PLA DE FORMACIÓ ADREÇAT AL PROFESSORAT DELS
ESTUDIS DE GRAU DE MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL I
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
PRESENTACIÓ
El present pla de formació s’emmarca dins Programa de Millora de la Formació
Inicial dels estudis de mestre i de professorat de secundària de la UIB elaborat per la
Comissió mixta formada per la Universitat de les Illes Balears i la Conselleria
d’Educació i Universitat. Té com a objectius bàsics actualitzar i millorar la formació
del professorat que imparteix docència en els estudis d’aquests graus, impulsant la
creació d’estructures de coordinació i reflexió conjunta sobre la pròpia pràctica
docent, que permetin incrementar el sentiment de pertinença i d’identificació del
professorat que imparteix docència als estudis. Més concretament, la proposta té el
seu punt de partida en una sessió de formació convocada pels caps d’estudis
d’infantil i primària i coordinada pel Dr. Muntaner, que tingué lloc el dia 30 de
març de 2017, on entre tots els participants es varen delimitar els punts bàsics de
la formació: la comunicació, l’aprenentatge cooperatiu, el treball per projectes i
l’avaluació.
En concret, per aquest curs, el procés de formació es desenvoluparà en tres
moments:
- Cadascun/una de nosaltres participarem en 4 sessions de formació, que es
desenvoluparan durant el mes de juny, d’acord amb el calendari que es
detalla a continuació.
- Després d’aquesta formació inicial, seleccionarem sobre quina temàtica
versarà les millores que introduirem a l’aula.
- Amb la nostra tria, els caps d’estudis organitzaran diversos grups de treball
(un per cada temàtica) i ens convocaran en tres moments del semestre, per
tal de poder compartir el nostre pla de millora amb els companys i rebre
l’assessorament del ponent davant les dificultats o preguntes que vagin
sorgint.
En total, el còmput d’hores de formació serà de 24 hores presencials, que en
aquests moments estan en procés de reconeixement:
- 4 sessions inicials = 16h
- 3 sessions de 2h = 6h
- 1 sessió final = 2h
Pel que fa a les temàtiques, seran les següents:
Títol: ESTRATÈGIES COMUNICATIVES PER ALS DOCENTS
Data: 5 de juny de 16.00 a 20.00h
Ponent: Dra. Rosabel Rodríguez
Objectius:
- Analitzar la importància dels processos comunicatius que tenen lloc a l’aula
i fora d’ella.
- Adquirir estratègies de comunicació verbal i no verbal.

