
Recursos en línia per a la docència al
CP Es Canyar

Curs 2020-2021
Esdeveniment 2605
15 hores - 20 places

Centres
Presencial

CEP de Manacor
21 de gener a 30 d'abril de 2021

Línia estratègica
PQ 2024 6 Competències STEAM i competència digital

Destinataris
Comunitat educativa del CP Es Canyar.

Criteris de selecció
Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:
1. L'ordre de preferència que figura a l'apartat de DESTINATARIS.
2. L'ordre d'inscripció.

Objectius
Dissenyar i posar en pràctica activitats significatives pel procés d'ensenyament-aprenentatge en línia de l'alumnat.
Aprofundir mitjançant casos pràctics en l'ús de l'aula virtual amb l'alumnat i les famílies.
Aconseguir un nivell de competència adequat en l'ús de gestors de recursos i emmagatzematge en línia.

Continguts
Recursos de l'aula virtual Classroom i de Google Workspace: eines de comunicació síncrona i asíncrona,
emmagatzematge, documents, presentacions, materials, tasques, formularis i preguntes.

Metodologia
Elaboració, selecció  i organització  de recursos i material didàctic.
Formació entre iguals, treball en equip, treball en petit grup i reflexió sobre la pràctica educativa.
Experimentació de les aplicacions elaborades.
Valoració del grau de transferència i idoneïtat de les aplicacions.
Ús d'una aula EVA i adaptació de la part presencial al pla de contingència (normativa vigent COVID 19).
Es faran reunions presencials o de manera telemàtica.

Transferència
Programació de la incorporació de l'aula virtual i les eines de comunicació a distància al centre.
Experimentació efectiva de l'eina Classroom com a EVA al centre.

Lloc
CP Es Canyar.

Carrer Major 22,  07500 Manacor
Tel: 971 555 912 Fax: 971 843 324 Web: http://cepmanacor.caib.es



Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 6 a dia 16 de gener de 2021 de la manera següent:

1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d'usuari, no
podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l'esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau
Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MANACOR.

2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l'apartat INSCRIU-TE de l'activitat i emplenau tots els camps del
formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d'acord amb la vostra situació actual si s'escau, especialment el
centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar
la inscripció i la llista d'espera.

3. No cal fer confirmació; en el cas de les formacions als centres se fa des del CEP.

Avaluació i certificació
Grau d'assoliment dels objectius plantejats. 
Grau d'adequació de la formació externa rebuda. 
Autoavaluació i coavaluació entre els docents participants. 

Per a obtenir la certificació els participants hauran de complir els requisits següents: 
1. Participació continuada i activa: realització de les tasques pactades en els terminis establerts. 
2. Assistència obligatòria al 85% de les sessions presencials o de videoconferència, entre les quals és d'assistència
obligatòria la sessió d'avaluació. 
3. Realització d'un qüestionari individual al final de la formació per valorar l'activitat al Portal del Personal dins el
termini establert.

Coordinació i informació
Sebastià Grimalt Riera, coordinador al CP Es Canyar.
Miquel Nebot Aragón, assessor del CEP Manacor.

Àrea:         Totes                           Modalitat:         Formació         en         el         centre

Carrer Major 22,  07500 Manacor
Tel: 971 555 912 Fax: 971 843 324 Web: http://cepmanacor.caib.es


