
 
 

CONVOCATÒRIA TALLERS ALUMNES NOVEMBRE 2016 

 

 
 
 
 

L'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la Universitat Politècnica de València, pretén 
col.laborar amb els diferents centres en la tasca de formar els seus estudiants per a la 
seua adequada adaptació a les exigències de l'entorn universitari. En aquest sentit,  
oferix una formació integral dels estudiants, basada en l'adquisició de competències 
transversals, complementària a la formació tècnica rebuda en els seus corresponents 
estudis, que els permeta desenvolupar-se tant en la seua vida professional com 
personal. 
 
L'oferta de tallers està adaptada a les teues necessitats formatives, t'ajudaran a 
aconseguir els objectius proposats per a aquest curs i et proporcionaran eines eficaces a 
aplicar en els teus estudis i en la teua vida personal i profesional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gratuïta 

El TERMINI D’INSCRIPCIÓ: del 6 d’octubre fins TRES DÍAS abans de l’inici de cada 
taller.  
 
A partir del 17 d’octubre, podràs consultar l’estat de les teues inscripcions en la 
INTRANET. Fins questa data, las sol.licituds apareixen en llista d’espera. 

Es realitza via Web, omplint el formulari d’inscripció:  
 
Entra en la teua INTRANET/Secretaria Virtual/Sol.licituds/Convocatòria de 
tallers de formació per alumnes (ICE) 

 
Tria entre els tallers corresponents, un màxim de 3 tallers per ordre de 

preferència. 

INFORMACIÓ GENERAL 

 

INSCRIPCIÓ 
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L’ADMISSIÓ es comunicarà, uns dies previs al taller, per correu electrònic per a 
que confirmes la teua assistència. És obligatori confirmar per tindre plaça.  

 

L’ANUL.LACIÓ d’una activitat es farà quan no hi haja un mínim de 15 
inscripcions confirmades (avisem el més prompte possible). En el cas que la 
primera sessió no tinga aquest mínim, es suspendrà la segona sessió.  

Per obtindre el certificat de participació en l’activitat cal: 
• Assistir com a mínim al 85% del TALLER 
• Participar en les activitats del taller 
• Realitzar les tasques (treball autònom) 
• Realitzar l’avaluació del taller, serà on-line per UNA ENQUESTA 

EN POLIFORMAT.  

Els tallers es poden convalidar: 
 

• ALUMNES DE GRAU poden convalidar 30 hores de formació 
(participant en distints tallers, de la mateixa o diferent 
convocatòria) per 1 crèdit d’activitat. 

• ALUMNES DE NO GRAU, poden convalidar, en secretaria dels 
seus centres, cada 20 hores de formació, també de la mateixa o 
distinta convocatoria. 

ADMISSIÓ 
 

CERTIFICACIÓ 
 

CONVALIDACIÓ 
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OFERTA CAMPUS VERA 
Nº Taller Matí  Vesprada 

Competència/es que 
treballa/s 

1 
Desenvolupament 

d’habilitats per a parlar en 
públic 

 

27 
d’octubre  

2 i 3 de 
novembre 

Comunicació efectiva 

2 Com preparar el TFG? 3 novembre  Disseny i projecte 

3 
Cerca d'informació científica 

bàsica 
En línia 

Del 7 al 18 de novembre 
 

Aprenentatge permanent 

4 
El poder del pensament. 

Cuida’t la ment! 
 

8 i 15 
novembre 

Àmbit personal 

5 
Intel·ligència emocional: 

la clau de l'èxit 
9 i 11 de 

novembre 
 

Àmbit personal 

6 Gestió eficaç del temps 
En línia 

Del 21 de novembre al 9 de 
desembre 

Planificació i gestió de 
temps 

7 
Prepara't amb èxit els 

exàmens 
22 de 

novembre 
 

Comprensió e integració 

 
 

OFERTA CAMPUS ALCOI 
Nº Taller Matí Vesprada 

Competència/es que 
treballa/s 

8 
Millora les teues 

presentacions en públic 

24 i 25 de 
novembre i 2 
de desembre 

 
Comunicació efectiva 

3 
Cerca d'informació científica 

bàsica 
En línia 

Del 7 al 18 de novembre 
Aprenentatge permanent 

6 Gestió eficaç del temps 

En línia 
Del 21 de novembre al 9 de 

desembre 

Planificació i gestió de 
temps 
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OFERTA CAMPUS GANDIA 
 

