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Destinataris
Professorat en actiu interessat en aplicar aquesta metodologia a l'aula.

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
Identificar les característiques de les metodologies àgils.
 Conèixer què és la metodologia Design thinking Experimentar les fases d'aquesta metodologia.
Iniciar el treball en Design Thinking en el aula.

Continguts
Design thinking com a metodologia àgil.   Fases del design thinking: Empatizar, definir, idear i prototipar.    Aplicació
del design thinking a l'aula.  Avaluació al llarg del procés.

Metodologia
Sessions actives fonamentades en la pràctica reflexiva, el treball cooperatiu i les dinàmiques de grup per tal d'afavorir
la participació, la interacció i la construcció compartida de coneixement.
30% de ponència d'expert extern.
Planificació de la materialització, aplicació a l'aula, presentació de l'experimentació i les activitats obligatòries de
l'entorn moodle.
Realització de l'avaluació i establiment de nous objectius i reptes de millora.

Transferència
Elaboració de propostes de treball basades en la metodologia design thinking i experimentació a l'aula.
Dissenyar una base d'orientació amb els elements clau per a desenvolupar una bona proposta de design thinking.

Calendari
Mes de març: Dj 11 de 17 a 18'30h; Dm 16 i  dj 18 de 17 a 19h. 
Mes d'abril: Dm20, Dijous 22, Dm 27 i Dj 29 de 17 a 19h. 
Mes de maig: Dijous 6 de 17 a 18'30h.

Horari
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Inscripció
Podeu fer la inscripció del 08/02/2021 al 04/03/2021 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 Eivissa.

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. La llista d'admesos provisional es publicarà . Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al
Portal del personal, al menú de l'esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP Eivissa. La
llista d'espera, si s'escau, es publicarà també a la mateixa pàgina. 

4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència els dies 5 i 6 de març de
2021 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini
implicarà la pèrdua de plaça.

5. La llista d'admesos s'actualitza automàticament en confirmar la inscripció.

6. Si les places no s'han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d'espera per
estricte ordre de preferència, dia 7 de març de 2021, fins que s'ocupin les places lliures.

7. La llista definitiva de participants es publicarà 07/03/2021.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l'activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de
participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

Avaluació i certificació
85% d'assistència obligatòria a les sessions de videoconferència. Materialització i experimentació a l'aula dels
aspectes treballats en les sessions. Presentació de l'experimentació als companys de la formació. Compartir a
l'entorn moodle els plans d'acció de la materialització i les presentacions de l'experimentació realitzada. Realitzar
totes les activitats proposades al moodle. El control d'assistència serà obligatòria a través de un document de forms
per a cada sessió. 

Coordinació i informació
Assessorament CEP Eivissa.
Berta Oliva - 971 300519 Ext 2028
bertaoliva@cepeivissa.cat

Formador
Pablo Peñalver

Àrea:         Totes                           Modalitat:         Formació         per         àmbits
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