Títol: L’APRENENTATGE COOPERATIU
Data: 13 de juny de 10.30 a 14.30h
Ponent: Dra. Mila Naranjo
Objectius:
- Aprofundir en els fonaments i les estratègies principals de l'aprenentatge
cooperatiu.
- Dissenyar estratègies d'organització per al desenvolupament de
l'aprenentatge cooperatiu a l'aula.
Títol: L’AVALUACIÓ EDUCATIVA
Data: 21 de juny de 15.00 a 19.00h
Ponent: Dra. Elena Cano
Objectius:
- Conèixer la definició i característiques de l’avaluació dels aprenentatges
dels estudiants universitari.
- Valorar la importància d’aplicar diversos instruments d’avaluació de
l’aprenentatge en funció de la finalitat i l’objecte d’avaluació.
- Adquirir una actitud positiva envers l’avaluació formativa dels
aprenentatges.
Títol: EL TREBALL PER PROJECTES
Data: 29 de juny de 10.30 a 14.30h
Ponent: David Vilalta
Objectius:
- Conèixer les particularitats pedagògiques i els fonaments curriculars i
psicopedagògics d’aquesta metodologia de feina.
- Iniciar-se en el disseny de projectes d’aula.
El pla de formació és de caire obligatori per al professorat de primer curs que
imparteix docència als dos graus, aprofitant la baixada de número clausus per al
curs que ve. No obstant, roman obert a la resta de professorat que hi vulgui
participar. Sols és necessari fer una confirmació d’assistència mitjançant un
qüestionari de participació que teniu habilitat dins l’espai del Consell d’Estudis del
Grau d’Educació Primària i Consell d’Estudis del Grau d’Educació Infantil.
Recordar finalment, que en funció de la inscripció el professorat de les Seus podrà
assistir presencialment a la formació o es modificaran les aules per tal de dur a
terme videoconferències.
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PLA DE FORMACIÓ ADREÇAT AL PROFESSORAT TUTOR
DELS PRÀCTICUMS DELS ESTUDIS DE GRAU DE MESTRE
EN EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA
PRESENTACIÓ
El present pla de formació s’emmarca dins Programa de Millora de la Formació
Inicial dels estudis de mestre i de professorat de secundària de la UIB elaborat per la
Comissió mixta formada per la Universitat de les Illes Balears i la Conselleria
d’Educació i Universitat. Entre altres, té com a objectius bàsics:
- Revisar el funcionament dels actuals pràcticums i dissenyar mesures de
millora.
- Establir un sistema de reconeixement de les hores de les tutories de les
pràctiques del professorat de la UIB i dels docents dels centres formadors /
col·laboradors.
- Establir mecanismes de coordinació entre el professorat de la UIB i el de
centres educatius.
Per assolir aquests objectius, el procés de formació s’iniciarà a partir de 4 sessions
que tindran lloc des de final de juny fins al mes de setembre, d’acord amb el
calendari que s’adjunta al final d’aquest document.
El destinataris de la formació són tots els professors i professores que realitzen
funcions i tasques de tutorització quan l’alumnat està desenvolupant les Pràctiques
I i II del Grau en Educació Infantil, així com les Pràctiques I, II i de menció del Grau
en Educació Primària.
Les sessions de formació previstes són:
Títol: Canvi de mirada a les escoles d’infantil i primària
Ponents:
Joan Ferrà, Director del CEIP Puig de Fàtima
Gabriela Spano, Directora del CEIP Son Ferrer
Data: 28 de juny
Horari: de 9.30 a 13.30h
Objectius:
- Conèixer de primera mà els canvis metodològics, organitzatius i curriculars
que estan portant a terme les escoles d’educació infantil i primària
- Reflexionar sobre el rol docent i sobre l’acompanyament que s’hauria de fer
des de la universitat
- Establir vincles entre la formació inicial amb la formació permanent del
professorat
Títol: La coobservació com a instrument de canvi i creixement professional
Data: 7 de juliol
Horari: de 10.00 a 13.00 h
Ponent: Guida Al.lès
Objectius:
- Introduir-nos en la metodologia de la coobservació com a instrument de
creixement professional
- Conèixer els principals resultats de la seva aplicació

-

Reflexionar sobre el rol docent i sobre l’acompanyament que s’hauria de fer
des de la universitat

Títol: Anàlisi i millora del model de pràctiques vigent; model i rol dels agents
implicats
Data: 6 de setembre de 2017
Horari: 10.00 a 14.00h
Ponent: Coordinadors dels pràcticums d’infantil i primària.
Objectius:
- BLOC I
o Analitzar i proposar els nous objectius dels pràcticums.
o Revisar el reglament acadèmic en relació al pràcticum.
o Revisar els criteris de selecció de centres de practiques.
o Revisar les funcions dels agents implicats, (alumnes, coordinadors
UIB, coordinadors de centre, mestres tutors, PAS).
- BLOC II
o Proposar el nou model de pràcticum, en grups de treball (Infantil, I,
II, AL, Suport, Música, Anglès, EF).
o Elaborar el nou model d’avaluació.
o Elaborar el nou model de protocol de tutorització.

Títol: La gestió dels Pràcticums del curs 2017-18
Data: 19 de setembre de 2017
Horari: 16.00 a 18.00h
Ponent: Coordinadors dels pràcticums de infantil i primària.
Objectius:
- Analitzar les noves funcions dels agents implicats en el pràcticum.
- Presentar la nova metodologia de tutorització.
- Presentar el nou model de memòria.
- Analitzar el model de avaluació.
- Presentar el model de realització del protocol de tutorització i règim de
visites als centres de practiques.
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