
Jornades municipis i educació
CONSELL ESCOLAR DE MALLORCA

Curs escolar: 2017-2018 - Codi d'activitat: 990668 - Codi d'esdeveniment: 15708

Persones que han valorat: 29 - Escala: mínim 1, màxim 5 - Mitjana (Moda)

OBJECTIUS

S'han assolit els objectius establerts a la formació. 4.21 (5)

ORGANITZACIÓ

La periodicitat de les sessions presencials i la seqüenciació de la formació ha estat adient. 4.03 (5)

Els espais i els recursos materials/virtuals eren suficients. 4.10 (5)

Mitjana: 4.07

TRANSFERÈNCIA

La metodologia de la formació i les activitats plantejades són aplicables a l'aula i/o al centre. 3.62 (4)

COHERÈNCIA

Ha existit una coherència entre objectius, continguts, procediments i activitats realitzades durant la ...4.10 (4)

FORMADOR/A: CARLOS ANGULO DNI: 16260969

Ha presentat i transmès els continguts amb claredat. 4.22 (5)

Ha dinamitzat la formació adientment. 4.19 (4)

Ha estat coherent amb els objectius plantejats. 4.30 (5)

Ha facilitat l'aprenentatge. 4.33 (5)

Mitjana: 4.26

FORMADOR/A: SÍLVIA CASANOVAS DNI: 33950571

Ha presentat i transmès els continguts amb claredat. 4.32 (5)

Ha dinamitzat la formació adientment. 4.21 (5)

Ha estat coherent amb els objectius plantejats. 4.39 (5)

Ha facilitat l'aprenentatge. 4.25 (5)

Mitjana: 4.29

FORMADOR/A: VICENÇ ARNAIZ DNI: 46314031

Ha presentat i transmès els continguts amb claredat. 4.21 (5)

Ha dinamitzat la formació adientment. 4.21 (5)

Ha estat coherent amb els objectius plantejats. 4.25 (5)

Ha facilitat l'aprenentatge. 4.18 (4)

Mitjana: 4.21



FORMADOR/A: MARÍA DE LOS ÁNGELES SALAS DNI: 46553570

Ha presentat i transmès els continguts amb claredat. 4.56 (5)

Ha dinamitzat la formació adientment. 4.56 (5)

Ha estat coherent amb els objectius plantejats. 4.56 (5)

Ha facilitat l'aprenentatge. 4.62 (5)

Mitjana: 4.58

FORMADOR/A: MIREIA ALDANA DNI: 46811493

Ha presentat i transmès els continguts amb claredat. 4.48 (5)

Ha dinamitzat la formació adientment. 4.59 (5)

Ha estat coherent amb els objectius plantejats. 4.59 (5)

Ha facilitat l'aprenentatge. 4.52 (5)

Mitjana: 4.55

FORMADOR/A: JUAN MANUEL DEL POZO DNI: 78020348

Ha presentat i transmès els continguts amb claredat. 4.29 (5)

Ha dinamitzat la formació adientment. 4.29 (5)

Ha estat coherent amb els objectius plantejats. 4.32 (5)

Ha facilitat l'aprenentatge. 4.29 (5)

Mitjana: 4.3

VALORACIÓ GLOBAL DE LA FORMACIÓ

La formació m'ha satisfet. 4.17 (5)

La formació m'ha generat aprenentatges. 4.14 (5)

Mitjana: 4.16



Què integraràs en la teva pràctica docent?
integraré les pautes per iniciar els mecanismes adients per tal de implicar més els municipis amb la realitat
educativa de la població. Els alumnes, siguin quines siguin les seves edats, han de notar el suport de les
institucions i s'ha d'afavorir una comunicació constant i fluïda per totes dues parts. 
Informar en els alumnes que hi ha el consell escolar, on poden demanar les necessitats.
No crec que sigui aplicable a la pràctica docent, potser es pot contagiar l'entusiasme i les ganes d'emprendre
algunes accions apreses, però amb el suport de l'equip directiu.
Proposaré al centre comunicar-se amb l'ajuntament per fer taules rodones de debat o conversa en anglès (i
si es pot també en altres llengues) algunes horabaixes per a què hi participin tots aquells membres del
municipi que vulguin assistir (pares i mares, veïnats, professors, alumnes, nadius anglesos, etc) per a què els
alumnes tenguin accés a l'aprenentatge en context i real de la llengua fora de l'aula.
alumnes amics de ciutats educadores
L¿esclla ha d¿estar oberta a les famílies i al municipi, han de treballar de forma cooperativa
Integraré i/o participaré en les gestions d ciutats educadores.
La motivació a la participació dels consells escolars municipals.
Integraré la idea de com funcionen les gestions municipals l'educació a primària i el concepte de ciutat
educadora. He integrat un nou punt de vista de les institucions municipals i après la gran tasca que
desenvolupen. D'altra banda em sembla molt interessant l'aportació que es poden fer des dels centres
escolars perquè l'escola sigui un lloc per a tots, amb els mateixos drets i oporunitats i entre tots puguem
potenciar el bon ús dels espais comuns, oferint i / o preparant cursos, tallers, conferències, etc ... que
apropin més a la comunitat i puguin afavorir així mateix el vincle entre els seus usuaris.
Les jornades m'han aportat experiències i idees per compartir amb els tècnics d'educació municipals i
regidors dels ajuntaments amb els que em coordino com a orientador educatiu de l'EAP. 
Crear sinergies que afavoreixen el treball en xarxa.
Amb ganes i força el 0-3 és pot fer visible i existeix. Miraré d'implicar més a la societat (ajuntament, famílies)
dins aquesta primera infància tant important.
L'assamblea infantil.  Donar a conèixer al meu centre elprograma de ciutats amigues de l'infància i de ciutats
educadores per que ho facin arribar a l'Ajuntament per veure si ho posen en marxa a Eivissa que seria molt
bo per solucionar certes dinàmiques que dificulten la nostra tasca
Me ha interessat molt el programa ciutats amigues de la infància.
el programa amics de la infància ho he trobat molt interessant
apofitar els espais i ahorrar tot el que es pugui, i també assabentar als meus alumnes el que costa la seva
formació per part dels ajuntaments i municipis.  Hem de fer saber que el seu ajuntament està molt a prop i
que està per ajudar-lo.
Intentaré insistir a la CCP que la coordinació amb els serveis educatius de l'Ajuntament és primordial.
Integraré una implicació per part dels alumnes des de edats tempranes amb els ajuntaments i municipis per
tal que es puguin modificar,millorar i optimitzar les condicions d¿una comunitat determinada no només en l¿
àmbit escolar sinó també en l¿ àmbit de la comunitat. I després gestionar juntament amb un tècnic els llocs (
abandonats o no optimitzat el seu ús) de la comunitat  i treballant conjuntament amb els municipis es poden
crear espais lúdics o d¿ aprenentatge , de reforç etc
Noves estratègies que es van plantejar. 
Els conceptes que fonamenten la definició de Ciutat Educadora.



