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PROPOSTA FORMATIVA 2011 DE CURSOS EXPRÉS PER A PARES I MARES I APIMAS DINS EL PLA DE DINAMITZACIÓ I 

FORMACIÓ PEL FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍL IES EN EL SISTEMA EDUCATIU  
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Proposta formativa per a pares i mares i apimas en TIC 
 
 
Objectius: 

- Sensibilitzar els pares sobre la importància d’un us correcte de les TIC així com de mantenir la vigilància sobre els usos que en fan els 
seus fills.  

- Alfabetitzat els pares i les mares en l’ús de les xarxes socials a nivell global i capacitar-los per poder orientar als seus fills en l’utilització 
de la web.  

- Alfabetitzar els pares i les mares en l’utilització d’eines d’organització i comunicació per a la creació i gestió de la pàg web de la seva 
apima. 

- Informar i donar a conèixer a les famílies el funcionament del programes de modernització educativa implantat per la Conselleria, així 
com els recursos que la mateixa Conselleria posa a disposició de la comunitat educativa (ieduca.caib.es).  

 
Format: 

1- Cursos exprés de Xarxes Socials: cursos de sensibilització i informació,  de curta durada (de 1 hora aproximadament) a realitzar en els 
centres educatius proposats al calendari, oberts a les apima i professorat tant del centre com d’altres centres de la comarca.  

2- Tallers d’Eines de comunicació: tallers de 4 hores a realitzar en dissabte mati, obert a les apima del centre i comarca 
 
Metodologia: 
Sessions presencials a realitzar en els centres educatius –preferentment en les aules d’informàtica del centre- convocant les apimas de la comarca 
però obert a professorat i altres apimas.  
Horari centres de primària: de 15h a 17h 
Horari centres de secundària: de 18 a 20h 
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- Curs Exprés Xarxes Socials 

Contingut Recursos 
Xarxes socials i web 2.0 
 
- Les Xarxes socials i els adolescents. 
- Identitat i gestió de la identitat digital 
- On entren els nostres fills? 
- Socioaddiccions 
- Mals usos i conductes incorrectes a la xarxa 
- Marc legal 
- Organismes, associacions, policia,... 
- Què fer des de casa? I des de l’escola? 
- Alfabetització informacional i plagi: com ajudar als fills a fer 

treballs amb internet 

Tomeu Mut (Xarxa Segura) 
Antoni Bennassar (Oficina de defensa de drets del menor) 
Joan Miquel Serra (docent) 

 

 
- taller Exprés Eines De Comunicació 

Contingut Recursos 
Eines de comunicació a través de la web 2.0 per a facilitar la comunicació i coordinació en les APIMA (entre els 
membres de la junta i amb els seus associats), els usos educatius de la web 2.0 
 

El taller pretén donar a conèixer les possibilitats que ens donen les eines a través d’Internet per millorar la 
organització i la comunicació dins l’APIMA (tant entre els membre de la Junta com amb la resta de pares i mares), 
així com una visió general dels usos educatius de la web 2.0. 

Miquel Angel Guerrero 
Alicia Rosselló 
Andy Halcón /  
Ma.Antònia Gomila 
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Estructurat en 3 blocs: 

1- Introducció sobre els usos d’Internet, l’evolució a la web 2.0 i la introducció dels programes de 
modernització educativa de la Conselleria d’Educació. 

2- Exposició sobre les diferents eines que tenim al nostre abast i la seva aplicació. 
3- Taller de creació de llistes de correus i una pàgina web (blog) per a l’APIMA. 

 
Bloc 1 – Introducció (molt general, amb presentació tipus PowerPoint): 

• Usos generals d’Internet: oferir informació, comunicació, participació, comerç... 
• Evolució fins a Internet 2.0: què vol dir? 
• Usos educatius d’Internet (on incloure els recursos i programes de la Conselleria, programari lliure, etc.) 

 
Bloc 2 – Eines d’Internet 2.0 (explicació teòrica de les diferents possibilitats, amb presentació tipus PowerPoint i 
mostrant exemples d’Internet): 

• Necessitats de les APIMAS a les que pot ajudar la web 2.0 
• Organització i comunicació de la Junta: 

o Correu electrònic i llistes de distribució 
o SMS 
o Xarxes socials: Facebook, twitter, etc. 
o Llocs col·laboratius: Google Docs, Wiggio, Dropbox, Docs.com, etc. 

• Comunicació tradicional front a comunicació digital: 
o Correu electrònic i llistes de distribució 
o SMS 
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o Xarxes socials: Facebook, twitter, etc. 
o Pàgina web: tipus de webs, CMS, blogs, etc. 

