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

 
Tant el director com els assessors del CEP de Palma volem manifestar que s´han assumit un total de 107 formacions a 
centres durant el present curs (72 FC el curs passat), però s'ha de tenir en compte que tenim dubtes que la qualitat de la 
formació i la resposta a les necessitats dels centres hagi estat sempre l’adequada, ja que no s’ha pogut atendre d’una 
forma directa a tots els centres.  
L'equip troba que es podria haver arribat a un grau més alt de qualitat a les formacions amb més presència i 
més actuacions de pràctica reflexiva, tot i que els resultats dels qüestionaris d'avaluació han estat satisfactoris. 
Aquest fet s´ha compensat, en gran mesura, per la implicació i dedicació personal dels assessors.  
Els docents han valorat positivament que la formació s´hagi duit a terme al seu centre atenent les seves necessitats 
formatives, tot i que alguns esperaven una formació més transmissiva. 
 
Les necessitats de formació que han manifestat els centres han suposat una forta dedicació i implicació personal dels 
assessors. fet que genera una elevada quantitat d'hores extres. La presència en els centres, l’acompanyament 
adequat, la intervenció fent pràctica reflexiva i la transferència a l´aula, han estat molt difícils donada la quantitat de 
formacions de cada assessor. Es vol fer constar a la memòria la manca de temps per realitzar tasques de coordinació 
de l´equip d´assessors, així com poder confeccionar una forma consensuada d'intervenció als centres del nostre àmbit. 
De cara al curs vinent, tenint en compte el model formatiu plantejat al pla quadriennal, i rebudes les sol·licituds de 
formacions a centres per al curs 2017-18, a l'equip pedagògic li preocupa poder donar una resposta de qualitat.  
 

 
 
 

1.1. Donar resposta a les demandes de formació dels centres. 
 
S’ha assolit de manera satisfactòria atenent a totes les sol·licituds de formacions a centre dintre de les nostres 
possibilitats donant una resposta adequada a les necessitats dels centres. 
Si no s’ha pogut atendre la formació al centre s’han cercat vies per donar una solució formativa a través d’altres 
modalitats formatives o de juntar centres per atendre-los amb formacions intercentres.  
S’han intentat finalitzar les formacions al mes de maig sempre que han estat possible, però el elevat nombre de 
sol·licituds i de formacions que contemplaven 60 hores formatives no ens ho ha permès.  
Un nombre elevat de formacions condiciona la qualitat d´aquestes formacions. 



 
 
1.2. Potenciar i fer més fluida la relació amb els centres adscrits al CEP de Palma. 

 
Aquest objectiu s’ha assolit de manera satisfactòria. Continuam potenciant i enriquint aquesta relació seguint la línia de 
cursos anteriors. Des del primer contacte amb els centres del nostre àmbit vàrem establir una relació més personalitzada 
i més propera amb els centres fent vàries reunions de representants de claustre, concretament 3 aquest curs escolar, 
una per trimestre. A la 2ª reunió es va donar tota la informació dels diferents programes formatius per al proper curs amb 
la presencia del cap de servei de formació i el director del CEP, així com a la 3ª reunió, propiciant dinàmiques per 
promoure la interacció entre els centres i la seva reflexió en relació a la formació als centres, la figura del coordinador, 
etc... , amb molt bona resposta per part dels assistents.  
S’han utilitzat diversos mitjans de comunicació per respondre a les necessitats i dubtes en relació a la formació i altres 
aspectes per part dels docents del nostre àmbit com el correu electrònic, telèfon, entorns virtuals, visites als seus centres, 
etc..., així com les reunions de representants de claustre al CEP per informar d’aquesta disponibilitat. 
S’ha de destacar la presentació i utilització de la nova aplicació per al mòbil KONVOKO per al CEP de Palma on tots els 
docents que la tenguin han estat informats de les darreres novetats del CEP d’una forma més directa. Es va presentant 
a les diferents formacions de tot l’equip d’assessors. 

 
1.3 Dissenyar les formacions per àmbits amb línies formatives i temàtiques més demandades pels docents. 
 
S’ha donat continuïtat a formacions que varen tenir una bona resposta en cursos anteriors i un nombre elevat de 
sol·licituds. I s’han analitzat les demandes per dissenyar formacions d’àmbit específiques, un exemple clar seria la 
resposta que hem donat al col·lectiu de docents interessats en la formació per ambients, per als CEPA, conservatori de 
música, ... entre d’altres.  
 
1.4   Millorar i fomentar la col·laboració amb altres institucions. 

 
S’han establert diferents vies de comunicació entre totes les institucions que han estat treballant conjuntament amb el 
CEP de Palma, realitzant reunions conjuntes per a planificar, dissenyar, organitzar i avaluar les activitats en col·laboració 
amb les diverses entitats i serveis, tals com: Goethe Institute, Museu Es Baluard, Conell Insular de l’Esport, Consell Insular 
de Mallorca, UIB. 
 

 
 



1.5   Potenciar el treball cooperatiu i col·laboratiu 
 
S’han realitzat dinàmiques cooperatives a les reunions d’equips per cohesionar el grup i establir vincles afectius i de 
treball (dinàmica de la maleta). S’intenta que les reunions d’equip cada vegada siguin més eficaces, encara que 
moltes vegades costa arribar a acords d’una forma ràpida. 
A les formacions d’àmbit se potencia el treball col·laboratiu entre els participants a través de l’entorn virtual Edmodo i 
compartim la part de transferència a l’aula entre d’altres. 
A les nostres formacions s’han introduït tot tipus de dinàmiques cooperatives amb molt bona acollida per part dels 
docents, encara que la part que ha costat més ha estat la transferència a l’aula en general. 
Seguim participant en la xarxa Khelidôn organitzant el simposi d’ Aprenentatge cooperatiu per al proper mes d’octubre 
del 2017. 

 
1.6   Promoure l’intercanvi d’informació, recursos i eines entre assessories. 
 
Aquest objectiu s’ha assolit de manera satisfactòria, ja que s’han treballat tots els punts plantejats al nostre Pla Anual 
com per exemple la utilització de documents, informació, aplicacions i entorns virtuals compartits; la millora de 
l’intercanvi d’informació entre l’equip directiu i les diferents assessories; compartir els coneixements; grups de feina dels 
assessors que duien formacions en temàtica d’aprenentatge cooperatiu, de treball per projectes i APS_Serra de 
Tramuntana conjuntament amb el Servei i assessor CEP Inca. L’entorn virtual Edmodo no ens ha ajudat a tenir recollides 
i organitzades totes les aportacions de l’equip d’assessors, i s’han utilitzat altres vies, sobretot eines google i whatsapp. 
No se li ha donat ús al 100%.  
Ha mancat un espai per compartir materials i informacions adquirits amb la resta d’assessors després de l’assistència 
d’assessors a activitats formatives externes, que es potenciarà el curs vinent ja que es considera molt important. 
El gran volum de formacions i la manca de temps no ens ho permet, però seria positiu tenir un espai per compartir 
experiències, una anàlisi de casos de les nostres formacions, etc... entre l'equip d'assessors.  
 
1.7   Potenciar la difusió de les bones pràctiques educatives i donar suport a la creació de xarxes de professorat. 
 
A les nostres formacions a centres s’ha promogut el coneixement i la mostra d’experiències d’altres centres, així com 
trobades pedagògiques a centres que estan innovant i que tenen bones pràctiques educatives. Però consideram que 
el curs vinent hem de regular aquestes visites entre aquests centres per què alguns han sofert una excessiva afluència 
de visites. També hem fet difusió a la nostra plana web i a la nostra aplicació de mòbil, així com a la plana web 
http://formacioinnovacio.cat/ . El programa APS- serra de Tramuntana ha fet difusió mitjançant la web 
https://apstramuntana.cat/ 



1.8   Integrar les TIC dins la tasca de les assessories, a les intervencions assessores i a la feina d’ equip. 
 
Gairebé totes les activitats han tengut un entorn col·laboratiu virtual (Edmodo i/o Moodle) que ha permès la interacció 
entre els participants. Aquest fet ha afavorit la utilització de les noves tecnologies per compartir i fer difusió de les bones 
pràctiques, recursos i altres aspectes d’interès pels participants. 
Hem compartit arxius on-line (documents, vídeos, presentacions, fulls de càlcul,…) per treballar conjuntament entre els 
assessors CEP i entre els participants a les nostres formacions. 
Les eines google en general s’estan utilitzant a diverses formacions i a la tasca diària de les assessories i direcció del CEP, 
ja que faciliten i simplifiquen molt la feina del dia a dia tant a les formacions com al centre de professors. 
 
1.9   Continuar desenvolupant un pla de formació per als assessors i assessores nouvinguts. 
 
Es va elaborar un calendari de formació per part de la direcció durant els primers mesos del curs per a formar els nous 
assessors en els diferents temes que han hagut de necessitar durant el curs, tant pel treball intern dins del CEP 
(modalitats formatives, eines google, utilització de les noves tecnologies, intervenció assessora, dinamització de sessions, 
...) com per la seva tasca assessora (Moodle, Edmodo, aprenentatge cooperatiu, treball per projectes, dinàmica de 
cercles,  ...). 
S’han assignat uns assessors tutors per als nous assessors per tal de facilitar el seu procés d’adaptació al centre de 
professors. 
També hem participat en una formació de llarga durada proposada pel SFP per a tots els assessors de la xarxa CEP 
amb l’eix vertebrador de la intervenció en centres seguint el model de pràctica reflexiva que proposa n’ Olga Esteve. 
 
1.10   Continuar millorant i actualitzant la imatge del CEP donant a conèixer la feina que es fa. 
 
S’ha treballat aquest objectiu durant tot el curs escolar i en cursos anteriors, però es continuarà fent feina en aquest 
sentit dinamitzant els espais del CEP i la plana web per tal de fer-los més atractius i propers als centres. 
S’han utilitzat i potenciat els espais del CEP per mostrar materials, feines i informacions diverses de les nostres formacions, 
sobretot als espais comuns i passadissos, per donar a conèixer als docents nous models de dinamització d’espais per 
poder utilitzar a les seves aules i centres. 
Enguany no s’ha pogut assolir l’objectiu de difondre i publicitar la feina que es fa al CEP a través d’ alguns 
reportatges/articles/notes de premsa als mitjans de comunicació com altres anys, però es potenciarà el curs vinent. 
També s’ha fet arribar als centres en què consisteixen cada una de les modalitats formatives des de la nostra web del 
CEP, a la reunió de representants de claustre al CEP i s’han penjat als nostres taulells de l’entrada d’una forma senzilla, 
intuïtiva i atractiva. 



El programa APS- serra de Tramuntana ha fet difusió  de les experiències concretes dels centres mitjançant tres articles a    
www.ara.cat/. De la mateixa forma, la formació intercentres Cos i Gènere realitzada amb el museu es Baluard es va 
publicar al diari Ultima Hora i va sortir a informatius d’IB3. Així com APS-Serra de Tramuntana ha fet difusió dels projectes 
servei a IB3 Televisió als programes: “Méteo: temps i natura” i “Zoom”. 
 
1.11   Afavorir un bon ambient de treball 
 
Com en cursos anteriors s’ha mantingut la línia de potenciar la coordinació, la responsabilitat i el treball en equip. No 
sempre ha estat possible entre tots els assessors, però es continuarà insistint durant el curs vinent en la integració de tots 
els membres del CEP per tal de treballar de forma conjunta i seguint una mateixa línia de feina cordial i efectiva, 
millorant sempre que sigui necessari. 
 
1.12   Adequar les infraestructures i instal·lacions de l’edifici, així com el seu equipament 
 
S’han fet les gestions de contacte entre el CEP i IBISEC, com en cursos anteriors, no obtenint resposta per part de 
l’arquitecte a principi de curs. Després de continuar insistint, fent un informe dels diferents desperfectes de l’edifici, tal i 
com es va fer els dos cursos anteriors, com el repàs de la teulada perquè encara provoca humitats, humitats molt greus 
a tres aules del primer pis de l’edifici A, finestres oxidades i bloquejades, desperfectes en la instal·lació elèctrica 
d’algunes aules, humitats en algunes assessories, etc...  finalment al mes de juny es va aprovar l’actuació en la millora 
de l’edifici. El protocol que es va seguir va ser demanar tres pressuposts a tres empreses externes de construcció i 
rehabilitació d’edificis, es varen presentar a equip pedagògic i Consell de CEP, amb la seva aprovació, però des de 
l’IBISEC es va denegar i finalment, després d’insistir des de la direcció del CEP, es va fer un informe favorable d’obra 
menor amb un pressupost no superior a 50.000 €. Les obres han començat dia 3 de juliol i es realitzaran durant l’estiu. 
L’edifici continua no complint la normativa d’accessibilitat.  
En relació a l’equipament, s’han comprat 4 ordenadors nous per a les diferents assessories i aules, així com la millora de 
la connectivitat a una nova xarxa wifi d’alta velocitat amb la reubicació dels punts d’accés. 

 
1.13   Continuar potenciant espais i moments de coordinació 
 
Durant el present curs s’ha col·laborat amb els serveis educatius que intervenen en els centres: EOEP, EAP i el  
departament d’inspecció educativa.  
De la mateixa forma hem col·laborat amb altres institucions com l’ ajuntament, UIB, IRIE, EBAP, Consell Insular, Es  
Baluard, Institut de la convivència (ConviÈxit), Institut de la dona (IBDona), ... realitzant activitats formatives conjuntes i 
amb una molt bona valoració per part dels docents. 



2. Valoració del Programa d’activitats i esdeveniments del CEP de Palma. 
 
Les diverses activitats programades contemplen les diferents modalitats formatives que queden reflectides al  
Pla Quadriennal 2016-2020. 
 

Modalitat  Nombre % 
Formacions de centres 10 7,30 

Formacions en centres 89 64,96 

Formacions intercentres 8 5,84 

Formacions d’àmbit 29 21,17 

Activitats puntals de formació 1 0,73 

TOTAL 137 100 % 
 

De totes les modalitats dels CEP hem de destacar les formacions als centres, ja que donar-lis resposta directa 
acompanyant-los en el seu procés de formació és un dels objectius prioritaris, que sumen un total de 107: les 
formacions de centre, formacions en centre i formacions intercentres. Si ho comparam amb cursos anteriors, 
aquests tipus de formacions han augmentat considerablement:  
 

• CURS 2013-14:   44 Activitats d’aquesta tipologia. 
• CURS 2014-15:   42 Activitats d’aquesta tipologia. 
• CURS 2015-16:   72 Activitats d’aquesta tipologia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1. Avaluació sobre la formació a centres: 
Nota: el nombre de persones certificades contemplen els assistents més el coordinador de la formació 
FORMACIONS DE CENTRE (FdC): 10 activitats 

 
TÍTOL CENTRE Hores Admesos Certificats Assessors VALORACIÓ 
PLA D'INNOVACIÓ 
METODOLÒGICA: 
APRENENTATGE 
GLOBALITZAT AL CEIP 
PUIG DE NA FÀTIMA 

CEIP Puig de 
na Fàtima 

60 19 17 Carme 
Frau 

Formació de continuïtat adreçada a tota la 
comunitat educativa. Alta implicació i 
participació del claustre, equip directiu, 
pares i mares i ajuntament. Es van introduït 
innovacions significatives i 
d'acompanyament a l'infant.  Sis  baixes de 
mestres llargues ( 2 per fills i 4 per malalties) 
durant el curs, de mestres impulsors del canvi 
metodològic han determinat i dificultat la 
dinàmica d'aquest curs escolar.  

AVANCEM JUNTS. 
MILLORANT L'ESCOLA 
AL CEIP PINTOR JOAN 
MIRÓ 

CEIP Pintor 
Joan Miró 

30 22 19 Carme 
Sáez 

Hi ha hagut una implicació de tot el claustre. 
Es valora molt positivament la formació 
perquè ha permés avançar molt en diferents 
grups de feina de mestres en aspectes que 
han revertit directament en l'aplicació a 
l'aula, i a més ha potenciat els moments de 
compartir les experiències dels diferents 
grups. 

INNOVACIÓ A L'IES 
SANTA MARIA DEL 
CAMÍ II 

CEIP Santa 
Maria del 
Camí 

36 26 23 Carme 
Sáez 

Es valora molt positivament perquè ha 
permés de forma satisfactòria que tots els 
docents s'hagin implicat i participat del 
disseny i experimentació de projectes, tant 
els que tenien hores dedicades a projectes al 
seu horari com els que no, i han pogut 
compartir les seves experiències. 

 
 
 
 
 
 



 
TÍTOL CENTRE Hores Admesos Certificats Assessors VALORACIÓ 
AC I PROJECTES, 
METODOLOGIES 
D'APRENENTATGE A 
L'IES EMILI DARDER 

IES Emili Darder 39 25 20 Guadalupe 
Caballero 

Formació complexa, 3 itineraris corresponents 
a dues línies metodològiques. Començament 
complicat ja que el disseny de la formació 
per part del centre no es corresponia amb les 
característiques marcades pel Servei fet que 
va produir dificultat per aconseguir el 50% del 
professorat participant de la formació 
marcada per la normativa. Va haver 
professorat que va deixar d'assistir a la 
primera sessió de formació, una d'elles la 
directora. Ha costat molt la transferència a 
l'aula per una part del professorat, però 
finalment s'ha realitzat i els informes i les 
experiències compartides sobre les 
pràctiques realitzes manifesten un canvi en la 
seva pràctica i opinió sobre l'AC. Malgrat tots 
aquests emperons, es valora positivament 
aquesta formació, el grup impulsor (grup de 
projectes) molt motivat i implicat. 

METODOLOGIES 
ACTIVES I GESTIÓ 
D'AULA AL CEIP ES 
MOLINS 

CEIP Es Molins 30 4 3 Mª Mar 
Gutiérrez 

Bona implicació del claustre malgrat el grup 
que aprovà la FdC  just compartia dos 
membres dels que finalment l'han realitzada. 
Important que la coordinadora coneixia els 
continguts  de la línia formativa per facilitar la 
continuïtat,  no obstant dificultats al principi 
de la negociació perquè el centre no 
s'ajustava en requisits als marcats per una 
FdC  des del SFP; caldria ajustar canals de 
comunicació perquè aquesta etapa i les 
possibles incidències no allarguin el procés 
de disseny de formació definitiu. Evidenciar la 
necessitat d'establir de forma clara les 
condicions de la formació per evitar 
malentesos.  



 
 

TÍTOL CENTRE Hores Admesos Certificats Assessors VALORACIÓ 
METODOLOGIES 
INNOVADORES CENTRE 
INTEGRAT SON SERRA 

CEIP Son Serra 30 48 45 Josep 
Carayol 

4 itineraris diferenciats. Programa formatiu 
ambiciós i complex tenint en compte la 
diversitat de plantilla del centre i els interessos 
dels diferents col·lectius. Hi ha hagut itineraris 
que han avançat més que altres, 
especialment els d'ambients en infantil i el de 
música i moviment. 

MILLORA DE LES 
PRÀCTIQUES 
EDUCATIVES AL CEIP 
BADIES 

CEIP Badies 30 37 31 Pilar 
Cuenca 

Molt satisfactòria. Mestres molt implicats i 
amb una actitud oberta i positiva. L'equip 
directiu té les idees molt clares i és un gran 
impulsor de la resta del claustre. Tenen una 
gran capacitat d'autonomia de formació, 
cerquen altres maneres de seguir-se formant i 
assessorant i es gestionen per comissions, 
cosa que agilitza la presa de decisions, la 
posada a la pràctica. D'altra banda han 
faltat sessions de compartir i reflexionar en 
gran grup. La formació s'hauria d'haver 
centrat en un aspecte dels proposats a la 
formació, perquè tot i que s'han tractat tots 
no s'ha fet amb profunditat. 

