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El professorat és una peça clau en el procés de l’ensenyament i, per això, la 
seua formació i actualització incideix decisivament en la qualitat de l’educació.

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, a través de la Direcció General de 
Formació Professional i ERE i la Subdirecció General de Formació del Profes-
sorat, ha promogut la col·laboració amb el Consell Superior d’Investigacions 
Científiques (CSIC) per a incrementar l’oferta de formació del professorat i 
procurar el seu reciclatge i especialització.

El CSIC, a través de la seua Delegació en la Comunitat Valenciana, impulsa 
conjuntament amb la Conselleria aquest curs especialment dirigit a profes-
sors de cicles de Formació Professional de la família sanitària, per a l’espe-
cialització i actualització dels seus coneixements sobre avanços, tècniques 
i procediments científics de vigent interés. El curs serà impartit per investi-
gadors de la Comunitat Valenciana de reconegut prestigi, dels diferents ins-
tituts del CSIC, propis i mixtos, situats a la Comunitat.

Delegació del CSIC: https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/ca 
Conselleria-Formació del professorat: https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesorado

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/ca
https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesorado


Dimarts 19 d’octubre de 2021 | 19 h
Què és el càncer? Mecanismes moleculars involucrats
Jerónimo Bravo (IBV, CSIC)

Dimarts 26 d’octubre de 2021 | 19 h
Sistemes d’imatge per a ús en diagnòstics oncològics 
 i biòpsies guiades en temps real 
Luis Caballero (IFIC, CSIC-UV)

Dimarts 2 de novembre de 2021 | 19 h
Alimentació, microbiota i malalties en adolescents
Yolanda Sanz (IATA, CSIC)

Dimarts 9 de novembre de 2021 | 19 h
Per què només recordem algunes coses? Plasticitat  de les xarxes 
cerebrals en el context de l’aprenentatge  i l’addicció a les drogues 
Santiago Canals (IN, CSIC-UMH)

Dimarts 16 de novembre de 2021 | 19 h
Perfils genètics i susceptibilitat a malalties neurodegeneratives
Jordi Pérez-Tur (IBV, CSIC)

Dimarts 23 de novembre de 2021 | 19 h
Bases metabòliques de malalties rares
Pascual Sanz (IBV, CSIC)

Dimarts 30 de novembre de 2021 | 19 h
El que la neurociència (no) veu
Alejandro Gómez-Marín (IN, CSIC-UMH)

Dimarts 14 de desembre de 2021 | 19 h
Instrumentació en imatge molecular des del laboratori 
Antonio González (I3M, CSIC-UPV)

Dimarts 11 de gener de 2022 | 19 h
Monitoratge de la presència del SARS-CoV-2 en aigües residuals:  
eina d’alerta primerenca de possibles brots de COVID-19
Gloria Sánchez (IATA, CSIC)

Dimarts 18 de gener de 2022 | 19 h
Tecnologies d’alt gradient per a accelerar partícules.  
Aplicacions mèdiques en teràpia contra el càncer
Daniel Esperante (IFIC, CSIC-UV)

Totes les conferències tindran lloc a la Casa de la Ciència del 
CSIC a València (Carrer Batlia, 1, València) y es retransmetran en 
«streaming». Més informació: portal.edu.gva.es/cefirefp

http://portal.edu.gva.es/cefirefp

