Patis Dinàmics
Curs acadèmic: 2016-2017
Modalitat: Formació per àmbits
Hores: 16 Places: 30
Àrea: Totes
Àmbit: Menorca
Tipus d'estudi: Presencial
Activitat: 990108 Esdeveniment: 2310

CEP de Menorca
19 d'octubre a 29 de novembre de 2016
Línia estratègica
4. Educació inclusiva

Destinataris
Tots els nivells.

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
Dotar al professorat d'estratègies de joc per tot tipus d'alumnat.
Potenciar l'ús del joc com estratègia de creixement social i d'aprenentatge de l'alumne.
Conèixer i utilitzar els patis dinàmics com a mesura preventiva d'assatjament escolar.
Propiciar la implementació del Programa de Patis Dinàmics.
Aplicar les pautes metodològiques establertes pels patis dinàmics a Parcs dinàmics per part de les famílies.

Continguts
Fonaments dels Patis Dinàmics.
Els patis Dinàmics com a eina d'inclusió social.
Metodologia especifica dels Patis Dinàmics.
Anàlisi d'exemples reals dels Patis Dinàmics.
Pautes d'aplicabilitat dels patis.

Metodologia
Participació activa del professorat.
Es combinaran la introducció de noves estratègies amb la reflexió pedagògica i l'elaboració o adaptació de
materials i recursos.

Transferència
Aplicació a les aules de les diferents propostes pràctiques per treballar amb l'alumnat.
Aplicació de les dinàmiques per millorar els patis.

Lloc
IES JOAN RAMIS I RAMIS I CEP DE CIUTADELLA

C/Mallorca, 67, 07760 Ciutadella - C/Josep M. Cuadrado, 33, 07703 Maó
Tel: 971 384 408 Fax: 971 381 014 - Tel: 971 350 164 Fax: 971 354 938 Web: http://cepmenorca.caib.es

Horari
Dimecres dia 19 d'octubre de 16.00 a 20.00 hores i dijous dia 20 d'octubre de 16.00 a 20.00 hores a l'IES Joan
Ramis i Ramis.
Dilluns dia 28 de novembre de 16.00 a 20.00 hores i dimarts dia 29 de novembre de 16.00 a 20.00 hores al CEP
de Ciutadella.

Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 5 a dia 16 d'octubre de 2016 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. Per sol·licitar compte d'usuari heu d'anar a
http://weib.caib.es/Suport/solicitud_email/sol_email_.htm. Al menú principal de l'esquerra trobareu Formació
dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE MENORCA.
2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau 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.
3. La llista d'admesos provisional es publicarà dia 17 d'octubre de 2016. 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 DE MENORCA. 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 17 a dia 18
d'octubre de 2016 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 al confirmar la inscripció.
6. Si les places no s'han cobert amb els confirmats es cridarà a les persones que estiguin a la llista d'espera per
estricte ordre de preferència de dia 17 a dia 19 d'octubre de 2016 fins que s'ocupin les places lliures.
7. La llista definitiva de participants es publicarà dia 19 d'octubre de 2016.
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
Per als participants a les activitats formatives serà condició necessària per al reconeixement, la participació
continuada i activa amb assistència obligatòria al 85% d'aquesta fase presencial.
S'avaluarà la predisposició a aplicar dins les aules les diferents propostes d'activitats, dinàmiques i estructures
cooperatives.
Es realitzarà una autoavaluació i una coavaluació entre els diferents docents participants sobre el procés
d'aprenentatge i de millora de les competència del treball cooperatiu en equip.

Coordinació i informació
Yolanda Mañosa
ymanosa@cepdemenorca.cat

Formador
Gey Lagar
Licenciada en Geografía e Historia Especialidad Historia del Arte,en la Facultad de Geografía
e Historia de la Universidad de Oviedo.
Master en Dirección y Administración de Empresas, impartido por G.F. Consultores de
Gestión y Formación Empresarial.
Certificado de Aptitud Pedagógica (C.A.P.), impartido por la Universidad de Oviedo y el
Instituto de la Educación.
TécnicoSuperior de Educación Infantil,IES Alfonso II de Oviedo.
Posgrado en Experto universitario en Trastorno del Espectro Autista, por laUniversidad
de Alcalá de Henares y el Instituto Ciencias del Hombre.
Posgrado en Experto universitario en Trastorno del Espectro del Autismo y Tecnologías de la Información y la
Comunicación, por la Universidad de Burgos.
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