Nº Taller Matí Vesprada 
Competència/es que 

treballa/s 

9 Millora les teues 
presentacions en públic  

24 i 25 de 
novembre i 2 
de desembre 

 Comunicació efectiva 

3 
Cerca d'informació científica 

bàsica 
En línia 

Del 7 al 18 de novembre 
Aprenentatge permanenI 

6 Gestió eficaç del temps 

En línia 
Del 21 de novembre al 9 de 

desembre 

Planificació i gestió de 
temps 
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Desenvolupament d’habilitats 
per a parlar en públic 

 
 Prof. Beatriz Serra Carbonell  

Assessora pedagògica 
 
 

 

27 d’octubre de 16:00 a 18:00 hores  
2 i 3 de novembre de 15:00 a 18:00 hores 

Durada: 10 hores Aula Fernando Fargueta (ICE) 

SEMIPRESENCIAL 8 hores presencials i 2 horas no presencials 
 

1. OBJECTIUS  
 

o Analitzar quins passos cal seguir per a preparar adequadament una presentació en públic. 
o Detectar les fases i seqüenciar el desenvolupament de la comunicació oral. 
o Reconèixer les àrees i els procediments de millora en el procés comunicatiu, ja siga propi o 

aliè. 
o Aprofitar al màxim els coneixements i recursos dels oradors qualificats 

 

2. CONTINGUTS  
 

o Preparació del discurs. Passos que cal seguir. 
o La comunicació i els seus elements: habilitats lingüístiques, paralingüístiques, llenguatge 

corporal i proxèmica. 
o Les fases del discurs: introducció, desenvolupament i conclusió.  
o Consells a l'hora d'exposar. 

 

3. METODOLOGIA 
 

Es treballa segons el model experiencial reflexiu, partint de la pràctica de cadascú i tractant 
d'ajustar les explicacions a les vivències pròpies. 
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4. BIBLIOGRAFIA 
 

o Blaschke, J. y Palao, P. (2003): El arte de hablar en público. Barcelona, Robinbook. 

o Carnegie, D. (1992): Cómo hablar bien en público e influir en los hombres de 
negocios. Barcelona, Edhasa. 

o Fernández de la Torriente, G. (1996): Cómo hablar correctamente en público. La 
comunicación oral. Madrid, Playor. 

o Mehrabian, A. (1972): Nonverbal Communication. Chicago: Adeline-Atherton. 

o Pease, A. (2002): El lenguaje del cuerpo. Cómo leer el pensamiento de los demás 
a través de sus gestos.  Barcelona, Paidós. 

o Vallejo Nájera, J. A. (1994): Aprender a hablar en público hoy. Barcelona, Planeta. 

o Van-der Hofstadt, C. J. (1999): Habilidades de comunicación aplicadas (Guía 
práctica para la mejora de las habilidades de comunicación personal). Valencia, 
Promolibro. 

o En red: 

o http://ocw.unican.es/ciencias-de-la-salud/atraer-hablando. Asignatura en 
abierto de la Universidad de Cantabria sobre el desarrollo de una oratoria 
eficaz. 

o http://lenguajecorporal.org/. Blog sobre la comunicación no verbal con 
interesantes links. 

o http://www.youtube.com/results?search_query=los+secretos+del+lenguaje
+corporal&aq=f. Programa del canal HISTORIA sobre los secretos del 
lenguaje corporal. 