Què destaques globalment de la formació?
La importància de saber quins són els mecanismes mitjanant els quals es poden iniciar i aplicar projectes de
millora i desenvolupament educatius. D'altra banda, tenir en compte la transversalitat exitent entre els
municipis i els centres docents, els quals han de treballar plegats i esdevenir una ciutat educadora.  També
voldria destacar que seria fantàstic si es tractessin temes relacionats amb el Règim Especial (Escoles Oficials
d'Idiomes), ja que molt sovint es deixa de banda o es dóna per fet que té la mateixa situació que
sencundària.
La idea positiva de na Mireia Aldana i n'Àngels Salas de pagar mensualment segons rendes i situacions
familiars. I la idea de ajudar a l'ajuntament del meu poble a seguir amb el projecte "ciutat amigues de la
infància. 
La darrera sessió i el taller del matí.
Tots els ponents han exposat molt bé i molt clarament la seva part al igual que també han ajustat ben el
temps que tenien per parlar. A més, els debats en els grups més petits han estat profitosos perquè s'han
pogut debatir temes més concrets i entre manco persones (ja que facilitava la participació).   En general ha
estat molt ben organitzat i preparat i estic molt contenta de haver-hi participat i d'haver adquirit nous
coneixements que no tenia sobre la relació entre els centres educatius i els ajuntaments i municipis.
LA BONA ORGANITZACIÓ I ELS PONENTS, UN 10!!!
La gran varietat d¿experiències aportades
Destaco la gran i bona gestió educativa de Sant Felip de Llobregat en quan a les escoles bressol i tema
econòmic.
La buena organizacion y participación de los miembros, sus ganas por transmitir y compartir sus
conocimientos.
La valoració de la tasca educativa desenvolupada pels ajuntaments.
La visibilització del 0-3 a les jornades ocupant un lloc important en el programa.
Ha estat una formació molt interessant per poder aprendre sobre la tasca que desenvolupen les institucions
municipals i sobre la gestió dels nostres centres. És un gran entramat en el qual moltes persones i recursos
estan implicats. Gestionar tot això és difícil i cada dia es treballa perquè els nostres centres escolars siguin
millors i de més qualitat. Cal destacar també la idea de ciutat educadora, una idea basada en la sinergia que
es produeix entre les institucions i els espais culturals i que brinda aquesta oportunitat d'aprendre a la ciutat.
He après que aquesta iniciativa busca fer que l'educació sigui un fenomen comunicatiu que en
desenvolupar-se potenciarà la possibilitat d'un canvi de conducta en la societat, més ètic, col·lectiu,
conscient i públic.
El primer de tot volia felicitar a TOT l'equip del Consell Escolar de Mallorca que ha fet possible aquestes
Jornades.  Jornades que m'han estat mol útil per a la meva formació. Ha estat un punt de trobada per poder
reflexionar sobre la meva pràctica diària amb altres professionals d'EAPS, així com amb tècnics d'educació
municipals, regidors dels ajuntaments i altres professionals.  Sol·licitaria al Consell Escolar de Mallorca unes
Jornades específiques pel que fa al tema d'Educació 0-3 anys, ja que al grup de treball el temps ens va quedar
molt curt davant la quantitat de temes relacionat amb 0-3 que vàrem voler abordar.  Gràcies per aquestes
Jornades i ... ENHORABONA!!!
La importància de la coordinació en la feina en xarxa.
 A mi m'ha perjudicat que fos un divendres matí ja que el dimecres abans de començar les jornades me varen
dir per començar a una escola i clar, no vaig poder demanar cap justificat per deixar l'escola i acudiar a les
jornades durant el matí ja que només feia dos matins que hi feia feina.
L'organització i la passió i ganes de fer feina que trasmetien els participants
Molta informació per part dels ponents i noves idees.
Molt enriquidora
Ha estat molt interessant. No sabia moltes de les coses che varen explicar els ponents. sobre tot que no tots
poden pagar el mateix, ma tots tenim el dirit a l'educacio des de 0 anys.
La importància  d'estendre l'educació fora dels centres educatius.
Destacaria un fil conductor coherent, la diversitat i qualitat dels ponents, l¿ enriquiment de l¿experiència i de
l¿activitat en grups de treball i les aportacions de tothom en general, apart de la òptima organització.
Consider que són necessàries iniciatives com aquestes amb espais per a la reflexió i debat entre
l'administració local i la comunitat educativa, que facilitin i promoguin el diàleg per a millorar el dia a dia dels
nostres infants. 


