
GRUPS DE TREBALL. CURS 2011/2012

Convocatòria de la Direcció General d'Educació i Qualitat Educativa de 
la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, de grups de treball, per 
al curs 2011/2012
La  modalitat  formativa  de  grup  de  treball  té  com  a  objectiu  l'anàlisi,  l'elaboració  de  materials  i 
l'experimentació d'estos al llarg del curs escolar des del punt de vista de la pràctica educativa, per part d'un 
conjunt de docents procedents d'un o més centres o servicis educatius.

La  proposta  de  treball  és  definida  pels  seus  integrants,  adequant-se  a  les  línies  prioritàries  i  a  les 
ferramentes de creació i publicació de continguts que s'establixen  en esta convocatòria.

En virtut de l'orde 99/2010, article 10.3, esta Direcció General d'Educació i Qualitat Educativa resol convocar  
al professorat a la presentació de projectes de grups de treball, d'acord amb les següents condicions:

Primera. Participació
Podrà participar en esta convocatòria:

• El professorat, educadors i el personal especialitzat en actiu en centres docents 
sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, d'ensenyaments reglats no 
universitaris.

• Els servicis de la inspecció educativa.
• Personal de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació que ocupe llocs de 

naturalesa docent.

A cada participant se li podrà certificar, com a màxim, un grup de treball en la present convocatòria.

Segona. Línies d'actuació
Els grups de treball es basaran en les següents àrees:

• Propostes didàctiques i materials curriculars per competències
• Propuestes  didàctiques  i  materials  curriculars  per  a  Formació  Professional  o 

ensenyaments de règim especial
• Propostes didàctiques i materials curriculars prurilingües
• Ús i implantació de ferramentes TIC en el procés d'ensenyament-aprenentatge

Tercera. Constitució
El grup de treball definirà els següents aspectes per a la seua constitució:

1. Títol
2. Coordinador
3. Relació de participants
4. Temporalització
5. Objectius
6. Continguts
7. Metodologia
8. Materiales per a evaluar/desenvolupar
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El nombre de participants, inclòs el coordinador, no podrà ser inferior a 3 ni superior a 10.  
En cas de ser participants de diferents especialitats s'haurà de justificar l'aportació de 
cadascun al grup de treball. 
No s'admetran modificacions en la composició del grup de treball escepte baixes i canvi 
de coordinador, sempre que es mantinguen tots els requisits.
El grup de treball es realitzarà des del 16 de febrer, amb una durada mínima de 3 mesos i  
amb  una  o  més  sessions  setmanals  d'un  mínim  de  90  minuts.  La  presentació  dels  
materials elaborats es realitzarà després de finalitzar el grup de treball i abans del 29 de 
juny de 2012.

Quarta. Solicituds
El coordinador del grup de treball presentarà la sol·licitud de participació en la pàgina web 
del Servici de Formació del Professorat de Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, 
des del dia de la publicació de la convocatòria finas al 29 de gener de 2012.
És requisit per a l'aprovació del grup de treball la que la sol·licitud estiga completa, així 
com la inclusió de tots els apartats del projecte que s'ha de desenvolupar.

Quinta. Revisió de solicituds
Una volta rebudes les sol·licituds, la Direcció General d'Educació i Qualitat Educativa en 
realitzarà  una revisió  inicial  a  través de la  xarxa  d'assessors  de formació.  L'assessor 
encarregat  contractarà  amb  el  coordinador  a  fi  de  concretar  aquells  extrems  de  la 
sol·licitud  que  requerisquen  d'un  major  desenvolupament,  perquè  es  realitzen  els 
ajustaments necessaris.

Sisena. Comissió de valoració
En l'àmbit de cada CEFIRE es constituirà una Comissió de Valoració de sol·licituds de 
grups de treball, integrada per:

• La persona que ostenta la direcció del CEFIRE, que actuarà com a presidente i 
comptarà amb vot de qualitat.

• Dos vocals dessignats per la  direcció  del  CEFIRE entre els seus assessors de 
formació.

La comissió determinarà si procedix la continuïtat de les sol·licituds que tinga assignades. 
En  cap  cas  s'aprovaran  sol·licituds  que  proposen  el  desenvolupament  d'activitats 
legalment ordenades. 

Setena. Aprovació
El Sevici  de Formació del Professorat realitzarà la proposta de selecció definitiva, que 
serà elevada a la directora general d'Educació i Qualitat Educativa per a la seua aprovació  
i publicació.

Huitena. Finalització
Una volta finalitzat el desenvolupament del grup de treball, el coordinador/a presentarà al  
CEFIRE corresponent:
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1. Memòria final
2. Materials elaborats
3. Actes de reunió

El Servici de Formació del Professorat proporcionarà, abans de la finalització dels grups 
de treball, les vies i plantilles concretes per a la presentació dels documents, sempre en 
suport digital. En concret, la memòria i els materials elaborats usaran la ferramenta eXe-
Learning per a l'empaquetat de continguts.
A la  recepció,  l'assessor  assignat  emetrà  una  avaluació  del  treball  realitzat  i  de  la 
consecució dels objectius.

Novena. Certificació
La certificació de la formació s'expedirà des del CEFIRE corresponent.
Sols podran tindre dret a certificació aquells participants dels grups de treball avaluats 
positivament que no hagen acumulat faltes d'assistència superiors al 15% de les hores 
totals.

Desena. Propietat intel·lectual
Els autors dels materials elaborats pels grups de treball sel·leccionats es comprometran 
per escrit a cedir gratuïtament a la Generalitat tots els drets de reproducció, distribució, 
transformació  i  comunicació  pública,  en  totes  les  possibles  modalitats,  de  l'obra  que 
envien,  per  a  tothom i  per  la  durada  màxima actualment  prevista  en  la  llei  per  a  la 
protecció  dels  drets  cedits  i  amb  facultat  de  cessió  a  tercers.  No  obstant  això,  la 
Generalitat  podrà autoritzar  la  publicació  de dits  treballs  seleccionats per compte dels 
autors o autores o un tercer.  Així  mateix,  els autors o les autores es comprometen a 
elaborar,  a  petició  de  la  Direcció  General  d'Educació  i  Qualitat  Educativa,  les 
modificacions necessàries perquè es puguen publicar total o parcialment en el format que 
dita direcció general considere més adequat.

El document de cessió s'ajustarà al model que existix en la web del Servici de Formació 
del  Professorat i  haurà de ser  adjuntat  a la sol·licitud.  L'incompliment  d'esta obligació  
deixarà sense efecte la participació en la convocatòria.

València, 12 de gener de 2012

La directora general d'Educació i Qualitat Educativa
Beatriz Gascó Enríquez
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