CONVOCATÒRIA TALLERS ALUMNAT JUNY-JULIOL 2017

INFORMACIÓ GENERAL
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

INSCRIPCIÓ

Es realitza via Web, omplint el formulari d’inscripció:
Entra en la teua INTRANET /Portal de formació continua i permanent/oferta
formativa/ICE
Tria entre els tallers corresponents, un màxim de 5 tallers per ordre de
preferència.
El TERMINI D’INSCRIPCIÓ: del 2 de juny fins TRES DÍAS abans de l’inici de cada
taller.
A partir del 9 de juny, podràs consultar l’estat de les teues inscripcions en la
INTRANET. Fins aquesta data, les sol·licituds apareixen en llista d’espera.
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ADMISSIÓ
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 en el cas de que 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.

CERTIFICACIÓ
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.

CONVALIDACIÓ
Els tallers es poden convalidar en el cas de:
• 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, equivalent a 1 crèdit,
també de la mateixa o distinta convocatòria.

OFERTA CAMPUS V

• .
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OFERTA CAMPUS DE VERA
Taller

Horari

1

Treball en equip

En línia
Del 12 al 30 de juny

2

Saps què passa fora?

13 i 22 de juny de 10.00 a 12.30 h

3

Cerca d’informació científica
bàsica

En línia
Del 19 al 30 de juny

Competència que
treballa
Lideratge i treball en
equip
Coneixement de
problemes
contemporanis
Aprenentatge
permanent

4

Aprèn a ser assertiu

20 i 27 de juny de 15.30 a 19.30 h

Àmbit personal

Núm.

5

6

7
8
9
10
11
12
13
14

El poder del pensament.
21 i 28 de juny de 15.30 a 19.30 h
Àmbit personal
Cuida’t la ment!
Iniciació a les tècniques del
ioga de la força (hatha, el
26, 28 i 30 de juny de 9.30 a 12.30 h
Àmbit personal
ioga com a experiència de
vida)
Bones pràctiques amb les
Responsabilitat ètica, del
TIC: navegació segura per
26 i 29 de juny de 16.00 a 18.00 h
medi ambient i
Internet
professional
Estratègies per a la defensa
26 i 29 de juny de 15.30 a 18.30 h
Comunicació efectiva
del TFG/TFM
Treballs acadèmics:
En línia
Aprenentatge
recursos i ajudes
Del 19 al 30 de juny
permanent
Del conflicte al benestar:
27 i 29 de juny de 10.00 a 13.00 h
Àmbit personal
depèn de tu
Estratègies d’aprenentatge
En línia
per a la millora del quefer
Comprensió i integració
Del 3 al 21 de juliol de 2017
universitari
El camí de l’artista: la meua
3 i 5 de juliol de 15.30 a 18.30 h
Àmbit personal
vida com una obra d’art
Comunicació no verbal: el
4 i 6 de juliol de 15.30 a 18.00 h
Comunicació efectiva
llenguatge del cos
Estratègies per a afavorir
6 de juliol de 10.00 a 13.00 h
Àmbit personal
l’autoconeixement
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OFERTA CAMPUS ALCOI
Horario

Competencia que
trabaja
Lideratge i treball en
equip

Nº

Taller

1

Treball en equip

3

Cerca d’informació científica
bàsica

En línia
Del 12 al 30 de juny
En línia
Del 19 al 30 de juny

9

Treballs acadèmics:
recursos i ajudes

En línia
Del 19 al 30 de juny

Aprenentatge permanent

11

Estratègies d’aprenentatge
per a la millora del quefer
universitari

En línia
Del 3 al 21 de juliol de 2017

Comprensió i integració

Aprenentatge permanent

OFERTA CAMPUS GANDIA
Horario

Competencia que
trabaja
Lideratge i treball en
equip

Nº

Taller

1

Treball en equip

3

Cerca d’informació científica
bàsica

En línia
Del 12 al 30 de juny
En línia
Del 19 al 30 de juny

9

Treballs acadèmics:
recursos i ajudes

En línia
Del 19 al 30 de juny

Aprenentatge permanent

11

Estratègies d’aprenentatge
per a la millora del quefer
universitari

En línia
Del 3 al 21 de juliol de 2017

Comprensió i integració

Aprenentatge permanent

