
 

Competències docents en Geografia i 
Història per a l’ESO i el Batxillerat (Curs 
Presencial - 60 h) 

 

 

 

Objectius 

 
* Facilitar a l’alumnat guions de comentaris de Geografia, Història i Art a 

implementar en les seues classes. 
* Implicar activament el professorat en la resolució de les diferents tipus 

d’activitats pràctiques a desenvolupar en l’aula. 
 

Continguts 

* Mapes temàtics de Geografia 
* Gràfiques i diagrames geogràfics 
* Recorreguts topogràfics 
* Mapes meteorològics 
* Règims hídrics 
* Diagrames ombrotèrmics 
* Plànols urbans 
* Obres arquitectòniques 
* Obres escultòriques 
* Obres pictòriques 
* Textos històrics i historiogràfics 
* Mapes històrics 
 

 



 

Característiques: 
 

- Curs: presencial 

- Hores: 60 

- Data prevista de realització: entre febrer i abril/maig. 

-  Preu: Afiliació: 180 € 

   Persones no afiliades 290 € 

   Per a qui s'afilie per un període mínim de 6 mesos, el cost del curs serà de 

180 euros. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Competències docents en Matemàtiques 
per a l’ESO i el Batxillerat (Curs 
Presencial - 60 h) 

  

 
 
Objectius  
 

* Facilitar a l’alumnat estratègies metodològiques per a implementar en les seues 
classes de matemàtiques en la ESO i el Batxillerat. 

* Implicar activament el professorat en la resolució de les diferents tipus 
d’activitats pràctiques i la resolució de problemes en l’aula. 

 
 

Continguts 

I. Estratègiques metodològiques per a la Teoria dels nombres 
A. Nombres naturals. Combinatòria. 
B. Nombres enters. Divisibilitat. Congruències. 
C. Nombres racionals, reals i complexos. 

II. Estratègiques metodològiques per l’àlgebra 
A. Conjunts. Estructures. Espais vectorials. 
B. Matrius, determinants i sistemes lineals. 
C. Aplicacions lineals. Endomorfisme i diagonalització. 

III. Estratègiques metodològiques per al càlcul infinitesimal 



 

A. Successions i sèries. Funcions, límits i continuïtat. 
B. La derivació i les seues aplicacions. 
C. La integració i les seues aplicacions. 

IV. Estratègiques metodològiques per a la Geometria 
A. Magnituds i proporcions. Triangles i quadrilàters. 
B. Geometria del triangle i de la circumferència. 
C. Moviments en el pla i en l'espai. 
D. Corbes, còniques i quàdriques. 

V. Estratègies metodològiques en probabilitat 
A. Freqüència i probabilitat. 
B. Probabilitat condicionada. 
C. Distribucions de probabilitat. 

 
 

 

Característiques: 
- Curs: presencial 

- Hores: 60 

- Data prevista de realització: entre febrer i abril/maig. 

-  Preu: Afiliació: 180 € 

   Persones no afiliades 290 € 

   Per a qui s'afilie per un període mínim de 6 mesos, el cost del curs serà de 

180 euros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Competències docents en Llengua 
Castellana i Literatura per a l’ESO i el 
Batxillerat (Curs Presencial - 60 h) 
 

 
 

Objectius: 
 
Facilitar a l’alumnat estratègies metodològiques per a implementar en les seues 
classes de llengua Castellana i literatura en l’ESO i el Batxillerat. 

 
Continguts: 
                  

* Comentari filològic i literari 
* Anàlisi d’un text contemporani en els diferents nivells (pragmàtic, semàntic, 

morfosintàctic i fonològic) 
 
 

Característiques: 
- Curs: presencial 

- Hores: 60 

- Data prevista de realització: entre febrer i abril/maig. 

-  Preu: Afiliació: 180 € 

   Persones no afiliades 290 € 

   Per a qui s'afilie per un període mínim de 6 mesos, el cost del curs serà de 

180 euros. 

 



 

Competències docents en Anglés per a 

l’ESO i el Batxillerat (Presencial - 60 h) 

 

Objectius: 

 
* Facilitar a l’alumnat estratègies metodològiques per a implementar en les seues 

classes d’Anglés en l’ESO i el Batxillerat. 

 
Continguts: 
                  

* Els aspectes gramaticals, lèxics del text i la seua anàlisi 
* La traducció i la interpretació del text i el seu context partint dels seus trets 

gramaticals i lèxics 
 
 
 

Característiques: 
- Curs: presencial 

- Hores: 60 

- Data prevista de realització: entre febrer i abril/maig. 

-  Preu: Afiliació: 180 € 

   Persones no afiliades 290 € 

   Per a qui s'afilie per un període mínim de 6 mesos, el cost del curs serà de 

180 euros. 



 

Competències docents en Llengua 
Valenciana i Literatura per a l’ESO i el 
Batxillerat (Curs Presencial - 60 h) 
 

 
 

Objectius: 
 
Facilitar a l’alumnat estratègies metodològiques per a implementar en les seues 
classes de llengua valenciana i literatura en l’ESO i el Batxillerat. 

 
Continguts: 
                  

* Comentari filològic i literari 
* Anàlisi d’un text contemporani en els diferents nivells (pragmàtic, semàntic, 

morfosintàctic i fonològic) 
 
 

Característiques: 
 - Curs: presencial 
- Hores: 60 

- Data prevista de realització: entre febrer i abril/maig. 

-  Preu: Afiliació: 180 € 

   Persones no afiliades 290 € 

   Per a qui s'afilie per un període mínim de 6 mesos, el cost del curs serà de 

180 euros. 



 

Elaboració de programacions didàctiques 
per a EOI. Competències docents en 
Anglés per a EOI (En línia - 80 h) 
 

 
 

Objectius: 
 

* Elaborar programacions i unitats didàctiques per les EOI segons el marc 
normatiu vigent. 

* Definir conceptualment els diferents ítems a tindre en compte per a elaborar 
programacions didàctiques per a EOI. 

* Definir conceptualment els diferents ítems a tindre en compte per a elaborar 
unitats didàctiques específiques per a EOI. 

* Conèixer els procediments i criteris per a elaborar programacions didàctiques 
específiques per a escoles d’idiomes en les proves d’accés a la funció pública 
docent. 

* Abordar les competències didàctiques i docents per l’idioma anglés. 
 

Continguts: 
                  

* Conceptes psicopedagògics generals. 
* L’organització de les escoles oficials d’idiomes. 
* Elaboració d’unitats didàctiques. 
* Elaboració d’una programació didàctica. 
* Descripció del procés d’accés a la funció pública docent. 
* Orientacions metodològiques per al desenvolupament de les competències 

lingüístiques, sociolingüístiques i pragmàtiques. 
*  L’aprenentatge per mitjà de tasques. 



 

*  Competències estratègiques. 
*  Les noves tecnologies de la informació i la comunicació. 
* Identificació dels descriptors i la seua relació amb les destreses dels nivells de 

la llengua. 
* Anàlisis de textos contemporanis en els diferents àmbits (pragmàtic, semàntic, 

morfosintàctic i fonològic), 
 
 

Característiques: 
- Curs: en línia 

- Hores: 80 

- Data prevista de realització: entre febrer i abril/maig. 

-  Preu: Afiliació: 210 € 

   Persones no afiliades 310 € 

   Per a qui s'afilie per un període mínim de 6 mesos, el cost del curs serà de 

180 euros. 

 

 


