
 

 

ACTIVITATS DE PROFESSOR/A AMB EL SEU GRUP 

III Setmana d’Activitats Complementàries 

1-5 d’abril de 2019 

Activitats obligatòries en l’hora de classe 

 Responsable (email) Departament Títol Destinataris Places Data i horari Format Lloc 

1 m.dolores.mico@uv.es 
Didàctica i 

organització Escolar 

Materiales: ruta fósil. 
Profesor: José Mª 
Azkárraga 

Organització de l'espai 
escolar, materials i 
habilitats docents Gr.2S 
(33610) 

25 
Dimecres 
3 d’abril  

Ruta 
Torres de 
Serranos 

2 esther.fernandez@uv.es 
Didáctica de la 

llengua i la 
literatura  

Taller de introducción a la 
lengua de signos: teoria y 

práctica 

Alumnado de la asignatura 
“Lengua Española para 
Maestros” (1er curso del 
Grado de Maestro en 
Educación Infantil) 

43 

Dimecres 
3 d’abril 

d’11:30h a 
13:30h 

Taller teórico-práctico a cargo 
de profesionales de la 
Federación de Personas Sordas 
de la Comunitat Valenciana 
(FESORD CV) 

Camp. 
Ontinyent 
(Aulario 

interfacul-
tativo, Aula 11) 

3 
amparo.hurtado@uv.es 

j.rafael.canto@uv.es 

Didáctica de les 
ciències 

experimentals i 
socials 

Un itinerario para 
trabajar las ciencias 
experimentales en 
educación infantil. Visita al 
Pou Clar 

Alumnos de la asignatura 
Ciencias naturales para 
maestros Grupo 2º O 

35 

Divendres 
5 d’abril de 

9:30h a 
12:30h 

Salida guiada 
Pou Clar 
Ontinyent 

4 
amparo.hurtado@uv.es 

j.ramon.salim@uv.es 

Didáctica de les 
ciències 

experimentals i 
socials 

Didàctica de la 
matemàtica 

El huerto escolar en la 
educación primaria, una 
experiencia en el colegio 
“Patronato de la Juventud 
Obrera” de Benimaclet 

Alumnos de la asignatura 
Propuestas didácticas en 
ciencias y matemáticas 
Grupo 3º B (itinerario 
ciencias y matemáticas) 

35 

Dilluns 1 
d’abril de 
15:00h a 
18:00h 

Salida guiada 
Colegio 

Patronato de la 
Juventud Obrera 

5 amparo.hurtado@uv.es 

Didáctica de les 
ciències 

experimentals i 
socials 

Diseño de escenarios 3D 
en movimiento para 
realidad aumentada 

Alumnos de la asignatura 
Diseño de materiales 
educatives 
Grupo 3ºA (itinerario TIC) 

37 

Divendres 
5 d’abril de 
15:00h a 
17:00h 

Taller P2-02 

6 vicent.gil@uv.es 
Didàctica de 

l’expressió musical, 
plàstica i corporal 

Paisatge sonor 

Grau de mestre/a 
d’educació infantil. Alumnat 
d’Estimulació i intervenció 
primerenca (33614), grups 
S, T, U 

60 

Dijous 4 
d’abril de 
16:00h a 
17:30h 

Assistència a un taller a càrrec 
del professor Vicent Gómez 
(especialista en electroacústica) 

IES Rascanya – 
Antonio 
Cañuelo, Av. 
Germans 
Machado, 9 
46019 València 
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7 noemi.montoya@uv.es 

Didàctica de les 
ciències 

experimentals i 
socials 

Museu de Prehistòria de 
València 

Magisteri 2ºB 50 

Dimarts 2 
d’abril de 
9:00h a 
11:00h 

Visita i xarrada al museu pels 
guies 

València 

8 maria.a.munoz@uv.es 
Didàctica de 

l’expressió musical, 
plàstica i corporal 

Apreciación y anàlisis 
de la naturaleza y su 
uso como recurso para 
aplicación de técnicas 
gráfico-plásticas y 
pictóricas. 

