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Curs 2018-2019
Esdeveniment 16201

14 hores - 200 places
Autonòmic
Presencial

Servei d'Innovació Educativa
10 a 11 de maig de 2019

Línia estratègica
1. Metodologies d'aprenentatge

Destinataris
Professorat dels centres participants en el programa de formació i transferència “Treball per projectes amb el suport
de la biblioteca escolar (Projectes Documentals integrats) de la convocatòria 2017-2019 i 2018-2020. 
Professorat en actiu de tots el nivell educatius, de centres públics i concertats. 
Prioritat al coordinador/responsable de la biblioteca escolar o als membres de la comissió de biblioteca escolar.

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
Conèixer el paper de les biblioteques escolars en els processos de canvi i transformació educativa que necessita
l'escola.
Conèixer la contribució de la biblioteca escolar a l'adquisició i desenvolupament de les competències informacionals
(ALFIN/AMI).
Dissenyar programes formatius de competència informacional a l'escola.
Dissenyar projectes d'investigació a través de la biblioteca escolar.
Facilitar models de gestió, activitats, projectes, etc.
duts a terme des de la biblioteca escolar.
Oferir un espai de reflexió entorn als diferents aspectes de la biblioteca escolar.

Continguts
Biblioteca escolar i adquisició de competències informacionals (ALFIN: Alfabetització Informacional/AMI:
Alfabetització Mediàtica i Informacional).
Programes formatius de competència informacional a l'escola.
Projectes d'investigació des de la biblioteca escolar.
Presentació de bones pràctiques educatives en biblioteca escolar.
Contribució de la biblioteca escolar a l'accés i ús de la informació.
Projectes educatius motivadors per als alumnes, els docents i la comunitat educativa des de la biblioteca escolar.

Metodologia
Jornada estructurada en tres tipus d'activitats formatives: ponències, intercanvi d'experiències i tallers pràctics
d'aplicació dels continguts de les jornades. L'intercanvi d'experiències serà entre els centres participants del
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programa de formació i transferència "Treball per projectes amb el suport de la biblioteca escolar" (Projectes
Documentals integrats) de la convocatòria 2017-2019. Els tallers pràctics serviran per recollir les bases esposades de
la formació a la pràctica educativa.
Tallers: Els participants s'han d'inscriure a un dels tallers el mateix dia de les jornades. Escollir el taller per ordre de
preferència i s'assignaran per ordre d'inscripció, ja que hi ha un aforament limitat a cada un d'ells.
Es recomana portar tauletes o telèfons mòbils per a les activitats dels tallers.
Presentacions centres: Els participants s'han d'inscriure a les presentacions dels centres el mateix dia de les jornades
i s'assignaran per ordre d'inscripció, ja que hi ha un aforament limitat en cada una d'elles.

Transferència

Calendari
Divendres 10 de maig de les 9.00h fins a les 14.00h i de les 16.00h fins a les 20.00h, i dissabte 11 de maig de les
9.00h fins a les 14.00h

Lloc
Estudi General Lul.lià
Carrer  Sant Roc, 4

Palma 07001 (Illes Balears)

Horari
Divendres 10
09,00. Arribada i acreditacions
09,30 Inauguració de les jornades
09.45 Cristina Novoa: BIBLIOTECA ESCOLAR, ORGANISME VIU
11.15-11,45 Pausa
11,45 -13,00 Rosa Piquín    “AMI EN TEMPS LÍQUIDS” 
13,00-14,00 Tallers simultanis:
1.	La importància de les bones preguntes (primària): Marga Estaràs i Alejandro Sánchez
2.	ALFIN: Per què i com? (secundària): Bartomeu Mut
3.	ALFIN: Per què i com? (primària): Mercè Morey
4.	El foment de la lectura a l’era digital (secundària): Josep Ramon Cerdà

16,00 19,30 Presentació dels projectes dels centres participants en la convocatòria PDI (IES Bendinat, CEIP Es Vedrà,
CEIP Son Anglada, CEIP Sant Jordi, IES Joan Ramis i Ramis, CEIP Balançat, CEIP Badies, CEIP Els Molins, CEIPIES
Joan Miró, CEIP Es Pont, CEIP Colònia de Sant Jordi, CEIP Nadal Campaner Arrom, IES Sa Colomina)

Dissabte 11

09,30-11,00 Daniel Cassany. BIBLIOTEQUES ESCOLARS EN L’ÈPOCA DE L’ACCÉS OBERT I LES FALSESTATS.
REPTES I OPORTUNITATS

11,00-11,30  Descans.