PLA DE FORMACIÓ DE 
L'IES ANTONI MAURA 
16/17 

IES Antoni 
Maura 

50 41 33 Pilar 
Melchor 

Es valora molt positivament. Hi ha un grup 
impulsor format per l'equip directiu i un grup 
de professors que han fet mentorig a la resta 
dels professors. La transferència de la 
formació s'ha duit a terme en els dos 
itineraris. 

MILLORA DE LA GESTIÓ 
D'AULA A L'IES JUNÍPER 
SERRA 

IES Juníper 
Serra 

30 26 25 Remei 
Fernández 

Centre molt gran. Implicació del claustre, 
poca (dins els paràmetres dels requisits). La 
transferència i aplicació s'ha duit a terme 
mínimament. Per aquests motius, la 
continuïtat i impacte al centre no serà el 
desitjat. 



 
TÍTOL CENTRE Hores Admesos Certificats Assessors VALORACIÓ 
APROFUNDIM EN 
L'APRENENTATGE 
BASAT EN PROJECTES 
AL CEIP SON FERRER 

CEIP Son Ferrer 40 25 23 Tomàs 
Siquier 

Dificultats per combinar els diferents nivells de 
coneixements previs sobre la matèria entre el 
professorat més experimentat i el professorat 
novell. De cara al proper curs es planteja una 
formació paral·lela de l'equip impulsor per a 
l'aprofundiment en ABP/model sistèmic 
(treball autònom) i una altra en competència 
matemàtica que permetrà iniciar la formació 
a tot el claustre en un mateix nivell de 
coneixements. 

 
FORMACIONS EN CENTRES: 90 activitats 

 
 

TÍTOL CENTRE Hores Admesos Certificats Assessors VALORACIÓ 
UNA ESCOLA 
EMPRENEDORA. 
METODOLOGIES 
D'APRENENTATGE AL 
CC BALMES	

 CC Balmes	 60	 28	 28	 Carme 
Frau	

Centre concertat de primària amb mestres 
molt implicats que han visitat molts de 
centres per iniciar un canvi metodològic,  
han aplicat els nous coneixements a les seves 
aules,  valoració positiva de la formació.	

APRENENTATGE PER 
AMBIENTS AL CEIP 
COLL D'EN RABASSA	

CEIP Coll d'en 
Rabassa	

30	 31	 30	 Carme 
Frau	

Formació en espais d'aprenentatge i tallers, 
equip directiu molt implicat en la formació i 
mestres també . Implementació d'espais a 
partir del segon trimestre. Valoració molt 
positiva de la formació i del canvi iniciat.	

IMPLEMENTACIÓ 
D'AMBIENTS A 
PRIMÀRIA I PROJECTES 
AL CEIP VERGE DE 
LLUC	

CEIP Verge de 
Lluc	

60	 21	 19	 Carme 
Frau	

Formació de contnuïtat. La valoració general 
és positiva per la implicació i participació del 
claustre donades las dificultats de l'entorn i 
alumnat. En aquests dos cursos s'han introduït 
modificacions metodològiques en el 
funcionament del centre. Continuitat 
educació emocional i ambients.	
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APRENENTATGE PER 
PROJECTES I AMBIENTS 
AL CEIP SANTA ISABEL	

CEIP Santa 
Isabel	

30	 19	 19	 Carme 
Frau	

Formació de continuïtat. La valoració 
general és molt positiva ja que es van fent 
innovacions dins un claustre que 
tradicionalment ha tingut dificultats per a la 
pràctica reflexiva docent.	

METODOLOGIA 
LLENGÜES. MILLORA 
COMPETÈNCIA 
LINGÜÑISTICA II AL 
CEIP PUIG DE SA 
GINESTA	

CEIP Puig de 
Sa Ginesta	

30	 12	 12	 Carme 
Frau	

Formació de continuïtat. Aquests dos cursos 
s'ha treballat en definir una línea de centre 
en relació a la  la competència lingüística. 
Enguany també s'han duit a terme activitats 
formatives de pràctiques restauratives, molt 
ben valorades.	

APRENENTATGE PER 
AMBIENTS AL CEIP 
BLANQUERNA	

CEIP 
Blanquerna	

30	 17	 15	 Carme 
Frau	

Formació en espais d'aprenentatge i google 
drive, coordinadora  molt implicada en la 
formació, implementació d'ambients a 
infantil.	

APRENENTATGE SERVEI 
A LA SERRA DE 
TRAMUNTANA A L'IES 
JOAN ALCOVER	

IES Joan 
Alcover	

40	 10	 10	 Carme 
Frau	

APS_Serra, implicats molts de departaments 
amb activitats significatives: vídeos i fulletons 
en anglès dels personatges estrangers, 
entrades a Wikipèdia (pedra en sec) en 
Anglès i Català, itineraris per a famílies, 
pàgina web “aprofitament recursos naturals 
energètics i no energètics a la Serra”, 
maqueta del Teix amb corbes de nivell, 
catàleg d’espècies de fauna i flora. 	

APRENENTATGE SERVEI 
A LA SERRA DE 
TRAMUNTANA AL CEIP 
BLANQUERNA 

CEIP 
Blanquerna 

40 3 3 Carme 
Frau 

APS_serra Tramuntana. S'ha duit a terme el 
projecte d'hort amb plantes de la serra 
conjuntament amb l'associació cors solidaris. 

APRENENTATGE SERVEI 
A LA SERRA DE 
TRAMUNTANA AL CEIP 
GABRIEL VALLSECA 

CEIP Gabriel 
Vallseca 

40 3 3 Carme 
Frau 

APS_serra Tramuntana. Valoració molt 
positiva ja que ha possibilitat el primer 
contacte amb la serra per a quasi tots els 
alumnes participants. Hort comunitari i 
activitats  amb plantes de la serra 
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APRENENTATGE SERVEI 
A LA SERRA DE 
TRAMUNTANA AL CEIP 
PUIG DE NA FÀTIMA	

CEIP Puig de 
na Fàtima	

40	 3	 3	 Carme 
Frau	

APS_Serra.  Participació d'importants experts. 
Planificació d’una cursa de muntanya per a 
nins: materials necessaris, recursos 
humans…que es lliurarà a l’Ajuntament de 
Puigpunyent. Itinerari de muntanya per a 
persones amb discapacitat. Document amb 
la descripció de la ruta amb tots els detalls 
de pendents, tipus de terrenys, es lliurarà a la 
Creu Roja.	

APRENENTATGE SERVEI 
A LA SERRA DE 
TRAMUNTANA AL CC 
BALMES	

CC Balmes	 40	 3	 3	 Carme 
Frau	

APS_serra Tramuntana. Valoració positiva ja 
que ha possibilitat per a molts d'alumnes del 
barri de la soletat el primer contacte amb la 
serra.	

APRENENTATGE PER 
PROJECTES A L'IES 
JOSEP SUREDA I 
BLANES	

IES Josep 
Sureda i Blanes	

30	 22	 20	 Carme 
Sáez	

Valoració positiva. El centre continuarà 
formant-se en el tema des d'un FdC	

INNOVACIÓ 
PEDAGÒGICA, 
METODOLOGIES 
ACTIVES I CREACIÓ DE 
RECURSOS AL CC 
AULA BALEAR	

CC Aula 
Balear	

27	 59	 52	 Carme 
Sáez	

Valoració molt positiva. El fet de comptar 
amb tres itineraris formatius ha fet que 
l'acompanyament d'aquesta formació hagi 
estat molt complex i demandant, però la 
bona predisposició de tots els docents i de 
l'equip directiu ha fet que s'hagi avançat 
molt en tots tres i a nivell de centre. El centre 
ha sol·licitat continuar amb formació.	

APRENENTATGE 
COOPERATIU A L'IES 
SON RULLAN	

IES Son Rullán	 26	 29	 24	 Carme 
Sáez	

Valoració molt positiva. El centre començarà 
el proper curs un pla pilot d'aplicació de l'AC 
a uns quants cursos de 1r i 2n d'ESO i ha 
sol·licitat continuar amb formació.	
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JUNTS FEIM CAMÍ AL 
CEIP REI JAUME I 2N 
ANY	

CEIP Rei 
Jaume I	

17	 13	 6	 Carme 
Sáez	

La valoració és positiva pel fet que s'ha 
pogut compartir entre els docents totes les 
seves pràctiques, però la manca de 
comunicació des del centre, que ha tingut 
una coordinadora nova que no s'ha implicat 
en el desenvolupament de l'activitat, ha 
dificultat que l'assessora pogués tenir 
informació i retorn adequat de l'evolució del 
centre, i per tant podria haver resultat més 
enriquidora. Han sol·licitat continuar amb 
formació.	

APRENENTATGE SERVEI 
A LA SERRA DE 
TRAMUNTANA AL  CEIP 
LA SOLETAT	

CEIP La Soletat	 40	 3	 3	 Guadalupe 
Caballero	

APS_serra Tramuntana. Valoració positiva ja 
que ha possibilitat per a molts d'alumnes del 
barri de la soletat el primer contacte amb la 
serra. Aplicació i transferència a l'aula molt 
adequada. Títol del seu projecte: La serra al 
Barri. Entitats col·laboradores associació de 
veïnats i comerços del barri. Creació de 
codis QR per donar a conèixer la Serra.	

APRENENTATGE 
COOPERATIU AL CEIP 
ESTABLIMENTS	

CEIP 
Establiments	

25	 19	 16	 Guadalupe 
Caballero	

Valoració positiva. Aplicació i transferència a 
l'aula molt adequada. El centre continuarà 
formant-se en AC el curs següent. Equip 
directiu implicat. 	

AC  I PROJECTES, 
METODOLOGIES 
D'APRENENTATGE AL 
CEIP JAUME I 
(PALMANOVA-CALVIÀ)	

CEIP Jaume I	 33	 18	 14	 Guadalupe 
Caballero	

Centre que feia molts d'anys que no feia 
formació. Valoració positiva, malgrat la poca 
implicació de l'equip directiu, el director no 
es va inscriure i la cap d'estudis no ha 
acreditat. Coordinadora molt motivada i 
implicada. S'ha fet transferència i s'han 
produït canvis a l'aula.	
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APRENENTATGE 
COOPERATIU AL CEIP 
SON QUINT	

CEIP Son Quint	 25	 12	 10	 Guadalupe 
Caballero	

Valoració positiva. Equip directiu molt 
implicat i facilitador. Les dues mestres que no 
han acreditat ha estat pel fet d'haver estat 
de baixa.  Aplicació i transferència a l'aula 
molt adequada. El centre continuarà 
formant-se en AC el curs següent.	

APRENENTATGE 
COOPERATIU AL CEIP 
JOAN CAPÓ	

CEIP Joan 
Capó	

30	 15	 14	 Guadalupe 
Caballero	

Valoració positiva. Centre que al 
començament mostrava un cert desinterès, 
ha acabat augmentant aquest interès, així 
com el nombre d'hores de formació. 
Aplicació i transferència a l'aula molt 
adequada. El centre continuarà formant-se 
en AC el curs següent.	

TÈCNICA DE LA 
LECTURA 
MULTISENSORIAL PER 
KINESTEMES AL CENTRE 
CC STA. TERESA	

CC Sta. Teresa	 26	 20	 18	 Guadalupe 
Caballero	

Valoració positiva, manca d'implicació de 
l'equip directiu. Directora inscrita i no 
acredita. Claustre molt motivat. 
Coordinadora molt implicada i resolutiva. 
Aplicació i transferència a l'aula molt 
adequada.	

APRENENTATGE SERVEI 
A LA SERRA DE 
TRAMUNTANA AL CEIP 
PERE CERDÀ	

CEIP Pere 
Cerdà	

40	 5	 4	 Guadalupe 
Caballero	

Aplicació del programa ApS a tot el centre 
malgrat el professorat inscrit siguin cinc. Equip 
directiu poc facilitador.  Professorat 
participant molt motivat. Aplicació i 
transferència a l'aula molt adequada. Títol 
del projecte: Caminaràs i navegaràs, la serra 
t'esPERErà. Àmbit d'actuació ambiental i 
social. Entitats col·laboradores: Ajuntament 
de Sóller, Octopus, AMIPA, associació de 
veïnats del Port de Sóller, cofradia de 
pescadors i Sóller recicla.	
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APRENENTATGE SERVEI 
A LA SERRA DE 
TRAMUNTANA AL CEIP 
FORNALUTX	

CEIP Fornalutx	 40	 4	 4	 Guadalupe 
Caballero	

Aplicació del programa ApS des de tres anys 
a quart de primària. Equip directiu molt 
facilitador. Aplicació i transferència a l'aula 
molt adequada. Projecte: La serra en un tast. 
Els àmbits d'actuació han estat el 
mediambiental (fomentar el cultiu tradicional 
i ecològic de la Serra, la conservació del seu 
paisatge…) i el socio-cultural: la gastronomia 
tradicional, la importància de la taronja i 
l’oliva al llarg de la història. Entitats 
col·laboradores: Escoleta, Club de la tercera 
edat (pagesos experts), cuiners experts. 	

APRENENTATGE SERVEI 
A LA SERRA DE 
TRAMUNTANA AL CEIP 
ELS TAMARELLS	

CEIP Els 
Tamarells	

40	 3	 3	 Guadalupe 
Caballero	

Aplicació del programa ApS a sisè. Valoració 
positiva. Equip directiu facilitador. Aplicació i 
transferència a l'aula adequada.  Títol del 
projecte: Fites bordes a la Tramuntana. Àmbit 
de conscienciació. Dificultats trobades: 
manca d'entitats col·laboradores (negació 
Terraferida) i baixa de la coordinadora.	

APRENENTATGE SERVEI 
A LA SERRA DE 
TRAMUNTANA AL CEIP 
SES MARJADES	

CEIP Ses 
Marjades	

40	 2	 2	 Guadalupe 
Caballero	

Aplicació i transferència a l'aula molt 
adequada.	

GENERALITZACIÓ DE 
L'APRENENTATGE 
COOPERATIU I 
LECTURA PER 
KINESTEMES AL CEIP 
JAUME III	

CEIP Jaume III	 35	 26	 25	 Guadalupe 
Caballero	

Formació complexa, dos itineraris 
corresponents a dues línies metodològiques 
diferents. Valoració positiva. Malgrat al 
principi manca d'interès per part del 
professorat. S'han augmentat el  nombre 
d'hores de formació respecte a les 
programades a l'inici. Continuació de 
formació pel curs que ve en la línia 
metodològica d'AC. Equip directiu implicat. 
Aplicació i transferència a l'aula  adequada.	
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L'ENTORN MOODLE AL 
CEPA SON CANALS	

CEPA Son 
Canals	

20	 15	 15	 Jose A. 
Vega	

Formació instrumental per conèixer el 
funcionament del Moodle per part del 
claustre i implementar-ho a tots els grups. 
Dificultat per consensuar actuacions 
comunes a totes les aules. Valoració positiva 
de l’oportunitat de compartir experiències 
entre el grup. No se confirma continuïtat de 
la formació.	

CAP A UN NOU MODEL 
D'EDUCACIÓ AL CC 
ESCOLÀPIES DE PALMA	

CC Escolàpies 
de Palma	

60	 30	 29	 Jose A. 
Vega	

La participació de tot el claustre ha estat 
excel·lent. Des del primer moment s’han 
mostrat engrescats i s’han implicat en el 
procés de canvi. Han adquirit els 
compromisos proposats i tots junts estam 
aprenent els uns dels altres. S’ha sistematitzat 
l’ ABP i es continuarà durant el proper curs. 

METODOLOGIES PER A 
LA INCLUSIVITAT AL 
CCEE MATER 
MISERICORDIAE	

CEE Mater 
Misericordiae	

40	 25	 19	 Mª Mar 
Gutiérrez	

Centre en primer any de formació amb 
moltes inquietuds difícils de canalitzar en un 
principi. S'han tocat diferents aspectes. 
Dificultat per trobar experts que adaptin el 
discurs a la seva realitat però sobretot han 
valorat l'oportunitat de cohesió que els ha 
oferit la formació CEP.	

INNOVACIÓ I 
METODOLOGIES 
INCLUSIVES: AMBIENTS, 
TALLERS I PROJECTES 
AL CC MATA DE JONC	

CC Mata de 
Jonc	

30	 24	 19	 Mª Mar 
Gutiérrez	

Dificultats de trobar ponents per la 
calendarització de la formació amb la 
dificultat afegida d'haver d'atendre tots els 
nivells (ed. infantil, primària i secundària). No 
obstant, bona participació en la 
transferència de la formació	

METODOLOGIES 
D'APRENENTATGE 
INCLUSIVES I 
SIGNIFICATIVES AL CEIP 
MESTRE GUILLEMET 

CEIP Mestre 
Guillemet 

35 12 12 Mª Mar 
Gutiérrez 

Formació combinada amb l'UIB. Necessitat 
de sincronitzar estils de dinamització de les 
sessions. Centre amb gran potencial que ha 
derivat en PIP. 
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EL TREBALL PER 
PROJECTES AL CEIP 
MELCIOR ROSSELLÓ I 
SIMONET	

CEIP Melcior 
Rosselló i 
Simonet	

30	 29	 27	 Mª Mar 
Gutiérrez	

Formació en projectes que ha acabat 
ampliant horari respecte al programat 
inicialment. Molt bona implicació del claustre 
i excel·lent treball de la coordinadora.	

APRENENTATGE 
COOPERATIU AL CEIP 
SES BASSETES	

CEIP Ses 
Bassetes	

32	 13	 12	 Mª Mar 
Gutiérrez	

S`han incidit als àmbits A i B de l'AC, bona 
transferència però cal fer un plantejament 
abans d'iniciar l'AC sobre objectius que volen 
cobrir amb aquest.	

APRENENTATGE SERVEI 
A LA SERRA DE 
TRAMUNTANA AL  CEIP 
ROBERT GRAVES	

CEIP Robert 
Graves	

40	 4	 4	 Mª Mar 
Gutiérrez	

Continuarà al programa per la seva ubicació 
implicació en l'aprenentatge -servei amb 
destinació la Serra. Dificultat de participació 
com a centre unitari en les sessions de 
formació en horari lectiu.	

APRENENTATGE SERVEI 
A LA SERRA DE 
TRAMUNTANA AL  CEIP 
REI JAUME I 

CEIP Rei 
Jaume I 

40 2 1 Mª Mar 
Gutiérrez 

Continuarà al programa, dificultats per 
adaptar-se als tempos de la formació i 
comunicació centre-assessoria. Contingut 
del programa molt significatiu pel context 
escolar. 

APRENENTATGE SERVEI 
A LA SERRA DE 
TRAMUNTANA A L'IES 
GUILLEM COLOM 
CASESNOVES 

IES Guillem 
Colom 
Casesnoves 

40 5 4 Mª Mar 
Gutiérrez 

Destaquen per la visibilitat del procès de 
transferència que han fet del projecte inicial 
amb  implicació municipal inclús. 

APRENENTATGE SERVEI 
A LA SERRA DE 
TRAMUNTANA AL CEIP 
SES BASSETES 

CEIP Ses 
Bassetes 

40 2 2 Mª Mar 
Gutiérrez 

Continuarà al programa i estableix la línia de 
formació a un determinat nivell. Necessitat 
de què el servei sorgeixi d'una necessitat de 
col·laboració externa per afavorir la 
sostenibilitat. 

