ACTIVITATS DE PROFESSOR/A AMB EL SEU GRUP
II Setmana d’Activitats Complementàries
18 a 22 de novembre de 2019
Activitats obligatòries en l’hora de classe
Nº

1

2

Responsable Departament

Destinataris

Data i horari inici

Format

Lloc assignat

María
Amparo
Muñoz

Didàctica de
l’expressió
musical,
plàstica i
corporal

El Jardín Botánico
Grup 33648 dilluns 18-nov-19
como recurso para la 2i/2f Didàctica de 12:30
didáctica de las artes. l'educació plàstica
i visual de
l'educació
primària.

Seminari

Jardí Botànic de
la UV

María
Amparo
Muñoz

Didàctica de
l’expressió
musical,
plàstica i
corporal

Naturaleza y
abstracción: recursos
perceptivos y
creativos.

Grup 33648 dilluns 18-nov-19
2i/2f Didàctica de 17:30
l'educació plàstica
i visual de
l'educació
primària.

Seminari

P4-08

Elena Sáez
Alonso

Didàctica de
l'Expressió
Musical,
Plàstica i
Corporal

La importancia del
humor en el juego
creativo.

Grup 36304-4a
La educación
física, plástica y
musical y su
didáctica en las
NEE

Taller vivencial a cargo de María Colomer Pache,
pedagoga, profesora y payasa de profesión, para
experimentar desde lo vivencial como introducir el
juego y el humor en las actividades creativas

P4-04

Hermínia
González
Navarro

Didàctica de
Taller pràctic Grup 33620 - 2b dimarts 19-nov-19
les Ciències
Ciències Naturals per Ciències Naturals 9:00
Experimentals i a mestres
per a mestres
Socials

Taller pràctic de laboratori. Varies activitats

P1-06

3

4

Títol

dimarts 19-nov-19
8:45

Nº

Responsable Departament
Emilia López Didàctica de la
Iñesta i M. Matemàtica
Teresa Sanz
García

5

8

9

“JUGAR PARA
APRENDER”:
enseñanzaaprendizaje de los
primeros números
naturales incluyendo
el cero

Destinataris

Data i horari inici

Format

Lloc assignat

Grup 33619 dimarts 19-nov-19
2d/2f
9:00
Matemàtiques per
a mestres

Taller/ Dinàmica de jocs. Se trata de un taller a
PB-04
base de juegos interactivos para motivar la
necesidad de crear contextos para trabajar la
numeración y la aritmética (el cero no se trabaja
normalmente y es importante incluirlo). Es esencial
que el alumnado de segundo curso vea que los
contenidos que explicamos en la asignatura
“Matemáticas para maestras/os” tienen un sentido
práctico y se pueden implementar de manera lúdica
en infantil y primaria
Los estudiantes de la especialidad de inglés de 4º
preparan actividades en relación con la novela
“Stuck in Neutral” y la trabajan con estudiantes del
colegio Hispano-Americano.

PB-04

Agustín
Reyes

Didàctica de la Dialogic Literary
Llengua i la
Conversations with
Literatura
students from the
American School of
Valencia.

Grup 33665-4a
Didàctica de la
llengua anglesa II

Hermínia
González
Navarro

Didàctica de
Taller pràctic de
les Ciències
laboratori
Experimentals i
Socials

Grup 33620 - 2d dimarts 19-nov-19
Ciències Naturals 11:00
per a mestres

Taller pràctic de laboratori. Varies activitats

P1-06

Ignacio
García
Ferrandis

Didàctica de
El jardí botànic com
les Ciències
recurs didàctic en
Experimentals i ciències naturals
Socials

Grup 33626 - 4t
Didàctica de les
CC. Naturals en
ed. Infantil

Visita al jardí botànic de la Universitat de València i
realització d’un taller

Jardí Botànic de
la UV

Néstor
Banderas
Navarro

Didàctica de
“El Museu a la
les Ciències
butxaca”
Experimentals i
Socials

Grup 33628 - 4t: dimarts 19-nov-19
Taller
17:30
multidisciplinar del
área: El medio
físico, natural,
social y cultural.

6

7

Títol

dimarts 19-nov-19
11:00

dimarts 19-nov-19
17:00

Visita guiada al Museu de Belles Arts de València
Museu Belles
centrada en el concepte de museu i les possibilitats Arts de València
didàctiques per a l’alumnat d’Educació Infantil.

