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Article 21. Itineraris
QUÈ ÉS UN ITINERARI? 1. Es considera itinerari formatiu al conjunt d'activitats formatives proposat per a la participació de
manera activa de tot el personal docent d'una especialitat, nivell, càrrec o grup d'interessos professionals similars per a la
consecució d'uns objectius concrets.
QUÈ APORTA UN ITINERARI? 2. Els itineraris hauran d'aportar competències metodològiques, didàctiques, en noves
tecnologies, habilitats socials i elaboració de recursos amb una orientació en tots els casos cap als grups d'interessos al fet que va
dirigit.
DOCENTS EN COMÚ 3. Els experts participants en l'itinerari, agrupats per activitats de formació, hauran de tindre una posada
en comú per a unificar línies d'actuació, metodologia de treball i materials.
MOTIVACIÓ 4. Amb la finalitat de motivar al professorat per a completar itineraris, la realització completa dels mateixos
comportarà com a bonificació un increment sobre la duració en hores del total de les activitats que el componen i es traduirà en
una anotació en el Registre de Formació del Professorat d'haver completat l'itinerari, visible des del compte/formació.
CARACTERÍSTIQUES 5. Els itineraris es caracteritzaran per: a) Objectius. b) Accions formatives que els componen. c)
Equivalències amb accions formatives prèvies. d) Seqüència de realització. e) Temporalització. f) Bonificació.
PUBLICITAT 6. Les activitats pertanyents a un itinerari estaran clarament identificades i publicitades.
7. La direcció general amb competència en matèria de formació del professorat establirà i desenvoluparà els itineraris formatius,
les condicions de participació així com els terminis de realització d'aquests, sobre la base de la detecció de necessitats realitzada
pels centres educatius i a les línies estratègiques d'actuació.

Aquest curs 2021-2022 l’Àmbit Humanístic i Social del CEFIRE de València reprèn la línia formativa dels
itineraris didàctics. Per a aquest inici de curs hem plantejat un recorregut pels espais fortificats de la Guerra Civil
que podem visitar a la ciutat de València i el seu entorn.
VISITA AL MONESTIR DEL PUIG DE SANTAMARIA
VISITA AL PORT DE SAGUNT A LES FORTIFICACIONS EN AIGUA
VISITA ALS REFUGIS DE L’IES LLUÍS VIVES I EL REFUGI DE LES TORRES DE SERRANS

Aquest curs 2021-2022 l’Àmbit Humanístic i Social de CEFIRE de València reprèn la línia formativa
dels itineraris didàctics. Us esperem en aquest recorregut pels espais fortificats de la ciutat de
València que us descobrirà noves idees per treballar amb l’alumnat en espais que semblen de sobres
coneguts però aporten noves experiències quan s’aprèn a observar-los des de la perspectiva històrica
i també en altres elements patrimonials que moltes vegades passen desapercebuts però el valor
històric i patrimonial és enorme.
VISITA A L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT PER VORE LES MARQUES DE METRALLA DELS ATACS EN LA GUERRA
VISITA A LA MURALLA ROMANA – ÀRAB I CRISTIANA, EN CONCRET LA SALA DE LA MURALLA DEL CARMEN
(COL·LEGI MAJOR)
VISITA A LES TORRES DE QUART I A LES TORRES SERRANS I AL REFUGI CASAL FALLER

En aquest cas, recorrerem els espais urbans i edificacions particulars més representatius del període de la
Restauració (1876-1929) a la ciutat de València. Estem segurs que aquest itinerari us inspirarà per a la creació de
nous recursos didàctics i propostes d’actuació, tant a l’aula com fora d’ella, que us ajudaran a treballar amb
aspectes socials i historicoartístics moltes vegades poc coneguts i encara menys valorats que es poden conèixer
millor a través de l’espai urbà de la nostra capital.
VISITA A L’EIXAMPLE- EDIFICI DE CORREUS – ELS TINGLADOS DEL PORT – EDIFICI DEL RELLOTGE

Des dels àmbits Humanístic i Social i CTEM del CEFIRE de València llancem un nou itinerari didàctic
interdisciplinar. Coneixerem in situ els aspectes botànics, científics, històrics i paisatgístics més importants dels
principals jardins de la ciutat de València: des del Botànic del segle XVIII fins el jardí ecològic en línia amb el
context social de finals del segle XX. Aquesta formació està dirigida a professorat de matèries tant humanístiques
i socials com científiques i tecnològiques. Panoràmica sobre l’evolució dels jardins a la ciutat de València.
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