APRENENTATGE SERVEI 
A LA SERRA DE 
TRAMUNTANA A L'IES 
MADINA MAYURQA 

IES Madina 
Mayurqa 

40 3 3 Mª Mar 
Gutiérrez 

Continuarà al programa, destaquen per la 
quantitat de serveis que han potenciat com 
a centre però  evidencien la necessitat de 
què aquest vagi molt més vinculat amb la 
Serra. 
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METODOLOGIA DE 
L'APRENENTATGE 
COOPERATIU AL CC ES 
LICEU	

CC Es Liceu	 26	 26	 15	 Melanie 
Cañellas	

Centre concertat a on han participat tant 
mestres de primària com professorat de 
secundària. Els participants han estat molt 
implicats i han aplicat els nous coneixements 
a les seves aules, en general es fa una 
valoració positiva, encara que ha tengut un 
major impacte al col.lectiu de secundària 
que al de primària.	

METODOLOGIA DE 
L'APRENENTATGE 
COOPERATIU AL CEIP 
ELS TAMARELLS	

CEIP Els 
Tamarells	

26	 16	 12	 Melanie 
Cañellas	

Formació d'aprenentatge cooperatiu de 
primer any, es valora molt positivament, el 
claustre s'ha cohesionat més, s'ha mostrat 
implicat a la formació i han iniciat l'aplicació 
de la metodologia. S'ha valorat molt 
positivament i demanen continuïtat per al 
curs vinent.	

METODOLOGIA DE 
L'APRENENTATGE 
COOPERATIU AL CEIP 
ES VINYET	

CEIP Es Vinyet	 26	 23	 23	 Melanie 
Cañellas	

Formació d'aprenentatge cooperatiu de 
primer any, es valora molt positivament, el 
claustre s'ha cohesionat, fet que han 
remarcat molt al llarg de la formació, ha 
estat un grup molt implicat en la formació i 
han iniciat l'aplicació de la metodologia. 
S'ha valorat molt positivament i demanen 
continuïtat per al curs vinent.	

METODOLOGIA DE 
L'APRENENTATGE 
COOPERATIU AL CC 
JESÚS MARÍA	

CC Jesús 
María	

30	 35	 33	 Melanie 
Cañellas	

Centre concertat a on han participat tant 
mestres d'infantil i primària com professorat 
de secundària. Els participants han aplicat els 
nous coneixements a les seves aules, en 
general es fa una valoració positiva, encara 
que ha tengut un major impacte als mestres 
del cicles inicials de primària que no als 
cursos més avançats tant de primària com a 
secundària.	
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L'APRENENTATGE 
COOPERATIU AL CEIP 
SON VERÍ	

CEIP Son Verí	 20	 12	 12	 Melanie 
Cañellas	

Formació d'aprenentatge cooperatiu, es 
valora molt positivament, el claustre ha 
iniciat l'aplicació de la metodologia. 
Valoració molt positiva i demanen continuïtat 
per al curs vinent.	

ITINERARIS EDUCATIUS I 
PROGRAMA DE 
L'APRENENTATGE 
COOPERATIU AL CEIP 
ES PUIG (SÓLLER)	

CEIP Es Puig	 30	 13	 11	 Melanie 
Cañellas	

Formació de continuïtat de segon any, 
claustre molt motivat i engrescat i un 
coordinador que duu tot el pes de la 
formació, es valora positivament i en 
demanen la continuïtat pel curs vinent.	

TREBALL PER 
PROJECTES AL CEIP ES 
VIVERO	

CEIP Es Vivero	 20	 13	 12	 Melanie 
Cañellas	

Valoració positiva. Claustre molt implicat, tot i 
que han estat un grup bastant autònom, han 
trobat a faltar un major seguiment per part 
de l'assessora del Cep, que per tal de donar 
resposta a més centres no ha pogut assistir a 
totes les seves sessions.	

LA METODOLOGIA  AL 
CEIP NOVA CABANA	

CEIP Nova 
Cabana	

20	 15	 13	 Melanie 
Cañellas	

Formació en espais d'aprenentatge, 
específica per al col.lectiu d'Infantil, equip 
directiu no implicat en la formació, fet que 
ha dificultat la transferència, l'aplicació i la 
presa de decisions a les sessions. No han 
demanat continuïtat per al curs vinent.	

ENTORNS VIRTUALS AL 
CEPA CALVIÀ 

CEPA Calvià 15 22 21 Josep 
Carayol 

Consolidació de l'entorn virtual de centre 
com a plataforma col·laborativa i 
d'interacció didàctica i educativa entre els 
membres de la comunitat educativa. Facilita 
l'accés a la informació d'aquells alumnes que 
per circumstàncies personals i / o 
professionals falten molt a classe. 

ENTORNS 
COL·LABORATIUS AL  
CEPA S'ARENAL 

CEPA S'Arenal 30 14 13 Josep 
Carayol 

Renovació de l'entorn virtual de centre com 
a plataforma col·laborativa i d'interacció 
didàctica i educativa entre els membres de 
la comunitat educativa. Facilita l'accés a la 
informació d'aquells alumnes que per 
circumstàncies personals i / o professionals 
falten molt a classe. 
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METODOLOGIA TAC 
AL MIQUEL  COSTA I 
LLOBERA  (MARRATXÍ)	

CEIP Miquel 
Costa i Llobera	

20	 20	 20	 Josep 
Carayol	

Replantejament de la pràctica educativa a 
partir d'un enfocament metodològic derivat 
de la integració de professors i alumnes en un 
entorn virtual corporatiu que possibilita noves 
maneres d'interactuar i de col·laborar	

BIBLIOTICTECA AL CEIP 
SON PISÀ	

CEIP Son Pisà	 30	 15	 13	 Josep 
Carayol	

Posada en marxa de la bilbioteca escolar 
des d'una perspectiva globalitzadora que fa 
que aquest espai sigui vertebrador de 
multitud d'iniciatives interdisciplinars 	

CAP A UNA ESCOLA 
INCLUSIVA AL CEIP 
SON OLIVA	

CEIP Son Oliva	 30	 28	 26	 Josep 
Carayol	

Reflexió profunda sobre l'organització del 
centre i sobre les metodologies i rols dels 
docents. Presa de decisions dolorosa en 
alguns casos relacionades amb la ruptura de 
plantejaments i de pràctiques instaurades. 
Proposta de renovació cap a enfocaments 
inclusius i de treball cooperatiu i col·laboratiu	

AMBIENTS I PROJECTES 
AL  CEIP COSTA I 
LLOBERA (PALMA)	

CEIP Costa i 
Llobera	

15	 28	 26	 Josep 
Carayol	

Exercici d'anàlisi sobre l'organització del 
centre i sobre les metodologies i rols dels 
docents. Presa de decisions relacionades 
amb la ruptura de plantejaments i de 
pràctiques instaurades. Proposta de 
renovació cap a enfocaments inclusius i de 
treball cooperatiu i col·laboratiu	

FLIPPED CLASSROOM A 
L'IES JOAN ALCOVER	

IES Joan 
Alcover	

60	 49	 47	 Josep 
Carayol	

Replantejament de la pràctica educativa a 
partir d'un enfocament metodològic derivat 
de la integració de professors i alumnes en un 
entorn virtual corporatiu que possibilita noves 
maneres d'interactuar i de col·laborar. 2ª 
fase d'un projecte de centre que involucra 
tots els membres de la c. educativa en un 
programa de renovació total: 
intraestructuras, instal·lacions i dotació TIC i 
metodologies actives i participatives.	



 
TÍTOL CENTRE Hores Admesos Certificats Assessors VALORACIÓ 
TREBALL PER 
PROJECTES AL CEIP 
RAFAL VELL	

CEIP Rafal Vell	 42	 27	 21	 Pilar 
Cuenca	

Valoració molt positiva d'una formació que 
era la continuitat del curs passat.  S'han 
donat molts de moments de conversa, de 
reflexió, de posar en pràctica i compartir. 
S'han produit molts de canvis i s'han proposat 
altres pel curs que ve pel que fa a 
l'organització, documentació, estratègies... 
Volen aprofundir en el tema d' avaluació.	

APRENENTATGE PER 
PROJECTES AL CEIP SES 
ROTES VELLES	

CEIP Ses Rotes 
Velles	

30	 27	 25	 Pilar 
Cuenca	

Ha estat una formació molt difícil de dur. No 
hi ha hagut coordinació i la comunicació ha 
estat mínima per part de l'escola i de la 
ponent cap a l'assessora. L'equip directiu 
lidera amb una línia que no ha permès 
l'aprofitament d'allò que el claustre ja feia ni 
la reflexió oberta i lliure. La formació ha estat 
encorsetada i no s'han permés les 
aportacions, dinàmiques, ni reflexions de 
l'assessora. Encara pensen en una formació 
transmissiva. Tot i així, a la memòria, la 
valoració de la formació ha estat positiva.	

TREBALLAM PER 
PROJECTES AL CEIP STA 
CATALINA	

CEIP Santa 
Catalina	

20	 13	 12	 Pilar 
Cuenca	

Formació setmanal que ha permés fer un 
acompanyament més seguit i que ha ajudat 
a motivar i provocar canvis de la 
metodologia a les aules. De totes maneres 
aquests mestres necessiten més formació i 
aprofundir i reflexionar més sobre molts 
d'aspectes que afavoririen un vertader canvi 
de perspectiva educativa al centre. 	

L'APRENENTATGE 
COOPERATIU ENFOCAT 
A LES MATEMÀTIQUES 
SIGNIFICATIVES CEIP 
MESTRE COLOM	

CEIP Mestre 
Colom	

32	 24	 23	 Pilar 
Cuenca	

Valoració molt positiva de la formació. Els 
mestres han estat implicats i la majoria han 
transferit a les aules les propostes fetes, noves 
experiències... El paper de la coordinadora, 
cap d'estudis, ha facilitat molt poder arribar a 
tots els cicles.	
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REPENSAR 
L'APRENENTATGE DE 
LES MATEMÀTIQUES AL 
CEIP SES CASES NOVES	

CEIP Ses Cases 
Noves	

30	 20	 18	 Pilar 
Cuenca	

El clima que s'ha respirat ha estat excel.lent. 
La predisposició del grup de mestres, la 
capacitat d'escolta, l'actitud oberta, la 
reflexió, la motivació ...han estat els punts 
forts de la formació. Això s'ha vist reflectit 
directament a la transferència, a l'evolució i 
a l'enriquiment de les experiències que han 
viscut a les aules. L'any que ve demanen 
aprofundir en el mateix tema.	

METODOLOGIA I TIC AL 
CIFP SON LLEBRE	

CIFP Son Llebre	 30	 11	 8	 Pilar 
Melchor	

Els participants han fet l'experimentació de la 
formació i l'equip directiu ha estat implicat 	

PROJECTES A L'IES 
FRANCESC DE BORJA 
MOLL	

IES Francesc 
de Borja Moll	

20	 27	 21	 Pilar 
Melchor	

Els participants han fet l'experimentació de la 
formació i l'equip directiu ha estat molt 
implicat	

METODOLOGIES 
D'APRENENTATGE 
(ABP) AL CEIP JAFUDA 
CRESQUES	

CEIP Jafuda 
Cresques	

20	 27	 25	 Pilar 
Melchor	

Valoració molt positiva, destacar la 
importància de l'assistència i la implicació de 
tot el claustre.	

APRENENTATGE PER 
PROJECTES AL CC 
SANT AGUSTÍ	

CC Sant Agustí	 25	 19	 17	 Pilar 
Melchor	

Els participants molt motivats e involucrats. 
Aplicació i transfererència a l'aula. 
Consolidació de projectes a infantil 

ENTORNS 
COL·LABORATIUS A 
L'IES SES ESTACIONS 

IES Ses 
Estacions 

30 18 13 Pilar 
Melchor 

Els participants que han acabat la formació 
han sigut 13 i per motius de horaris l'equip 
directiu no ha assistit a la formació 

MILLORA DEL CLIMA 
DE L'AULA I DEL 
CENTRE AL CEIP 
CAMILO JOSÉ CELA 

CEIP Camilo 
José Cela 

20 31 27 Remei 
Fernández 

Claustre implicat. Bon seguiment de la 
formació. Comentaris molt positius del 
desenvolupament de la mateixa. Aplicació i 
transferència a l'aula molt adequada. Han 
treballat molt i enguany continuaran 
formació en aquesta línia. 

 
 
 



TÍTOL CENTRE Hores Admesos Certificats Assessors VALORACIÓ 
LA CONVIVÈNCIA I 
L'EDUCACIÓ 
EMOCIONAL AL CEIP 
SON RULLAN	

CEIP Son Rullan	 20	 28	 24	 Remei 
Fernández	

Claustre implicat. Bon seguiment de la 
formació. Comentaris molt positius del 
desenvolupament de la mateixa. Aplicació i 
transferència a l'aula molt adequada. Han 
treballat molt i enguany continuaran 
formació en aquesta línia.	

EDUCACIÓ 
EMOCIONAL AL CEIP 
S'ALGAR	

CEIP S'Algar	 30	 17	 11	 Remei 
Fernández	

Claustre implicat. Bon seguiment de la 
formació. Comentaris molt positius del 
desenvolupament de la mateixa. Aplicació i 
transferència a l'aula molt adequada. Han 
treballat molt i enguany continuaran 
formació en aquesta línia.	

EDUCANT EL COR. 
EMOCIONS I 
EDUCACIÓ AL CEIP 
PERE CERDÀ	

CEIP Pere 
Cerdà	

20	 12	 11	 Remei 
Fernández	

Claustre implicat. Bon seguiment de la 
formació. Comentaris molt positius del 
desenvolupament de la mateixa. Aplicació i 
transferència a l'aula molt adequada. 	

ABORDATGE DELS 
CONFLICTES 
ESCOLARS: TERÀPIA 
ESTRATÈGICA BREU AL 
CEE SON FERRIOL	

CEE Son Ferriol	 35	 25	 21	 Remei 
Fernández	

Claustre implicat. Bon seguiment de la 
formació. Comentaris molt positius del 
desenvolupament de la mateixa. L'aplicació i 
transferència a l'aula ha estat poca. 
L'adaptació dels conceptes formatius a les 
característiques especials del seu alumnat ha 
estat un element de complexitat. 	

MINDFULNESS I 
ATENCIÓ PLENA 
APLICADA A L'AULA A 
L'IES MARRATXÍ	

IES Marratxí	 40	 27	 18	 Remei 
Fernández	

Claustre implicat. Bon seguiment de la 
formació. Comentaris molt positius del 
desenvolupament de la mateixa. Aplicació i 
transferència a l'aula molt adequada. 	

APRENENTATGE 
COOPERATIU A L'IES 
AURORA PICORNELL 

IES Aurora 
Picornell 

30 17 13 Remei 
Fernández 

Claustre implicat. Bon seguiment de la 
formació. Comentaris molt positius del 
desenvolupament de la mateixa. Aplicació i 
transferència a l'aula molt adequada. Han 
treballat molt i enguany continuaran 
formació en aquesta línia metodològica. 
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CONVIVÈNCIA I 
EDUCACIÓ 
EMOCIONAL AL CEIP 
ANSELM TURMEDA	

CEP de Palma	 10	 11	 11	 Remei 
Fernández	

Claustre implicat. La formació ha estat molt 
curta per las circumstàncies particulars 
d'aquest centre educatiu aquest curs 
escolar. Bon seguiment de la formació. 
Comentaris molt positius del 
desenvolupament de la mateixa. Aplicació i 
transferència a l'aula correcta. Han treballat 
molt i enguany continuaran formació en 
aquesta línia.	

FORMACIÓ EN 
PRÀCTIQUES 
RESTAURATIVES AL CEIP 
M.ANTÒNIA SALVÀ	

CEIP Maria 
Antònia Salvà	

30	 17	 17	 Ricard 
Vila	

Ha esta una feina molt intensa però molt 
interessant, un equip absolutament implicat, 
incorporant estratègies i eines, aportant 
reflexions, mostrant dubtes, facilitant la 
millora......	

FORMACIÓ EN 
PRÀCTIQUES 
RESTAURATIVES A L'IES 
BENDINAT	

IES Bendinat	 30	 24	 23	 Ricard 
Vila	

EL fet de ser secundària fa que el nombre de 
participants no permeti assegurar una 
implementació com a centre.  Tot i això la 
implicació i transferència dels participants ha 
estat excel·lent, des de les tutories o de les 
pròpies àrees s'han modificat estratègies que 
permeten millorar les relacions dins el propi 
grup.	

COMPETÈNCIA SOCIAL 
A L'IES CALVIÀ	

IES Calvià	 36	 38	 35	 Ricard 
Vila	

En aquest cas el nombre de participants, 
juntament amb altres dinàmiques 
incorporades al centre  si que permet 
assegurar una implementació com a centre.  
La implicació i transferència dels participants 
ha estat excel·lent, des de les tutories o de 
les pròpies àrees s'han incorporat eines i 
estratègies que necessàriament fan que 
l'alumnat creixi en les seves habilitats socials i  
amb la manera de afrontar la seva cohesió 
grupal.	
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FORMACIÓ EN 
PRÀCTIQUES 
RESTAURATIVES AL CEIP 
S'INDIOTERIA	

CEIP 
S'Indioteria	

28	 21	 21	 Ricard 
Vila	

El nombre molt alt de participants (75%) , 
juntament amb la implicació de tot l'equip 
directiu del centre permet assegurar que les 
dinàmiques , estratègies i actituds seran 
implementades a tot a centre.  La implicació 
i transferència dels participants ha estat 
excel·lent, des de les tutories o de les pròpies 
àrees s'han incorporat eines i estratègies que 
necessàriament fan que l'alumnat creixi en 
les seves habilitats socials i  amb la manera 
de afrontar la seva cohesió grupal.	

LA MEDIACIÓ 
ESCOLAR: PRÀCTIQUES 
RESTAURATIVES A L'IES 
SAN MARÇAL	

IES Sant Marçal	 30	 14	 13	 Ricard 
Vila	

Nombre baix de participació i no sols a nivell 
(28% del centre) si no també al fet de  les 
persones que acaben en relació a les 
inscrites, és molt evident que  aquestes dades 
no permeten assegurar una implementació 
com a centre.  La implicació i transferència 
dels participants ha estat "justateta", des de 
les tutories o de les pròpies àrees  no s'han 
modificat estratègies que permeten millorar 
les relacions dins el propi grup., sols s'han fet 
petites aplicacions com a tasques del curs.	

CONVIVÈNCIA I 
EDUCACIÓ 
EMOCIONAL A L'EOEP 
PALMA 2	

Seu EOEP 
Palma 2	

40	 13	 11	 Ricard 
Vila	

El llista inicial va ser de tot l'equip, però la 
realitat és que el grup  que tenia disponibilitat 
i  voluntat era molt més reduït, La feina de 
estructurar materials informacions i  
experiències per tal de disposar  d'una bona 
eina és interessant però pot ser no era la 
prioritat de la major part del grup.	

ESTRATÈGIES DE 
MILLORA EDUCATIVA 
AL CEIP GÈNOVA	

CEIP Gènova	 32	 13	 12	 Ricard 
Vila	

Un equip inicialment poc donat a la 
formació, cada sessió s'han implicat d'una 
forma clara i evident compartint les dificultats 
i els èxits de les aplicacions amb l'alumnat. 
S’ha fet una 1ª introducció al A. cooperatiu, 
que ha interessat  molt i possiblement sigui el 
camí per un segon any de formació.	



