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Què són?

Què puc proposar?
Un complement perquè els nostres estudiants puguen a 
complementar la seua formació a través de la 
programació d'activitats de diversa índole com sortides, 
tallers, conferències, grups de treball, etc ... enriquint-la tant 
en les àrees de coneixement pròpies dels seus plans 
d'estudis, com en aspectes professionals que no s'aborden 
directament des d'aquestes àrees. 

Activitats que busquen el treball en equip ja que 
permeten accions conjuntes de professors de diferents 
departaments a través del disseny i realització d'activitats 
que consideren assumptes propis del desenvolupament 
professional unint diverses perspectives. 

Les setmanes d'activitats complementàries (#SAC) estan 
concebudes com a períodes acadèmics en què es poden realitzar 
activitats que no són possibles en l'estructura habitual de la teua 
classe.



Com funcionen?
Hi ha dos tipus d'activitats que pots proposar: 

a) De caràcter obligatori, plantejades per cada docent per al seu 
propi grup en el context de l'assignatura de la seua responsabilitat. 
Aquestes activitats han de realitzar-se en l'hora de classe (primera 
franja de l'horari especial a les #SAC) o bé fora d'aquesta franja 
horària només si es tracta d'una activitat que suposa una sortida de 
la Facultat (visites guiades, observació astronòmica nocturna...).

b) Activitats programades de forma oberta i d'accés voluntari, 
amb un objectiu formatiu que supere els límits naturals de les 
assignatures dels plans d'estudi i la intenció que s'hi puga inscriure 
un nombre més gran d'alumnes (tallers, sortides, grups de 
discussió ...) 
.

En la primera franja horària de cada torn, excepte en el cas que el o la docent haja 
organitzat alguna activitat especial per al seu grup, hi ha classe normal i no es pot 
traslladar a un altre dia.
Per tant, cada assignatura tindrà una sessió de classe, llevat del primer quadrimestre 
de 3r curs, en el qual cada assignatura tindrà dues sessions de classe durant aquesta 
setmana; si no coincideixen en el primer bloc horari, el professorat del grup decidirà quin 
altre dia faran la segona sessió.
En els períodes reservats a les activitats complementàries, compresos en la majoria 
dels casos per les hores finals de la jornada docent (entre les 11 i 14 hores al matí i 
entre les 17 i les 20 hores a la tarda) tindran lloc activitats voluntàries i obertes als 
nostres estudiants.
Les sol·licituds de subvenció econòmica seran estudiades per la CAT, d'acord amb el 
Reglament d'Execució Pressupostària. En cap cas es podran aprovar pagaments a 
professorat de la Universitat de València.
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COMPTEM AMB TU!

Realitza la teua proposta d'activitat (tant de grup com 
oberta a tots els nostres estudiants) emplenant el quadrant 
que trobaràs a la pàgina web de la Facultat de Magisteri i 

envia-la a l'adreça de correu abans del 2 d'octubre: 

sac.magisteri@uv.es

T'animes?
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