11,30 -12,30 Taula rodona: “LA BIBLIOTECA ESCOLAR EN TEMPS DE CANVI. VISUALITZEM L’HORITZÓ I
PLANIFIQUEM EL CAMÍ”. Modera Antònia Pol

IES Blanca Dóna,  IES Bendinat, CEIP Es Pont, CC Mata de Jonc.

12,30-13 Presentació d’Eduteca, Plataforma de llibres digitals.

13,00-14,00. Mª Neus Lorenzo Galés: PAPER TRANSFORMADOR DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR EN L'EDUCACIÓ
EN L'ERA DIGITAL

14,00 Clausura

Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 11 d'abril a dia 5 de maig de 2019 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
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DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau D.G. DE F. PROFESSIONAL I F. DEL PROFESSORAT.

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 6 de maig de 2019. 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 F. PROFESSIONAL I F. DEL PROFESSORAT. 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 6 a dia 8 de maig
de 2019 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.

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 durada de la formació i participació activa en els tallers proposats.
Important: La participació als tallers i a les sessions simultànies es triaran el mateix dia de les jornades i s'assignaran
en funció de l'ordre d'inscripció, ja que hi ha un aforament limitat a cada un d'ells.
Es recomana als assistents portar tauletes o telèfons mòbils per poder participar a les activitats dels tallers.

Coordinació i informació
Cristina Bellver Coll
cbellver@dgice.caib.es

Formadors
Daniel Cassany 

Investigador en Anàlisi del Discurs a la Universitat Pompeu Fabra. Ha publicat més de 12
monografies sobre comunicació escrita i ensenyament de la llengua, a més d'uns 100 articles
científics. Ha estat professor invitat en universitats i institucions de més de 25 països a Europa,
Amèrica i Àsia. Des de 2004 dirigeix el grup consolidat de recerca sobre Literacitat crítica.

Cristina Novoa
Responsable del Programa de Biblioteques Escolars de Galícia. Col•labora amb la xarxa de
formació del professorat en matèria de biblioteques escolars i foment de la lectura des de
1994. Coordinadora d'activitats de formació per al professorat, en matèria de biblioteques
escolars. Integrant de la Comissió Tècnica de Biblioteques Escolars. Integrant del Consello de
Cooperació Bibliotecària de Galícia i del “Consello Asses-sor do Llibre”.

Rosa Piquín
Professora de l'assignatura de “Biblioteques Escolars i Projectes Interdisciplinaris” en la Facultat
de Formació del Professorat i Educació de la Universitat d'Oviedo i en el CP Veneranda
Manzano i en l'IES Clarín d'Oviedo. Coordinadora del Pla Créixer Llegint de la Conselleria de
Cultura. És autora i tutora telemàtica de cursos monogràfics sobre “Disseny i aplicació de
Projectes Documentals Integrats des de les biblioteques escolars” per al Govern de les Illes
Balears. Autora de diverses publicacions. Coordinadora de “BiblioVeneranda.lab”

Carrer del Ter, 16, 07009 Palma
Tel.: 971 177 776 Fax: 971 176 950 Web: http//snlf.caib.es



Neus Lorenzo
Inspectora d'educació, professora col•laboradora de la UAB i co-directora del Grup de recerca
Transformation Society de la WFATE. Experiència en l'assessorament de docents, la recerca
educativa i la formació de directors. Autora de diferents treballs i publicacions. Mestra de català
i de castellà, Llicenciada en geografia e Història,  professora de  Filologia anglesa, i Doctora en
història medieval catalana. Coordinadora de Xarxes al Twitter i en l'avaluació externa de
Projectes Erasmus+.

Antònia Pol
Mestra d'Educació Infantil i Primària. Experta en Pràctica Psicomotriu i Biblioteques Escolars.
Membre de la comissió de biblioteca escolar del CEIP Badies, vinculada al món de les
biblioteques escolars al llarg de tota la seva carrera professional. Ha  acompanyat a multitud de
centres a impulsar projectes de biblioteca escolars. Actualment Directora del CEIP Badies i
membre del grup BEA.

Josep R. Cerdà, Merçè Morey, Bartomeu Mut, Marga Estaràs i Alejandro Sánchez
Tallers simultanis

1. La importància de les bones preguntes. Marga Estaràs i Alejandro Sánchez (primària).

2. ALFIN: Per què i com?. Bartomeu Mut. (secundària i batxillerat).

3. ALFIN: Per què i com?. Mercè Morey. (primària).

4.El foment de la lectura en l'era digital. Josep R. Cerdà (secundària i batxillerat)

Àrea:         Totes                           Modalitat:         Activitat         puntual         de         formació
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