Alumnat de l’assignatura 
“Estimulació i intervenció 
primerenca: música, 
grafisme i moviment”. 
Grup 33614-U 
Grup 33614-T 

50 

Dijous 4 
d’abril de 
15:30h a 
17:30h 

Seminari 

Facultat de 

Magisteri: aula 
P4-05 i Jardí 

de la UPV. 

9 j.antonio.veiga@uv.es 
Didàctica i 

organització escolar 
Visita al CEIP Lope de 

Vega de Torrent 
Primer curs. Grup C 50 

Dimecres 
3 d’abril de 

9:30h a 
12:30h 

Xerrada amb la Directora, Pilar 

Moreno. Visita a les instal·lacions. 

CEIP Lope de 

Vega. Torrent 
(C/ Fco. 

Roselló, 25) 

10 amparo.fosati@uv.es 
Didàctica de 

l’expressió musical, 
plàstica i corporal 

Projecte Women in Art. 
A càrrec de la mestra 
Tània Elorza Martínez 
(Escola Les Carolines) 
Projecte sobre: 

La introducció de les 

dones artistes al pla 

d'estudis per trencar la 

seua invisibilitat. 

GRUP 33623-GRUP-P 

46 
Es pot 

ampliar 
si l´aula 
es la PB-

04 

Divendres 5 
d’abril de 
9:00h a 
11:00h 

Xarrada i debat sobre el projecte PB-04 

11 m.carmen.agullo@uv.es 

Educació 
comparada i 
història de 
l’educació 

Itinerari pedagògic: la 
formació del Magisteri a 
València 

Alumnat 2º Història de 
l’escola. Ontinyent 

40 

Dimarts 2 
d’abril de 
9:00-a 

13:00 h 

Eixida València 

12 yolanda.echegoyen@uv.es 

Didàctica de les 
ciències 

experimentals i 
socials 

Visita al aula ambiental 
de una planta de residuos 

Alumnos de “Ciencias 
Naturales para maestros” 

(grupo F) 
50 

Dijous 4 
d’abril de 
9:00h a 
13:00h 

Visita guiada a la planta de 
tratamiento de residuos de Llíria. 
Se observará la gestión de 
residuos y se realizarán talleres 
para reflexionar sobre el reciclaje, 
el medio ambiente y la 
concienciación de los niños en 
estos asuntos. 

Llíria 

13 
ana.maria.botella@uv.es 

rosa.isusi@uv.es 

Grup 
EspaiCinema. 
Didàctica de 

l’expressió musical, 
plàstica i corporal 

Jornades EspaiCinema: 
Audiovisuals, Emocions i 

Educació 

Menció Música i 
interessats 

40 

Dimarts 2 
d’abril de 
9:00h a 
10:30h 

Comunicacions a càrrec de 
professorat i alumnat 

P4-04 
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14 
tanya.angulo@uv.es 

 

Didàctica de 
l’expressió musical, 
plàstica i corporal 

Visita a l’IVAM 33623s 44 

Divendres 5 
d’abril de 
15:00h a 
17:00h 

Eixida València 

15 tanya.angulo@uv.es 
Didàctica de 

l’expressió musical, 
plàstica i corporal 

Visita a la UPV 33683a 30 

Dimecres 3 
d’abril de 
15:30h a 
17:30h  

Eixida València 

16 
Laura.gil@uv.es 

 

Psicologia evolutiva i 
de l’educació i 
Unitat per la 
Integració de 

persones amb 
discapacitat (UPD) 

SIGNAUNI. App per al 
aprenentatge de la 
Llengua de signes 

Alumnes d’intervenció en 
discapacitats sensorials i 

motrius 
50 

Dimecres 
3d’abril 
d’11:00h a 
12:30h 

Taller P2-03 

Les úniques activitats que poden ser obligatòries i que poden estar fora de l’hora de classe són les relacionades amb eixides 

(visites guiades, observació astronòmica nocturna…) 

Per a més informació, mireu el següent enllaç http://www.uv.es/uvweb/magisterio/ca/estudis-grau/activitats-
complementaries/activitats-complementaries-magisteri-1285868964078.html 
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