 
TÍTOL CENTRE Hores Admesos Certificats Assessors VALORACIÓ 
LA MILLORA DE LA 
CONVIVÈNCIA COM A 
EINA PER L'ÈXIT 
ESCOLAR A L'IES JOSEP 
FONT I TRIAS	

IES Josep Font i 
Trías	

28	 27	 26	 Ricard 
Vila	

El nombre de participants permet assegurar 
una implementació i transferència en el 
centre.  Sembla que a hores d'ara hi ha 
algunes propostes d'actuació per tal que les 
relacions entre l'alumnat millori, i que aquest 
fet permeti que els conflictes siguin resolts de 
forma més positiva.	

CONVIVÈNCIA I 
EDUCACIÓ 
EMOCIONAL AL CEIP 
FELIP BAUÇA	

CEIP Felip 
Bauçà	

26	 15	 12	 Ricard 
Vila	

El nombre de participants, juntament amb el 
fet de la participació de tot l'equip directiu  si 
que permet assegurar una implementació 
com a centre.  La implicació i transferència 
dels participants ha estat excel·lent, des de 
les tutories o de les pròpies àrees s'han 
incorporat eines i estratègies que 
necessàriament fan que l'alumnat creixi en la 
seva cohesió grupal.	

INNOVEM AL CCEE 
PINYOL VERMELL: LA 
TRANSFERÈNCIA DE LA 
INNOVACIÓ	

CCEE Pinyol 
Vermell	

42	 21	 21	 Ricard 
Vila	

De les formacions d'aquest curs  era la que  
significava un major repte, especialment pel 
fet que ser un centre amb alumnat molt 
afectat i les estratègies metodològiques 
suposen nivells de coordinacions molt 
elevats.  La implicació i transferència dels 
participants ha estat excel·lent, des de les 
tutories o de les pròpies àrees s'han 
incorporat eines i estratègies que millora  el 
treball col:laboratiu.	

METODOLOGIES 
D'APRENENTATGE AL 
CEIP GABRIEL COMAS I 
RIBAS D'ESPORLES	

CEIP Gabriel 
Comas i Ribas	

60	 32	 30	 Tomàs 
Siquier	

Formació que ha combinat treball per 
ambients i projectes de treball. Ha resultat 
una formació massa llarga on ha estat difícil 
prendre acords degut a la composició 
heterogènia del claustre. Tot i això, fnalment 
s'han pogut establir alguns acords 
consensuats pel proper curs.	
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VIVIM LES 
MATEMÀTIQUES AL 
CEIP SES QUARTERADES	

CEIP Ses 
Quarterades	

25	 11	 11	 Tomàs 
Siquier	

Formació de continuïtat en matemàtiques 
manipulatives. Tot i la implicació, bona 
predisposició del professorat i el bon 
funcionament de les sessions de ponència 
externa (Daniel Ruiz) la baixa participació del 
clasutre dificulta la introducció de 
modificacions en l'organització del centre. 	

TREBALLAM UNA NOVA 
METODOLOGIA AL 
CEIP CAS SABONERS	

CEIP Cas 
Saboners	

30	 17	 16	 Tomàs 
Siquier	

Formació d'ambients on hi participen de 
forma activa les comunitats de petits i 
mitjans. L'equip directiu està present en la 
formació però no forma part de l'equip 
impulsor de la formació i de del canvi 
metodològic en el centre. Aquest fet dificulta 
la continuïtat de la formació.	

ELS AMBIENTS 
D'APRENENTATGE AL 
CEIP URBANITZACIONS	

CEIP 
Urbanitzacions	

30	 23	 21	 Tomàs 
Siquier	

La proposta formativa inicial estava 
centrada en el treball per ambients. Per tal 
d'implicar a una major part del claustre es 
varen introduir els projectes de treball com a 
contingut de la formació. El procés intern del 
centre ( elecció d'equip directiu) ha dificultat 
la presa d'acords per introduir modificacions 
en la línia metodològica del centre.	

CREAR ALUMNES 
LECTORS I ESCRIPTORS 
PER A TOTA LA VIDA AL 
CEIP PARE BARTOMEU 
POU	

CEIP Pare 
Bartomeu Pou	

30	 36	 34	 Tomàs 
Siquier	

Formació de continuïtat. La valoració 
general és molt positiva per la implicació i 
participació del claustre. En aquests dos 
cursos s'han introduït nombroses 
modificacions metodològiques en el 
funcionament del centre i en el treball de la 
competència lingüística.	

L'APRENENTATGE 
COOPERATIU A L'IES 
SON FERRER 

IES Son Ferrer 20 23 22 Tomàs 
Siquier 

Formació inicial en Aprenentatge 
Cooperatiu. S'han introduït alguns canvis 
metodològics (dinàmiques de cohesió, 
estructures cooperatives i quaderns de 
l'equip) però falta establir acords de claustre 
que permetin l'aplicació d'aquests 
aprenentatges en la dinàmica del centre. 
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APRENENTATGE 
COOPERATIU I 
PROJECTES DE TREBALL 
A L'IES CTEIB	

IES CTEIB	 20	 14	 10	 Tomàs 
Siquier	

Formació inicial en projectes de treball 
combinada amb la introducció d'aspectes 
bàsics d'aprenentatge cooperatiu. La 
valoració és molt positiva però està 
condicionada per la baixa participació del 
claustre.	

PROJECTES DE TREBALL 
I MATEMÀTIQUES AL 
CEIP XALOC	

CEIP Xaloc	 30	 19	 17	 Tomàs 
Siquier	

Formació de continuïtat en l'àmbit 
matemàtic que s'ha combinat amb la 
introducció del treball per projectes 
(ponències a càrrec d'un membre del 
claustre). De cara al proper curs plantegen 
un canvi en l'itinerari formatiu (educació 
emocional) però reclamen un assessorament 
puntual per al seguiment de les 
modificacions introduïdes durant aquest curs.	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FORMACIÓ INTERCENTRES: 8 activitats 
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COS I GÈNERE: 
PROJECTES 
TRANSVERSALS DES DE 
L'ART CONTEMPORANI 

IES Santanyí, 
IES Binissalem, 
IES Guillem 
Colom 
Casasnoves, 
Escola Superior 
Disseny, IES Ses 
Estacions 

30 13 12 Jose A. 
Vega 

 Valoració molt positiva per part dels 4 
centres de secundària participants al FiC, 
tant de la formació en els tres línies 
plantejades: identitat de gènere, cos i 
moviment, i performance; així com feina 
realitzada al museu i la transferència a les 
aules amb l’elaboració final de 4 
performances. Cada centre donarà 
continuïtat a la tasca realitzada. 

TREBALL PER 
PROJECTES 

CEIP Robert 
Graves i CEIP 
Fornalutx 

20 10 9 Melanie 
Cañellas 

Aquest FIC va donar resposta a dos centres 
petits de la Serra, encara que va costar 
entendre la nova idea de formació en 
centres i la implicació que cal per la seva 
part, es valora positivament, ja que els 
participants han trobat que la resposta 
donada s'ha ajustat a les seves necessitats 
de centre petit. 

BIBLIOTEQUES 
ESCOLARS EN ACCIÓ 

CEP de Palma 25 14 11 Melanie 
Cañellas 

Formació intercentres valorada molt 
positivament, han estat un grup molt 
participatiu, actiu i autònom. Es proposa 
donar continuïtat el curs vinent. 

L'EDUCACIÓ A 
DISTÀNCIA, EL DISSENY 
D'ENTORNS VIRTUALS I 
TASQUES ON-LINE 

Palma 20 31 19 Pilar 
Melchor 

Molt positiva. La educació a distància dona 
resposta a un gran nombre d'alumnat. La 
formació i l'estandardització de les aules 
virtuals és clau per a l'èxit d'aquests alumnes, 
la qual cosa és una de les conclusions que 
els centres han esbrinat amb les ponències 
de la IOC. 
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ESTRATÈGIES 
AFAVORIDORES 
D'ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT DINS 
L'EDUCACIÓ INFANTIL 
0-3 

Centres de 
Calvià 

24 14 13 Mª Mar 
Gutiérrez 

Ha donat una oportunitat de col·laboració i 
formació en xarxa de deu escoletes on hi ha 
hagut una part de formació de 
coordinadores però també implicació 
d'educadores. Ambdues característiques 
han estat claus en l'èxit de la formació. 
Important l'ajuda de l'entorn virtual en 
aquests casos. 

ELS AMBIENTS 
D'APRENENTATGE AL 
PRIMER CICLE. EEI FLOR 
DE MURTA- EEI SA 
GALLINETA ROSSA 

EEI Flor de 
Murta i EEI Sa 
Gallineta 
Rossa 

30 10 10 Pilar 
Cuenca 

Aquesta formació ha donat l'oportunitat de 
col·laborar a dues escoletes que tenien una 
mateixa necessitat. Les coordinadores a més 
s'han format a part i la resta de mestres s'han 
implicat en les transformacions que s'han 
produït als espais però també al canvi de 
mirada a partir de les ponències, reflexions, 
diàlegs... Els horaris de feina i les hores de 
formació a vegades han superat i han 
demanat un esforç molt gran als grups. 

AMBIENTS 
D'APRENENTATGE I EL 
TREBALL DE LES 
EMOCIONS. EEI SON 
ROCA- EEI VERGE 
SALUT 

EEI Son Roca i 
EEI Verge de la 
Salut 

25 24 21 Pilar 
Cuenca 

Valoració molt positiva que ha donat 
resposta a les necessitats de les dues 
escoletes. L'acompanyament de na Pusy ha 
estat primordial en tots els canvis i en 
l'evolució feta. Els dos equips han estat 
totalment implicats i la seva actitud ha estat 
de reflexió, de compartir i oberta a totes les 
propostes. El lideratge de les coordinadores 
de les dues escoletes ha estat clau en la 
motivació dels dos equips. 

INTERVENCIÓ 
METODOLÒGICA 
BASADA EN 
APRENENTATGES REALS 
I CONSTRUCTIUS (ABP) 

IES Antoni 
Maura i IES Ses 
Estacions 
(Formació a 
distància) 

20 14 14 Pilar 
Melchor 

Molt positiva. El professorat i la coordinadora 
(que és clau per a la formació d'aquest 
equip) han estat molt implicats en totes les 
dinàmiques proposades i volen seguir formar-
se per donar resposta a les necessitats dels 
seus alumnes. 

 



 
2.3. Avaluació sobre formacions d’ àmbit: 

 
FORMACIONS D’ÀMBIT OFERTADES PEL CEP DE PALMA: 28 activitats 
 

TÍTOL CENTRE Hores Admesos Certificats Assessors VALORACIÓ 
TOT HO PODEM 
EXPRESSAR AMB 
MÚSICA 

CEP de Palma 
i Conservatori 
Superior de 
Música IB 

20 23 23 Pep 
Carayol 

Formació impartida per quatre experts 
vinguts de Catalunya creadors i 
practicants del mètode Remis St Cugat 
que relaciona música i moviment en un 
enfocament metodològic que respecta la 
llibertat de l'infant i fomenta la seva 
creativitat. Les seves propostes 
metodològiques s'han transferit a l'Centor 
Integrat Son Serra 

DISSENY INTERACTIU I 
PLATAFORMES DE 
CREACIÓ 
 

Escola Superior 
de Disseny de 
les Illes Balears. 

20 27 24 Pep 
Carayol 

Formació específica per al col·lectiu de 
l'Escola Superior de Disseny i per a mestres 
de taller. Posada al dia d'aquest col·lectiu 
relacionada amb aplicacions i eines 
digitals d'edició i de maquetació i de 
plantejaments didàctics atenent a les 
noves realitats i a les inquietuds i 
expectatives del professorat i de l'alumnat 
del centre 

CREACIÓ I POSADA EN 
FUNCIONAMENT D'UN 
SERVEI DE MEDIACIÓ 
ESCOLAR 

CEP de Palma 36 39 38 Ricard 
Vila 

Fa temps valorarem la necessitat de dotar 
als centres educatius les eines pertinents 
per tal de poder assumir com a tasca 
pròpia la formació de tots els membres de 
la comunitat educativa que vulgui 
participar en les mediacions escolars. El 
nombre de persones i centres ha permès 
que al menys 12 centres han pogut posar 
en funcionament el seu servei de 
mediació i 13 centres han pogut o bé 
reactivar-lo o bé "millorar-lo". 

 



 
TÍTOL CENTRE Hores Admesos Certificats Assessors VALORACIÓ 
EDUCAR I CONVIURE. 
L'ACTUACIÓ DE LA 
COORDINACIÓ DE LA 
CONVIVÈNCIA. 

CEP de Palma 30 41 36 Ricard Vila Activitat conjunta amb convivexit. La 
figura de coordinador de convivència 
requereix un acompanyament 
formatiu per tal de reforçar la seva 
presència en el dia a dia del centre. 
Mostrar, compartir, valorar, resoldre, 
són coses que hem pogut fer en 
aquest curs. Se proposa continuïtat. 

L'ALUMNE TUTOR, 
TUTORIA ENTRE IGUALS 

IES Josep Font i 
Trias 

8 64 58 Ricard Vila Formació provocada per la demanda 
de reconeixement del IES Josep font i 
Trias i sense massa recorregut com a 
formació, atès que no hem seguint en 
cap moment la seva transferència. 

ELS PROJECTES A 
SECUNDÀRIA: 
MOTIVACIÓ, CANVI I 
APRENENTATGE 

CEP de Palma 35 48 41 Guadalupe 
Caballero 

Valoració molt positiva pel professorat 
participant. Es valoren especialment 
bé totes les ponències, tant les més 
expositives com la de divulgació de 
pràctiques de projectes a altres 
centres. Les dificultats trobades han 
estat el nombre de participants, sobre 
tot, a l'hora de compartir l'avaluació i 
la transferència, ja que no tothom té el 
mateix nivell d'exigència. 

LLEGIM I ESCRIVIM EN 
PARELLA 

CEP de Palma 30 12 10 Guadalupe 
Caballero 

Valoració positiva. El fet de ser un 
nombre reduït i de visitar els diferents 
centres facilita el seu coneixement i 
compromís de feina. Les dificultats 
trobades han estat els requisits per 
formar part del programa des del 
GRAI i la transferència al principi de la 
formació. Tots els centres mantenen el 
seu compromís per al curs que ve i 
mostren interès per ser partíceps 
d'altres programes formatius del GRAI. 



 
TÍTOL CENTRE Hores Admesos Certificats Assessors VALORACIÓ 
COM CONVERTIR 
L'ESCOLA EN UN ESPAI 
DE CREACIÓ? 
ECOSISTEMES PLENS DE 
VIDA 

CEP de Palma 30 42 37 Pilar Cuenca Valoració molt positiva de la formació. 
Els quatre ponents han enriquit la 
mirada de la creativitat dins les aules 
des de diferents eixos competencials. 
Varen quedar fora de la formació 
unes 80 persones que s’havien inscrit. 

VIATGE A L'INFINIT. LA 
CULTURA MATEMÀTICA 
PER COMPRENDRE EL 
MÓN 

CEP de Palma 25 27 22 Pilar Cuenca El seminari ha permès seguir 
aprofundint en aspectes de la 
competència matemàtica dins la vida 
de les comunitats que conviuen dins 
les escoles i també ha permès la 
reflexió, compartir experiències, 
estratègies, pensaments...al voltant de 
la funció social i de construcció que 
tenen les matemàtiques dins els 
ecosistemes de les escoles. 

LES COMPETÈNCIES 
MATEMÀTIQUES I EL 
PROJECTE COL·LECTIU 
DE L'AULA 

CEP de Palma 30 46 36 Pilar Cuenca La formació ha inclòs mestres de les 
dues etapes educatives infantil i 
primària cosa molt positiva per 
entendre i poder enriquir els processos 
matemàtics que es donen a diferents 
edats i realitats evolutives pel que fa a 
l'ús del llenguatge matemàtic per 
comprendre el món i construir els 
projectes col·lectius d'infants i adults, 
juntament amb les famílies. Ens hem 
apropat i aprofundit en dinàmiques i 
històries i projectes d'aula on les 
matemàtiques són indispensables per 
ser competents dins la nostra societat. 
Varen quedar fora de la formació 
unes 50 persones que s’havien inscrit. 

 
 



TÍTOL CENTRE Hores Admesos Certificats Assessors VALORACIÓ 
ESPAIS I CULTURA 
D'INFÀNCIA 

CEP de Palma 15 98 87 Pilar Cuenca Valoració molt positiva i que ha 
centrat les ponències en una part de 
fonamentació teòrica i en una part de 
compartir experiències d'escoles que 
ja fa anys que estan fent feina amb 
aquesta manera de fer. El fet de tenir 
a na Pusy com a col·laboradora ha 
estat un èxit pel que fa al disseny i a la 
fonamentació que era tan necessària 
a tota l'Illa. Hem pogut donar resposta 
a una gran quantitat de centres que 
demanaven una iniciació en aquesta 
metodologia. 

L'AVENTURA 
D'INNOVAR. 
PROPOSTES PEL CANVI 
METODOLÒGIC 

CEP de Palma 15 32 28 Tomàs Siquier Formació centrada en l'exposició de 
diferents propostes innovadores. S'han 
presentat continguts d'a. cooperatiu, 
projectes, aprenentatge basat en el 
pensament i avaluació formativa). La 
valoració general és positiva i es 
proposa la continuïtat de la formació, 
ja sigui repetint la proposta 
d'introducció o amb una formació 
d'aprofundiment. 

CENTRES EDUCATIUS AL 
SEGLE XXI: 
METODOLOGIA,COMU
NICACIÓ,COL·LABORA
CIÓ,INFRAESTRUCTURA 

IES Joan 
Alcover 

38 23 17 Carme Frau Valoracions molt positives,  pels 
recursos aportats i per les dinàmiques 
de les sessions. Es proposa continuïtat 
amb modificacions. 

JO SOM INTEL·LIGENT 
AMB LA PARAULA I 
AMB EL COS...TOTES I 
TOTS SOM 
INTEL·LIGENTS! 

CEP de Palma 24 25 21 Mª Mar 
Gutiérrez 

El treball de les intel·ligències múltiples 
com a instrument d'atenció a la 
diversitat, molt ben valorat el clima de 
participació aconseguit i la implicació 
del grup. Per millorar-lo acotaria 
l'etapa a la qual va dirigit. 

 



 
 

TÍTOL CENTRE Hores Admesos Certificats Assessors VALORACIÓ 
L'ENSENYAMENT I 
L'APRENENTATGE DE LA 
COMPETÈNCIA ORAL A 
LES AULES. ORALITAT 
REFLEXIVA 

CEP de Palma 20 30 25 Mª Mar 
Gutiérrez 

Formació per treballar l'oralitat molt 
bona acceptació  a nivell de grup; 
amb la ponent s'ha acordat la 
continuació el proper curs a petició 
del grup participant. 

APLICACIONS I EINES 
DIGITALS A 
L'APRENENTATGE 
BASAT EN PROJECTES 

CEP de Palma 20 25 23 Pilar Melchor Formació de projectes amb eines 
digitals. Els ponents varen empoderar 
a tots els participants. Valoració molt 
positiva, els participants demanen una 
altra formació d'eines d'avaluació 
amb els ponents. 

FLIPPED CLASSROOM: 
LA TEORIA A CASA I ELS 
DEURES A CLASSE 

CEP de Palma 15 28 20 Pilar Melchor Formació específica del model flipped 
classroom per a tot els nivells 
educatius. Valoració molt positiva, 
professors que varen quedar fora 
demanen una altra formació el proper 
curs. 

ELS VÍDEOS MUSICALS 
COM A EINES PER 
TREBALLAR LA 
COMPETÈNCIA ORAL A 
L'AULA D'ALEMANY 

CEP de Palma  10 20 17 Melanie 
Cañellas 

Formació específica per al col·lectiu 
de professorat d'alemany. Valoració 
molt positiva per part dels participants, 
presència de la cònsul alemanya el 
dia de la presentació. 

