
 

 

Activitats diàries 
Setmana del 1 al 5 d’abril de 2019 

Aquest quadre sols és per a activitats obertes oferides a tots els estudiants 

Cal consultar l’hora concreta d’inici en la informació de cadascuna de les activitats. El quadre només 

reflecteix la franja horària 

 

 Dilluns 1 Dimarts 2 Dimecres 3 Dijous 4 Divendres 5 

8:30-

11:00 
CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE 

11:00-

13:00 

1.- Setmana de l’Acció 

Mundial per l’Educació 
(P3-05)  

 

4.- Protección de 
menores-acogimiento. 

(PB-05) 
 

19.- “Passeu, passeu...la 

mar en vers, la mar de 
contes” (P4-01) 

 
21.- Taller d’expressió 

plàstica: colors i cos    

(P4-08) 
 

27.- Aprenentatge basat 
en projectes al CEFIRE de 

València (PB-04) 

6.- La maleta de la 
ciència (P1-03) 

 
7.- Orientació educativa 

per a futurs mestres 

emprenedors (P4-01) 
 

26.- Robòtica educativa: 
Iniciació a OZOBOT  

(P1-05) 

 
29.- Escritura 

acadèmica e innovación 
docente (PB-04) 

 

31.- AULODIA (P4-04) 

2.- VII Jornades de Coeducació (P4-04) 

 

12.- Som i serem paraules. Trobades 
d’Escoles en Valencià 2019 (PB-04) 

 

17.- “Polítiques de la memòria” (P4-08) 

 

22.- Taller de software musical per a 
Educació Primària (P1-05) 

24.- Estrategias creativas para 

neurorehabilitación (P4-05) 

18.- L’ensenyament davant el canvi 

climàtic: reptes dins i fora de l’aula 
(P4-04) 

 

32.- “Prepárate para el empleo: cómo 
empezar a buscar trabajo” (P2-01) 

 

33.- “Maternitats” (PB-05) 

 

16.- El cuerpo infantil y 

la diversidad afectivo-
sexual (PB-05) 

20.- Les pràctiques i el 
informe de pràctiques 

(PB-04) 

25.- “Açí quants hi 
caben? (P4-01) 

13:00-

15:00 
     

 



 

 

 

 

 

 

 

 Dilluns 1 Dimarts 2 Dimecres 3 Dijous 4 Divendres 5 

15:00-

17:30 
CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE 

17:30-

19:30 

11.- Universitat 

inclusiva (PB-05) 

30.- I Jornades 

estudiantils “La 

innovació a debat” 

(PB-04) 

9.- Resolución de conflictos en el aula. 
Programas de mediación (PB-05) 

5.- Cura de la veu III (P4-04) 

10.- “Versos que canten i ballen”. 

(Vestíbul de la Facultat de Magisteri) 

13.- Som i serem paraules. Trobades 

d’Escoles en Valencià 2019 (P4-01) 

15.- Divulgación literaria “À punt”   

(PB-04) 

23.- Jornades EspaiCinema: 

audiovisuals, emocions i educación  

(PB-05) 

14.- Taller “Jugar a pensar i sentir: 

filosofía para niñ@s (P4-04) 

 

28.- Educar en nous models de 

relacions igualitàries (PB-05) 

 

3.- El poder de las palabras. Cómo 

mejorar nuestra comunicación verbal 

(EP-01) 

 

 

19:30-

21:30 
 

8.- Aplicando Scrum en educación 

mediante herramientas TIC (PB-04) 
    

Atès que durant aquesta setmana cal fer la primera de les dues sessions de classe, si alguna assignatura no 
té classe en aquesta primera franja horària, amb l’acord dels professors/es d’eixe grup cal decidir quin dia 
es farà una de les dues sessions de classe.  

 

 



 

 

Setmana del 1 al 5 d’abril de 2019 

ACTIVITATS GENERALS PER A CURS, TITULACIÓ O TOTA LA FACULTAT 

No poden ser activitats obligatòries per als estudiants 

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

1 maria.jose.chisvert@uv.es 
Didàctica i 

organització 
escolar 

Setmana de l’Acció Mundial per l’Educació. 
Per la sostenibilitat mediambiental i social. 

