05 

Total 87.454,76 € 

 

 

Total ingressos de l’1 de gener  

al 30 de juny de 2019 

303.379,93€ 

Total despeses de l’1 de gener al 

30 de juny de 2019  

87.454,76€ 

Romanent a 30 de juny de 2019 

Banc 

Caixa 

Total 

 

215.375,90 € 

549,27 € 

215.925,17€ 

 

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

 

 Ingrés extra del Servei de Normalització i Formació del Professorat 

(3.000€). Aquests sous han anat dirigits a cobrir les despeses ocasionades 

per formacions organitzades pel Servei.  

 Ingrés del Servei d’Innovació Educativa (35.000€) per cobrir les despeses 

derivades del Congrés d’Innovació Educativa celebrat a Palma el 25 i 26 de 

gener.  

 Ingrés de Formació Professional (3.500€)  per a la realització de formació 

lligada a aquests estudis com per exemple: maquinària agrícola, iniciació a 

la floristeria, cocteleria, impuls a les competències socials i creatives 

(ICSCrea),... 

 Ingrés de l’Institut de la Convivència (1.500 €). Aquests sous han anat 

dirigits a subvencionar formacions relacionades amb l’educació emocional. 

 Ingrés del Servei de Normalització i Formació del Professorat (5.000€) per a 
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cobrir les despeses de totes les formacions del programa DINAMICAT i 

dels dinamitzadors lingüístics.  

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

formació sobre coeducació.  

 Ingrés del Ministeri (10.753,23€) per a les despeses cobertes inicialment 

amb el pressupost del CEP de les formacions de l’àmbit STEAM en el curs 

17/18.  

 

Cal destacar també que, degut al romanent existent al compte del CEP, a 

partir del mes de maig del 2019 i fins al mes de desembre, les assignacions 

de funcionament de centre, que fins ara eren de 6.302,78€ al mes, s’han 

reduït a 3.151,39€. 

 
8. Comunicació i coordinació externa (pàgina web, xarxes socials, Xarxa CEP, SNLF 

i altres entitats) 

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 actualitzada i 

tenim constància de que és una eina que el professorat utilitza habitualment. Tot i 

que estava previst el canvi de format i suport per a la pàgina web dels CEP, no s’ha 

fet el nou disseny ni la migració de la informació. Se n’han fet unes proves amb la 

nova plataforma de la conselleria, però no acabaven d’adequar-se a les necessitats 

dels Centres de professorat.   

Quant a les xarxes socials, hem compartit els esdeveniments més importants que 

hem dut a terme però, la pressió de feina que hem tingut no ha deixat gaire espai per 

a compartir tot el que estem fent des del CEP, és un aspecte que hem de continuar 

millorant de cara al curs vinent. 

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. L’estructura de la formació d’assessors d’enguany ha contribuït a 

aconseguir aquest objectiu, si es pogués complementar amb sessions de debat més 

pedagògic dins la xarxa CEP pensem que milloraríem significativament en 

l’assoliment d’aquest objectiu. 

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 continuem millorant any rere any. 

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

 Servei de formació del professorat. Hem col·laborat estretament, el SFP 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,  les relacionades amb la formació 

professional, la formació inicial per a professorat de les CEPA. Hi ha hagut, 

així mateix, un treball conjunt en les formacions programades pel Dinamicat. 

Destacar la participació de tots els assessors i assessores en el Congrés 

d’Innovació Educativa cel·lebrat a Palma. 

 Altres departaments de la conselleria: 

o DG d’Innovació i Comunitat Educativa 

o Servei d’atenció a la diversitat 

o Servei de llengües estrangeres 

o Institut per a la convivència i l’èxit escolar, Convièxit 

o Programa de gestió de qualitat i millora contínua 

o Secretaria General. Departament de Gestió econòmica 

 Hi ha hagut una millora respecte a la coordinació que s’ha fet, tant amb la 

xarxa PIP d’Eivissa com amb el Servei  d’Ordenació, de cara al curs vinent 

hem de continuar aquesta entesa en la coordinació entre tots dos serveis. 
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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. Podem dir 

que aquest curs també hi ha hagut una millora significativa i hem avançat en 

la pràctica de l’observació entre iguals, fent especial incidència en la qualitat 

del feedback, ja que és el moment on es produeix el màxim aprenentatge. 

 IB dona.  

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

 UIB. Hem continuant utilitzant les seves aules per a les formacions.  

 

9. Propostes de millora 

 No necessita recursos addicionals 

ni intervenció d’altres entitats 

Necessita recursos addicionals 

i/o  intervenció d’altres entitats 

Curt termini Contribuir a la millora de la 

competència digital dels docents 

mitjançant activitats específiques 

que incloguin l’ús de recursos i 

eines digitals durant les 

formacions. 

Fomentar, dins les formacions a 

centres, l'ús de recursos i eines 

TIC com a instrument facilitador 

del procés d’ensenyament 

aprenentatge amb l’alumnat. 

 

Continuar cercant estratègies per 

afavorir el treball conjunt entre les 

diferents etapes i nivells i que 

aquest es mantingui en el temps.  

 

Continuar treballant les 

estratègies que tenim i cercar de 

noves  per tal 

Finalitzar la neteja del soterrani. 

 

 

Poder assignar 2 assessors a 

les formacions més nombroses 

o complexes. 

 

Millorar la feina en xarxa amb 

els altres CEPs de les Illes 

Balears.  

 

Participar en projectes 

internacionals lligats a la 

formació permanent del 

professorat.  

 

Ampliar el fons bibliogràfic 

segons les necessitats 

formatives. 
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d’afavorir/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  

 

Contribuir a la creació de xarxes 

de centres que funcionin com a 

comunitats de pràctica  

 

Acompanyar  als grups impulsors 

dels centres per tal que puguin 

assumir la responsabilitat de la 

formació en bones condicions. 

 

Impulsar l’OEI a tots els centres 

independentment de tenir o no 

Projecte d’Innovació Pedagògica.  

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 

 
 