Tornar a l'índex 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ocw.unican.es/ciencias-de-la-salud/atraer-hablando
http://lenguajecorporal.org/
http://www.youtube.com/results?search_query=los+secretos+del+lenguaje+corporal&aq=f
http://www.youtube.com/results?search_query=los+secretos+del+lenguaje+corporal&aq=f


 
 

CONVOCATÒRIA TALLERS ALUMNES NOVEMBRE 2016 

 

 

          Com preparar el TFG 

 
Prof. Eloïna Garcia Fèlix  

Assessores pedagògiques 
 
  

 

 

3 de novembre de 10:00 a 13:00 hores 

Durada: 5 hores Aula Fernando Fargueta (ICE) 

SEMIPRESENCIAL 3 hores presencials i 2 hores no presencials 

 

1. OBJECTIUS  
o Oferir les pautes adequades de cara a l'elaboració de treballs acadèmics. 
o Analitzar els diferents aspectes d'un TFG: estructura i desenrotllament. 
o Conéixer i aplicar les normes de presentació a nivell escrit. 
o Utilitzar el vocabulari adequat per a la redacció documents acadèmics. 
o Conéixer les normes per a citar la bibliografia. 

 

2. CONTINGUTS  
o Justificació 
o Definició: “Què és un TFG?” 
o Característiques 
o Tipus: TFG 
o Fases : planificació, redacció i edició 
o Bibliografia: cites, referències 
o Annexos 

 

3. METODOLOGIA 
 
La sessió combinarà la teoria amb exercicis pràctics. 
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4. BIBLIOGRAFIA 
 
o Cervera, A., Hernández, G., Pichardo, C. & sánchez, J. (2006). Saber Escribir. Instituto 

Cervantes.  
o Eagleson, Robert D. (1990). Writing in Plain English. Canberra: Australian Government 

Publishing Service.  
o Fernández de la Torriente, G. (1996): Cómo hablar correctamente en público. La 

comunicación oral. Madrid, Playor. 
o García, Paz, Martínez, Pilar (coord.) (2012). Guía práctica para la realización de trabajos 

fina de grado y trabajos fin de máster. Murcia. Editum. 
o Montolío, E. (coord.) (2002). Manual práctico de escritura académico. Barcelona: Ariel.  
o Pease, A. (2002): El lenguaje del cuerpo. Cómo leer el pensamiento de los demás a 

través de sus gestos.  Barcelona, Paidós. 
o Stuart, C. (1991): Técnicas básicas para hablar en público. Bilbao, Deusto. 
o Turk, C. and Kirkman, J. (1998). Effective Writing Improving Scientific, Technical and 

Business Communication. Londres: E. & F.N. Spon.  
o Vallejo Nájera, J. A. (1994): Aprender a hablar en público hoy. Barcelona, Planeta. 
o Van-der Hofstadt, C. J. (1999): Habilidades de comunicación aplicadas (Guía práctica 

para la mejora de las habilidades de comunicación personal). Valencia, Promolibro. 
 

Tornar a l'índex 
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Cerca d'informació científica 
bàsica  

 

Prof. Aixa Vercher Blanes 
Prof. Vicenta Vivó Feliu 

 
Biblioteca Central 

 

Del 7 al 18 de novembre  

EN LÍNIA 

10  hores no presencials 
 
 

1. OBJECTIUS  
 

o Elaborar estratègies de cerca eficaces, localitzar informació científica bàsica i seleccionar 
recursos de qualitat útils per als seus treballs acadèmics.  

o Realitzar bibliografies. 

2. CONTINGUTS  
o Mòdul 0. Presentació del curs. 
o Mòdul 1. Coneix les biblioteques de la UPV. 
o Mòdul 2. Procés de cerca d'informació. 
o Mòdul 3. Ús de Polibuscador, el portal bibliogràfic de la UPV. 
o Mòdul 4. Recursos d'informació en Internet. 
o Mòdul 5. Ús ètic i legal de la informació. 
o Mòdul 6. Més informació. 

 

3. METODOLOGIA 
L'alumne disposarà de material a la web i unes pràctiques per dur a terme que hauran de lliurar al 
final del taller. L’alumne tindrà una sessió presencial, que s’avisarà amb suficient antel.lació, per a 
resoldre dubtes de les pràctiques o el material.  

