
Formulari de preinscripció  ací 
(Altres cursos professorat / PSEC) 
 
Preparació de proves d’acreditació del 
nivell B2 d’Anglés (Curs Presencial - 60 
h) 

 

Objectiu general 
 

* Preparar per a exàmens de nivell B2 d'Anglés, desenvolupar les competències 
lingüístiques i capacitar l'alumnat per a utilitzar l'idioma amb fluïdesa i eficàcia 
en situacions habituals i més específiques que requerisquen comprendre, 
produir i tractar textos orals, escrits, conceptualment i lingüísticament 
complexos. 
 

Objectius específics 

 
* Desenvolupar habilitats per a obtindre resultats positius en els exàmens.  
* Comprensió auditiva (textos, notícies,discursos) 
* Comprensió lectora (llegir i entendre articles). 
* Interacció i Expressió oral (participar en converses i/o debats) expressar 

opinions. 
* Expressió escrita (escriure textos clars i detallats, transmetre informació clara i 

concisa). 
 

Continguts 

* Present simple/continuous 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScn4zKbryZtycK09bmlGtGGCfqMurTod6h1-T9Sc-EFmcU1rA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScn4zKbryZtycK09bmlGtGGCfqMurTod6h1-T9Sc-EFmcU1rA/viewform


* Habits in the past (used to/would) 
* Adverbs 
* Verb patterns(-ing/infinitive) 
* Present perfect/Past simple 
* Countable/uncountable nouns 
* Passive forms 
* Future forms 
* Modal verbs/ Phrasal verbs 
* Reporting verbs 
* Conditional forms 

 
 

Característiques: 
- Curs: presencial 
- Hores: 60 

- Data prevista de començament: a la meitat d’octubre/novembre 

- Preu:  

Afiliació: 185 €  

Persones no afiliades: 290 € 

     Per a qui s'afilie per un període mínim de 6 mesos, el cost del curs serà de 185 

euros. 

 
 



Preparació de proves d’acreditació del 
nivell B1 d’Anglés (Curs Presencial - 60 
h) 

 
 
Objectiu general 
 

* Preparar per a exàmens de nivell B1 d'Anglés, desenvolupar les competències 
lingüístiques i capacitar l'alumnat per a utilitzar l'idioma amb fluïdesa i eficàcia 
en situacions habituals i més específiques que requerisquen comprendre, 
produir i tractar textos orals, escrits, conceptualment i lingüísticament 
complexos. 

 
 

Objectius específics 

 
* Desenvolupar habilitats per a obtindre resultats positius en els exàmens.  
* Reading: comprendre els punts principals de textos en situacions concretes 

(treball, estudi o oci) 
* Listening: mostrar desimboltura en la major part de les situacions que poden 

sorgir en un viatge. 
* Writing: produir textos senzills i coherents sobre temes generals. 
* Speaking: descriure experiències, esdeveniments, desitjos i aspiracions; donar 

opinions i explicar plans. 
 

Continguts 

* Present simple/continuous.  
* Passat simple i continu. 
* Present perfect simple amb for i since. 



* Future forms. 
* El condicional simple amb would, could i should. 
* Modal verbs: can, could, may, must, should. 
* La veu passiva dels temps verbals simples. 
* Ús del gerundi. 

 

  
Característiques: 

- Curs: presencial 
- Hores: 60 

- Data prevista de començament: meitat d’octubre/novembre. 

- Preu:  

Afiliació: 185 €  

Persones no afiliades: 290 € 

     Per a qui s'afilie per un període mínim de 6 mesos, el cost del curs serà de 185 

euros. 

 



Eines per al desenvolupament de la 
labor de la Coordinació d'igualtat i 
convivència en els centres educatius 
(Curs Presencial - 20 h) 
 

 
 

Objectius: 
* Analitzar críticament la realitat des del punt de vista feminista. 
* Caracteritzar el patriarcat i els seus efectes sobre homes i dones. 
* Reflexionar sobre la interseccionalitat del sistema d'opressió. 
 

Continguts:            

* Feminismes. 
* Estructura del sistema sexe-gènere i els seus efectes en les persones no 

binàries. 
* Interseccionalitat. Una visió des de la diversitat. 
* Eines i recursos per a treballar a l'aula. 

 

Característiques: 
- Curs: presencial 
- Hores: 60 

- Data prevista de començament: a la meitat d’octubre/novembre 

- Preu:  

Afiliació: 60 €  

Persones no afiliades: 140 € 

     Per a qui s'afilie per un període mínim de 6 mesos, el cost del curs serà de 60 

euros. 