Nº

Responsable Departament

Títol

Olga Mayoral Didàctica de
Espacios naturales
les Ciències
como recurso
Experimentals i didáctico
Socials
10

Ricard
Ramon

Didàctica de
l'Expressió
Musical,
Plàstica i
Corporal

Artografies
pictòriques com a
forma de creació de
coneixement

José Cantó

Didàctica de
La salut mental a
les Ciències
l’educació infantil
Experimentals i
Socials

Destinataris

Data i horari inici

Tatiana Pina Didàctica de
El Museu de Ciències
Desfilis
les Ciències
Naturals de València
Experimentals i com a recurs didàctic
Socials
13

Lloc assignat

Grup 33653-4b
dimecres 20-nov-19
(anglès) Didàctica 9:00
Ciències Nat. (BioGeo)

Eixida de Camp. Se trabajará la salida de campo
Tancat de la Pipa
como parte imprescindible de las clases de ciencia, (Parque Natural
compartiendo experiencias con educadores
de l´Albufera)
ambientales

Grup 33648 -2b dimecres 20-nov-19
Didàctica de
11:00
l’educació plàstica
i visual de
l’educació primària

Taller pràctic. A través de la pràctica de la pintura, i P4-08
basat en el model de les artografies, desenvolupem
un projecte on construïm primer individualment i
després de forma cooperativa, una recerca a
través de la pintura d’un tema d’interès educatiu.
Construïm entre tots una artografia on exploren les
problemàtiques de cada tema a través de mitjans
artístics i amb una finalitat pedagògica. Col·laboren
també alumnes del Màster de Secundària de la
especialitat de dibuix en la pràctica.

2n curs Infantil
Ontinyent

Xarrada a càrrec de personal de l’Associació per a Ontinyent
la defensa i integració del malalt mental

11

12

Format

dimecres 20-nov-19
11:30

Grup 33653 4h
dimecres 20-nov-19
Didàctica de les
15:30
ciències: medi
ambient,
biodiversitat i salut

Visita guiada. Recorregut per les instal·lacions del
museu de Ciències Naturals de València per a
conèixer els recursos que ofereix a l’alumnat de
primària guiats per un monitor/a del centre.

Jardins Vivers

Nº

Responsable Departament

Ignacio
García
14 Ferrandis

Didàctica de
El jardí botànic com
les Ciències
recurs didàctic en
Experimentals i ciències naturals
Socials

Destinataris
Grup 33626 - 4u
Didàctica de les
CC. Naturals en
educació infantil

Lloc assignat
Jardí Botànic de
la UV

dijous 21-nov-19
9:00

Visita guiada per la planta de Tractament de
Residus Sòlids Urbans de Llíria amb diverses
activitats de formació i divulgació mediambiental

Planta de
Tratamiento de
Residuos Sólidos
Urbanos. (46160
Llíria, Valencia)

Grup 33646-1h
dijous 21-nov-19
Didàctica de la
15:30
Música de la
Educació Primària

Taller. Estratègies de nutrició per a optimitzar el
rendiment acadèmic a la classe i a l’estudi
individual. A càrrec de Azahar Panadero Llicenciada en Farmàcia, Màster en Nutrició,
Dietètica i Dietoteràpia, Màster en
Psiconeuroimmunologia, Especialista en Teràpia
Breu, Màster en Neurolingüística i Psicopedagogia
Breu i Estratègica.

Aula P4-01

Grup 33653-4f
divendres 22-nov-19
(Arts i Hum.)
9:00
Didàctica Ciències
Nat. (Bio-Geo)

Eixida de Camp. Se trabajará la salida de campo
Tancat de la Pipa
como parte imprescindible de las clases de ciencia, (Parque Natural
compartiendo experiencias con educadores
de l´Albufera)
ambientales

Vicent Gil

Nutrició i rendiment
acadèmic

Olga Mayoral Didàctica de
Espacios naturales
les Ciències
como recurso
Experimentals i didáctico
Socials
17

Format
Visita al jardí botànic de la Universitat de València i
realització d’un taller

Coneguem el
Grup 33620-2e
recorregut dels
Ciències naturals
nostres residus a la per a mestres
planta de Valorització
de Residus Domèstics
de Llíria

Didàctica de
l'Expressió
Musical,
Plàstica i
Corporal

Data i horari inici
dimecres 20-nov-19
17:00

Tatiana Pina Didàctica de
Desfilis
les Ciències
Experimentals i
Socials
15

16

Títol

Nº

Responsable Departament

Diego García
Monteagudo
i José Cantó
18
Doménech

Didàctica de
les Ciències
Experimentals i
Socials

Títol
Trabajar la inclusión
desde un proyecto
interdisciplinar en
Educación Infantil

Tatiana Pina Didàctica de
La història natural a
Desfilis
les Ciències
l’Institut Lluís Vives a
Experimentals i l’inici del segle XX
19
Socials

Destinataris

Data i horari inici

Format

Lloc assignat

Alumnat 4º O Campus
d´Ontinyent

divendres 22-nov-19
10:00

Tallers i activitats variades

Ontinyent

Grup 33681-4b
Història de les
idees i del
currículum de
ciències i
matemàtiques

divendres 22-nov-19
15:30

Visita guiada per a conèixer l’ensenyament i la
IES Lluís Vives.
investigació sobre història natural duta a terme a
Carrer de Sant
l’inici del segle XX a l’Institut Lluís Vives de València. Pau, 4 (46002
València)

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 cliqueu ací