 

4. BIBLIOGRAFIA 
o Argudo, S., Pons, A. (2012). Mejorar las búsquedas de información. Barcelona: Editorial UOC. 
o Martínez Rodríguez, L. J. (2013). Cómo buscar y usar información científica: Guía para 

estudiantes universitarios 2013. Santander. 
o Pacios Lozano, A. R., Bueno de la Fuente, G.(2013) Técnicas de búsqueda y uso de la 

información. Madrid: Editorial Ramón Areces.    Tornar a l'índex 

http://polibuscador.upv.es/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Pacios+Lozano%2c+Ana+Reyes&vl(53498269UI0)=creator&vl(87841602UI1)=all_items&vl(1UIStartWith0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=bibupv&scp.scps=scope%3a(recweb)%2cscope%3a(smd)%2cscope%3a(bibdocent)%2cscope%3a(ejournals)%2cscope%3a(aleph)%2cscope%3a(riunet)%2cscope%3a(ebooks)%2cprimo_central_multiple_fe
http://polibuscador.upv.es/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Bueno+de+la+Fuente%2c+Gema&vl(53498269UI0)=creator&vl(87841602UI1)=all_items&vl(1UIStartWith0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=bibupv&scp.scps=scope%3a(recweb)%2cscope%3a(smd)%2cscope%3a(bibdocent)%2cscope%3a(ejournals)%2cscope%3a(aleph)%2cscope%3a(riunet)%2cscope%3a(ebooks)%2cprimo_central_multiple_fe
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El poder del pensament. 

Cuida la teua ment! 

 

Prof. Pilar Bonet Espinosa  
Assessora pedagògica 

 

 

8 i 15 novembre de 15:30 a 19:30 hores 

Durada: 10 hores Aula Fernando Fargueta (ICE) 

SEMIPRESENCIAL 8 hores presencials i 2 hores no presencials 
 

1. OBJECTIUS  
o Ser conscient del poder de la ment. 
o Detectar el tipus de pensament que dirigix la teua vida. 
o Entrenar la teua ment amb regularitat per a millorar la teua forma de veure, de ser i d'estar en 

el món 
 

2. CONTINGUTS  
o Quins tipus de pensaments dirigixen la teua vida? Negatius? Positius? 
o Com funciona la teua ment?  
o Com cuidar i entrenar la teua  ment per a afrontar amb èxit els teus nous reptes en la vida? 

 

3. METODOLOGIA 
 
Les sessions combinaran la teoria amb exercicis  vivencials. 
 

4. BIBLIOGRAFIA 
 

o Alonso, M.  Reinventarse. Tu segunda oportunidad, Plataforma Editorial, Barcelona, 2010. 
o Dayer W .Tus zonas erróneas, De bolsillo clave, Barcelona, 2010. 
o Dayer W: Piensa Diferente, vive diferente: no te creas todo lo que piensas, De bolsillo clave, 

Barcelona, 2010. 
o Frankl V. El hombre en busca de sentido. Herder editorial, 2004. 
o Mora, F. Cómo funciona el cerebro. Alianza Editorial, 2009. 
o Punset, E. El mundo en tus manos. Editorial Destino, 2014. 
o Sharma R. El monje que vendió su Ferrari, Plaza & Janés, 2003. 
o Simón, V. Aprender a practicar Mindfulness, Sello Editorial, Barcelona, 2011. 

Tornar a l'índex 
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Intel.ligència emocional: 
la clau de l'èxit 

 
 

Prof. Pilar Cáceres González  
Assessora Pedagògica 

 
 

 

9 i 11 de novembre de 2016 de 10:00 a 14:00 hores 

Durada: 10 hores Aula Fernando Fargueta (ICE) 

SEMIPRESENCIAL 8 hores presencials i 2 hores no presencials 

 
1. OBJECTIUS  

 

o Identificar les diferents habilitats que componen la Intel.ligència emocional. 
o Aplicar la Intel.ligència emocional a les diferents situacions acadèmiques de cara a la 

consecució de l'èxit. 
 
 

2. CONTINGUTS  
 

o La consciència de tu mateix 
o El control de les teues emocions 
o L'automotivació. 

 
 

3. METODOLOGIA 
 

Expositiva-participativa 
 

4. BIBLIOGRAFIA 
 

o Goleman, D.: “Inteligencia emocional”, 1995. 
o Gomen, D.: “La práctica de la inteligencia emocional”, 1999. 
o Davis, M; Mckay, M; Eshelman, E.: “Técnicas de autocontrol emocional”. Ed. Martínez Roca, 

1985. 
 