Estudiantat de 
Magisteri 

45 
Dilluns 1d’abril 
d’11:30h a 
13:00h 

Taller P3-05 

2 maria.jose.chisvert@uv.es 
Didàctica i 

organització 
escolar 

VIII Jornades de Coeducació de La 
Universitat de València 

Estudiantat de 
Magisteri 

45 
Dimecres 3 d’abril 
d’11:30h a 
13:30h 

Taller P4-04 

3 
miquel.oltra@uv.es 
rosa.pardo@uv.es 

Didàctica de la 
llengua i la 
literatura 

El poder de las palabras. Cómo mejorar 
nuestra comunicación verbal 

Estudiants de tota 
la Facultat 

30 
Dijous 4 d’abril de 
17:30h a 20:00h 

Taller EP-01 

4 raul.tarraga@uv.es 
Didàctica i 

organització 
escolar 

Protección de menores–acogimiento 
familiar. 
Una mirada para maestr@s 

Estudiants de 
Magisteri 

108 
Dilluns 1 d’abril 
d’11:00h a 
12:30h 

Xarrada i col·loqui PB-05 

5 m.josefa.escrihuela@uv.es 
Didàctica i 

organització 
Escolar 

“Cura de la veu III” 
Alumnat de la 

Facultat de 
Magisteri 

20 
Dimecres 3 d’abril 
de 17:30h a 
19:30h 

Taller P4-04 

6 
olga.mayoral@uv.es 

enricramiroroca@gmail.co
m 

Didàctica de les 
ciències 

experimentals i 
socials 

La Maleta de la Ciència: experiments per a 
infantil i primària 

Alumnat Magisteri 20 
Dimarts 2 
d’abril d’11:00h 
a 13:00h 

Xarrada-taller P1-03 

7 david.bisetto@uv.es 
Psicologia 

evolutiva i de 
l’educació 

Orientació Educativa per a futur mestres 
emprenedors 

Estudiants de 
Magisteri Infantil i 

Primària. 
100 

Dimarts 2 
d’abril de 
12:00h a 
14:00h 

Presencial P4-01 

8 m.dolores.mico@uv.es 
Didàctica i 

organització 
escolar 

Aplicando Scrum en educación mediante 
herramientas TIC 

Tot l’alumnat 30 

Dimarts 2 
d’abril de 
19:00h a 
21:00h 

Xarrada PB-04 

mailto:maria.jose.chisvert@uv.es
mailto:maria.jose.chisvert@uv.es
mailto:miquel.oltra@uv.es
mailto:rosa.pardo@uv.es
mailto:raul.tarraga@uv.es
mailto:m.josefa.escrihuela@uv.es
mailto:olga.mayoral@uv.es
mailto:enricramiroroca@gmail.com
mailto:enricramiroroca@gmail.com
mailto:david.bisetto@uv.es
mailto:m.dolores.mico@uv.es


 

 

9 

carlos.caurin@uv.es 

antonio.j.morales@uv.es 

diego.garcia-
monteagudo@uv.es 

Didàctica de les 
ciències 

experimentals i 
socials 

Resolución de conflictos en el aula. 
Programas de mediación, educación 
emocional y empatía en vigor y con éxito 

Tot l’alumnat 100 

Dimarts 2 
d’abril de 
18:00h a 
20:00h 

Conferència-Taller PB-05 

10 francesc.medina@uv.es 

Didàctica de 
l’expressió 

musical, plàstica 
i corporal 

“Versos que canten i ballen”  Tot l’alumnat 40 

Dimecres 3 
d’abril de 
17:30h a 
19:30h 

Concert del Cor de 
xiquets de Bonrepòs 

Vestíbul 
Facultat de 
Magisteri 

11 
vicenta.avila@uv.es 

laura.gil@uv.es 
i UPD 

Psicologia 
evolutiva i de 

l’educació i UPD 

Universitat inclusiva. Experiència d’alumnes 

amb discapacitat intel·lectual en la UV 
Tota la Facultat 108 

Dilluns 1 d’abril 
de 18:00h a 
19:30h 

Xerrada-col·loqui PB-05 

12 
alicia.marti@uv.es 

montserrat.perez@uv.es 
pilar.garcia-vidal@uv.es 

Didàctica de la 
llengua i la 
literatura 

Som i serem paraules. Preparem tallers 
per a les Trobades d’Escoles en Valencià 
2019 

Tot l’alumnat 100 
Dimecres 3 d’abril 
d’11:00h a 
13:00h 

Xarrada-taller PB-04 

13 
alicia.marti@uv.es 

montserrat.perez@uv.es 
pilar.garcia-vidal@uv.es 

Didàctica de la 
llengua i la 
literatura 

Som i serem paraules. Preparem tallers 
per a les Trobades d’Escoles en Valencià 
2019 

Tot l’alumnat 100 

Dimecres 3 
d’abril de 
17:30h a 
19:30h 

Xarrada-taller P4-01 

14 maria.j.cantero@uv.es 
Psicologia 

evolutiva i de 
l’educació 

Taller “Jugar a pensar y sentir: filosofía 
para niñ@s” 

Tots els 
estudiants de 

Magisteri 
(no es necessita 

inscripció) 

40-50 
Dijous 4 d’abril 
de 17:30h a 
19:30h 

Taller dirigit per Silvina 
Martínez Viscio, 
mestra especialista en 
la temàtica 

