
IV Jornades 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


 Intercanvi d'experiències de centres CAES i 

llocs d'especial dificultat (València) 

 

 
 

Objectius: 

 
 Intercanvi d'experiències del professorat de centres CAES i llocs d’especial dificultat 

 Posar en comú d'estratègies i metodologies per abordar la problemàtica concreta de 
l'alumnat d'aquests centres 

 Establir protocols de relació amb l'administració (serveis socials, jutjats, fiscalia) i amb les 
familíes. 

 

Continguts: 
 

 Estratègies metodológicas i didáctiques amb l’alumnat dels centres CAES 

 Estratègies per a reduir l’absentisme escolar 

 Relació amb les famílies i relacions amb l’administració: Elaboració d’informes i protocols 
unificats  

 Tramitació d’ajudes, beques de llibres i de menjador. 
 
 

Característiques: 

 
- Jornades presencials. Lloc de realització: Sede CC OO PV. Plaça Napols i Sicilia, 5 València 
 
- Hores: 12 
 
- Preu: Afiliació 30 €. No afiliats/des: 70 € . Noves afiliacions de tres messos mímin: 30€ 
 
- Dades 1,2 y 3 de juliol. Horari: 16 a 20 h 
 
- Places: 30 
 



- Formulari d’Inscripció:  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKazIQfBBJa8VVJsefQGCTBK9lc-WiTNfxzj2F-
n23UTLaNw/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKazIQfBBJa8VVJsefQGCTBK9lc-WiTNfxzj2F-n23UTLaNw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKazIQfBBJa8VVJsefQGCTBK9lc-WiTNfxzj2F-n23UTLaNw/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: 9:30 a 13:30 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


 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

