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A continuació, es presenta l'oferta formativa de cursos per al PDI de la tercera convocatòria 
de l'any 2020. A causa del caràcter excepcional de la situació que estem vivint, s'ha decidit 
que tota l'oferta siga de tipus NO PRESENCIAL. Hem tractat de mantenir els cursos que ja 
teníem programats i hem inclòs algun altre d’acord amb el model híbrid d'ensenyament- 
aprenentatge al qual ens hem d'enfrontar. 

…………………………………………………………………………………………….……….. 

El 2/09/20 comença la inscripció als cursos de la tercera convocatòria                                                  
i el 7/09/20 s'assignen les places 

…………………………………………………………………………………………….……….. 
  

 

La INSCRIPCIÓ es realitza via web, a través de la INTRANET: 

1. Aneu al PORTAL DE FORMACIÓ CONTÍNUA I PERMANENT 

2. Seleccioneu l'oferta formativa de l'Institut de Ciències de l'Educació 

3. Trieu i inscriviu-vos en l'oferta CURSOS FORMACIÓ PDI 2020 3ª CONVOCATÒRIA 
 

El termini d'inscripció de cada curs finalitza quatre dies abans de l’inici 
 

** ELS CURSOS QUE S'OFEREIXEN PER PRIMERA VEGADA ESTAN MARCATS AMB UN DOBLE 
ASTERISC DAVANT DEL TÍTOL 

 

  
 

 

Amb l'objectiu que el major nombre possible de docents puga accedir, almenys, a una de les accions 
formatives que sol·licita, el criteri a l'hora d'assignar places és el següent: 

o Assignarem UN TALLER a cada sol·licitant, per ordre d'inscripció i tractant que siga el triat com a 
primera opció en l'ordre de prioritats. 

o Una vegada quede satisfeta l'adjudicació d'aquest primer curs al major nombre possible de 
sol·licitants, procedirem a la segona volta, en la qual, respectant novament l'ordre d'inscripció, 
tractarem d'assignar la segona opció seleccionada. 

o En la matrícula, dins de cada convocatòria, es podran seleccionar VUIT accions formatives, per 
ordre de preferència, de les quals se’n concediran un màxim de QUATRE. 

Després de l'assignació de places, cada docent pot comprovar en la INTRANET la seua admissió. 

En cas de no poder assistir-hi, demanem que anul·len l’admissió, dins dels terminis establits, a través 
del portal o per correu electrònic a tall-ice@upvnet.upv.es.  

Així mateix, i tenint en compte l'alt índex de demanda per a participar en els tallers, l'ICE es reserva el 
dret a prendre mesures, amb vista a les següents convocatòries, en aquells casos en què els/les 
docents no assistisquen als tallers on se’ls ha admès. De la mateixa manera, si el nombre d'inscripcions 
no assoleix el mínim establit per a cada taller, es procedirà a ANUL·LAR-LO, amb l’avís previ a les 
persones interessades. 

Ja que el que se certifica és l'APROFITAMENT del curs, en els tallers que ho requerisquen, cal elaborar 
i lliurar en el termini indicat la tasca que justifique aquest aprofitament. Només amb l’assistència, no 
s'expedirà el certificat. 

El personal docent pot comprovar, a través del portal de formació, quan estan disponibles els 
certificats de les accions formatives en què ha participat. 
 

mailto:tall-ice@upvnet.upv.es
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En l'oferta s'inclouen tant tallers de diverses àrees i duració, com sessions de bones 
pràctiques i intercanvi d'experiències. 
 

 

 

 

 

Tallers 

Sessions de treballen les quals, en poques hores, 
s'aborda un tema específic que motive els/les 

docents a continuar aprofundint-hi o que els permeta 
resoldre qüestions puntuals relacionades amb la 

docència 

 

 

 
 

 

Bones pràctiques i intercanvi 
d'experiències  

Espai obert a l'intercanvi d'experiències entre 
col·legues 
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OFERTA ORGANITZADA PER DATES 
 

Estratègies i eines TIC per a orientar 
i dinamitzar l'aprenentatge en 
sessions remotes 

José Vicente Benlloch 
Dualde 

TEAMS 
9 de setembre 

de 10 a 12 hores 
(2 hores) 

Estructura pedagògica dels 
materials en línia * 

Pilar Aurora Cáceres 
González i Susana 
Martínez Naharro 

POLIFORMAT 
CONVALIDABLE AMB EUFOL 
Inici: 9 de setembre 

Fi: 21 d'octubre 
1 ECTS 

** Curs inicial d'exàmens en 
PoliformaT 

Nuria Portillo Poblador i 
Santiago Vidal Puig 

TEAMS 
10 de setembre 

de 10 a y 14 hores 
(4 hores) 

Curs d'iniciació a Teams: 
publicacions i videoconferències 

Adolfo Muñoz García 

TEAMS 
10 i 14 de setembre 

de 10 a 12 hores 
(4 hores) 

El podcast com a recurs educatiu Raúl Terol Bolinches 

POLIFORMAT 
Inici: 14 de setembre 

Fi: 20 de setembre  
(6 hores) 

 

Connexió TEAMS:  
17 de setembre, 

de 10 a 12 h 
(2 hores) 

** Neotelling: l'art de comunicar 
amb tecnologia. Noves narratives 
digitals a l'aula 

Rocío Martín López 

TEAMS 
16, 17, 23 i 24 de setembre 

de 15.30 a 17.30 hores 
(8 hores) 

Curs avançat de Teams: grups de 
classe 

Adolfo Muñoz García 

TEAMS 
16 i 18 de setembre 

de 10 a 12 hores  
i 21 de setembre 
de 10 a 11 hores 

(5 hores) 