Tornar a l'índex 
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Gestió eficaç del temps  
 

Prof. Pilar Cáceres González  
Assessora Pedagògica 

 
 

 

Del 21 de novembre al 9 de desembre  

EN LÍNIA 

10  hores no presencials 

 
1. OBJECTIUS  

 

1. Analitzar els “lladres del temps” 
2. Determinar les hores de màxim rendiment. 
3. Planificar adequadament el temps per a aconseguir tots els nostres objectius, tant acadèmic-

professionals com a personals. 
 

2. CONTINGUTS  
 

1. Factors que condicionen el temps. 
2. Per què planificar per escrit? 
3. Passos per a una planificació eficaç. 
4. Els lladres de temps. 

 

3. METODOLOGIA 
 

L'alumne disposarà de material en la web i unes pràctiques per a realitzar que hauran de lliurar al 
final del taller. Hi haurà un seguiment de les activitats i consultes de dubtes per mitjà del correu 
intern del Poliforma’t. 
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4. BIBLIOGRAFIA 
 

 

o Francois Gamonnet: “Cómo administrar mejor su tiempo”. Ed. Granica S.A. 1999.  
o Marcén, Miriam; Martínez Caraballo, Noemí: “Gestión eficiente del tiempo de los 

universitarios: evidencias para estudiantes de primer curso de la Universidad de Zaragoza” En 
Innovar: revista de ciencias administrativas y sociales, 2012, Vol.22 (43), pp.117-130.  

o  “Gestión del tiempo: una guía práctica para organizar su tiempo y concentrarse en sus 
objetivos”. Ed: Deusto, Barcelona, 2006.  

o Acosta Vera, J.M: “Gestión eficaz del tiempo y control del estrés”, ESIC 1999  
o Tierno, Bernabé: “Las mejores técnicas de estudio”, Ed. DL, 2008  

 
o Referencias de fuentes electrónicas: 

https://sites.google.com/site/mariaestherremedios/planificacion-y-control-del-tiempo 
 

Tornar a l'índex 

 
 

https://sites.google.com/site/mariaestherremedios/planificacion-y-control-del-tiempo
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Prepara't amb èxit els 
exàmens 

Prof. Cristina Rodríguez Monzonís 
Assessora Pedagògica 

 
 

 

22 de noviembre de 10:00 a 13:00 hores  

Duración: 5 horas Aula Fernando Fargueta (ICE) 

SEMIPRESENCIAL 3 horas presenciales y 2 horas no presenciales 
 

1. OBJECTIUS 
o Prendre consciència de la necessitat planificar-se de cara a obtindre èxit en els exàmens.  
o Adquirir estratègies eficaces per a la realització d'exàmens. 
o Controlar l'ansietat davant dels exàmens. 

 

2. CONTINGUTS  
o Preparació: Remota, pròxima 
o  El dia anterior de l'examen 
o Durant i després de l'examen 
o Estudiar els distints tipus d'exàmens. 
o Ansietat davant de l'avaluació. 

 

3. METODOLOGIA 
El curs és eminentment pràctic en el que es van intercalant explicacions teòriques amb exercicis 
pràctics per part dels alumnes 

 

4. BIBLIOGRAFIA 
o Ballenato, G. (2002): El aprendizaje activo y positivo. Ed. Universidad Carlos III de Madrid. 
o Fernández Rodríguez, C. (1994): Aprender a estudiar. Cómo resolver las dificultades en el 

estudio. Pirámide.  
o Hernández Díaz, F. (1996): Metodología del estudio. Cómo estudiar con rapidez y eficacia. 