JOLLY PHONICS COM 
A METODOLOGIA PER 
APRENDRE ANGLÈS 

CEP de Palma 20 24 15 Melanie 
Cañellas 

Formació específica per al col·lectiu 
de mestres d'anglès, valorada molt 
positivament. L'aplicació a l'aula va 
gaudir d'un feedback amb la ponent, 
fet molt positiu. Pot ser aquesta 
formació es podria tornar a oferir per 
al professorat de llengües de primària i 
no només per als d'anglès. 

 
 
 



TÍTOL CENTRE Hores Admesos Certificats Assessors VALORACIÓ 
EL NOU PERFIL DEL 
DOCENT D'ANGLÈS. 
CEP DE PALMA 

CEP de Palma 30 31 19 Melanie 
Cañellas 

Formació conjunta amb APABAL, la 
idea inicial d'aquesta col·laboració 
era bona, però el resultat final de 
l'activitat no ha estat l'esperat per als 
participants, el títol deia nou perfil i ha 
estat impartit per personal jubilat. 

LA SUITE DE DANSES EN 
J.S. BACH. ESTRATÈGIES 
PEDAGÒGIQUES 
D'APLICACIÓ A L'AULA 

Conservatori 
de música i 
CEP de Palma 

17 28 19 Jose A. Vega Proposta innovadora de treball 
corporal a partir de coreografies 
corporals individuals i grupals de les 
danses de J.B. Bach. Formació 
específica per als docents del 
conservatori de música amb una 
valoració molt positiva de la 
formadora i de la formació en general. 

NOVES 
METODOLOGIES PER A 
LA CULTURA I 
LLENGÜES CLÀSSIQUES 
DEL SEGLE XXI 

Palma 20 25 18 Jose A. Vega Formació específica per al col·lectiu 
de professors de Llengües clàssiques 
per compartir i aprofundir sobre noves 
formes d’ensenyar la cultura clàssica. 
Valoració molt positiva. 

COOPEDAGOGIA 
MOTRIU: LA 
PEDAGOGIA DE LA 
COOPERACIÓ A 
L'EDUCACIÓ FÍSICA 

Poliesportiu 
Sant Ferran-
CEP-CEIP Sa 
Indioteria 

25 33 27 Jose A. Vega Formació amb molt bona acollida pel 
col·lectiu d’EF amb una gran 
participació de docents. Valoració 
molt positiva amb el compromís de 
continuar amb un FiC el curs vinent 
per seguir compartint i creant en la 
línia de la coopedagogia motriu. 

PLA ESTRATÈGIC PER A 
LA MILLORA ALS CEPA: 
UNA PROPOSTA DE 
FORMACIÓ DES DE LA 
PRÀCTICA 

CEP de Palma 17 31 28 Jose A. Vega Formació amb molt bona acollida pel 
col·lectiu dels centres d’adults amb 
una gran participació de docents en 
l’elaboració d’un pla estratègic de 
millora en els seus CEPA. Implicació 
d’equips directius i docents d’una 
mateix centre. Valoració molt positiva. 

 
 



TÍTOL CENTRE Hores Admesos Certificats Assessors VALORACIÓ 
LA COMPETÈNCIA 
CIENTÍFICA, 
TECNOLÒGICA I 
PENSAMENT CRÍTIC A 
LES CIÈNCIES I 
TECNOLOGIA 

Palma 30 29 12 Jose A. Vega Aquesta formació volia potenciar el 
treball competencial científic i tècnic 
a partir de l’elaboració de propostes 
d’aplicació a l’aula. S’ha potenciat la 
participació dels docents tant 
presencialment com virtualment, amb 
una valoració positiva de l’activitat. 

MINDFULNESS PER A 
DOCENTS  

CEP de Palma/ 
CEIP Rafal Vell 

16 33 28 Remei 
Fernández 

Formació molt adequada per donar 
resposta a aquesta necessitat per part 
del professorat. Ponent excel·lent. 
Assistents implicats i compromesos. 
Activitats d'aplicació i transferència a 
l'aula molt ben desenvolupades i 
documentades. Comentaris i 
valoracions dels assistents a la 
formació, molt positius. 

MÚSICA I ATENCIÓ 
PLENA COM A RECURS 
PER A GESTIONAR 
EMOCIONS I REDUIR 
L'ESTRÉS 

CEP de Palma 14 20 18 Remei 
Fernández 

Formació específica per a professorat 
especialitzat en educació musical de 
tots els nivells educatius Assistents 
implicats i compromesos. Activitats 
d'aplicació i transferència a l'aula molt 
ben desenvolupades i documentades. 
Comentaris i valoracions dels assistents 
a la formació, molt positius. 

MINDFULNESS A L’AULA CEP de Palma 
i Es Baluard 

16 35 32 Remei 
Fernández 

Formació molt adequada per donar 
resposta a aquesta demanda per part 
del professorat. Ponent excel·lent. 
Assistents implicats i compromesos. 
Activitats d'aplicació i transferència a 
l'aula molt ben desenvolupades i 
documentades. Comentaris i 
valoracions dels assistents a la 
formació, molt positius. 

 
 



2.3.  Avaluació sobre jornades i congresos: 
 

JORNADES: 1 activitat 
 

TÍTOL CENTRE Hores Admesos Certificats Assessors VALORACIÓ 
UN UNIVERS PER 
DESCOBRIR. ELS 
PROJECTES DE TREBALL 
(9 i 10 juny 2017) 

UIB.  Edificis 
Guillem Cifre 
de Colonya i 
Anselm 
Turmeda 

10 194 176 Carme Sáez 
 

Molt positiva, amb experiències, 
conferències, tallers i exposicions de 
materials per fomentar la participació 
activa dels assistents, molt interessants. 
Tot un èxit.  

 
2.4.  Avaluació sobre altres formacions: 

 
            No s’han contemplat durant aquest curs escolar. 
 

2.5.  Activitats anul·lades: 
 

TÍTOL CENTRE Hores Admesos Certificats Assessors MOTIU DE L’ANUL·LACIÓ 
Aprenentatge 
cooperatiu II a l’IES 
Madina Mayurqa 

IES Madina 
Mayurqa 

25 0 0 Carme Sáez En el moment de començar la 
formació el nombre de participants no 
era suficient i no hi havia implicació 
clara de l'equip directiu 

Ciutadania digital i 
educació 

Formació 
d’àmbit 

15 0 0 Pep Carayol Aquesta formació finalment no se va 
ofertar i es decideix ajornar-la per al 
curs 2017-18. 

Una comunitat d’aula 
que aprèn amb sentit: 
la competència 
matemàtica per a la 
vida 

Formació 
d’àmbit per al 
col·lectiu de 
secundària 

17 0 0 Jose A. Vega Aquesta formació es va oferir al tercer 
trimestre i el nombre d’inscripcions va 
ser molt baix. Per aquest motiu es va 
anul·lar aquesta activitat. S’ofertarà 
durant el 1r trimestre del curs 2017-18. 

Educació emocional, 
convivència saludable 
i societat: educant les 
emocions 

APF (Jornades) 12 0 0 Remei 
Fernández i 
Ricard Vila 

Aquesta formació finalment no se va 
ofertar. Des del SFP es varen repartir les 
temàtiques de les jornades dels 
diferents CEP i aquesta temàtica va 
passar al CEP de Manacor. 



 

ESTADES EN EMPRESES: 4 activitats 
 

Centre Hores Nom del participant Tasca assessora Valoració 

Hospital Universitari 
Son Espases (FCT)  
Palma 

63 Silvia Estaràs Ferragut 
IES Marratxí 

Seguiment de l’estada i avaluació. 
Jose A. Vega  – director CEP Palma 

Certificada. La participació i la 
implicació és molt elevada en 
l’EE. Molt bona valoració tant per 
part de l’empresa com del 
participant. 

Molí des Torrent 
Santa Maria 

50 Roser Montserrat Rosselló 
IES Calvià 

Seguiment de l’estada i avaluació. 
Jose A. Vega  – director CEP Palma 

Certificada. La participació i la 
implicació és molt elevada en 
l’EE. Molt bona valoració tant per 
part de l’empresa com del 
participant. 

La fundació social 
La Sapiència (FCT) 
Palma 

100 Mª Àngels Morro Pallicer 
IES Ramon Llull 
  

Seguiment de l’estada i avaluació. 
Jose A. Vega  – director CEP Palma 

Certificada. La participació i la 
implicació és molt elevada en 
l’EE. Molt bona valoració tant per 
part de l’empresa com del 
participant. 

CEIP Gabriel 
Valseca (FCT) 
Palma 

48 Mª José Duran Serra 
IES Ramon Llull 
 

Seguiment de l’estada i avaluació. 
Jose A. Vega  – director CEP Palma 

Certificada. La participació i la 
implicació és molt elevada en 
l’EE. Molt bona valoració tant per 
part de l’empresa com del 
participant. 

 

 
 
 
 



 
 
3. Comparativa de les formacions amb els cursos anteriors 

 
La comparativa de les formacions amb els cursos anteriors es presenta en relació a: 
 

A) Modalitats dels esdeveniments 
 

 CURS 2016-17  CURS 2015-16 
Modalitat  Nombre % Hores % Modalitat  Nombre % 
Formacions de centres 10 7,30 375 9,31 Projectes Millora 

centre 
15 13,51 

Formacions en centres 89 64,96 2810 69,74 Seminari de formació 
a centre + Taller + 

Assessorament entre 
iguals  

51 45,95 

Formacions intercentres 8 5,84 194 4,82 Seminari de formació 
de zona 

6 5,41 

Formacions d’àmbit 29 21,17 640 15,88 Curs + Seminari CEP 27 24,32 
Activitats puntals de formació 1 0,73 10 0,25 Jornades 4 3,6 
 - - - - Grup de treball 5 4,50 
 - - - - Trobada pedagògica 3 2,70 

TOTAL 137 100 %  100%  111 100 % 
 

L’oferta formativa ha augmentat comparativament de forma notable durant els darrers cursos escolars.  
L’equip pedagògic del CEP de Palma vol manifestar manifestar que s´han assumit un total de 107 formacions a centres durant el 
present curs (72 FC el curs passat), però s'ha de tenir en compte que tenim dubtes que la qualitat de la formació i la resposta a les 
necessitats dels centres hagi estat sempre l’adequada, ja que no s’ha pogut atendre d’una forma directa a tots els centres.  
L'equip troba que es podria haver arribat a un grau més alt de qualitat a les formacions amb més presència i més actuacions de 
pràctica reflexiva, tot i que els resultats dels qüestionaris d'avaluació han estat satisfactoris. Aquest fet s´ha compensat, en gran 
mesura, per la implicació i dedicació personal dels assessors.  
Els docents han valorat positivament que la formació s´hagi duit a terme al seu centre atenent les seves necessitats formatives, tot i 
que alguns esperaven una formació més transmissiva. 
 
 



 
 
Destacar el considerable augment dels  FeC (seminaris de formació a centres) que durant el curs passat vàrem donar resposta a 
35 centres i durant aquest curs a 89 centres, pràcticament el triple. Sense deixar de comentar que hem assessorat també 10 
Projectes d’ Innovació Pedagògica a través de 10 FdC. 
També fer constar la notable davallada de les formacions d’ àmbit al CEP (cursos i seminaris) que han passat de 71 formacions 
(curs 2014-15) a 27 formacions (curs 2015-16) i a 29 formacions durant el present curs escolar. 
S’ha de reconèixer la gran feina, implicació i dedicació de l’equip pedagògic del CEP de Palma a totes les formacions. 
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B) Distribució per assessories dels esdeveniments 
 
Assessories CURS 2016-17 Nombre % 
 Metodologies d'aprenentatge 33 24,09 
 Convivència i educació emocional 26 18,98 
 Millora de les competències lingüístiques 25 18,25 
 TIC i competència digital 20 14,60 
 Educació inclusiva 14 10,22 
 Actualització científica, tècnica i de col·lectius   
 específics 

11 8,03 

 Direcció 8 5,84 
                                                                            TOTAL 137 100 % 

 
La comparativa d’aquest apartat s’ha de fer tenint en compte que la prioritat de les formacions durant aquest curs escolar han 
estat les Formacions a centres, amb un seguiment i assessorament directe per part de tot l’equip d’assessors i això ha fet que 
s’hagi reduït el nombre de formacions per assessor en alguns casos. Durant aquest curs en general ha hagut un augment 
considerable en les formacions a centres de totes les assessories. També s’ha fet el seguiment de les estades en empreses per 
part del director del CEP, ajudant al SFP. 
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La comparativa d’aquest apartat no és possible ja que amb la nova convocatòria per cobrir les places d’assessors als CEP, el 
perfil de l’assessoria ha canviat. Per aquest motiu s’indiquen les assessories d’anys anteriors i les noves del present curs.  

 
 
 

 CURS 2015-16 CURS 2014-15 
Assessories Nombre % Nombre % 
Tecnologia de la informació i la comunicació 21 18,92 21 17,07 
Llengües estrangeres 22 19,82 30 24,39 
Direcció 14 12,61 10 8,13 
Educació Primària 11 9,91 12 9,76 
Formació Professional 12 10,81 13 10,57 
Educació Infantil   10 9,01 15 12,20 
Educació Secundària (estan inclosos els dos 
àmbits: àmbit social i lingüístic – àmbit científic i 
tecnològic). Secretaria del CEP 

21 18,92 22 17,89 

TOTAL 111 100 % 123 100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C) Distribució per línies estratègiques dels esdeveniments 
 
 CURS 2016-17 
 Línies estratègiques  Nombre % 

 1. Metodologies d'aprenentatge 78 56,93 
 2. Convivència i educació emocional 23 16,79 
 3. Gestió d'equips i coordinació docent 1 0,73 
 4. Educació inclusiva 5 3,65 
 5. Millora de les competències lingüístiques 10 7,30 
 6. TIC i competència digital 9 6,57 
 7. Actualització científica, tècnica i de col·lectius específics 11 8,03 
 8. Comunitat educativa d’aprenentatge 0 0 

                                                                                           TOTAL 137 100 % 
 

 CURS 2015-16 CURS 2014-15 
Línies prioritàries Nombre % Nombre % 
1. Actualització en àrees i matèries instrumentals i mòduls de 
la formació professional. 

53 47,75 31 25,20 

2. Aplicació de les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació (TIC) a l’aula. 

17 15,32 11 8,94 

3. Ensenyament de i en llengües estrangeres. 5 4,50 39 31,71 
4. Gestió de centres, qualitat i desenvolupament 
professional. 

36 32,43 42 34,15 

TOTAL 111 100 % 123 100 % 
 

De la mateixa forma que a l’apartat anterior, amb la nova normativa que regula la formació del professorat, no s’ha pogut fer una 
comparativa de les modalitats formatives, passa el mateix amb les línies prioritàries, ja que de 4 LP hem passat a 8 Línies Estratègiques 
(no només ha canviat el nombre, sinó també el seu nom). 
La única que podríem comparar seria la de TIC, on el seu contingut és el d’ afavorir i consolidar millores metodològiques aprofitant 
aplicacions i recursos digitals a l’aula i al centre, on hem passat d’ 11 activitats formatives (curs 14-15) a 17 durant el curs 15-16 i a 9 
durant el present curs.  
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D) Anàlisi qualitatiu i quantitatiu de l’ àmbit territorial dels esdeveniments del CEP: Àmbit CEP, autonòmic, illa,  
         formació en centres. 
 
  CURS 2016-17 CURS 2015-16 
 ÀMBIT TERRITORIAL DELS ESDEVENIMENTS CEP Palma % CEP Palma % 

1. Formació en centres. 107 78.10 74 66,67 
2. CEP. 0 0.00 25 22,52 
3. Autonòmic. 1 0.73 1 0,90 
4. Illa. 29 21.17 11 9,90 

 TOTAL 137 100 % 111 100 % 
 

  
 
 
Com es pot comprovar, el que destaca notablement és que durant el present curs no hi ha cap activitat d’àmbit CEP Palma i això és 
degut a que les activitats dels diferents CEP ja no es consideren d’aquest tipus sinó d’àmbit illa, ja que estan obertes a tots els docents.  
La gran majoria de les activitats que es desenvolupen dins l’àmbit del CEP de Palma són les formacions a centres, que durant aquest 
curs sumen un total de 107 activitats, és a dir, un 78,10 % del total de la formació, de les quals totes són formacions a centres, i 
augmentant en nombre, ja que donam resposta amb 107 esdeveniments i el curs passat a 99. Per altra banda les activitats d’àmbit illa 
han sofert un gran augment (més del doble) ja que hem passat d’ofertar 11 el curs passat a 29 durant el present; això és degut a que 
hem tengut en compte la línia de compartir entre tots els docents de l’illa seguint les línies del pla quadriennal. Així com d’àmbit 
autonòmic, que s’ha ofertat una formació específica per als docents dels centres d’adults de totes les illes. 
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E) Anàlisi qualitatiu i quantitatiu dels participants en els esdeveniments del CEP de Palma: 
 
        (aquestes dades de participació contemplen docents, coordinadors i ponents) 
 
 
 Curs 2016-17 Curs 2015-16 
Participants Nombre % Nombre % 
Inscrits 5526 100 % dels inscrits 4923 100 % dels inscrits 
Admesos 3703 67,01  % dels inscrits 3227 65,55  % dels inscrits 
Certificats 3172 85,66 % dels admesos 2586 80,14 % dels admesos 

 
 

El percentatge de certificats respecte del nombre d’ admesos no reflecteix la realitat donat que molts dels admesos no confirmen o 
bé no assisteixen. Aquest fet es dona pràcticament a totes les formacions, encara que ha minvat en relació  al curs passat. 
Si comparam aquestes dades amb les del curs anterior podem observar un augment dels docents inscrits que ha passat de 4.923 el 
curs passat a 5.526 durant el present curs escolar, un fet que constata l’interès dels docents per l’oferta formativa del CEP de Palma i 
el seu desenvolupament, tant als centres com al CEP. De la mateixa forma han augmentat els admesos (de 3.227 el curs 2015-16 han 
passat a 3.703 docents) i els certificats d’aquest curs escolar d’una forma molt notable amb aproximadament  600 docents (de 2.586  
el curs 2015-16 han passat a 3.172 docents certificats). La situació administrativa dels admesos ha estat la següent: 
 
 

Participants Nombre % 
Funcionaris 2.018 54,50 % 
Interins 897 24,22 % 
Concertada 434 11,72 % 
Escoletes 69 1,86 % 
Altres 285 7,7 % 

 
 
 
 
 
 
 



F) Anàlisi dels admesos per nivell educatiu: 
 
 Curs 2016-17 Curs 2015-16 
Participants Nombre % Nombre % 
Educació Infantil (0-3 anys)  76 2,40 305 11,79 
Educació Infantil (3-6 anys)  604 19,04 419 16,2 
Educació Primària 1249 39,38 1039 40,18 
ESO  852 26,86 612 23,67 
Batxillerat 139 4,38 107 4,14 
Formació Professional 121 3,81 211 8,16 
CEPA 69 2,18 15 0,58 
CEE 67 2,11 24 0,93 
EOI 4 0,13 101 3,91 
Conservatori * 37 1,17 24 0,93 
Escolesd'Art 34 1,07 0 0 
EOEP  44 1,39 90 3,48 
EAP  150 4,73 113 4,37 
CEP  0 0 8 0,31 
Altres 257 8,1 159 6,15 
 3.703 100 % 3.227 100 % 

 
Aquesta informació deriva de les dades introduïdes a RRHH en relació als destinataris i no es contempla que han participat 
docents de règim especial (han participat docents del conservatori i d’escoles d’art). 
En general, el nombre d’ admesos per nivell educatiu ha augmentat de forma equitativa entre tots els nivells educatius, 
destacant una disminució significativa dels admesos dels col·lectius següents: 

- D’educació infantil de 0 a 3 anys que han passat de 305 participants a 76, degut en gran part a les jornades 
organitzades durant el primer trimestre del curs passat per a aquest col·lectiu a part d’altres formacions a centres 
sol·licitades per ells; durant aquest curs aquest col·lectiu ha estat atès des de l’IEPI a partir d’unes jornades 
d’experiències i des del SFP amb una formació per als coordinadors de les EI. 