Erasmus+: Elaboració de projectes KA-2 

per a FP (Presencial - 20 h) 

 

 

Objectius: 
 
* Aprendre a elaborar projectes de mobilitat de l’alumnat KA-2 per a FP. 
* Comprendre les claus per a crear associacions estratègiques en l’àmbit de l’FP. 

 
Continguts: 
                  

* Informació bàsica  
* Tipus d'associacions 
* Característiques generals 
* El formulari de sol·licitud  
* Partides pressupostàries 
* Activitats subvencionables opcionals  
* Plataformes d'Erasmus+ 

 
 

 
Característiques: 
 

- Curs: presencial 
- Hores: 60 

- Data prevista de començament: a la meitat d’octubre/novembre 



- Preu:  

Afiliació: 60 €  

Persones no afiliades: 140 € 

     Per a qui s'afilie per un període mínim de 6 mesos, el cost del curs serà de 60 

euros. 

  



Maneig i control postural per l'alumnat 
amb discapacitat greu. Adaptacions 
posturals de guix (Curs Presencial - 25 
h)  

 

Objectius: 
 
* Aproximar les principals alteracions musculoesquelètiques de la columna, 

pelvis, maluc, fèmur derivades de les alteracions neuromotrius en xiquets i 
xiquetes. 

* Conéixer el control postural en xiquets i xiquetes amb  greus discapacitats  
neuromotrius. 

* Aprendre a valorar l'alineació del control postural. 
* Confeccionar seients modelats i bipedestadors per a les alteracions 

neuromotrius de les xiquetes i els xiquets. 
 

Continguts:  

* La sedestació del xiquet durant el seu període de creixement.  
* La sedestació funcional i musculoesquelètica: protocols de valoració. 
* Seients modelats amb guix i les seues modalitats. Criteris d’utilització. 
* Valoració de l'alineació postural. 
* Principals alteracions musculoesquelètiques en els xiquets i les xiquetes amb 

alteracions neuromotrius.  
* Confecció de seients i bipedestadors amb guix. 
* Dispositius per a ajudar al control postural i a la mobilitat. 

 

Característiques: 
- Curs: presencial 



- Hores: 25 

- Dates previstes de realització en la província de València: 

9 de novembre --> 9:30 -14:30 i 15:30 -18:30 

23 de novembre -->  9:30 -14:30 i 15:30 -18:30 

14 de desembre --> 9:30 -14:30 i 15:30 -18:30 

Preu: Afiliació 140 € 

   Persones no afiliades: 250 € 

Per a qui s'afilie per un període mínim de 6 mesos, el cost del curs serà de 140 

euros. 

  



Introducció a les xarxes socials: les 

xarxes socials i el seu llenguatge en la 

comunicació actual.  (Curs en línia - 30 

h) 

 
  

 Objectius 
  
*   Conéixer les principals xarxes socials i la seua aplicació a l’espai educatiu. 
*      Conéixer el panorama actual de les xarxes socials principals. 
*      Usar diverses xarxes socials per a conéixer, 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 : 

○ Facebook 
○ Twitter 
○ Linkedin 
○ Instagram 
○ Pinterest 
○ Vídeos, plataformes principals 
○ Altres xarxes 
○ Blogs 

*      Exercicis pràctics 



  

Característiques:  
- Curs en línia 

- Hores: 30 

- Dates previstes de realització: mes de gener, en tornar de les vacances de 

Nadal. 

Preu: Afiliació 140 € 

  Persones no afiliades: 250 € 

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

140 euros. 



Primers auxilis en centres educatius 

 

 
 

Objectiu: 
 
* Dotar de coneixements necessaris en primers auxilis a l'hora d'adoptar mesures 

inicials amb una persona accidentada o malalta sobtadament en el mateix lloc dels 
fets fins que puga obtindre's assistència. 

 

 
Continguts: 
                  

1.-Plantejament davant d’una emergència. 
2.-Suport vital bàsic. 
3.-RCP optimitzada. 
4.-Urgències cardiovasculars. 
5.-Intoxicacions. 
6.-Exposició a la calor i al fred. 
7.-Altres urgències:  
     • ofegament  
     • convulsions 
     • deshidratació 
     • lipotímies  
     • desmais 
     • asfíxia 
8.-Traumatismes mecànics. 
9.- La farmaciola bàsica. 
 

 

Característiques: 
  



- Curs: presencial 

- Hores: 30 

- Dates previstes de realització: mes de gener, en tornar de les vacances de 

Nadal. 

Preu: Afiliació 140 € 

  Persones no afiliades: 250 € 

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

140 euros. 

 

 


