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A continuació, es presenta l'oferta formativa de cursos NO PRESENCIALS per al PDI, 
organitzada en funció de dos criteris: en primer lloc, apareixen els cursos classificats segons 
la seua àrea temàtica i, en segon lloc, ordenats cronològicament segons la data en què es 
faran. 

S’han programat cursos entre els mesos de maig i juliol. 
 

 

El 28/04/20 comença la inscripció i el 05/05/20 s’asignen les places 
 

A qui ja estiguera admés en les accions formatives plantejades inicialment amb caràcter 
presencial, se li respectarà la plaça, però se sol·licitarà confirmació.  

Amb l'objectiu que el major nombre de professors 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'aqueix 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 triada. 

o En la matrícula, dins de cada convocatòria, es podran seleccionar SET accions 
formatives, per ordre de preferència, de les quals es concedirà un màxim de QUATRE. 

o Després de l'assignació de places, una setmana després del començament de la 
inscripció, cada professor podrà comprovar en la seua INTRANET si ha sigut o no admés. 

 

En cas que no pugueu assistir-hi, us preguem que anul·leu la vostra admissió, dins dels 
terminis establits, a través del portal o per correu electrònic a tall-ice@upvnet.upv.es   
L'ICE es reserva el dret a prendre mesures, tant d'anul·lar un curs si el nombre d'inscripcions 
no aconsegueix el mínim establit, com de penalitzar, de cara a següents convocatòries, la 
no assistència sense avís previ, als tallers assignats. 

 

INSCRIPCIÓ I CERTIFICACIÓ 

La inscripció es fa a través del web. Seguiu els passos següents: 

1. Entreu en la vostra INTRANET. 

2. Dirigiu-vos al PORTAL DE FORMACIÓ CONTÍNUA I PERMANENT. 

3. Seleccioneu l’oferta formativa de l'Institut de Ciències de l’Educació. 

4. Trieu el curs que us interesse i inscriviu-vos-hi: 

CURSOS FORMACIÓ PDI 2020 #CONTINUEMAPRENENT 
 

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

El professoratpot comprovar, a través del portal de formació, quan té disponibles els 
certificats de les accions formatives en què ha participat. 

mailto:tall-ice@upvnet.upv.es
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OFERTA ORGANITZADA SEGONS ÀREES DE FORMACIÓ 
 

I. Aprenentatge de competències 

Els cursos d’aquest àmbit cerquen mostrar possibles escenaris d’aprenentatge que garantisquen 
un aprenentatge eficaç de les competències i la transferència a diversos contextos 

 

La pregunta com a recurs 
pedagògic 

Beatriz Serra 
Carbonell 

Inicio: 17 de juliol                                 
Fin: 27 de juliol 

 

(4 hores) 

 
 

II.  Eines per a l'exercici de la funció docent  

Els cursos d’aquest àmbit cerquen ampliar el repertori de recursos personals per a exercir amb 
suficient qualitat i compromís la docència en l’àmbit de l’educació universitària 

 

El professorat responsable d'aquesta formació considera que és millor posposar la realització per 
a quan els cursos puguen desenvolupar-se de manera presencial. 

 

  
 

III.   Innovació i investigació educativa 

Els cursos d’aquest àmbit cerquen ajudar elprofessorat en el qüestionament del seu quefer i en 
la capacitat per a entrar en cicles permanents de millora i innovació, orientant les innovacions i 
usant mètodes rigorosos d'anàlisi que els permeten arribar a conclusions valuoses per a l’avanç 

de la pràctica docent 
 

 

Recursos en núvol per a personal 
investigador: Google Scholar i 
Mendeley 

Francisco Javier 
Hernández i Raquel 

Vallés 

Inicio: 12 de juny                               
Fin: 22 de juny 

 (4 hores) 

** Tècniques de recollida 
d’informació aplicades a la 
investigació educativa 

Yaiza Pérez Alonso 
Inicio: 29 de juny                                 

Fin: 14 de juliol 
 (8 hores) 