- D’ EOEP que han passat de 90 a 44 docents degut a que la seva oferta formativa la promou el Servei de Suport 
Educatiu. 

- S’ha de fer referència a la davallada de docents en formacions de FP, ja que moltes de les activitats d’aquest 
col·lectiu s’han ofertat des del Servei de Formació Professional conjuntament amb l’EBAP. 



 
Destacar l’augment gradual del col·lectiu de secundària que ha estat en més de 200 docents, així com el de primària amb 
una mitjana de 200 participants també.  
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Valoració dels diferents apartats dels informes d’avaluació amb els qüestionaris 10, 11 i 12 de les activitats: 

- Informe 10: activitats puntuals de formació 
- Informe 11: formacions d’àmbit 
- Informe 12: FdC – FeC - FiC 

 
 

Per avaluar totes les nostres activitats formatives s’han utilitzat tres tipus d’informes segons la modalitat formativa que 
s’havia d’avaluar. Aquests informes corresponen als models d’INFORME 10, INFORME 11 i INFORME 12 proposats pel Servei 
de Formació del Professorat a les nostres instruccions per al curs 2016-17. El nombre total d’informes d’avaluació passats als 
nostres docents han estat els següents: 

 
Total Nombre 
Tots els informes 135 
Informes 10 1 
Informes 11 28 
Informes 12 106 
Valoracions realitzades dels informes 10 115 
Valoracions realitzades dels informes 11 567 
Valoracions realitzades dels informes 12 1321 

 
• Valoració general 

 
Informe Act. Puntuals Form. àmbit FeC-FdC-FiC 
Apartat Mitjana Moda Mitjana Moda Mitjana Moda 
La formació m'ha satisfet. 4,46 5 4,43 5 4,12 5 
La formació m'ha generat aprenentatges. 4,38 5 4,47 5 4,27 5 
Mitjana  4,42 5 4,45 5 4,20 5 

 
 

• Valoració dels ponents 
 

Informe Act. Puntuals Form. àmbit FeC-FdC-FiC 
Apartat Mitjana Moda Mitjana Moda Mitjana Moda 
Valoració als qüestionaris  10, 11 i 12 4,29 5 4,45 5 4,20 5 



 
 

• Valoració dels assessors 
 

Informe FeC-FdC-FiC 
Apartat Mitjana Moda 
Valoració  4,28 5 

 
 

La valoració general d’aquest apartat és molt positiva ja que després d’un curs escolar amb la novetat de noves incorporacions 
d’assessors al CEP (canvis en 5 assessories):  convivència, inclusivitat, lingüístic, TIC i metodologies, hem trobat una molt bona 
predisposició per part de tot l’equip d’assessors del CEP al bon funcionament de totes les formacions, així com la resposta i 
participació dels docents, que ha estat molt elevada i positiva, donant la màxima qualitat a les nostres formacions, com proximitat i 
acompanyament en tots els processos formatius i d’assessorament que hem realitzat durant aquest curs. El resultat, en general, és 
d’una gran satisfacció per part de tot l’equip del CEP de Palma tant en la valoració de les activitats ofertades com dels ponents i dels 
assessors, ja que sempre ha estat per damunt de la mitjana del 4’2 amb un 5 de moda.  
Continuarem en aquesta línia de feina contribuint a la millora, acompanyament i formació dels nostres docents en qualsevol de les 
nostres modalitats formatives, sobretot en les formacions a centres com a objectiu prioritari de cara al curs 2017-18. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4. Anàlisi de la realitat dels centres vers la formació 

 
 
L’àmbit del Centre de Professorat de Palma és molt extens i divers, ja que comptam amb pràcticament 300 centres als 
quals hem de donar resposta sempre que ho sol·liciten a través de les formacions a centres i/o amb activitats ofertades 
des del CEP. Es considera molt important atendre a tots els col·lectius a partir de les necessitats detectades pels centres i 
pels mateixos assessors que tenen un contacte directe amb ells. 
La resposta per part dels docents, en general, ha estat molt bona en quant a participació i predisposició a les 
formacions, i així queda reflectit a les memòries de cada una de les formacions i als qüestionaris d’avaluació. 
La figura del coordinador de la formació al centre educatiu és clau per al bon funcionament de la formació i com a 
lligam entre el CEP i el centre. El curs vinent es continua potenciant aquesta figura i es realitzarà una formació 
específica per a tots els coordinadors dels centres educatius que facin formació. 
S’ha notat un gran augment de demandes formatives en el col·lectiu de secundària, als quals hem donat resposta amb 
diverses formacions que han estat valorades als apartats anteriors. 
En general les formacions es desenvolupen en un clima de cordialitat i els participants  responen positivament a les 
dinàmiques i a les activitats proposades durant les sessions. 
Per altra banda, fent una anàlisi més acurada també hem de tenir present una sèrie d’aspectes que hem de seguir 
treballant amb els centres per arribar a un grau de compromís de tots els docents participants a les formacions:  
 
• A vegades és difícil dinamitzar les sessions de reflexió. Els assistents, en general, esperen sessions plenàries de 

ponència i estan poc acostumats a assumir rols protagonistes en les formacions. 
• Dificultat per assegurar l’aplicació i transferència a l’aula dels continguts exposats a la sessió de formació. És 

important continuar la posada en comú i la reflexió en reunions de coordinació (cicle, departament, assessoria, 
claustre, etc.). 

• La puntualitat a les formacions és un altre aspecte a millorar, ja que hem d’establir compromisos més fermes 
d’assistència i puntualitat tant a l’entrada com a la sortida de les formacions. 

• Lligat amb el punt anterior, el curs vinent s’establiran mecanismes d’actuació i compromisos per no començar una 
formació just després d’haver finalitzat les classes, ja que no hi ha espai de descans per al docent i moltes vegades 
tampoc per dinar. Encara que pràcticament s’ha pogut fer a totes, encara manca aquest compromís al 100%. 



• Les formacions de centre de més de 40 docents són molt difícils de dinamitzar i es proposa per al curs vinent que com 
a màxim aquestes formacions als centres no superin aquest nombre. Si fos el cas es plantejaria fer dos o tres grups de 
feina segons el centre. 

• La figura del coordinador és clau, i tot i que hem tengut molt bons coordinadors a les nostres formacions, no tots han 
respost de la mateixa forma i implicació. Consideram que un bon coordinador és clau per a tenir un contacte directe 
amb l’assessor i poder dur conjuntament sessions més dinàmiques i actives. A part de poder comptar amb docents 
del mateix centre amb carísma i lideratge que ens ajudin a dinamitzar i a l’hora de fer de ponents contant la seva 
experiència, ja que els companys ho veuen més real que un altre tipus d’aportació més teòrica. 

• Les activitats vivencials i les dinàmiques actives de feina a les sessions són molt ben rebudes pels claustres ja que 
veuen un moment lúdic i d’aprenentatge dins la formació sient un moment clau per a la cohesió dels assistents; i 
sobretot amb una aplicabilitat directa a l’aula de les activitats plantejades pels assessors. 

• L’assessor ha d’estar obert als suggeriments dels assistents, ja que les seves propostes són clau per al bon 
funcionament de la formació i per vivenciar que realment són ells els protagonistes de la formació amb totes les 
propostes de feina que fan i atenent a les seves necessitats reals per després aplicar a l’aula. Així com el mateix 
compromís per part del centre vers a l’assessor. 

• Quan el contingut de la formació coincideix amb l’àmbit de l’assessoria el grau d’eficiència i eficàcia augmenta, i el 
paper que l’assessor pot jugar com a facilitador especialment de la transferència i implementació a l’aula és molt 
més eficaç. Els centres valoren molt aquesta ajuda. 

• Donat el volum de feina i la coincidència d’horari de sessions, ens ha dificultat poder fer seguiment del procès de 
cada centre amb un acompanyament més proper. 

• L’equip directiu és un punt clau de la formació i hem pogut comprovar que a les formacions on tenen un paper més 
actiu funcionen millor que a d’altres on només participen com a assistents o inclús no participen a la formació. Per 
tant, consideram que la seva participació activa és clau. 

• En relació als horaris de les formacions hem notat que hi ha una marcada tendència a prioritzar la comoditat en front 
de l’eficiència i aquest és un aspecte que volem treballar amb l’equip directiu i amb el coodinador de la formació 
per arribar a acords que propiciin uns espais i horaris de formació els més adequats possibles. 

• La realitat de les formacions dels darrers cursos escolars ens ha fet valorar la importància de clarificar molt bé els 
compromisos i rols per part dels integrants de les formacions. D’aquesta forma dedicarem la primera sessió a treballar 
sobre aquest aspecte clau perquè tots els participants siguin partíceps de la formació i la sentin com a una necessitat 
seva i del seu centre per a la millora continuada. Insistim en la formació inicial que es realitzarà a tots els coordinadors 
dels centres. 

• Una realitat també ha estat la coincidència horària de certes formacions per als assessors, ja que els centres 
proposen mateixes franges horàries i mateixos dies sense deixar a la flexibilitat del canvi. D’aquesta forma l’assessor 



no hi pot assistir i participar a tot. Es vol treballar en aquest punt per aconseguir un màxim de flexibilitat per part dels 
centres. 

• Un altre punt clau que consideram important a tenir en compte és el de prioritzar les necessitats reals dels centres i les 
possibilitats reals d’implementació. Aquesta anàlisi la consideram clau per obtenir un èxit en la formació sol·licitada 
per part del centre. Per tant es dedicaran sessions prèvies a l’inici de la formació per concretar itineraris reals de 
formació. 
 

 

5. Valoració de l’Equip Pedagògic i la formació interna. 
 
Es considera molt important la formació interna de l’equip pedagògic d’assessors, ja que és bàsica i necessària per 
poder oferir uns assessoraments adients, actualitzats i de qualitat, així com facilitar el permís i la subvenció a més d’una 
formació durant el curs.  
 

5.1. Valoració sobre la formació interna comuna de tot l’equip d’assessors: 
 

Modalitat/ 
Títol 

Lloc Durada Data Breu descripció Valoració 

CURS:  
“Estratègies 
metodològiques i 
comunicatives 
per a la 
intervenció 
assessora” 

CEP Inca, 
CEP 
Manacor i 
CEP Palma  

20 hores 20 de 
setembre 
del 2016 al 8 
de maig 
2017 

Es va realitzar una formació per a tots els 
assessors dels equips dels CEP d’Inca, 
Manacor i Palma de forma conjunta en la 
línia de donar pautes i conèxier estratègies 
de com assessorar als centres en el treball per 
projectes, la importància de la comunicació i 
l’oralitat a la tasca assessora, així com eines 
digitals a la formació. Vàrem comptar amb 
els assessoraments de’n Vicenç Serralta 
(eines TIC i entorns col·laboratius), Montserrat 
Vilà (la importància de la comunicació en 
l’assessorament als centres. Exemples de 
centres) i Pere Juárez (ABP amb un 
enfocament emprenedor i les seves similituts 
de treball en escoles i en empreses) 

Amb aquests tres 
enfocaments se’ns varen 
donar eines per poder 
tenir una base dels punts 
clau a tenir en compte a 
l’hora de treballar a les 
nostres formacions. 
Valoració molt positiva. 



   

Modalitat/ 
Títol 

Lloc Durada Data Breu descripció Valoració 

FORMACIÓ 
ESPECIALITZADA:  
 
Formació de 
formadors per als 
assessors de 
formació dels CEP 
de les Illes Balears 

CEP de 
Palma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 
hores 

22 de 
setembre 
2016 

Primer contacte entre tots els equips dels CEP i el 
SFP. Dinàmiques cooperatives grupals de treball. 
Presentació dels nous equips i proveir 
d’experiències als assessors dels diferents CEP per 
tal de donar resposta a les formacions a centres. 
Detecció de necessitats formatives i treball 
col·laboratiu. 
Victoria Picó i Ferran Juan: Actituds habilitats i 
destreses en el procés negociador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es valora positivament 
aquesta formació 
especialitzada i el poder 
compartir amb els altres 
equips d’assessors i el Servei 
de Formació el nostre dia a 
dia de la tasca assessora. 
Destacar la claredat i ajuda 
per part de n’Olga Esteve 
en el model d’intervenció 
als centres. 

Formació 
d’assessors de la 
xarxa de CEP de les 
Illes Balears 
1r bloc presencial 
 

Casa 
espiritualitat 
de 
Valldemossa 

17 i 18 
d’octubre de 
2016 

Acompanyament de formadors i dinàmiques 
cooperatives grupals de treball. 
Francesc Imbernon: El context actual de la 
formació del professorat i l’assessorament en els 
centres educatius. 
Olga Esteve: Estratègies i eines per promoure una 
transferència significativa de la formació en els 
centres educatius. Iniciació 

Formació 
d’assessors de la 
xarxa de CEP de les 
Illes Balears 
2n bloc presencial 
 

CEP de 
Palma 

14 i 15 de 
novembre de 
2016 

Cesc Notó: El benestar docent. Viure bé educant. 
Paco Cascón: La provenció com a base de 
l’educació en i per al conflicte 
Mª Carme Boqué: Eines de comuninació 
interpersonal. El poder generatiu del llenguatge 
Victoria Picó i Ferran Juan: Un model d’assessor 
de formació del professorat centrat en la persona 

Formació 
d’assessors de la 
xarxa de CEP de les 
Illes Balears 
3r bloc presencial 
 

Casa 
Espiritualitat 
de Pina 

14 i 15 de 
març de 2017 

Olga Esteve: Estratègies i eines per promoure una 
transferència significativa de la formació en els 
centres educatius. Continuïtat. 
Toni Zabala: Impacte i transferència de la 
formació en la pràctica docent 
Victoria Picó i Ferran Juan: Aprenentatges 
transferibles 

 



  5.2. Valoració sobre la formació interna de cada assessor: 
 

Nom assessor/a: Mª del Mar Gutiérrez 
Assessoria de l’àmbit de la inclusivitat i atenció a la diversitat  

Modalitat/ 
Títol 

Lloc Durada Data Breu descripció Valoració 

Jornada 
d'Aprenentatge-Servei a 
les Illes Balears 

UIB 10 hores Novembre Introducció a l’APS i exposició d’experiències 
a la nostra realitat. 

Alta. Molt positiva 

Metodologies 
interactives. 

 

Col·legi 
Montserrat 

Barcelona 

10 hores 28 i 29 
d’octubre  
de 2016 

-Comprendre i experimentar les bases 
teòriques de  metodologies actives i dur a la 
pràctica el seu funcionament. 
-Conèixer metodologies actives 
d’aprenentatge cooperatiu i PBL que fan 
l’alumne protagonista del seu propi procés. 

Bona com a 
introducció als 
temes. 

Comprensió del 
llenguatge oral i escrit. 
Com treballar en entorns 
educatius inclusius. 

AELFA-IF 10 hores Gener Recursos i pràctica reflexiva sobre el tema. Alta. Molt positiva 

Dificultats d’aprenentatge: 
eines per a la intervenció 
educativa inclusiva 

CEP 
PALMA 

15 hores 3r Trimestre Introducció als perfils DEA i experiències. Alta. Molt positiva 

Desenvolupament de la 
funció directiva per a 
mestres (Mallorca) 

CEP 
PALMA 

120 
hores 

16 a 22h  
1r, 2n, 3r 
trimestres 
 

La gestió i organització de centres educatius 
de primària. 

Volum de tasques 
on line proposat és 
massa ampli. 
Revisar-lo 

IUMP A Coruña 50 hores 3 al 5 de 
juliol 

Experiències educatives inclusives exitoses  

 
 



Nom assessor/a: Tomàs Siquier 
Assessoria de l’àmbit de la formació científica, tècnica i professional 

Modalitat/ 
Títol 

Lloc Durada Data Breu descripció Valoració 

Taller “Aprendizaje 
Basado en el 
Pensamiento” 

Col·legi 
Aixa 

5 hores 12/01/17 Robert Swartz presenta el mètode 
d’innovació pedagògica que cerca canviar 
d’un aprenentatge memorístic a un 
aprenentatge basat en el pensament crític i 
creatiu. 

El plantejament 
del mètode és 
molt interessant. 
La formació ve 
regulada pels 
seus propis 
certificats.  

Conferència “Otros 
algoritmos de las 
operaciones 
aritméticas” 

UIB 4 hores 8/04/17 Toni Martín va dur a terme la conferència de 
cloenda del curs “Expert Univrsitari en 
Matemàtiques a l’Educació Primària” en la 
que presenta altres formes de plantejar els 
algoritmes a l’etapa d’Educació Primària. 

Molt positiu. És un 
ponent molt 
recomanable per 
a formacions de 
matemàtiques 
manipulatives. 

III Foro de la Educación 
Innovadora 

Trui Teatre 5 hores 26/11/16 “Conversaciones para la escuela del 
mañana: capacidades, creatividad y 
corezón”. Intervencions de Richard Gerver, 
Álvaro Cabo, Francesco Tonucci i 
presentació d’experiències. 

Molt interessant la 
intervenció de 
Richard Gerver. 

Trobada de Projectes 
“Una moda...?” 

Barcelona 8 hores 25 març 
2017 

Ponències, Experiències i tallers pràctica de 
projectes de treball a Infantil i primària. 

Molt positiva.  

 
 
 
 
 
 



Nom assessor/a: Carme Frau Lladó 
Assessoria de l’àmbit de les metodologies d’aprenentatge i de les didàctiques de l’ensenyament 

Modalitat/ 
Títol 

Lloc Durada Data Breu descripció Valoració 

III Foro de la Educación 
Innovadora 

Trui Teatre 5 hores 26/11/16 Innovació Positiva 

Jornada 
d'Aprenentatge-Servei a 
les Illes Balears 

UIB 10 hores Novembre Introducció a l’APS i exposició d’experiències 
a la nostra realitat. 

Positiva 
 
 

Acompanyar amb 
l’aventura d’aprendre 

 CEP  Inca  8 hores Juny Ambients d’aprenentatge Positiva 

Jornada  APS   UAB 5 hores Juliol Competència social i ciutadana Positiva 

Cursos Estiu ICE UAB per 
a docents: “Pràctiques 
sobre el discurs oral en 
l’àmbit professional”  

Barcelona 20 hores 3 al 7 de 
juliol 

Competència comunicativa Positiva 

 

Nom assessor/a: Carme Sáez Sáez 
Assessoria de l’àmbit de les metodologies d’aprenentatge i de les didàctiques de l’ensenyament 

Modalitat/ 
Títol 

Lloc Durada Data Breu descripció Valoració 

Trobada de Projectes 
“Una moda...?” 

Barcelona 8 hores 25 març 
2017 

Ponències, Experiències i tallers pràctica de 
projectes de treball a Infantil i primària. 

Molt positiva.  

 
 
 
 



Nom assessor/a: Guadalupe Caballero 
Assessoria de l’àmbit de les metodologies d’aprenentatge i de les didàctiques de l’ensenyament 

Modalitat/ 
Títol 

Lloc Durada Data Breu descripció Valoració 

Metodologías 
interactivas. 

