Entendre per educar als adolescents
Curs 2021-2022
Esdeveniment 2338
20 hores - 20 places
Eivissa i Formentera
Presencial

CEP d'Eivissa

31 de gener a 28 d'abril de 2022

Línia estratègica
PQ 2024 2 Convivència i benestar físic i emocional

Destinataris

Docents de secundària, batxillerat i FP.

Criteris de selecció
Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran per aquest ordre:
1. Funcionaris en pràctiques que no hagin estat admesos a formacions organitzades per l'Administració Educativa de
les Illes Balears o bé que hagin estat admesos a formacions organitzades per l'Administració Educativa de les Illes
Balears que no sumin 20 hores.
2. L'ordre de preferència que figura a l'apartat de DESTINATARIS.
3. L'ordre d'inscripció.

Objectius
Entendre què és i com es comporta un adolescent.
L'actitud del docent cap al adolescent (habilitats intra-interpersonals).
Com connectar amb el adolescent de manera efectiva i afectiva.
Com acompanyar a nivell emocional.

Continguts
Què és una persona adolescent? què en sabem i què en volen saber?
Estratègies per l'auto-connexió (bases CNV pel diàleg intern i l'auto-coneixement Les bases de l'auto-empatia i
l'escolta empàtica CNV.
Connectar amb el adolescent que viu en mi.
Modes de consciència, de pensament,de llenguatge i de gestió dels conflictes.
Educar sense càstigs ni recompenses. És possible? Límits i autoritat.
Casos pràctics d'angoixa, atacs de pànic, gelosia, depressió, etc.

Metodologia
Sessions actives fonamentades en la reflexió sobre la pràctica docent, el contrast amb experts i les dinàmiques de
grup per tal d'afavorir la participació, la interacció i la construcció compartida de coneixement.
Tot i que es pretén la màxima presencialitat, en cas que la situació sanitària no permeti realitzar les sessions amb
aquesta modalitat, es realitzaran per videoconferència.
Planificació de la materialització, aplicació a l'aula, presentació i valoració de l'experimentació.

Transferència
Experimentació a les aules i/o al centre de les propostes dissenyades i la seva avaluació a partir del continguts i els
recursos adquirits durant el curs.
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Recollida d'evidències i documentació del procés formatiu.

Horari
Dl 31/01/22 (17h-19h), dl 07/02/22, dc 09/02/22, dl 14/02/22 , dj 03/03/22, dc 09/03/22 (16h-19:15h) i dj
28/04/22 (17h-19h).

Inscripció
Podeu fer la inscripció de 12 al 18 de gener 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 el dia 20 de gener. 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 del dia 20 al 26 de gener
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 el dia 27 de gener.
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.
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d'una sol·licitud d'inscripció a una activitat formativa implica el
següent tractament de dades personals: https://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4784452.

Avaluació i certificació
Mínim del 85% d'assistència a les hores presencials.
Presentació de l'experimentació i evidències.
Materialització i experimentació a l'aula.
Compartir a l'entorn moodle les presentacions de l'experimentació realitzada.
Una vegada finalitzat el procés de certificació, l'activitat es tancarà.
En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l'adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
Disposau d'un termini de 90 dies des de l'enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei
organitzador, si s'escau.

Coordinació i informació
José A. Valencia Valencia

Formador
Thaïs Puig
Llicenciada en psicologia. Coach Personal, de Família i Educativa.
Formadora en CNV.
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