P4-04 

15 antonio.l.martin@uv.es 
Didàctica de la 

llengua i la 
literatura 

Divulgación literaria “À Punt” con Irene 
Rodrigo 

Todos los alumnos 
de la Facultad de 

Magisterio 
100 

Dimecres 3 d’abril 
de 17:00h a 
18:30h 

Charla con Irene 
Rodrigo de À Punt” 

PB-04 

16 vladimir.martinez@uv.es 

Didàctica de 
l’expressió 

musical, plàstica 
i corporal 

El cuerpo infantil y la diversidad afectivo-
sexual en materiales curriculares utilizados 
en Educación Infantil 

Tota la Facultat 100 
Divendres 5 
d’abril d’11:00h 
a 13:00h 

Conferència PB-05 

17 ricard.huerta@uv.es 

Didàctica de 
l’expressió 

musical, plàstica 
i corporal 

“Polítiques de la memòria. Repensant els 
arxius per educar en el respecte” per Ana 
Navarrete (professora de Belles Arts) 

Titulació de 
Primària 

60 
Dimecres 3 d’abril 
d’11:00h a 
13:00h 

Conferència i debat P4-08 

mailto:carlos.caurin@uv.es
mailto:antonio.j.morales@uv.es
mailto:diego.garcia-monteagudo@uv.es
mailto:diego.garcia-monteagudo@uv.es
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mailto:laura.gil@uv.es
mailto:alicia.marti@uv.es
mailto:montserrat.perez@uv.es
mailto:pilar.garcia-vidal@uv.es
mailto:alicia.marti@uv.es
mailto:montserrat.perez@uv.es
mailto:pilar.garcia-vidal@uv.es
mailto:maria.j.cantero@uv.es
mailto:antonio.l.martin@uv.es
mailto:vladimir.martinez@uv.es
mailto:ricard.huerta@uv.es


 

 

18 tatiana.pina@uv.es 

Didàctica de les 
ciències 

experimentals i 
socials 

L'ensenyament davant el canvi climàtic: 
reptes dins i fora de l'aula 

Tot el públic i en 
especial als 
alumnes de 

“Ciències naturals 
per a Mestres” Gr. 

E. 

100 
Dijous 4 d’abril 
d’11:00h a 
13:00h 

Conferència: Andreu 
Escrivà i Gema Alcañiz 
(Fundació Observatori 
del Canvi Climàtic de 
l’Ajuntament de 
València) 

P4-04 

19 j.antonio.veiga@uv.es 
Didàctica i 

organització 
Escolar 

Passeu, passeu... la mar en vers, la mar de 
contes. 

Alumnat i 
professorat 

100 
Dilluns 1 d’abril 
d’11:00h a 
13:00h 

Audició poètica amb 
Mario Máñez i Carme 
Ribelles. 
Contacontes amb 
Carles Cano i Llorenç 
Giménez 

P4-01 

20 
luis.villacanas@uv.es 

juan.colomer@uv.es 

Didàctica de la 
llengua i 
literatura 

i 
Didàctica de les 

ciències 
experimentals i 

socials 

1er Fòrum Magisteri:  “Les pràctiques i el 
informe de pràctiques: què haurien de 
ser?” 

Todo el alumnado y 

profesorado 
100 

Divendres 5 
d’abril d’11:00h a 
13:00h 

Mesa redonda PB-04 

21 
amparo.fosati@uv.es 

Didàctica de 
l’expressió 

musical, plàstica 
i corporal 

Taller d’expressió plàstica: color i cos, una 
experiència sobre la vivència del color com 
recurs a l´aula 

Alumnat de 

Magisteri 
50 

Dilluns 1 d’abril 
d’11:30h a 
13:30h 

Taller pràctic P4-08 

22 
jesus.tejada@uv.es 

Didàctica de 
l’expressió 

musical, plàstica 
i corporal 

Taller de software musical per a 
Educació Primària 

Tot interessat 
40 

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

Taller P1-05 

23 
wenceslao.garcia@uv.es 

rosa.isusi@uv.es 

Grup 
EspaiCinema. 
Didàctica de 
l’expressió 
musical, 
plàstica i 
corporal 

Jornades EspaiCinema: audiovisuals, 
emocions i educació 

Interessats 50 
Dimecres 3 
d’abril de 17:30h 
a 19:30h 

Comunicacions a 
càrrec de professorat 

i alumnat 
PB-05 

24 
ricard.silvestre@uv.es 

Didàctica de 
l’expressió 

musical, plàstica 
i corporal 

Charla práctico-teórica sobre estrategias 
creativas para neurorehabilitación 
impartida por la investigadora Rebeca 
Zurru. 

