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Resum

Es desenvolupa la trajectòria del CEP de Formentera
des dels seus inicis fins a l’actualitat. Es comenten les
activitats dutes a terme, així com també el treball re-
alitzat juntament amb altres organismes públics.

Paraules clau 

Centre de formació del professorat, recorregut histò-
ric, CEP de Formentera.

Resumen

Se desarrolla la trayectoria del CEP de Formentera
desde sus inicios hasta la actualidad. Se comentan las
actividades llevadas a cabo, así como también el tra-
bajo realizado junto con otros organismos públicos.

Palabras clave 

Centro de formación del profesorado, recorrido his-
tórico, CEP de Formentera.

Abstract

The history of  the CEP (in-service teacher training
centre) in Formentera is described from its founding
until today. The activities carried out there are de-
scribed, as is its work alongside other public institu-
tions. 
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EL CEP DE FORMENTERA

Encara que el CEP de Formentera fou creat oficial-
ment el 14 de febrer de 2009, aquest centre ja funcio-
nava com una extensió del CEP d’Eivissa i
Formentera des de l’any 1984, primer com a Centre
de Recursos Pedagògics i a partir de l’any 1994 com
a extensió del CEP d’Eivissa i Formentera. 

Tenint en compte les especials característiques d’aïlla-
ment de Formentera, aquest centre realitzà inicial-
ment tasques pròpies de centre de recursos, com
servei de biblioteca, videoteca, edició de vídeo, prés-
tecs, reprografia, enquadernació, etc., però gradual-
ment i per tal de donar un millor servei al professorat
destinat a l’illa, començà a oferir, en col·laboració
amb el CEP d’Eivissa, activitats de formació, primer
en la modalitat cursos i posteriorment grups de tre-
ball, seminaris i formació en centres. 

El desig de col·laborar en les necessitats formatives
del nostre professorat comportà, des del primer mo-
ment, la col·laboració amb l’ICE de la Universitat de
les Illes Balears per realitzar des de l’extensió del CEP
a Formentera totes les tasques de coordinació, matrí-
cula i cessió de locals per impartir la docència per
poder realitzar els cursos de reciclatge i de formació
lingüística i cultural de català. També, per part de
l’ICE, s’oferiren cursos de coneixement del medi his-
tòric, geogràfic, natural i cultural dirigits bàsicament
al professorat nouvingut. 

Fruit d’aquesta col·laboració fou la publicació, l’any
2000, del llibre Formentera: història i realitat, editat per
la Universitat de les Illes Balears, que recollia tot un
cicle de conferències de ponents tan rellevants com
Isidor Marí Mayans, Joan Marí Cardona, Miquel
Morey Andreu, Antoni Torres Garcia, Santiago Co-
lomar Ferrer, Salvador Roig Planells, Benjamí Costa
Ribas, etc.

A partir de l’any 1991, i a petició del professorat de
l’illa, l’extensió del CEP de Formentera passà a re-
alitzar tasques d’oficina delegada d’educació, i s’en-
carregà de la tramitació i el registre de documents,
compulses, atenció i control dels objectors als centres
educatius de Formentera i la tramitació d’informació
pròpia del MEC.

El CEP de Formentera també ha col·laborat en tot
moment amb l’Ajuntament, Consell Insular d’Eivissa
i Formentera, SITE, EOEP i educació d’adults i ac-
tualment amb el Consell Insular de Formentera.

Malgrat totes les activitats complementàries que al
llarg dels anys el CEP de Formentera ha anat coordi-
nant per tal de donar un millor servei al professorat
de l’illa, en cap moment no ha perdut de vista que el
seu objectiu primordial és la formació i actualització
del professorat, i amb aquest objectiu ha recollit les
necessitats de formació que del dels centres educatius
ens han fet arribar, a fi de poder programar activitats
formatives que donin resposta a les necessitats reals
dels centres i del professorat. 
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