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INFORMACIÓ 

Formació GRATUÏTA.

Destinataris i criteris de selecció: 

Adreçada preferentment a professorat en actiu d’educació 
secundària de centres públics, privats i concertats de la 
província de València. La selecció dels participants es 
realitzarà atenent els criteris següents:

· Professorat en actiu durant el període d’impartició de les 
activitats.

· Ordre d’inscripció del professorat en actiu.

· Titulats i titulades universitaris vinculats a  educació.

· Ordre d’inscripció dels titulats i titulades universitaris.

Període d’impartició:

Entre els mesos de Gener i Juliol de 2015.

Inscripció:

Del 18 de Novembre, des de les 9:00 hores al 3 de Desembre 
de 2014, fins a les 14:00 hores en www.uv.es/cfq. 

Serà imprescindible que:

El professorat en actiu ha d’aportar en el moment de la 
inscripció a les activitats un certificat del centre en què 
s’indique:

· Que el docent està en actiu.

· El número del codi del centre.

Els titulats i titulades universitaris han d’aportar la 
documentació acreditativa corresponent (títol dels estudis 
universitaris cursats).

Aquesta documentació s’haurà de remetre per correu 
electrònic a la següent adreça: cfq@uv.es

Criteris per a la certificació:

Els criteris per a obtenir el certificat de l’acció formativa 
cursada són:

· Per als cursos presencials, assistir-hi almenys al 85% del 
curs.

· En la modalitat mixta, el professorat ha d’indicar si a més 
del 85% d’assistència hi ha algun altre requisit afegit.  

Obtenció dels certificats: 

Hi ha dues modalitats de certificació: 

· Certificat amb validesa interna (gratuït), i

· Certificat amb validesa externa (cal abonar la taxa que 
estipule la Universitat de València).

Una vegada finalitzada l’acció formativa i havent complert els 
criteris de certificació, es pot sol·licitar el certificat en 
qualsevol de les modalitats anteriors en:

Centre de Formació i Qualitat “Manuel Sanchis Guarner”. 
Universitat de València.

C/ del Serpis, 29. València. Telèfon: 96 162 50 30.

C/ del Serpis, 29. València. 

Telèfon: 96 162 50 30.

Fax: 96 162 50 32

www.uv.es/cfq. 

Mes informació:



Desigualtats socials i desigualtats educatives. 

Francesc J. Hernández. Professor titular d’Universitat. Departament 
de Sociologia i Antropologia Social (Sociologia de l’Educació). Institut 
de Creativitat i Innovacions Educatives.

2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 i 12 Març de 2015, de 18:00 a 20:30 hores.

Actuacions educatives d’èxit.

Esther Roca. Mestra en educació primària i educació especial. 
Coordinadora de formació en Escola Inclusiva. Conselleria d’Educació.

14,16,21,23 i 28 d’Abril i 5,7,12,14,19 de Maig de 2015, de 
18:00 a 20:00 hores.

Sentit pedagògic i la pràctica de la mediació. 

Laura García.Professora en la Universitat de València i Vicedegana en 
la Facultat de FilosofiaiCiències de l’Educació.

Maria Carme Boqué Torremorell. Professora de la Facultat de 
Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport de la Universitat Ramon 
Llull (Barcelona).

10, 15, 17, 19, 22, 24 i 29 Juny de 2015, de 16:00 a 20:00 hores.

Convivència a les aules: L’empatia  i l’educació  
emocional. Les decisions morals.  

Carlos Caurín.Professor de Mediació, convivència, interculturalitat, 
educació per a la igualtat i resolució de conflictes en centres de 
professors, col·legis de primària i secundària, universitats públiques i 
privades.

16, 18, 23, 25 i 30 Juny de 2015, de 10:00 a14:00 hores.

Actualització de coneixements en filosofia. 

Jesús Alcolea. Degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de 
l’Educació de la Universitat de València.

21 i 28 de Gener, 4, 11 i 18 de Febrer, 4 i 25 de Març, 15 d’Abril i 
6 i 13 de Maig de 2015, de 17:00 a 20:00 hores.

Competències lingüístiques i TIC. 

Àngels Soriano. Docent de llengües a Martí Sorolla II (Grupo Sorolla)

15, 22 i 29 d’Abril de 2015, de 16.00 a 20.00 hores i 13 de Maig 
de 2015, de 16:00 a 18:00 hores.

Primers auxilis per a professorat de centres escolars. 

Julio Fernández. Professor del Departament d’Infermeria i Degà de la 
Facultat d’Infermeria i Podologia de la Universitat de València.

6, 13, 20, 27 de Maig i 3 i 10 de Juny de 2015, de 16:00 a 20:00 
hores.

La investigació escolar en secundària: una 
experiència pràctica.