 

Col·legi 
Montserrat 
Barcelona 

 

 
10 hores 

28 i 29 
d’octubre  
de 2016 

- Comprendre i experimentar les 
bases teòriques de  metodologies 
actives i dur-les a la pràctica. 
- Conèixer metodologies actives 
d’aprenentatge cooperatiu i PBL 
que fan l’alumne protagonista del 
seu propi procés. 
 

Positiva, molt intensa.  
Formació amb part teòrica 
i pràctica on es donen  
pautes d’aplicació a l’aula 
Respecte a l’AC va ser 
interessant veure una altra 
visió diferent a la de la 
universitat de VIC. 

Jornada 
d'Aprenentatge-Servei a 
les Illes Balears 

UIB 10 hores Novembre Introducció a l’APS i exposició 
d’experiències a la nostra realitat. 

Alta. Molt positiva 

Desenvolupament de la 
funció directiva per a 
mestres (Mallorca) 

CEP 
PALMA 

120 
hores 

16 a 22h  
1r, 2n, 3r 
trimestres 
 

La gestió i organització de centres 
educatius de primària. 

Volum de tasques on line 
proposat és massa ampli. 
Revisar-lo 

Trobada de Projectes 
“Una moda...?” 

Barcelona 
 
8 hores 

25 març 
2017 

Ponències, Experiències i tallers 
pràctica de projectes de treball a 
Infantil i primària. 

Molt positiva.  

Acompanyar en 
l’aventura d’aprendre 

CEP Inca 8 hores 28-29 juny 
2017 

Ambients d’aprenentatge Positiva. 

L’escola que batega  CEP 
Manacor 

9 hores 6 juliol 2017 Emocions i creativitat Positiva. 

 
 



Nom assessor/a: Melanie Cañellas 
Assessoria de l’àmbit de la formació lingüística, social i artística 

Modalitat/ 
Títol 

Lloc Durada Data Breu descripció Valoració 

Trobada Diary 
metodologia Artigal. 

Donòstia Cap de 
setmana 

10 i 11 
de 
febrer 

Trobada pedagògica a 4 Ikastoles de 
Donòstia. Intervenció d’en Josep Maria 
Artigal i na Xaro Mas. Aplicació 
d’aquesta metodologia amb mestres de 
tota Espanya, visita a aules per observar 
les classes de Diary amb na Xaro. 

Molt positiva. 

Trobada de Projectes 
“Una moda...?” 

Barcelona 8 hores 25 març 
2017 

Ponències, Experiències i tallers pràctica 
de projectes de treball a Infantil i 
primària. 

Molt positiva.  

 

Nom assessor/a: Pilar  Cuenca 
Assessoria de l’àmbit de la formació lingüística, social i artística 

Modalitat/ 
Títol 

Lloc Durada Data Breu descripció Valoració 

Curs de discalcúlia Mallorca 10 hores 31 març 
2017 

Característiques de la discalcúlia, 
detecció i tipus i adaptació 
metodològica per Josep M. Serra . 

Molt positiva. Destinada a 
col·lectius específics 
d’atenció . 

Trobada de Projectes 
“Una moda...?” 

Barcelona 8 hores 25 març 
2017 

Ponències, Experiències i tallers 
pràctica de projectes de treball a 
Infantil i primària. 

Molt positiva.  

 
 
 
 



Nom assessor/a: José Carayol Pérez 
Assessoria de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació 

Modalitat/ 
Títol 

Lloc Durada Data Breu descripció Valoració 

Trobada de Projectes 
“Una moda...?” 

Barcelona 8 hores 25 març 
2017 

Ponències, Experiències i tallers pràctica de 
projectes de treball a Infantil i primària. 

Molt positiva.  

Realitat virtual “Es 
generador” 

Son Caliu 3 hores 8 maig 
18 a 21 h. 

Taller de realitat virtual organitzat pel CEPA 
Calvià on es varen  presentar diferents formes 
de com treballar la realitat virtual a les aules 

Positiva. 

Islas Baleares en digital Caixa 
Fòrum 
(Palma) 

2 hores 23 maig 
19 a 21 h. 
 

Conferència on s’analitzava el punt en que 
es troben les Illes en quant a la tecnologia 
digital 

Positiva. 

 

Nom assessor/a: Pilar Melchor 
Assessoria de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació 

Modalitat/ 
Títol 

Lloc Durada Data Breu descripció Valoració 

Congrés SIMO:  
Educació 2016 

MADRID 3 dies 19, 20, 21 
d’octubre 
de 2016 

Saló de la tecnologia per a l’ensenyament. 
Experiències relacionades amb 
flippedclassroom, ABP, gamificació, ... 

 Molt positiva. 

Trobada de Projectes 
“Una moda...?” 

Barcelona 8 hores 25 març 
2017 

Ponències, Experiències i tallers pràctica de 
projectes de treball a Infantil i primària. 

Molt positiva.  

Realitat virtual “Es 
generador” 

Son Caliu 3 hores 8 maig 
18 a 21 h. 

Taller de realitat virtual organitzat pel CEPA 
Calvià on es varen  presentar diferents formes 
de com treballar la realitat virtual a les aules 

Positiva. 

 
 



Nom assessor/a: Ricard Vila 
Assessoria de l’àmbit de la convivència i de les competències socials i emocionals 

Modalitat/ 
Títol 

Lloc Durada Data Breu descripció Valoració 

Congrès internacional  
“Inteligencia emocional i 
bienestar” 

Zaragoza 30 hores 18 al 21 de 
maig 

Conclusions interessants del congrés: 
L'Educació Emocional ha de ser 
transversal i ha de ser un dels principals 
aspectes a tractar en la formació inicial 
i permanent del professorat. 
Un programa eficaç d'E.E. ha de servir 
per promoure el benestar i la felicitat 
del alumnat, els centres educatius han 
de convertir-se en escoles de benestar i 
aprenentatge. 
El benestar i la felicitat és una actitud 
vital que implica gran part de 
proactivitat i de recerca personal, en 
forma de camí que cal recórrer, és 
important promoure les emocions 
positives i les fortaleses personals, com a 
promotores del benestar i la felicitat. 

Especialment les 
ponències 
relacionades 
amb la piscologia 
positiva i 
concretament 
amb el programa 
aulas felices. 
El fet de 
contactar amb 
persones que 
estan aplicant les 
pràctiques 
restauratives a 
nivell educatiu. 

III Foro de la Educación 
Innovadora 

Trui Teatre 5 hores 26/11/2016 “Conversaciones para la escuela del 
mañana: capacidades, creatividad y 
corezón”. Intervencions de Richard 
Gerver, Álvaro Cabo, Francesco 
Tonucci i presentació d’experiències. 

Idees 
relacionades 
amb la 
concepció del 
procés educatiu. 

Trobada de Projectes “Una 
moda...?” 

Barcelona 8 hores 25 març 
2017 

Ponències, Experiències i tallers pràctica 
de projectes de treball a Infantil i 
primària. 

Molt positiva.  

Expert universitari en 
autoconeixement, gestió 
d’emocions i diàleg al 

UIB 150 hores febrer / juny Des d'una perspectiva transversal, que 
inclou diverses aportacions de la 
Filosofia, la Psicologia, la Pedagogia i el 

Especialment 
interessant els 
blocs d’en Raul 



 

segle XXI Treball Social, s'ofereix una formació 
interdisciplinària orientada a 
l’autoconeixement, la gestió emocional 
i el desenvolupament de la 
comunicació assertiva, amb el propòsit 
general de fomentar la millora de les 
relacions intra i interpersonals, amb 
especial atenció a la comunicació 
assertiva i efectiva, la construcció de 
consens, i la solució pacífica de 
conflictes. 

Genovès per la 
seva 
“aplicabilitat” a 
la formació. 

L’escola que batega  CEP 
Manacor 

9 hores 6 juliol 2017 Emocions i creativitat Positiva. 

Nom assessor/a: Remei Fernández 
Assessoria de l’àmbit de la convivència i de les competències socials i emocionals 

Modalitat/ 
Títol 

Lloc Durada Data Breu descripció Valoració 

Especialista Universitari en 
tècniques de resolució de 
conflictes juvenils 

UIB 390 
hores 

Tot el curs Formació bàsica, tant teòrica com 
pràctica, sobre l'anàlisi, la prevenció i la 
intervenció en situacions de conflicte, i 
la millora de la convivència als centres 
educatius, sempre tenint presents les 
circumstàncies socials i demogràfiques 
actuals, la normativa i les organitzacions 
socials i educatives, com també els 
nous mètodes d'intervenció, així com 
facilitar criteris i recursos per a la 
prevenció, planificació i gestió 
(afrontament i intervenció) en l’àmbit 
de la convivència als centres escolars. 
 

Molts de 
continguts. 
Formació molt 
densa i 
complexa. 
Tot i això, la 
valoració és 
positiva i 
enriquidora. 



Expert universitari en 
autoconeixement, gestió 
d’emocions i diàleg al 
segle XXI 

UIB 150 
hores 

de febrer a 
juny  

Des d'una perspectiva transversal, que 
inclou diverses aportacions de la 
Filosofia, la Psicologia, la Pedagogia i el 
Treball Social, s'ofereix una formació 
interdisciplinària orientada a 
l’autoconeixement, la gestió emocional 
i el desenvolupament de la 
comunicació assertiva, amb el propòsit 
general de fomentar la millora de les 
relacions intra i interpersonals, amb 
especial atenció a la comunicació 
assertiva i efectiva, la construcció de 
consens, i la solució pacífica de 
conflictes. 

Molt interessant, 
especialment els 
blocs de treball 
de dinàmiques 
pràctiques i 
vivenciades (Raül 
Genovés). 
L’identificació 
d’emocions i la 
regulació de les 
mateixes com a 
base del treball 
en competències 
emocionals. 

Flipped Classroom: 
inverteix la teva aula 

Formació a 
distància 
del SFP 

25 hores gener a abril Cear un ambient d’interès, engrescador 
i interactiu a l’aula que estigui centrat 
en l’alumne. 
Treure el major profit al temps que tenim 
amb els alumnes. 
Practicar, aplicar i treballar amb 
contingut a la classe amb el suport del 
profesor. Aplicar el learning by doing. 

Molt positiva. 

Nuevos modelos 
formativos para el 
desarrollo de la 
Inteligencia emocional en 
el aula 

MOOC 
Formació a 
distància 
Universitat 
Extremadura 

25 hores juny i juliol Intel·ligència emocional. Alfabetització 
emocional. Intel·ligència emocional i 
TIC. 

Molt positiva. 

Trobada de Projectes “Una 
moda...?” 

Barcelona 8 hores 25 març 
2017 

Ponències, Experiències i tallers pràctica 
de projectes de treball a Infantil i 
primària. 

Molt positiva.  

Trobada de Projectes “Una 
moda...?” 

Barcelona 8 hores 25 març 
2017 

Ponències, Experiències i tallers pràctica 
de projectes de treball a Infantil i 
primària. 

Molt positiva.  



 

Nom assessor/a: José Antonio Vega Cuesta 
Assessoria: Director 

Modalitat/ 
Títol 

Lloc Durada Data Breu descripció Valoració 

Trobada de Projectes “Una 
moda...?” 

Barcelona 8 hores 25 març 
2017 

Ponències, Experiències i tallers 
pràctica de projectes de treball a 
Infantil i primària. 

Molt positiva.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Valoració sobre el REPTE del CEP. 
 

D’acord amb el que determinaven les instruccions del SFP de principi de curs fent referència a les lletres e), f) i g) de l’article 
16 del Decret 41/2016 cada equip pedagògic ha d’incloure en el seu pla anual l’assoliment d’un repte col·lectiu, per a 
treballar durant el curs, amb la finalitat de fomentar el treball en equip i la socialització del coneixement entre els distints 
centres de professorat. Aquests reptes havien d’estar relacionats amb un dels aspectes següents:  

  -  Elaboració de mecanismes i instruments per avaluar els programes formatius.   
  -  Elaboració de criteris i models per a concretar la transferibilitat de la formació a la pràctica educativa.   
  -  Elaboració de models de programes de formació per facilitar-ne l’ús en les sol·licituds dels centres educatius.   
  -  Elaboració de models d’intervenció de la funció assessora en els programes de formació en centres.   
  -  Elaboració de mecanismes per a l’avaluació de la pròpia funció assessora.   
  -  Altres reptes, relacionats amb la funció assessora, a proposta de l’equip pedagògic.   
 
Finalment, el repte del CEP de Palma va ser el d’ ELABORAR MODELS DE PROGRAMES DE FORMACIÓ PER FACILITAR-NE L’ÚS 
EN LES SOL·LICITUDS DELS CENTRES EDUCATIUS. S’ha de destacar que el repte inicial triat per l’equip pedagògic del CEP de 
forma consensuada va ser un altre i per decisions del SFP finalment va fer un altre repartiment entre els diferents CEP de 
totes les illes, amb la consideració de feina a fer i no de “repte”.  
La valoració és positiva en quant a que es va aconseguir elaborar un document comú per ajudar i clarificar les sol·licituds 
de formacions a centres per part de l’equip pedagògic del CEP. I valorem negativament el fet que no s´hagin contemplat 
totes les aportacions de l´equip en aquest document i sense una justificació per part del SFP. 
Es varen dividir les línies estratègiques entre cada una des les assessories segons la temàtica, partint del document original 
que ja es va elaborar el curs passat des del SFP, fent aportacions als models que ja existien i proposant nous models a partir 
de les necessitats detectades a les nostres formacions. 
Finalment es va aconseguir un model més adequat a les necessitats reals dels centres. 
 
El document final elaborat es pot consultar en totes les planes web dels CEP: MODELS DE FORMACIÓ 

 
 
 
 
 
 



7. Valoració sobre l’organització interna del CEP. 
 
L’organització interna del Centre de Professorat de Palma durant aquest curs s’ha desenvolupat al voltant d’una sèrie 
de línies d’actuació que han marcat la feina interna de tot l’equip pedagògic així com la del personal no docent. 
Fent un recull dels aspectes que s’han tengut en compte des de la direcció del centre, entre els assessors i amb el 
personal no docent, la valoració general en relació a l’organització interna del CEP seria la següent: 
 
• Acompanyament, ajuda i formació als assessors novells entre l’equip d’assessors. 

Ha estat adequada encara que degut a la urgència per atendre les formacions a centres, no ha possibilitat un 
acompanyament de més llarga durada. Se proposa de cara al curs vinent un acompanyament per parelles a totes 
les formacions dels assessors novells sobretot als primers contactes i reunions amb els centres. També s’elaborarà un 
nou protocol d’actuació compartit amb tot l’equip per seguir una línia comuna d’actuació. 
 

• Acompanyament, ajuda i formació als assessors novells per part  de l’equip directiu. 
S’ha acompanyat en tot moment als assessors novells durant els primers moments i s’ha mantingut un seguiment amb 
ells encara que es valora donar una resposta més continuada a cada un d’ells, ja que són moltes i diverses 
informacions les que s’han de tenir presents en el moment de començar com a assessor. 

 
• Acompanyament, ajuda i formació als assessors novells entre el personal no docent. 

S’ha mantingut molt bona relació d’ajuda durant tot el curs escolar per conèixer els protocols d’actuació del 
funcionament dels diversos materials, aules, distribució d’espais, etc... amb una predisposició excel·lent per part 
d’administratius i conserges. 
Els nous assessors pensen que el seu acompanyament ha estat primordial per poder treure la feina endavant. 
 

• La formació interna de l’equip d’assessors. 
Se valora molt positivament la formació interna i continuada de tot l’equip d’assessors. Es proposa de cara al curs 
vinent una formació immediata al començament del curs per començar a treballar amb les eines necessàries per a 
la tasca assessora. També es proposa dedicar més temps a la posada en comú dels aspectes més rellevants de les 
formacions i arribar a consensos sobre les nostres actuacions. 
 
 
 
 



• Espais de trobada entre l’equip d’assessors per compartir el seguiment de les formacions. 
Ha hagut reunions programades per tractar temes concrets per preparar i compartir l’organització i seguiment de 
formacions compartides tipus jornades, formació interna,... encara que es valora la necessitat de potenciar encara 
més aquests moments de forma més sistematitzada el curs vinent per a la totalitat de l’equip d’assessors. 
Les trobades que si s’han realitzat de forma regular han estat entre els assessors que assessoraven a centres en 
aprenentatge cooperatiu i treball per projectes, per compartir experiències i models de sessions per a la intervenció 
assessora. 
 

• Espais de trobada entre l’equip d’assessors per compartir activitats formatives dels  assessors i la seva formació 
interna. 
Malgrat ha hagut un intent de potenciar aquestes trobades, la quantitat de feina per part dels assessors no ha 
propiciat aquest moment per compartir. És valora la necessitat de crear-lo el curs vinent ja que serà un moment molt 
enriquidor per compartir i per cohesionar al grup. Molt necessari per enriquir la nostra tasca assessora i com a equip. 
 

• Reunions d’equip pedagògic. 
S’han realitzat reunions periòdiques quinzenalment sempre que ha hagut temes per tractar a aquestes reunions. 
S’han centrat en punts organitzatius i informatius principalment. Per aquest motiu es proposa que hi hagi també 
espais reflexius molt necessaris per a l’equip d’assessors, així com de compartir actuacions a les formacions per anar 
millorant en la tasca assessora: fer anàlisi real de casos, assessoraments per parelles (sempre que sigui possible), 
establir més criteris de funcionament de grup per prendre decisions, etc... 
Degut al volum de feina, s'ha vist la necessitat de crear un altre espai per fer reunions d´equip, bloquejant un altre dia 
de la setmana, sobretot al tercer trimestre. De la mateixa forma s'ha vist la necessitat de fer les nostres reunions més 
operatives i funcionals. 
Encara que hi ha un bon ambient de feina, afable, que tots i totes estem pendents de la resta, la proposta es fer del 
nostre espai de treball un lloc acollidor i per compartir. 

 
• Entorns virtuals utilitzats per l’equip (eines google, Edmodo i Moodle). 

Es valora molt positivament continuar utilitzant les eines google com a recurs de treball intern de l’equip per 
interactuar i compartir, així com els entorns virtual Edmodo i Moodle. Aquest darrer pràcticament no s’utilitza com a 
recurs per interactuar, la majoria de vegades és per compartir informació, i durant aquest curs no se li ha donat 
pràcticament ús a l’equip.  
 
 
 



• Elaboració conjunta de documents de centre (Pla anual i memòria final). 
S’ha propiciat en tot moment l’elaboració conjunta d’aquests documents sobretot en els aspectes comuns a tot 
l’equip. Se comparteixen les diferents parts del document per què cada assessor pugui aportar i suggerir; 
posteriorment es fan diverses reunions d’equip on es comparteix en gran grup la seva elaboració. La proposta final es 
lliura per part de la direcció amb les aportacions de la resta de l’equip i l’aprovació final dels documents. 
 

• Dinamització del espais del CEP. 
S’han mantingut les millores estètiques i funcionals dels espais de cursos anteriors. Els assessors han mostrat materials 
representatius de les seves formacions, així com la difusió de diverses informacions als panells informatius de cada 
una de les assessories. Es valora molt positivament continuar donant visibilitat als nostres espais i millorar la seva difusió 
incorporant nous elements per donar idees als centres i fer espais acollidors. 

 
• Espais d’exposicions i difusió de materials de centres al nostre CEP. 