Curs d'iniciació a Teams: 
publicacions i videoconferències 

Adolfo Muñoz García 

TEAMS 
28 i 30 de setembre 

de 10 a 12 hores 
(4 hores) 

** Bones pràctiques en l'ús de 
PoliformaT  

Professorat de la UPV 
Coordina: Pilar Aurora 
Cáceres González 

TEAMS  
5 d'octubre 

de 9.30 a 12.30 hores 
(3 hores) 

Generació de vídeos a partir 
d'enregistraments amb 
videoapunts 

Manolo Jiménez López 

TEAMS 
5 d'octubre, 

de 16 a 20 hores 
(4 hores) 

https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69607&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69607&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69607&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=67660&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=67660&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69694&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69694&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69609&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69609&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69643&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69707&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69707&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69707&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69720&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69720&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69722&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69722&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69723&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69723&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69734&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69734&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69734&idioma=ca
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Elaboració de recursos multimèdia 
per a la docència: publicacions 
docents amb la plantilla LaTeX de 
la UPV * 

Adolfo Hilario Caballero i 
José Vicente Salcedo 
Romero de Ávila 

POLIFORMAT 
CONVALIDABLE AMB EUFOL 

Inici: 5 d'octubre 
Fi: 16 de novembre 

1 ECTS 

** Com incorporar els objectius de 
desenvolupament sostenible en els 
estudis de la UPV: bones 
pràctiques 

Professorat de la UPV 
Coordina: Ana Ábalos 
Galcerá 

TEAMS  
20 d'octubre 

de 9.30 a 12.30 hores 
(3 hores) 

Neurociència aplicada. 
Aprenentatge, cervell i 
metodologies docents 

Marta Portero Tresserra 

POLIFORMAT 
Inici: 24 de novembre 

Fi: 29 de novembre 
 (2 hores) 

 

Connexió TEAMS:  
24, 25 i 26 de novembre  

de 10 a 12 hores 
(6 hores) 

Eines en el núvol per a la 
docència. Fonts d'informació i 
difusió de resultats * 

Francisco J. Martínez 
Galindo, Sergio 
Fernández Burguete i 
Francisco J. Hernández 
San Miguel 

POLIFORMAT 
CONVALIDABLE AMB EUFOL 

Inici: 26 d'octubre 
Fi: 7 de desembre 

1 ECTS 

El portafolis docent: estratègia 
d'avaluació i millora de 
l'ensenyament 

Amparo Fernández 
March i Eloïna García 
Félix 

POLIFORMAT 
Inici: 3 de novembre 
Fi: 10 de desembre 

(9 hores) 
 

Connexió TEAMS:  
10, 17 i 24 de novembre, 

i 10 de desembre, 
de 10 a 12 h 

(8 hores) 

** Creació de vídeos amb 
preguntes interactives amb Stream 
i Forms de Microsoft365 

Vicent Gadea Mira 

TEAMS 
3 de novembre 
de 17 a 20 hores 

(3 hores) 

** Redacció de resultats 
d'aprenentatge 

Pilar Aurora Cáceres 
González 

POLIFORMAT 
Inici: 4 de novembre 
Fi: 18 de novembre 

(3 hores) 

Avaluació per parells, grupal i 
autoavaluació amb el suport 
d'eines de PoliformaT 

Nuria Portillo Poblador i 
Santiago Vidal Puig 

TEAMS 
10 de novembre 
de 10 a 14 hores 

(4 hores) 

** Creació de presentacions 
digitals en línia amb Sway de 
Microsoft 365 

Vicent Gadea Mira 

TEAMS 
10 de novembre 
de 17 a 19 hores 

(2 hores) 

** Com es treballa el portafolis de 
l'estudiant: bones pràctiques a la 
UPV 

Professorat de la UPV 
Coordina: Eloína García 
Félix 

TEAMS  
11 de novembre 

de 9.30 a 12.30 hores 
(3 hores) 

https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=67670&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=67670&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=67670&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=67670&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=67620&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=67620&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=67620&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=67620&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69758&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69758&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69758&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=67669&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=67669&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=67669&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69759&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69759&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69759&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69760&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69760&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69760&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69770&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69770&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69769&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69769&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69769&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69774&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69774&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69774&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=67618&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=67618&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=67618&idioma=ca
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** Avaluació mitjançant rúbriques: 
bones pràctiques a la UPV 

Professorat de la UPV 
Coordina: Pilar Bonet 
Espinosa 

TEAMS  
26 de novembre 

de 9.30 a 12.30 hores 
(3 hores) 

Gestió acadèmica associada a la 
direcció de tesis doctorals en el 
nou marc normatiu 

Amparo Chiralt Boix 

TEAMS 
3 de desembre, 

de 9.30 a 13.30 hores 
(4 hores) 

** Disseny i desenvolupament de 
classes síncrones: aspectes que 
cal considerar 

Beatriz Serra Carbonell 

POLIFORMAT 
Inici: 4 de desembre 
Fi: 18 de desembre 

(4 hores) 

** L'aprenentatge a través del joc: 
bones pràctiques a la UPV 

Professorat de la UPV 
Coordina: Beatriz Serra 
Carbonell 

TEAMS  
11 de desembre 

de 9.30 a 12.30 hores 
(3 hores) 

 

 

* Activitat financiada amb fons de formació contínua de la Generalitat Valenciana. 
 

https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69776&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69776&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69782&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69782&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69782&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69784&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69784&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69784&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69786&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69786&idioma=ca
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