
Inscripció: 
Una vegada complimentat el full d'inscripció, es 
remetrà al Consell Escolar del CEIB per correu 
electrònic ceib.caib@gmail.com o per Fax al 971 
715761

L'ordre d'admissió es determinarà per la data i 
hora de recepció de les sol·licituds.

El termini d'inscripció finalitza:
- Dia 30 de gener de 2014 per a Mallorca
- Dia 13 de febrer de 2014 per a Menorca
- Dia 27 de febrer de 2014 per a Eivissa 

Preu: gratuït

Admesos:

La relació d' admesos es farà a la pàgina web del 
Conse l l  E sco l a r  de  l e s  I l l e s  Ba lea r s 
( 'apartat Jornada http://ceib.caib.es), en l
“Educació, Família i Participació 
- A partir de dia 3 de febrer per a Mallorca
- A partir de dia 17 de febrer per a Menorca
- A partir de dia 3 de març per a Eivissa 

Introducció

El Consell Escolar de les Illes Balears, ha discutit 
i aprovat en el si del ple la realització d'una 
jornada polivalent, amb la finalitat d'aprofundir 
dins l'àmbit de les relacions escola – família i 
participació.

Es necessària la participació de tota la comunitat 
educativa perquè el sistema educatiu sigui 
eficaç.  La relació família - escola ha de ser un eix 
principal dins l'estructura del sistema educatiu. 
Aquesta relació ha de ser directa, fluida, 
contínua i permanent. Aquest fet permetrà el 
desenvolupament d'hàbits i de relacions entre 
els diferents estaments que conformen la 
comunitat educativa i per tant potenciarà el 
procés formatiu dels alumnes. 
Des del CEIB amb aquestes jornades es vol 
donar una passa més dins aquesta relació entre 
tots els membres que conformen aquesta 
comunitat educativa.

Programa de la jornada:

08:30 Recepció i acreditació
09:00 Inauguració per part del president del CEIB
09:30  Ponència: Evolució del sistema educatiu de la 
LOGSE a la LOMCE. Ponent D. Fernado del Pozo 
Vicepresident del Consejo Escolar de Galicia 
11:00 Col·loqui

11:15 Descans
11:30 Ponència: Actual sistema educatiu de la LOE a 
la LOMCE. Ponent el Sr. Marino Arranz, President del 
Consejo Escolar de Castilla León.
13:00 Col·loqui
13:45 Conclusions

16:00 Ponènc ia  TDAH:  Conceptua l i t zac ió  i 
intervencions a realitzar. Ponent Sra. Cristina Trias 
Professora de la UIB.
17:30 Descans
17:45 Ponència TDAH: Pautes i  estratègies 
específiques. Ponent Sra. Cristina Trias Professora de la 
UIB
19:15 Col·loqui
20:00 Cloenda 
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Lloc i dates: 
Mallorca: 7 febrer 2014. 
Lloc: Sala Actes CEP Palma

Menorca: 21 febrer 2014. 
Lloc: Sala de Plens del Consell Insular de 
Menorca

Eivissa: 7 març 2014. 
Lloc: Nova seu de la UIB (Antic Edifici de la 
Comandància Militar)

Objectius:

- Analitzar l'evolució del sistema educatiu 
- Valorar els canvis introduïts per les diferents 
lleis i la seva trajectòria
- La nova estructura educativa derivada de la 
LOMCE
- Analitzar la conceptualització
- La detecció i el model d'intervenció a 
realitzar
- Pautes i estratègies específiques 
d'intervenció
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JORNADA 
SOBRE

     “EDUCACIÓ, 
FAMILIA i 

PARTICIPACIÓ

Mallorca 
7 febrer 2014. 

Sala Actes CEP Palma

Menorca
21 febrer 2014. 

Sala de Plens del Consell Insular de Menorca

Eivissa
7 març 2014. 

Nova seu de la UIB
(Antic Edifici de la Comandància Militar)

Ponents:

Sr. Fernando del Pozo Andrés. Vicepresidente del 
Consejo Escolar de Galicia.
Llicenciat de Filosofia i Lletres, ha desenvolupat, 
dins l’àmbit educatiu, d’entre altres les funcions 
de professor, director de centre educatiu, 
inspector, cap provincial de d’Inspecció Tècnica 
Educativa i delegat Provincial en A Coruña de la 
Conselleria d’Educació y Ordenació Universitària

Sr. Marino Arranz Boal. Presidente del 
Consejo Escolar de Castilla y León.
Mestre de Primària i Llicenciat i Doctor en 
Químiques, ha desenvolupat a Castella i Lleó, 
dins l’àmbit educatiu, d’entre altres funcions, les 
de professor, cap d’estudis, secretari, director de 
centre educatiu, cap de la Unitat de Programes 
Educatius, D.G. de Formació Professional, en 
dues etapes diferents, vicepresident del Consell 
de Formació Professional de Castella i Lleó, 
membre del Consell Nacional de Formació 
Professional, membre de la comissió nacional de 
Directors General d’FP, membre de l’observatori 
per a la convivència escolar i del consell rector 
de l’institut de la juventud.

Sra. Cristina Trias Alcover.
Ll icenciada en Psicololgia per la UIB, 
desenvolupa la seva tasca docent com a 
professora de la UIB, així com Coordinadora de 
la UAPI enspecialitzada en TDAH, ha realitzat 
nombrosos cursos dins l’àmbit educatius 
especialitzats en TDAH.
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