La cultura del Hip-hop, proposta per a
la dinamització de la llengua catalana.
Curs 2020-2021
Esdeveniment 2297
20 hores - 24 places
Eivissa i Formentera
Presencial

CEP d'Eivissa

4 de març a 20 de maig de 2021

Línia estratègica
PQ 2024 5 Competències lingüístiques

Destinataris

Professorat del darrer cicle de primària i professorat de secundària.
Indiqueu a l'apartat d'observacions en quin nivell impartiu docència.

Criteris de selecció
Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:
1. Màxim de 3 docents per centre educatiu.
2. L'ordre d'inscripció.

Objectius
Afavorir actituds lingüístiques positives envers la llengua catalana i fomentar el seu ús entre els joves.
Promoure la creativitat i l'educació artística com a recurs transformador de la persona, de l'aula i dels centres
educatius.
Impulsar l'aplicació de la cultura Hip-hop per millorar la motivació de l'alumnat i el seu empoderament.
Potenciar la creació de rap com a psicotècnia dels sentiments i com a camp creatiu des del qual aprendre.

Continguts
Oportunitats de l'ecofuncionalisme a l'aula.
Hip-hop. Context cultural i social.
El rap com a psicotècnia dels sentiments.
Introducció al Campus Virtual de Versembrant i altres recursos en línia.
Estructura rítmica, mètrica, rima i flow.
Recursos literaris, discursius, creatius i comunicatius.

Metodologia
Sessions presencials per videoconferència, actives, fomentades en la pràctica reflexiva i el treball cooperatiu per tal
d'afavorir la participació, la interacció i la construcció compartida de coneixement.
El registre d'assistència es durà a terme mitjançant formulari google.
Implementació a l'aula i posada en comú de l'experimentació.
Feina al Moodle (EVA), com a carpeta d'aprenentatge grupal.

Transferència
Disseny, implementació i recollida d'evidències amb l'alumnat de la proposta didàctica que contempli aspectes
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relacionats amb els continguts treballats.

Calendari
04/03/21 de 16 a 18 h., 10/03/21 i 11/03/21 de 16 a 17.30 h., 24/03/21, 14/04/21, 15/04/21, 22/04721 de 16 a 18
h., 19/05/21 de 16 a 19 h. i 20/05/21 de 16 a 17 h.

Lloc
Online (presencial)

Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 1 a dia 18 de febrer 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 D'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 dia 25 de febrer de 2021. 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 D'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 de dia 20 a dia 23 de
febrer 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 1 de gener de 2018, fins que s'ocupin les places lliures.
7. La llista definitiva de participants es publicarà dia 1 de gener de 2018.
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
Realització de totes les activitats proposades al moodle i les implementacions a l'aula programades durant la
formació.
Assistència a les sessions presencials per videoconferència d'un mínim del 85% de les hores.
Realització dels qüestionaris d'avaluació.

Coordinació i informació
Cristina Tirvió Escales
Assessora de l’àmbit de la formació lingüística, social i artística

Formador
Pau Llonch Méndez
Membre de Versembrant, escola popular itinerant de rap, rimes i beats .
Economista marxista, educador.

Àrea: Totes Modalitat: Formació per àmbits
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