Alumnos de 
Magisterio 

60 
Dimecres 3 
d’abril d’11:00h 
a 14:00h 

Charla (Práctico-
teórica) P4-05 

mailto:tatiana.pina@uv.es
mailto:j.antonio.veiga@uv.es
mailto:luis.villacanas@uv.es
mailto:juan.colomer@uv.es
mailto:amparo.fosati@uv.es
mailto:jesus.tejada@uv.es
mailto:wenceslao.garcia@uv.es
mailto:rosa.isusi@uv.es


 

 

25 
marta.pla@uv.es 

irene.ferrando@uv.es 

Didàctica de la 
matemàtica 

Ací quants hi caben? Tasques d’estimació 
de nombres grans per a treballar les 
matemàtiques a l’escola 

Alumnat del 
Grau de 

Mestre/a en 
Educació 
Primària 

90 
Divendres 5 
d’abril d’11:00h 
a 12:00h 

Xerrada impartida pel 
professor Lluis 

Albarracin (UAB)  
P4-01 

26 
pascual.diago@uv.es 

Didàctica de la 
matemàtica 

Robòtica educativa: iniciació a OZOBOT Tota la Facultat 

40 aprox. 
Cal 
inscriure's 
a:http://g
o.uv.es/et
em/ozobo
tsac 

Dimarts 2 
d’abril d’11:00h 
a 13:00h 

Taller formatiu sobre 
iniciació a la robòtica 

educativa amb Ozobot.  
P1-05 

27 
Teresa Vendrell 

direvalencia@gva.es 

CEFIRE València 
Aprenentatge basat en projectes (ABP) al 
CEFIRE de València 

Alumnat en 
general 

60 Dilluns 1 d’abril 
d’11:30h a 
13:30h 

Conferència-taller a 
càrrec de Ricardo 

Domínguez 
PB-04 

28 
pablo.lluch@uv.es 

Educació 
comparada i 
història de 
l’educació 

Educar en nous models de relaciones 
igualitàries: noves masculinitats 
alternatives (NAM) en les aules d’infantil i 
primària 

Tota la facultat 
100 Dijous 4 d’abril 

de 17:30h a 
19:00h 

Conferència i diàleg 
conjunt 

PB-05 

29 
m.begona.gomez@uv.es 

elia.saneleuterio@uv.es 

Didàctica de la 
llengua i la 
literatura 

Escritura académica e innovación docente: 
planificación y desarrollo 

Cualquier 
estudiante, 

especialmente 
assignatura 

33606 

70 Dimarts 2 
d’abril d’11:30h 
a 13:30h 

Conferència PB-04 

30 
Jorge Fernández 

Jorfer7@alumni.uv.es A.D.R. 
I Jornades estudiantils “ La innovació a 
debat” 

Tot l’alumnat 
108 Dilluns 1d’abril 

de 17:30h a 
20:00h 

Taula redona PB-04 

31 
remigi.morant@uv.es 

Didàctica de 
l’expressió 

musical, plàstica 
i corporal 

Mostra-taller de didàctica de l'educació 
musical a càrrec de professorat 
d'AULODIA (Associació de Professorat de 
Música de Primària i Secundària de la 
Comunitat Valenciana) amb 25 alumnes de 
4t de primària del CEIP Rei en Jaume de 
Foios amb la seua professora Natalia 
Villanueva.   

Alumnat de la 
menció de 

música 

30 Dimarts 2 
d’abril d’11:00h 
a 13:00h 

Taller pràctic P4-04 

mailto:marta.pla@uv.es
mailto:irene.ferrando@uv.es
mailto:pascual.diago@uv.es
http://go.uv.es/etem/ozobotsac
http://go.uv.es/etem/ozobotsac
http://go.uv.es/etem/ozobotsac
http://go.uv.es/etem/ozobotsac
mailto:direvalencia@gva.es
mailto:pablo.lluch@uv.es
mailto:m.begona.gomez@uv.es
mailto:elia.saneleuterio@uv.es
mailto:Jorfer7@alumni.uv.es
mailto:remigi.morant@uv.es


 

 

32 m.amparo.sorni@fundacions.
uv.es 

UVempleo 
Servicio de 

Empleo de la 
Universitat de 

València 

“Prepárate para el empleo: cómo empezar 
a buscar trabajo” 

Estudiantes en 
general 

52 
Dijous 4 d’abril 
de 2019 
d’11:30h a 
13:00h 

Charla P2-01 

33 

m.dolores.molina@uv.es 

laura.monsalve@uv.e 

isabel.pardo@uv.es 

m.mar.estrela@uv.es 

m.dolores.mico@uv.es 

Didàctica i 
organització 

escolar 

Maternitats. De la mirada d’un reporter 
arreu del món a les històries recreades 
per xiquetes i xiquets a l’escola 

Tothom 
108 Dijous 4 d’abril 

d’11:30h a 
13:30h 

Conferència a càrrec 
Bru Rovira i 

Montserrat Castanys 
PB-05 
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