 

 
 
 

  

https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=67744&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=67744&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68239&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68239&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68239&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68267&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68267&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68267&idioma=ca
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IV. Avaluació 

 
Els cursos d’aquest àmbit cerquen tant ajudar a continuar aclarint el significat d’avaluar en 

l'àmbit educatiu, canviant perspectives tradicionals, com ampliar el repertori de recursos per a 
poder dur a terme una avaluació de procés i dels resultats alineats amb els resultats 

d’aprenentatge proposats 
 

 

Avaluació orientada                                 
a l’aprenentatge 

Cristina Rodríguez 
Monzonís 

Inicio: 2 de juliol                                 
Fin: 13 de juliol 

 

(4 hores) 

 

 

V.  Recursos tecnològics 
 

Els cursos d’aquest àmbit cerquen ajudar a entendre el paper que tenen els recursos 
tecnològics en la qualitat de l’aprenentatge i ampliar l’ús de recursos existents de la UPV i 

externs, com també estimular l’elaboració de recursos propis. 
 

 

** El ciberplagi acadèmic en 
Educació Superior i l'ús de Turnitin 
com a eina de detecció 

Cinta Gallent                   
i Xavi Illana 

Inicio: 14 de maig                                 
Fin: 22 de maig                                  

(4 hores) 

InterPLAY: la nova eina per a la 
creació de recursos interactius 

José Ríos Lizana 
Inicio: 26 de maig                                 

Fin: 15 de juny 
(8 hores) 

** Eines de gestió del treball de 
l’alumnat en PoliformaT 

Xavi Illana                     
i Susana Martínez 

Inicio: 15 de juny                                 
Fin: 29 de juny 

(8 hores) 

 
 

 

  

https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68269&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68269&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68221&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68221&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68221&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68227&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68227&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68240&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68240&idioma=ca
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OFERTA ORGANITZADA PER DATES 
 

** El ciberplagi acadèmic en 
Educació Superior i l'ús de Turnitin 
com a eina de detecció 

Cinta Gallent                   
i Xavi Illana 

Inicio: 14 de maig                                 
Fin: 22 de maig                 

(4 hores) 

InterPLAY: la nova eina per a la 
creació de recursos interactius 

José Ríos Lizana 

Inicio: 26 de maig                                 
Fin: 15 de juny 

(8 hores) 

Recursos en núvol per a personal 
investigador: Google Scholar i 
Mendeley 

Francisco Javier 
Hernández i Raquel 

Vallés 

Inicio: 12 de juny                               
Fin: 22 de juny 

 (4 hores) 

** Eines de gestió del treball de 
l’alumnat en PoliformaT 

Xavi Illana                     
i Susana Martínez 

Inicio: 15 de juny                                 
Fin: 29 de juny 

(8 hores) 

** Tècniques de recollida 
d’informació aplicades a la 
investigació educativa 

Yaiza Pérez Alonso 

Inicio: 29 de juny                                 
Fin: 14 de juliol 

 (8 hores) 

Avaluació orientada                                 
a l’aprenentatge 

Cristina Rodríguez 
Monzonís 

Inicio: 2 de juliol                                 
Fin: 13 de juliol 

(4 hores) 

La pregunta com a recurs 
pedagògic 

Beatriz Serra 
Carbonell 

Inicio: 17 de juliol                                 
Fin: 27 de juliol 

(4 hores) 

 
 
 

 

** ELS CURSOS QUE S’OFEREIXEN PER PRIMERA VEGADA 

VAN MARCATS AMB UN DOBLE ASTERISC DAVANT DEL TÍTOL 
 

 

 

https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68221&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68221&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68221&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68227&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68227&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68239&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68239&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68239&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68240&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68240&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68267&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68267&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68267&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68269&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68269&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=67744&idioma=ca
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=67744&idioma=ca

	Oferta organitzada segons àrees de formació
	Oferta organitzada PER DATES

