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Servei de Llengües Estrangeres i Projectes
Internacionals
24 de gener a 8 de maig de 2020

Línia estratègica
PQ 1620 5 Millora de les competències lingüístiques

Destinataris

Professorat dels centres admesos que participen en el Programa d'Experiència Formativa Europarlament.

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
Desenvolupar les competències lingüístiques amb el disseny i millora de projectes escolars.
Generar processos d'aprenentatge significatiu sobre aspectes relacionats amb les institucions europees.
Fomentar i planificar l'aprenentatge transversal de la llengua anglesa en àmbits culturals i escolars no lingüístics.
Conscienciar sobre la importància de conèixer les institucions europees.
Afavorir una experiència de comunicació, coneixement i convivència amb l'alumnat d'un altre centre mitjançant el
treball col·laboratiu.
Formar a través d'una metodologia teoricopràctica i participativa sobre el funcionament de les institucions de la Unió
Europea.
Presentar els principals recursos educatiu existents al voltant de les principals polítiques europees: ocupació, mercat
únic digital, canvi climàtic, mercat interior, unió econòmica i monetària, política comercial, drets fonamentals,
migració i relacions exteriors de la UE.
Fomentar el debat crític a l'aula sobre els principals desafiaments del Parlament Europeu (euroescepticisme,
xenofòbia, intergovernamentalitat davant integració) donant a conèixer les principals dinàmiques internes i les
estratègies de participació ciutadana.
Conscienciar sobre la política educativa a nivell europeu així com reflexionar sobre el paper del docent en la
construcció de la identitat europea.

Continguts
Sistema institucional de la UE: el paper del Parlament Europeu en el procés de presa de decisions.
El Parlament Europeu davant un escenari de "multicrisis".
Els 10 punts del Pla Juncker i resultats polítics de la darrera legislatura europea 2014-2019.
La política europea en l'àmbit de l'educació.
Introducció a les oportunitats de mobilitat i de projectes d'associacions estratègiques del programa Erasmus+.
Montblanc: recursos educatius per a l'aula sobre la UE.
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Metodologia
La formació es dividirà en dos blocs: una part serà de caràcter presencial i l'altra a distància.
Implicarà la realització de tasques amb els alumnes i la preparació de material.

Transferència
Aplicar els coneixements adquirits en la Jornada al grup classe per tal que l'alumnat pugui desenvolupar les
destresses lingüístiques i el rol propi que els permeti intervenir públicament davant de la simulació de la cambra de
l'Europarlament que tindrá lloc a Palma els dies 7 i 8 de maig.

Lloc
CEP de Palma

Horari
24 de gener de 9:30 a 13:30 i de 14:30 a 16:30

Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 19 de desembre de 2019 a dia 12 de gener de 2020 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. Si teniu problemes per accedir al portal podeu trobar informació 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 D.G. DE PRIMERA INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT
EDUCATIVA.
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 14 de gener de 2020. 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 D.G. DE PRIMERA INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT EDUCATIVA. 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 14 a dia 21 de gener
de 2020 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, de dia 14 a dia 21 de gener de 2020, fins que s'ocupin les places lliures.
7. La llista definitiva de participants es publicarà dia 21 de gener de 2020.
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
Assistència mínima obligatòria al 85% de la duradada de la formació.
Valoració de les tasques a realitzar que els particpants han de desenvolupar durant la formació.
Participació activa a les sessions.

Coordinació i informació
Àrea: Totes Modalitat: Programa d'exp. formativa
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