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Connectant amb els alumnes ... 
Fidelitzant les famílies ... 
Complicitat per al present és garantia de futur 
 
Divendres 8 
 
 Sessió matinal: de 9.30 a 14.00 h 
  9.30 – 10.00 
   Entrega de credencials i material als participants. 
  10.00 – 10.30 
   Inauguració de les III jornades.  
  10.30 – 11.00 
   Pausa cafè. 
 
  Secció Jurídica 
  11.00 – 11.45 

Policia Nacional, Inspectors de la Unitat Central de Participació 
Ciutadana. 
Ponència: “La col·laboració necessària”  
Participació dins dels col·legis: oferiments des del Pla Director de la 
Policia Nacional. Programes de prevenció.  
Situació fora dels col·legis: Problemàtiques detectades i responsabilitat 
dels docents. Canals de comunicació i de denúncia. Efectivitat de les 
actuacions realitzades, exemples. Propostes de millora i d’actuació 
combinada. 
Torn obert de preguntes. 
 

  11.45 – 12.30 
Conselleria d’Educació i Universitat, Servei d’Atenció a la Diversitat. 
Maria Assumpció Sempere Campello, Cap de Servei. 
Ponència: “Els protocols d’actuació” 
Per què els protocols? 
Protocols existents, d’obligat compliment i d’ús recomanat. 
Eficàcia dels protocols: fins on arriben?, mancances?, és només cobrir-se 
les esquenes? 
Casos concrets: absentisme, assetjament, altes capacitats ,... 

 
Secció de Planificació 1 
12.30 – 14.00 

   Guillermo Ballenato Prieto, psicòleg, docent i escriptor.  
Ponència: “La importància de tenir una bona comunicació amb les 
famílies”. 
Què espera una família de l’escola? Quina informació rep i quina 
desitja rebre? 

   Construir canals de comunicació eficaços.  
Compatibilitzar els interessos de tots cercant la vinculació. 
Comunicam bé tot el que feim? 
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 Sessió de tarda: de 16.00 a 20.00 h 
 
  Secció d’Innovació 1. 

16.00 – 17.30 
   Projectes d’Innovació i Recursos de l’editorial Santillana. 
   Taller pràctic: “Programació de les coses”. 

En el marc del seu programa innovador SET VEINTIUNO 
(https://setveintiuno.com), educació per un món canviant, l’equip de 
Santillana ens mostrà de manera participativa el seu programa de 
programació Arduino, els recursos disponibles i les possibilitats 
d’aplicació directa a les aules més innovadores. 

 
17.30 – 18.00 
 Pausa cafè. 
 
18.00 – 20.00 

Espai dedicat a presentar iniciatives i projectes d’innovació que 
s’apliquen a centres de CECEIB. En aquestes jornades:  
Els programes Erasmus Plus: KA101, KA1, KA1 
Marisol Rodríguez Pérez, mestra de Llengua Estrangera i Cap de 
departament d’anglès al col·legi Balmes i Miquel Àngel Homar Sánchez, 
mestre de Llengua Estrangera, Psicopedagog i Cap dels departaments 
d’anglès i d’Innovació Pedagògica al col·legi Juan de la Cierva. 
Ponència: “Què és això d’Erasmus+?” 
Introducció del projecte Erasmus+ en l’àmbit de centres educatius. 
Com sol·licitar un projecte de modalitat K1 o K2? 
Necessitats a l’hora de sol·licitar i dur a terme un projecte Erasmus+: 
docents, coordinacions, equips directius, etc. 
Exposició de les experiències del col·legi Balmes i del col·legi Juan de la 
Cierva.  

 
Dissabte 9 
 Sessió única: 9.30 a 13.15 h 

 
Secció de Planificació 2. 

  9.30 – 11.30 
Raül Genovès Company. Doctor en Filosofia. Titulat superior en 
teràpies naturals. Director dels Títols propis de la UIB Expert 
Universitari en Autoconeixement, emocions i diàleg al Segle XXI, i del 
Màster en Competències Emocionals. Activitats integrades dins la xarxa 
de cursos que el coordinador imparteix, i que estan vinculats a la recerca, 
innovació educativa i transferència del coneixement del grup CSCP de 
l’IRIE. 
Ponència: “Empatia i diàleg assertiu: prevenció i tractament 
constructiu dels conflictes” 

Harmonia i congruència entre pensament, sentiments i conducta 
en l’àmbit intrapersonal. 
Actituds i comunicació assertives a les relacions interpersonals, 
gestió adequada dels possibles malestars emocionals. 
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Metodologies i recursos per al consens i el treball en equip als 
grups i equips professionals.  
Prevenció i tractament constructiu de possibles conflictes, propis 
de les relacions humanes.  

 
  11.30 – 12.00 
   Pausa cafè. 
 

Secció d’Innovació 2. 
12.00 – 13.00 

Joan Arbós, cap de la delegació de Santillana a Balears, Salvador Piña, 
director de Nostra Senyora de la Consolació d’Alcúdia, Lluís Porter, 
director de recursos humans de Santa Mònica i Guillermo Lladó, 
director del col·legi Lladó 
Ponència: “La cohesió dels equips docents: el parany del coaching”. 
Com i per què fomentar-la? 
La importància de sentir-se part d’un projecte.  
Com aconseguir motivació en el nostre professorat? 
Eficàcia i dificultats del coaching en la gestió dels recursos humans. 
Casos pràctics a resoldre entre el públic assistent. 

 
13.00 – 13.15 

   Cloenda de les III Jornades. 
Joan Arbós, cap de la delegació de Santillana a Balears, Sor Serafina, 
vicepresidenta de CECEIB i Ventura Blach, president de CECEIB. 


