
Oferta de cursos presencials i on line de la 
FE CCOO PV per a juny i juliol. 
 
En breu s'obriran les pre inscripcions per a cursos i jornades a les 
províncies d'Alacant i Castelló 
 
Tots els cursos estan homologats per la Conselleria d'Educació i per tant són vàlids per a 
oposicions, concursos de trasllats i sexennis. Les jornades i tallers són vàlids per a 
concursos de trasllats i sexennis. 
 
Conselleria d’educació sols expedeix certificat als docents de centres públics, privats i 
concertats, així com a educadors i educadores d'infantil i d'educació especial i a 
fisioterapeutes en actiu o a les persones inscrites en les borses de treball docent (Mestres, 
Secundària i altres cossos) del País Valencià *. 
 
Un vegada pre inscrit o pre inscrita en l'activitat formativa que vulgues realitzar, rebràs un 
correu amb instruccions de com realitzar el pagament de l'import del curs i de com afiliar-te a 
la FE CC OO PV, si desitges fer-ho. 
 
L'admissió definitiva en les activitats formatives es realitzarà per estricte ordre de pagament 
del curs.  
 
La FE CC OO PV es reserva el dret a modificar les dates i el lloc de realització del curs, 
informació que rebràs amb antelació suficient.  
 
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retornarà cap import abonat.  
 
Les activitats formatives es posaran en marxa sempre que hi haja un mínim de persones pre 
inscrites. Aquest mínim dependrà de l'acció formativa de què es tracte. Si una activitat per 
qualsevol motiu no arriba a realitzar-se es retornarà l'import abonat. 
 
* Conselleria d'Educació emet l'homologació a les persones que es troben en els següents suposats: 

 

a) El personal docent i el personal tècnic educatiu amb destinació en centres educatius no universitaris de la Comunitat 

Valenciana en els quals s'impartisquen els ensenyaments regulats per la Llei Orgànica d'Educació. 

 

b) Personal docent i personal tècnic educatiu amb destinació en centres no universitaris des dels quals es presten serveis 

tècnics de suport educatiu als centres indicats en l'apartat anterior. 

 

c) Personal que haja finalitzat els graus i màster que condueixen a l'obtenció de la titulació docent, sempre que es troben 

inscrits en alguna de les borses de personal docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació i aquest personal no 

supose més del 50% de participació en l'activitat.  
(ORDRE 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que estableix el model de formació 

permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives.)   



IV Jornadas en diversitat afectiu- sexual 

(València) 

 

 
 

Objectius: 

 
 Oferir formació davant la diversitat afectivo-social de l’alumnat en les etapes 

d’ensenyaments obligatòries 

 Conèixer la nova normativa vigent existent per a l’atenció a les diversitats dins del sistema 
educatiu 

 Conèixer el tractament i protocols en casos d’assetjament per motiu de diversitat afectiu-
sexual 

 

Continguts: 

 
 Ponència 1: La nova normativa LGTBI. 

 Ponència 2: Intercanvi d’experiències sobre integració de l’alumnat. 

 Ponència 3: Presentació de materials sobre diversitat afectiu sexual. 

 

Característiques: 

 
- Jornades presencials. Lloc de realització: Sede CC OO PV. Plaça Napols i Sicilia, 5. València. 
 
- Hores: 8  
 
- Preu: Gratuït afiliació. No afiliats/des: 40 €. Noves afiliacions de tres messos mímin: gratuït 
 
- Dades 18 i 19 de juny 
 



- Horari: 16 a 20 h 
 
- Places: 30 
 
- Formulari d’Inscripció:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeukIwdtfRlcKnJ6lYZMwDrdElBpo0r-
K7eqMx9scPT_krWxA/viewform 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeukIwdtfRlcKnJ6lYZMwDrdElBpo0r-K7eqMx9scPT_krWxA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeukIwdtfRlcKnJ6lYZMwDrdElBpo0r-K7eqMx9scPT_krWxA/viewform


 Millora la teua comunicació dins i fora de 

l'aula. Tècniques i eines de la Programació 

Programació Neuro-lingüística (PNL)  

(València) 

 

 
 

 

Objectius 

 
 Desenvolupar i millorar les eines que faciliten la comunicació a l'aula i en altres entorns 

comunicatius, a partir de les tècniques de la Programació Neurolingüística 

 Conéixer elements de la comunicació perquè aquesta siga eficaç 

 Descobrir com el llenguatge ens limita o ens empodera per aprendre a utilitzar-lo de 
manera eficaç en la nostra tasca com a docents. 

 Desenvolupar habilitats per a millorar la nostra àrea d'influència 
 

Continguts 

 
 Què és la Programació Neurolingüística (PNL) 

 Com es comuniquem: sistemes de representació (visual, auditiu i kinestèsic) 

 Com millorar la nostra comunicació: establir “rapport” o sintonia 

 El metamodel del llenguatge 

 Els principis del modelatge (generalitzacions, distorsions, omissions) 

 Paraules a utilitzar amb cautela 

 Ús del llenguatge a l'aula: com potenciar i involucrar l'alumnat 
 

Característiques: 
 

- Taller presencial. Lloc de realització: Sede CC OO PV. Plaça Napols i Sicilia, 5. València. 