Eugenio J. Piñero Almendros. Professor de Secundària a l'IES 
Malilla.

21 de Gener, 4, 11 i 18 de Febrer i 4 Març de 2015, de 16:00 a 
20.00 hores.

Creació cinematogràfica i audiovisual en contextos 
educatius.

Jordi Orts. Orientador educatiu a l’Escola Gavina.

Josep Lluis Peris. Director de l'IES El Ravatxol de València. 

4,11 i 25 de Març i 22 i 29 d'Abril de 2015, de 16:30 a 20:30 hores.

23 i 30 de Març i 20 i 27 d'Abril de 2015, de 17:30 a 19:30 hores.

Mestre a casa: plataforma de la Conselleria. 

Juan Amador Marín Martínez. Professor associat de la Universitat de 
València.

15 i 29 de Gener, 5, 12, 19 i 26 de Febrer, 5, 12 i 26 de Març,       
16, 23 i 30 de Abril i 7, 14 i 21 de Maig de 2015, de 17:30 a 20:00 
hores.

Identitat digital dels menors i xarxes socials. Com 
gestionar-ne la privadesa.

Ricard Martínez.Tècnic de control de bases de dades en la Universitat 
de València.

Antonio García Celda (Investigador Lissit). Enginyer en informàtica i 
telemàtica.

25 de Febrer i 4,11 i 25 de Març de 2015, de 16:00 a 20:00 hores.

Creació de cursos amb MOODLE (per a principiants). 

Natividad Orellana i Isabel Díaz. Professores del departament de 
Mètodes d’ Investigació i Diagnòstic en Educació de la Universitat de 
València. 

11, 15, 16, 17 i 18 de Juny de 2015 de 16:30 a 20:30 hores.

Desenvolupament de competències bàsiques en 
l’ensenyament obligatori: programació i avaluació. 

Joan María Senent i Isabel Viana. .Professorat del Dept. Educació 
Comparada i Hª Educació. Facultat de Filosofia i Ciències de 
l’Educació de la Universitat de València.

14, 21 i 28 Gener i 11 i 18 de Febrer de 2015, de 16:30 a 20:30 hores.

Curs bàsic sobre la metodologia 
“Aprenentatge – Servei”. 

Eduardo García. Llicenciat en Dret. 

Sergio Ferrandis. Mestre especialista en educació física. 

Yolanda Fernández. Diplomatura en educació social, Universitat de 
València.

6, 13, 20 i 27 de Maig de 2015, de 16:00 a 20.00 hores.

Taller d’aprenentatge cooperatiu de Spencer Kagan. 

Carmen Estellés. Professora de llengua anglesa en el centre Martí 
Sorolla. Trainer Nacional de AC Kagan, certificada per el Kagan 
Professional Development.

22, 24 i 29 de Juny de 2015, de 10:00 a 14:00 hores.

El pla de formació adreçat al professorat d’educació 
secundària es classifica en tres àmbits formatius, amb 
l’objectiu d’abastar des d’aspectes més teòrics i 
generalistes de temàtiques relacionades amb la funció 
docent fins a l’anàlisi de situacions particulars d’èxit 
realitzades i dutes a la pràctica a l’aula, i intenta també 
donar una visió des de les diferents àrees de 
coneixement.

En aquest sentit, la relació d’accions formatives són les 
que segueixen:

L’article 3 dels Estatuts de la Universitat de València 
estableix que “La Universitat de València, en tant que 
servei públic, té com a missió impartir els 
ensenyaments necessaris per a la formació dels 
estudiants, la preparació per a l’exercici d’activitats 
professionals o artístiques i l’obtenció, si escau, dels 
títols acadèmics corresponents, així com per a 
l’actualització permanent del coneixement i de la 
formació del seu personal i del professorat de tots els 
nivells d’ensenyament”.

El Vicerectorat de Polítiques de Formació i Qualitat 
Educativa vol contribuir al desenvolupament d’aquest 
manament estatutari amb el disseny d’un pla de 
formació adreçat, preferentment, al professorat 
d’educació secundària en exercici. Conscients del fet 
que la qualitat educativa exigeix esforços compartits, 
vol estrènyer llaços i construir espais de col·laboració 
entre tot el professorat del sistema educatiu, a més de 
posar al servei del seu reciclatge professional els 
recursos, humans i materials, de la Universitat de 
València.

PLA DE FORMACIÓ

PRESENTACIÓ

ÀMBIT 1:  
FORMACIÓ BÀSICA  

ÀMBIT 2:  

Metodologies i avaluació docent

Procés d’ensenyament i  TICS

Habilitats psicosocials per 

   a la convivència
COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
    I FORMACIÓ ESPECÍFICA 

ÀMBIT 3:  
BONES PRÀCTIQUES