McGraw-Hill. 
o López Ortega, S. (2011): No pierdas los nervios en los exámenes: pautas para superarlos con 

éxito. Ed. La esfera de los libros 
o Salas Parrilla, M. (2007): Cómo preparar exámenes con eficacia. Alianza editorial. 
o Tierno Jiménez, B. (1994): Las mejores técnicas de estudio: saber leer, tomar apuntes y 

preparar exámenes. Madrid. Ediciones temas. 
Tornar a l'índex 
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Millora les teues 
presentacions en públic 

 
(Campus d’Alcoi)  

 

 
Prof. Anna Aguilar Botija  

Pedagoga 

 

24 de novembre de 11:30 a 14:00 hores 
25 de novembre de 10:30 a 13:00 hores 
2 de desembre de 10:00 a 13:00 hores 

Durada: 10 hores Aula por determinar 

PRESENCIAL 10 hores presencials 

 
 

1. OBJECTIUS  
o Identificar la por escènica i aplicar els recursos necessaris per a superar-la. 
o Assumir la importància de la preparació metodològica per a l’èxit de la presentació.  
o Millorar la nostra convicció i seguretat a l’hora de comunicar-nos.   

 

2. CONTINGUTS 
o La “por escènica”: què és i com superar-la. 
o La preparació metodològica del discurs: finalitat, estructura, destinataris, missatge, 

recursos de suport, etc. 
o L’exposició oral: com transmetre de forma efectiva les nostres idees. 
o La comunicació no verbal: proxèmica, paralingüística i kinesia.   

 
3. METODOLOGIA 

 

En el curs es realitzaran exposicions teòriques breus intercalades amb exercicis 
pràctics. Es posarà a disposició de l’alumnat el material i recursos utilitzats i que es 
consideren d’utilitat per a reforçar i aplicar els coneixements adquirits. L’alumnat 
prepararà una breu exposició pública que presentarà durant la segona sessió del taller. 
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4. BIBLIOGRAFIA 
 
o Ballenato, G. (2013): Hablar en público: arte y técnica de la oratoria. Pirámide, 

Madrid. 
o Burns, D. (2007): Adiós, ansiedad. Paidós, Barcelona. 
o Davis, M., McKay, M, Eshelman, E.R. (2000): Técnicas de autocontrol emocional. 

Martínez Roca, Barcelona. 
o Garcia-Milà Pujol, P. Freire, A.  (2014): Eres un gran comunicador (pero aún no lo 

sabes): el arte de hacer llegar las ideas a su destino. Amat, D.L., Barcelona. 
o Jensen, S (2008): Cómo presentar para convencer. Bresca, Barcelona. 
o Pimentel Siles, M., Lázaro Marcos, J.  (2015): Escuela de oratoria: aprenda a hablar 

eficazmente en público con el método de Desmond Quinn, el mejor orador del 
mundo. Urano, D.L., Barcelona. 

o Puchol, L. (2004): Hablar en Público: Nuevas técnicas y recursos para influir a una 
audiencia en cualquier circunstancia. Díaz de Santos, Madrid. 

o Urcola Tellería, J.L. (2003): Cómo hablar en público y realizar presentaciones 
profesionales. Esic Editorial, Madrid. 

Tornar a l’índex 
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Millora les teues presentacions en 
públic 

 
(Campus de Gandía)   

 
Prof. Ana Ábalos Galcerá  

Pedagoga  
 

 

24 de novembre de 11:30 a 14:00 hores 
25 de novembre de 10:30 a 13:00 hores 
2 de desembre de 10:00 a 13:00 hores 

Durada: 10 hores Aula 30 

PRESENCIAL 10 hores presencials  

 

1. OBJECTIUS  
o Identificar la por escènica i aplicar els recursos necessaris per a superar-la. 
o Assumir la importància de la preparació metodològica per a l’èxit de la presentació.  
o Millorar la nostra convicció i seguretat a l’hora de comunicar-nos. 

   

2. CONTINGUTS 
o La “por escènica”: què és i com superar-la. 
o La preparació metodològica del discurs: finalitat, estructura, destinataris, missatge, recursos 

de suport, etc. 
o L’exposició oral: com transmetre de forma efectiva les nostres idees. 
o La comunicació no verbal: proxèmica, paralingüística i kinesia.  

 
3. METODOLOGIA 

 

En el curs es realitzaran exposicions teòriques breus intercalades amb exercicis 
pràctics. Es posarà a disposició de l’alumnat el material i recursos utilitzats i que es 
consideren d’utilitat per a reforçar i aplicar els coneixements adquirits. L’alumnat 
prepararà una breu exposició pública que presentarà durant la segona sessió del taller. 
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