- Hores: 8 

- Preu: Afiliació 40 €. No afiliats/des: 90 €. Noves afiliacions de tres messos mímin: 40€ 

- Dades Dissabtes 8 y 15 de juny. Horari: 10:00 a 14:00 h 

- Places: 25 

- Formulari d’Inscripció:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLKZVOYiMshP_inLiOUq06GgNPnZy-

qcAtcyg6_-eTQ7bnFw/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLKZVOYiMshP_inLiOUq06GgNPnZy-qcAtcyg6_-eTQ7bnFw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLKZVOYiMshP_inLiOUq06GgNPnZy-qcAtcyg6_-eTQ7bnFw/viewform


Introducció a les xarxes socials: Les xarxes 

socials i el seu llenguatge en la comunicació 

actual. (Curs On line) 

 

 
 

Objectius 

 
 Conèixer les principals xarxes socials i la seva aplicació a l’espai educatiu. 

 Conèixer el panorama actual de les xarxes socials principals. 

 Usar diverses xarxes socials per a conèixer, compartir informació 

 Gestionar les xarxes socials per a col·laborar 
   

Continguts 
   

 Introducció a les xarxes socials 

 Tipus de xarxes socials 

 Legislació bàsica 

 Les xarxes socials més utilitzades : 
o Facebook 
o Twitter 
o Linkedin 
o Instagram 
o Pinterest 
o Vídeos, plataformes principals 
o Altres xarxes 
o Blogs 

 Exercicis pràctics 
 

Característiques: 

 
- Curs On Line 



- Hores: 30 

- Preu: Afiliació 55 €. No afiliats/des: 92 €. Noves afiliacions de tres messos mímin: 55€ 

- Dades 10 de  juny al 15 de juliol 

- Places: 35 

- Formulari d’inscripció: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddsne71NptB7MGrupVESzEpdmaG4LRmNd16y

2-CYYduIFn0w/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddsne71NptB7MGrupVESzEpdmaG4LRmNd16y2-CYYduIFn0w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddsne71NptB7MGrupVESzEpdmaG4LRmNd16y2-CYYduIFn0w/viewform


Maneig i control postural en l'alumnat amb 

discapacitat greu. Adaptacions posturals de 

guix (València)  

 

 

Objectius: 

 
 Aproximar les principals alteracions múscul-esquelètiques de la columna, pelvis, maluc, 

fèmur derivades de les alteracions neuromotrices en xiquets i xiquetes 

 Coneixer el control postural en xiquets amb  greus discapacitats  neuromotrices. 

 Aprendre a valorar l'alineació del control postural. 

 Confeccionar seients modelats i bipedestadors per a les alteracions neuromotrices de les 
xiquets i les xiquetes. 

 

Continguts:  

 La sedestació del xiquet en creixement durante el seu periode en creiximent.  

 La sedestació funcional i musculo-esquelètica protocols de valoració. 

 Seients modelats amb geix i les seues modalitats. Criteris d’utilització. 

 Valoració de l'alineació postural. 

 Principals alteracions musculo-esquelèticasen els xiquets amb alteracions neuromotrices.  

 Confecció de seients i bipedestadors amb gueix. 

 Dispositius per a ajudar el control postural i a la mobilitat. 
 

Característiques: 

- Curs Presencial. Lloc de realització: Ciutat de València 

- Hores: 25 

- Preu: Afiliació 90 €. No afiliats/des: 180 € . Noves afiliacions de tres messos mímin: 90€ 

- Dades y horari:  

Divendres: 28 juny de 16:30 -20:30 



Dissabte: 29 juny de 9:30 -13:30 

Divendres: 5 de juliol de 16 :30 -20:30 

Dissabte: 6 de juliol de 9:30 -13:30 

Divendres 12 de juliol de 16 :30 -20:30 

Dissabte: 13 de juliol de 9:00 -14:00 

- Places: 25 

- Formulari d’inscripció:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc04aQP2Z8Ev3PGxepV7lH7jmonYFD7TVbOaEs-

s4i3iuQYYg/viewform 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc04aQP2Z8Ev3PGxepV7lH7jmonYFD7TVbOaEs-s4i3iuQYYg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc04aQP2Z8Ev3PGxepV7lH7jmonYFD7TVbOaEs-s4i3iuQYYg/viewform


Iniciació en escacs educatius per a docents 

(València) 

 

 
 

Objectius: 
 

 Facilitar al docent en els escacs una eina innovadora per al seu treball pedagògic 

 Aprendre a aplicar aquest joc a diferents facetes educatives i que permetan: 

 Desenvolupar en l'alumnat capacitats com l'atenció, i la concentració  

 Estimular el raonament lògic i la memòria 

 Potenciar les capacitats de càlcul, anàlisi síntesi 

 Millorar la percepció, la discriminació, el pensament creatiu i imaginatiu, així com la 
creativitat. 

