
PLA	  DE	  FORMACIÓ	  I	  
DESENVOLUPAMENT	  PROFESSIONAL	  

CURS	  2015/2016	  

CURS	  D’EXPERTS	  EN	  
EDUCACIÓ	  INFANTIL-‐	  2	  

INFORMACIÓ,	  INSCRIPCIONS	  I	  MATRÍCULA	  

- Informació. Inscripcions. Preus. 

-Durada del Curs: del 17 d’octubre de 2015 al 4 de juny de 2016. 

-Nº Hores: 90 hores (60 hores presencials i 30 hores no presencials). 

-Aforament màxim del Curs: 50 participants. 

-Dirigit a: Mestres d’infantil i primària. Formadors de formadors. 

Professorat de cicles, graus i universitaris. Professionals de l’àmbit 

de l’educació. Educadors/es i tècnics d’educació infantil. Estudiants 

universitaris i de cicles de formació. 

-Lloc: Centre Veïnal-Cultural Tres Forques- Vara de Quart. 

 Carrer Tres Forques nº 98- 46014 València 

-Modalitats de matrícula: 

A) Curs d’Experts (Curs de formació - 10 sessions). 

B) Monogràfic (Seminari de formació - 1 sessió). 

Taula de preus CURS SEMINARI 

SOCIS AMESTI 180€ 30€ 

NO SOCIS 300€ 45€ 

-La inscripció al Curs d’Experts inclou: 

   - Assistència i participació (10 sessions de formació). 

   - Materials AMESTI EDUCACIÓ. 

   - Certificat de formació reconegut per Conselleria d’Educació,  

   Servei de Formació Permanent del Professorat de la Universitat de       

   València i Florida Universitària 

   - Creació de materials, recursos i experiències. 

   - Esmorzar de cada sessió. 

- Matrícula. Connecta’t a: www.amestieducacio.com i completa el 

document de matrícula i segueix el procés d’inscripció. 

-Informació i contacte AMESTI EDUCACIÓ: 

www.amestieducacio.com   /    amestieducacio@gmail.com  

Telèfons: 96-212.94.39 / 696.367.045 / 651.054.828 / 653.551.686 

  www.facebook.com/amestieducacio      twitter: @amestieducacio 



	   [FECHA]	  

1.	  DRETS	  I	  LLIBERTATS.	  FONAMENTS	  DE	  
L’EDUCACIÓ	  INFANTIL	  DES	  DELS	  O	  ANYS	  	  
A càrrec de GINO FERRI 
-Data de realització: 17 d’octubre de 2015. 
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2.	  ESPAIS,	  ORGANITZACIÓ	  I	  PARTICIPACIÓ.	  
RESPECTE,	  DIVERSITAT	  I	  EDUCACIÓ	  PEL	  
DESENVOLUPAMENT	  
A càrrec d’ALFREDO HOYUELOS 

-Data de realització: 7 de novembre de 2015. 

3.	  AUTOREGULACIÓ	  I	  CREATIVITAT.	  
CONSCIÈNCIA	  SOCIAL	  I	  CULTURA	  DE	  LA	  
INFÀNCIA	  
Per L’ESCOLA INFANTIL EL MARTINET 
-Data de realització: 12 de desembre de 2015. 

5.	  MATERIALS	  DIDÀCTICS	  I	  RECURSOS	  
HUMANS	  I	  PEDAGOGICS.	  ADEQUACIÓ,	  
ORGANITZACIÓ	  I	  TEMPS	  A	  L’ESCOLA	  INFANTIL	  
Visites pedagògiques: El Trenet, L’Alqueria i Bressol 

-Data de realització: 6 de febrer de 2016. 

4.	  SEMINARI:	  INVESTIGACIÓ	  A	  L’EDUCACIÓ	  
INFANTIL.	  DOCUMENTACIÓ	  I	  NARRATIVA	  I	  
A càrrec de Jaume Martínez Bonafé 
-Data de realització: 16 de gener de 2016. 

7.	  SEMINARI:	  INVESTIGACIÓ	  A	  L’EDUCACIÓ	  
INFANTIL.	  DOCUMENTACIÓ	  I	  NARRATIVA	  II	  
A càrrec de Jaume Martínez Bonafé 
-Data de realització: 5 de març de 2016. 

8.	  FAMÍLIES	  I	  ENTORN.	  L’ESCOLA	  FORA	  DEL	  
CENTRE	  EDUCATIU.	  L’ESCOLA	  DESITJADA:	  
LLIURE,	  EMANCIPADORA	  I	  TRANSFORMADORA	  
A càrrec de LA COORDINADORA 0-6 - MADRID 
-Data de realització: 16 d’abril de 2016. 

9.	  L’EDUCACIÓ	  INFANTIL	  COM	  A	  FONT	  
D’OPORTUNITATS	  I	  DESENVOLUPAMENT	  
A càrrec de MARI CARMEN DÍEZ 
-Data de realització: 7 de maig de 2016. 

10.	  TROBADA-‐CLOENDA	  I	  AVALUACIÓ	  
DEL	  CURS	  
Exposició de treballs, materials i recursos dels 
participants al curs. Conclusions i Avaluacions. 
                                       
-Data de realització: 4 de juny de 2016. 

CURS	  ACREDITAT	  I	  RECONEGUT	  PER:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

-CONSELLERIA D’EDUCACIÓ 

-CEFIRE VALÈNCIA 

-SERVEI DE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT 
DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

-FLORIDA UNIVERSITÀRIA 
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6.	  DOCUMENTACIÓ	  I	  DIFUSIÓ.	  REGISTRES	  
D’OBSERVACIONS	  I	  ANÀLISI.	  
INTERPRETACIONS	  I	  AVALUACIONS	  
A càrrec d’ALFREDO HOYUELOS 
-Data de realització: 27 de febrer de 2016. 