 
Bloc 3 – Taller pràctic (realització pràctica a aula d’ordinadors d’exemples anteriors): 

Segons necessitats i interès del grup se pot dedicar més temps a una activitat concreta. 
• Possibles activitats: 

o Configuració de grups de correu a Outlook/Thunderbird/webmail 
o Creació i funcionament d’una llista de distribució pública 
o Creació d’un blog “standard” per a l’APIMA 
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Proposta formativa per a pares i mares i apimas  
en educació per a la salut 

 
Cursos exprés 

 
Objectius: 
Oferir informació sobre salut en varis àmbits i en diferents etapes educatives 
Sensibilitzar les famílies per a l’adopció d’hàbits de salut adequats 
Capacitar els pares i mares per a tractar transtorns i problemàtiques relacionades amb la salut. 
 
Format: 

- Durada de 1 a 2 hores,  
Les xerrades es realitzaran en centres de primària i centres de secundària en col.laboració amb les apimas i en funció de la seva disponibilitat 
Horari centres de primària: de 15h a 17h 
Horari centres de secundària: de 18 a 20h 
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Continguts: 
 

• Taller-Educació afectivo sexual (per a secundària)  
Contingut Recursos 

• Taller-Educació afectivo sexual  
1- Com abordar la comunicació sobre sexualitat en la família:  

- els dubtes dels fills 
- les respostes dels pares 
- els dubtes dels pares 
- les respostes dels fills 

2- Nous models familiars i educació sexual.  
3- Educar l’afectivitat i el respecte 
4- Anticonceptius i prevenció 
 

• Sensibilitzación sobre el problema de la prostitució (per a 
secundària i 6è de primària): 

-prostitució i la realitat de l’exclusió 
-mitjans de comunicació i prostitució: com funcionen les xarxes que 
atreuen joves 
-mites i estereotips: sexualitat i relacions entre gèneres 
 

Nieves León (Casal Petit)- sensibilització sobre prostitució 
Margalida Arbós (centre de Salut)- educació afectivo sexual 
Sergi Pallerols (IBD)- educació afectivo sexual 
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• Xerrada- Alimentació saludable i transtorns alimentaris 
Contingut Recursos 

Xerrada- Alimentació saludable i transtorns alimentaris: 
1- la dieta sana i hàbits de vida saludable 
2- La importància de l’alimentació en 
3- trastorns de l’alimentació (anorexia, bulimia...) com detectar-

los, com prevenir-los. Recursos 

CODNIB- col.legi oficial de dietiestes i nutricionistes de les 
Illes Balears 

 
 

• Xerrada- Consum de drogues.  
Contingut: Recursos: 
Drogues i joves (amistat, música, cinema...)  
Consum de drogues i conductes de risc 
Prevenció i hàbits saludables 
Tabac, alcohol i altres drogues socials 
 

SEPAD (Aj. Palma) 
Equip prevenció drogues IMAS 
Equip prevenció drogues Consell de Menorca 
Consell d’Eivissa 
Consell de Formentera 
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Proposta formativa per a pares i mares i apimas  
en competències familiar 

 
Cursos exprés 

 
Objectius: 
Oferir informació a les famílies sobre temes relacionats amb les distintes etapes de creixement que poden ajudar a millorar les relacions familiars 
en àmbits normalitzats. 
Oferir informació i pautes de treball per a aquelles famílies amb fills que presenten necessitats educatives especials (TDH, altes capacitats i 
dislexia) 
Proporcionar eines a les famílies que estan passant o han passat per una separació per tal de millorar les relacions entre els ex conjuges i 
minimitzar els efectes negatius que una ruptura podria ocasionar en els infants. 
 
Format: 
Durada de 1 a 2 hores,  
Les xerrades i tallers es realitzaran en centres de primària i centres de secundària en col.laboració amb les apimas i en funció de la seva 
disponibilitat 
Horari centres de primària: de 15h a 17h 
Horari centres de secundària: de 18 a 20h 
 
Contingut: 

1. Taller de relacions familiars (comunicació, com millorar les relacions pares/fills) 
2. Xerrada- Dificultats de l’aprenentatge i pautes d’intervenció en família 
3. Xerrada- Els fills davant la separació dels pares (pendent resposta Dcció Gral Menors) 
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• Taller de relacions familiars  

 
Contingut: Recursos: 
Taller de relacions familiars: 
- comunicació pares-fills (problemes de comunicació en relació amb l’edat: adolescència, infància...) Com ens 

hem de comunicar? 
- límits, normes... fins on es pot arribar? 
- Aprendre a conviure 

 

Miquela Ginard (progr. 
Competències familiars) 
SEPAD (Palma) 
 

 
• Xerrada- Dificultats de l’aprenentatge i pautes d’intervenció en família  

Contingut: Recursos: 
Dificultats de l’aprenentatge i pautes d’intervenció en família per a la 
millora del rendiment escolar dels infants. 
TDAH i altres transtorns de conducta/ Dislexia i altres transtorns que 
afecten l’aprenentatge 
 
 

Experts en la temàtica (UIB) 
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