 Desenvolupar en l'alumnat trets positius de la personalitat com, l'acte disciplina, 
l'esforç, la reflexió, el pensament crític, l'organització i la planificació, el respecte 
per les normes, etc. 

   

Continguts   

 

 Introducció històrica del joc: orígens i evolució 

 El valor pedagògic dels escacs 

 Desenvolupament curricular dels escacs. Els escacs a l’escola 

 Els escacs com a eina metodològica 
 

 

Característiques: 

- Curs presencial: Lloc de realizació: Seu de CC OO PV. Plaça de Napols i Sicilia, 5. València 

- Hores: 20 

- Preu: Afiliació 60 €. No afiliats/des: 120 €. Noves afiliacions de tres messos mímin: 60€ 

- Dades 8 al 12  de juliol 

- Horari de 9:30 a 13:30 h 

- Places: 24 



- Formulari d’inscripció:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzYhH9TRBBs7KO4qt81bN7_H8A9who2Fekeal

Xp-0f6PmpcQ/viewform 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzYhH9TRBBs7KO4qt81bN7_H8A9who2FekealXp-0f6PmpcQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzYhH9TRBBs7KO4qt81bN7_H8A9who2FekealXp-0f6PmpcQ/viewform


Iniciació en escacs educatius per a docents 

(Alicante) 

 

Objectius: 
 

 Facilitar al docent en els escacs una eina innovadora per al seu treball pedagògic 

 Aprendre a aplicar aquest joc a diferents facetes educatives i que permetan: 

 Desenvolupar en l'alumnat capacitats com l'atenció, i la concentració  

 Estimular el raonament lògic i la memòria 

 Potenciar les capacitats de càlcul, anàlisi síntesi 

 Millorar la percepció, la discriminació, el pensament creatiu i imaginatiu, així com la 
creativitat. 

 Desenvolupar en l'alumnat trets positius de la personalitat com, l'acte disciplina, 
l'esforç, la reflexió, el pensament crític, l'organització i la planificació, el respecte 
per les normes, etc. 

   

Continguts   

 

 Introducció històrica del joc: orígens i evolució 

 El valor pedagògic dels escacs 

 Desenvolupament curricular dels escacs. Els escacs a l’escola 

 Els escacs com a eina metodològica 
 

 

Característiques: 

- Curs presencial 

- Lloc de realizació: Club de Ajedrez de Alicante. C/ Poeta Zorrilla 4 Entresuelo. Alicante 03120 

- Hores: 20 

- Preu: Afiliació 60 €. No afiliats/des: 120 €. Noves afiliacions de tres messos mímin: 60€ 

- Dades 8 al 12  de juliol 

- Horari de 9:30 a 13:30 h 

- Places: 24 



- Formulari d’inscripció: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL6VhZaAMEgZop-

BxKpit1sFJQBh2iGKkjQ0FAy3qmsSUOng/viewform 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL6VhZaAMEgZop-BxKpit1sFJQBh2iGKkjQ0FAy3qmsSUOng/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL6VhZaAMEgZop-BxKpit1sFJQBh2iGKkjQ0FAy3qmsSUOng/viewform


Iniciació en escacs educatius per a docents 

(Castelló: Vila-real) 

 

 
 

Objectius: 
 

 Facilitar al docent en els escacs una eina innovadora per al seu treball pedagògic 

 Aprendre a aplicar aquest joc a diferents facetes educatives i que permetan: 

 Desenvolupar en l'alumnat capacitats com l'atenció, i la concentració  

 Estimular el raonament lògic i la memòria 

 Potenciar les capacitats de càlcul, anàlisi síntesi 

 Millorar la percepció, la discriminació, el pensament creatiu i imaginatiu, així com la 
creativitat. 

 Desenvolupar en l'alumnat trets positius de la personalitat com, l'acte disciplina, 
l'esforç, la reflexió, el pensament crític, l'organització i la planificació, el respecte 
per les normes, etc. 

   

Continguts   

 

 Introducció històrica del joc: orígens i evolució 

 El valor pedagògic dels escacs 

 Desenvolupament curricular dels escacs. Els escacs a l’escola 

 Els escacs com a eina metodològica 
 

 

Característiques: 

- Curs presencial 

Lloc de realizació: Carrer Vicente Sanchiz, 69 entresòl 12540 Vila-real (Castelló) 

- Hores: 20 

- Preu: Afiliació 60 €. No afiliats/des: 120 €. Noves afiliacions de tres messos mímin: 60€ 

- Dades 8 al 12  de juliol 

- Horari de 9:30 a 13:30 h 



- Places: 24 

- Formulari d’inscripció:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNx9l60fzhZ2SnHRuYHq-08o4F4jWbT-

wyKjlFkuJ_woDMHg/viewform 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNx9l60fzhZ2SnHRuYHq-08o4F4jWbT-wyKjlFkuJ_woDMHg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNx9l60fzhZ2SnHRuYHq-08o4F4jWbT-wyKjlFkuJ_woDMHg/viewform