No s’han utilitzat tots els recursos que estaven a l’abast i l’espai del CEP només s’ha utilitzat per mostrar produccions 
de formacions a partir de les iniciatives d’alguns assessors. El curs vinent es propiciarà que sigui un aspecte a tenir en 
compte per part de tot l’equip ja que dona visibilitat a la bona feina realitzada. Sobretot convidar als centres a que 
mostrin les seves experiències al nostre CEP perquè arribin a altres centres.  
 

• Eines de difusió d’informació del nostre CEP ( pantalla de TV, plana web, etc...). 
La nostra plana web s’ha mantingut actualitzada de forma continuada gestionada principalment per l’assessora TIC. 
Es preveu una actualització i millora de cara a cursos vinents per fer-la més atractiva i funcional. Ens plantejarem 
altres alternatives per difondre les nostres activitats a través d'altres plataformes i/o aplicatius. 
S’ha començat a utilitzar una aplicació nova per al mòbil que és diu KONVOKO amb bona acceptació dels docents 
encara que no s’ha pogut utilitzar al 100%. S’ha de difondre encara més entre els docents. 
 

• La gestió i reserva d’espais al CEP, així com la preparació de les aules. 
Es gestiona a partir d’un protocol que coordinen els conserges amb la supervisió directa de la direcció del CEP. 
Aquesta gestió s’ha realitzat correctament i s’han millorat tots els aspectes que calien per un bon desenvolupament 
de les formacions amb els espais preparats. S’incidirà també el curs vinent per a una continua millora dels espais del 
CEP. 
 
 
 
 



• Relacions amb els nostres centres adscrits. 
S’han realitzat tres reunions de representants de claustre amb un alt grau de participació dels assistents. Se proposa 
de cara al curs vinent que aquests reunions donin la possibilitat als participants de plantejar temàtiques d’interès i de 
feina. Un altre objectiu de millora per al curs vinent és propiciar encara més l’assistència de tots els centres que 
normalment no hi participen. Se valora molt positivament el format de la 3ª reunió que va propiciar debat entre els 
assistents i feina a partir de dinàmiques cooperatives. 
El contacte amb els nostres centres a través de les formacions és molt positiu, i així ens ho han fet saber. L’assessor 
propicia el contacte directe per fer arribar les seves necessitats formatives i d’acompanyament. 
 

• Relacions amb altres institucions col·laboradores. 
Hem mantingut unes relacions molt estretes amb cada una de les institucions col·laboradores des del Consell Insular 
de l’Esport a través de les formacions per al col·lectiu d’EF; l’IEPI amb diverses trobades; Museu Es Baluard amb la 
realització d’una formació de treball per projectes a través de l’art contemporani i la performance; el Consell Insular 
ambel programa APS de la Serra de Tramuntana; ConviÈxit amb el treball conjunt entre l’assessoria de convivència i 
ells a partir de diverses formacions; Goethe Institute donant resposta formativa al col·lectiu de docents d’alemany. 
L’objectiu és continuar amb aquestes relacions i fer-ne de noves, així com donar tota la informació a l’equip 
d’assessors ja que moltes vegades si no formava part d’aquesta formació, no tenia tota la informació del conveni 
establert. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Cal destacar la millora que hem fet dels espais comuns del CEP fent-los més agradables i acollidors per accedir a les aules i 
salons d’actes. Mostram de forma molt clara l’accés a les aules i salons d’actes fent més intuïtiva la seva localització a 
través de rètols de colors, imatges i diversos materials. També s’han mantingut durant tot el curs escolar diversos espais d’ 
Informació de totes les activitats ofertades i classificades per assessories, així com la publicació de totes les formacions a 
centres que hem duit a terme. 
També s’ha de tenir en compte que s’ha de realitzar la reparació de la coberta de l’edifici per a acabar amb els 
problemes d’humitats a algunes aules i alguns despatxos d’assessors. Aquesta actuació ha començat finalment dia 3 de 
juliol amb el següiment i compromís per part de l’IBISEC. 
Durant el present curs hem condicionat tres nous espais d’assessoria per als nous assessors que es varen incorporar a principi 
de curs i quedarà pendent l’actuació de millora de la resta de parts de l’edifici, que per la seva antiguitat necessita ja una 
millora que haurà d’assumir el CEP i/o l’IBISEC per continuar amb el condicionament de la resta d’espais de l’edifici. 
Quant a les nostres instal·lacions també destacar que s’haurien d’eliminar les barreres arquitectòniques que té l’edifici per 
facilitar l’accés a tots els participants. 
La connectivitat ha millorat des del moment que s'ha dotat al centre de fibra òptica d'alta velocitat i d'una nova xarxa wifi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Memòria econòmica. 
 

Resum econòmic de les activitats de l’1 de setembre del 2016 al 10 de juliol del 2017 

 
Resum de les despeses CEP de Palma 

Concepte Total 
Desplaçaments assessors per raó del servei 5.772,42€ 

Activitats de formació del CEP de Palma 83.227,18 € 

Activitats externes 
 
● Servei de Formació del Professorat 
● Servei Innovació 
● Formació Professional 
● Convivèxit 

51.541,67 € 
 

26.439,93 € 
  3.600,00 € 
14.541,43 € 
  1.648,83 € 

Activitats de formació dels assessors    5.265,37 € 

TOTAL DESPESES ACTIVITATS DE FORMACIÓ 145.806,64 € 

 

 

Desplaçaments	
assessors	

4%	

Ac;vitats	CEP	
Palma	
57%	

Ac;vitats	
externes	
35%	

Ac;vitats	
formació	
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4%	

CEP	Palma		



Es pot observar que les despeses d’activitats de formació del propi CEP sumades amb desplaçaments dels assessors per raó 
del servei, activitats de formació dels assessors i la resta de despeses ordinàries de funcionament de centre sobrepassen de 
molt les despeses de funcionament del centre assignades i que el centre pot mantenir aquest ritme de despesa gràcies als 
ingressos complementaris d’altres partides. 
 
La quantitat de despeses per les activitats del propi centre és molt similar a la del curs passat (81.308,58 €) 
 
ACTUACIONS FORMATIVES DEL CEP DE PALMA EN RELACIÓ A L’ADSCRIPCIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 
 
 

ACTUACIONS FORMATIVES DEL CEP DE PALMA EN RELACIÓ A L’ADSCRIPCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
Concepte Nombre 

Assignació anual del propi centre 136 
Goethe Institute 1 

 
 
 
 

ACTUACIONS FORMATIVES EXTERNES GESTIONADES ECONÒMICAMENT DES DEL CEP DE PALMA: 
 
PARTIDES ECONÒMIQUES EXTERNES INGRESSADES AL CEP DE PALMA PER PAGAR LES SEVES ACTIVITATS 
 

PARTIDES ECONÒMIQUES EXTERNES INGRESSADES AL CEP DE PALMA PER PAGAR LES SEVES ACTIVITATS 
Concepte Quantitat 

PROGRAMES DE FORMACIÓ EN INNOVACIÓ EDUCATIVA 7.500 € 
FORMACIÓ DEL PROFESSORAT EN INNOVACIÓ 7.100 € 
FORMACIÓ EN MILLORA DE LA CONVIVÈNCIA 5.550 € 
PLA QUADRIENNAL FORMACIÓ PROFESSORAT 70.000 € 
PLA FORMACIÓ ESPECÍFICA FP 33.600 € 

 
 
 



RELACIÓ D’ACTIVITATS I DESPESES D’ALTRES SERVEIS GESTIONADES ECONÒMICAMENT DES DEL CEP DE PALMA: 
 

 
 

RELACIÓ D’ACTIVITATS I DESPESES D’ALTRES SERVEIS GESTIONADES ECONÒMICAMENT DES DEL CEP DE 
PALMA 

Concepte Total 
Despeses d’activitats del Servei de Formació del Professorat 
● Trobada d'assessors de CEP de Balears 22.09.16 
● Formació de formadors per als d'assessors dels CEP de Balears 
● Estratègies metodològiques i comunicatives per a la intervenció assessora 
● Programa Serra de Tramuntana 
● I ara què farem...? La gestió del dol a l'aula i al centre 
● Acreditació de metodologies no lingüístiques en llengües estrangeres 
● Desenvolupament de la funció directiva 15043 
● Desenvolupament de la funció directivA 15044 
● Desenvolupament de la funció directiva. mòdul 6 15321 
● Jornades CEPA 
● Reunió directors 12.06.17 
● Plana web Formació i Innovació 
● Material fungible 

 

13 activitats 

Despeses d’activitats d’Innovació: 
● FAD AbiesWeb. Programa de gestió de la biblioteca escolar 15202 
● FAD AbiesWeb. Programa de gestió de la biblioteca escolar 15203 
● FAD AbiesWeb. Programa de gestió de la biblioteca escolar 15410 

 

3 activitats 

 
 
 
 
 
 
 



RELACIÓ D’ACTIVITATS I DESPESES D’ALTRES SERVEIS GESTIONADES ECONÒMICAMENT DES DEL CEP DE 
PALMA 

Concepte Total 
Despeses d’activitats de Formació Professional  
● Visagisme, talls de cabell i tècniques de tint 
● Tècniques culinàries d'avanguarda 
● Jardins verticals a l'IES Joan Tais 
● Higienista Dental 
● FORTECO 
● Aplicacions APP en taules i mòbils dins l'aula 
● Iniciació a la Soldadura 
● Gestió de la Fertilització 
● Cocteleria Saludable 
● Recollits de Cabells 
● Correcció de color avançat a l'IES Juníper Serra 
● Programari A3 Ciutadella 
● Generació del Pensament Creatiu aplicat a la Formació Professional 
● Taller de Pensament Visual: Visual Thinking 

 

14 activitats 

Despeses d’activitats de ConviÈxit 
● Prevenció, detecció i assetjament en casos d’assetjament escolar 

 

1 activitat 

 
La gestió econòmica d’activitats externes al CEP de Palma és molt superior a l’encarregada a altres CEP, i tenint en 
compte que, donada la tipologia del nostre centre, la càrrega de feina de secretaria ja és de més del doble de volum,  es 
reitera la necessitat de que aquesta assignació de feina estigui repartida de manera que el volum total de feina de les 
secretaries de tots els CEP sigui similar, ja que a tots per igual existeix una única persona que assumeix les tasques de 
secretaria. 
 
 
 

 
 



• Informe econòmic de l’1 de setembre del 2016 al 10 de juliol del 2017 
 
 

Informe econòmic CEP Palma 
Ingressos Import 

Romanent anterior a data 1 de setembre de 2016 212.740,24 € 
Assignació de funcionament de centre 101.666,26 € 
Altres ingressos de la Conselleria 90.150,00 € 
Altres (interessos bancaris) 13,27 € 
Formació Professional 33.600,00 € 

Total 438.169,77 € 
 

 
 

 
• Despeses 

 
Despeses CEP Palma 

Concepte Import 
Lloguers/Renting 106,92 € 
Reparació, conservació i manteniment 7.903,77 € 
Material fungible d’ús comú 6.514,30 € 
Subministraments 23.947,40 € 
Comunicacions 7.186,74 € 
Documentació i formació 260,44 € 
Material inventariable 4.090,60 € 
Despeses activitats formació permanent 145.806,64 € 
Altres despeses(taxes i treballs realitzats per altres empreses) 9522,82 € 
Altres despeses(treballs realitzats per altres empreses i altres) 2.845,64 € 

Total 208.185,27 € 
 

 
 

 



 

10. Comunicació i coordinació externa (centres, Xarxa CEP, SFP i altres entitats). 
 
S’han possibilitat diversos espais de comunicació i coordinació, des d’ espais físics al CEP de Palma, CEP d’Inca i CEP de Manacor, 
com al SFP. També s’ha mantingut una comunicació via telefònica i per mail, així com la utilització de l’entorn virtual Moodle (aquest 
darrer poc utilitzat durant el present curs escolar).  
En quant a la coordinació amb els centres s’ha potenciat un contacte directe i sempre que ha estat possible en els propis centres 
educatius amb cada un dels assessors del CEP i els corresponents equips directius i coordinadors de les formacions. Moltes vegades, i 
sempre que ha estat necessari, s’ha propiciat la utilització d’entorns virtuals per compartir recursos, materials i comunicacions entre els 
docents dels centres i el CEP, tals com Edmodo, eines google i/o Moodle. 
Una altra via de contacte amb els centres és la reunió de representants de claustre que durant el present curs s’han realitzat 3 sessions 
on s’han compartit moments de formació i intercanvi d’informacions per part del CEP, SFP, altres entitats i els equips directius dels 
centres del nostre àmbit. 
S’han mantingut reunions conjuntes entre el SFP i cada un dels directors del CEP per tractar diversos temes i línies de treball per tal de 
consensuar criteris comuns d’actuació entre els CEP. Aquests contactes s’han valorat molt positivament i se proposa una continuïtat 
de cara a cursos vinents. Destacar molt positives les reunions entre els directors dels CEP de Palma, Inca i Manacor per compartir i 
consensuar actuacions a nivell d’illa molt necessàries. 
De la mateixa forma també s’han mantingut contactes directes entre els assessors per tal de consensuar actuacions formatives tals 
com la formació per als centres de secundària en el treball per projectes, la formació en temàtica d’ambients que s’ha realitzat a 
cada CEP, i les jornades de presentació d’experiències dels diferents CEP. Pel que fa al programa APS Serra, la coordinació entre el 
CEP de Palma, Inca i SFP han mantingut reunions periòdiques i actuacions formatives conjuntes (aportacions idees, documents, ...), 
amb una molt bona disponibilitat de totes les parts. 
En relació a la coordinació entre els assessors dels diferents àmbits de la xarxa CEP, s’haurien de reprendre les reunions que es 
realitzaven entre els diferents CEP.  
En general, consideram molt útils i necessàries aquestes trobades entre la xarxa CEP, els nostres centres, el SFP i la resta d’entitats 
col·laboradores. Per tant, continuarem des del CEP de Palma potenciant aquests encontres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

11. Propostes de Millora. 
 

 No necessita recursos addicionals ni 
intervenció d’altres entitats 

Necessita recursos addicionals i/o  
intervenció d’altres entitats 

Curt termini INSTAL·LACIONS DE L’EDIFICI: 
 Es pretén continuar adaptant i dinamitzant 

encara més els passadissos, les aules, la 
zona del bar i els diferents magatzems (per 
tal d’eliminar les grans quantitats de 
materials en desús, obsolet i/o antic que 
s’hi acumulen), així com la zona 
enjardinada del CEP per donar una millor 
imatge dels nostres espais. 

 
 
SISTEMES D’EXPOSICIÓ I SENYALITZACIÓ: 

 Continuar amb el treball iniciat des de fa 4 
cursos escolars de dinamització, creació i 
senyalització d’espais. Donar idees per part 
de l’equip d’assessors de dinamització 
d’espais del CEP per tal de continuar el 
treball de la senyalització d’aules i 
despatxos i també de la resta d’espais del 
CEP. 

 
 
 
 
 

EDIFICI: 
 Continuar amb la reparació de la coberta 

de l’edifici per a acabar amb els 
problemes d’humitats a l’edifici B, ja que a 
l’A es realitza la millora durant els mesos de 
juliol i agosts de 2017. 

 Millorar l’aïllament tèrmic per tal 
d’augmentar l’eficiència energètica 
canviant finestres, quan sigui possible.  

 
 
INFRAESTRUCTURA I EINES TIC: 

 Replantejar l’allotjament de tota la 
informació del CEP de forma accessible i 
segura.  

 Renovar i ampliar la dotació TIC amb la 
incorporació de dispositius mòbils seguint 
criteris d'aplicabilitat, ús i rendiment real de 
la inversió. 

 Aprofundir en les prestacions de l'entorn 
col·laboratiu Google del centre proposant 
noves possibilitats que integrin aplicacions i 
entorns virtuals col·laboratius com ara 
Google Classroom. 

 



 
 
 
 

 No necessita recursos addicionals ni 
intervenció d’altres entitats 

Necessita recursos addicionals i/o  
intervenció d’altres entitats 

Curt termini DOCÈNCIA I ASSESSORAMENT: 
 Finalitzar les intervencions a centres com a 

màxim durant el mes de maig per poder 
facilitar la tasca final d’avaluació i gestió 
de l’activitat formativa. 

 Elaborar un pla de formació per a l’equip 
d’assessors contemplant l’actualització en 
diferents àmbits educatius i noves 
metodologies.  

 Elaborar un protocol de formació per als 
assessors novells amb instruccions pautades 
per tal de facilitar la seva integració dins 
l’equip el més aviat possible. 

 Elaborar i dur a terme propostes 
d’intervenció a centres consensuades. 

 Organitzar algunes de les reunions de 
representants de claustre amb un nombre 
reduït de centres. 

 

DOCÈNCIA I ASSESSORAMENT: 
 Presència de la representació del Servei a 

reunions puntuals de l’equip per compartir 
necessitats. 

 El nostre complement específic com 
assessors/assessores: No està en 
consonància amb la responsabilitat i volum 
de feina que assumim. Descompensat en 
relació amb altres CCAA. 

 Una millor coordinació entre la DG de 
Planificació i centres en relació als Projectes 
d’Innovació Pedagògica i l’equip 
pedagògic del CEP, ja que durant el 
present curs no s’ha donat. No hem tengut 
informació prèvia d’actuacions previstes 
per als centres inclosos dintre d’aquest 
programa. 

 
DIFUSIÓ: 

 Proposar un servei extern de manteniment i 
difusió de la nostra informació a través de 
les xarxes socials i plana web del CEP. 
 
 

 
 
 



 No necessita recursos addicionals ni 
intervenció d’altres entitats 

Necessita recursos addicionals i/o  
intervenció d’altres entitats 

Llarg termini MATERIAL INFORMÀTIC I AUDIOVISUAL: 
 Continuar netejant els espais del CEP, aules, 

salons d’actes, magatzems, etc... de tot tipus 
de material inutilitzable i informàtic inservible 
que hi ha a les diferents prestatgeries, armaris i 
altres racons d’aquests espais. El curs passat ja 
es va realitzar una gran neteja. 

 Actualitzar el material necessari pel bon 
funcionament del centre. 

 
 
 
DOCÈNCIA I ASSESSORAMENT: 

 Possibilitat de formar parelles/equips d’assessors 
per dur a terme les formacions referides a 
Projectes d’Innovació Pedagògica o per 
coordinar les actuacions de l’assessor a les 
formacions d’un mateix àmbit. 

 Creació de xarxes de centres i professorat que 
treballen en una mateixa línia formativa. 

 Obrir noves vies de comunicació i coordinació 
amb els diferents departaments de la UIB. 

INFRAESTRUCTURA I EINES TIC: 
 Plantejar-se la possibilitat d’externalitzar la 

informació disminuint enormement el risc de 
fallades tècniques, evitant la necessitat de 
copiats de seguretat d'arxius i possibilitant així 
l'accés a la mateixa des de qualsevol dispositiu 
i lloc, i  en qualsevol moment establint les 
mesures de seguretat i privadesa oportunes. 

 
 
 
 
DOCÈNCIA I ASSESSORAMENT: 

 Creació de la figura d’assessor de centre i 
potenciar la del coordinador de formació per 
assegurar l’aplicació dels continguts exposats a 
la formació i fer un acompanyament dels 
docents en el dia a dia de l’aula. A més, 
aquest figura assumiria el rol de formador en 
formacions en cascada, minimitzant recursos i 
despeses. 

 Possibilitat d’augmentar la plantilla d’assessors 
per cobrir totes les necessitats formatives dels 
docents. 

 Limitació a un màxim de 5 ó 6 activitats per 
assessor per assegurar la qualitat de la 
formació. 

 Organitzar el calendari de visita de bones 
pràctiques dels centres. 

 



 


