Av. de Campanar, 32

DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA

46015 VALÈNCIA
Tel.:96 197 00 90

Convocatòria escolar
EDUCACIÓ EN GOVERN OBERT
El III Pla de Govern Obert inclou, entre les seues mesures, la formació dels empleats
públics en els principis de transparència i govern obert, la sensibilització de la societat civil
en general i, també, en l'àmbit educatiu.
El compromís sobre educació en Govern Obert va adreçat a la formació del professorat i
als estudiants en matèria de Govern Obert, i inclou tant formació del professorat, com
activitats per als estudiants en el propi centre educatiu, així com d’altres complementàries en
dependències administratives. Durant el curs escolar 2017-2018 s’efectuà un pilotatge sobre
els estudiants de l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria. Durant el curs 2018-2019
s’incorporen com a projecte pilot els estudiants d’Educació Primària i Batxillerat.
Promou aquesta acció el Ministeri d'Educació i Formació Professional i el Ministeri de
Política Territorial i Funció Pública, amb l'adhesió de la Generalitat Valenciana.
Es pretén
Apropar a l'alumnat i al professorat el coneixement de l'Administració i del Govern i la
participació cívica, de manera que es complemente de forma pràctica alguns dels continguts
recollits en els desenvolupaments del currículum dels distints ensenyaments.
L'objectiu concret és
Formar l’alumnat per al desenvolupament de les competències socials i cíviques i, en
concret, sobre els principis del Govern Obert.
Formar el professorat per a l'avaluació de les competències socials i cíviques.
Preparar l’alumnat per a l'exercici de la ciudadania democràtica, la transparència i per a
poder interactuar i participar en l'àmbit públic.
Activitat que s'ofereix
1. Materials:
Recursos educatius consistents en guies de Govern Obert i altres recursos
disponibles a través del bloc d'educació, portal de transparència, INAP, xarxes socials,
etc., i de la Comissió Sectorial de Govern Obert. Les guies de Primària, Secundària i
Batxillerat estaran disponibles pròximament en:
http://laaventuradeaprender.educalab.es/guias/gobierno-abierto
2. Formació:
Formació en línia al professorat per part del Ministeri d'Educació i Formació
Professional. La inscripció del centre educatiu en aquesta convocatòria implica que el
professorat participant s’inscriurà en el MOOC disponible en:
http://enlinea.intef.es/courses/course-v1:INTEF+EduGobAbierto+2018_ED2/about
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Els docents que completen amb èxit el MOOC, que porten endavant la seua
experimentació en el centre i, a més, participen/col·laboren/presenten en el marató
web “DirectoINTEF” d’intercanvi d’experiències en matèria d’Educació en Govern
Obert, obtindran un certificat de 70 hores de formació, a més de la seua credencial
digital oberta, que s’emmagatzemarà en “Insignias INTEF” (https://insignias.intef.es).
3. Altres activitats:
Activitats en el centre educatiu mitjançant la impartició d'un curs pel mateix
professor/a o la visita d'un funcionari o funcionària al centre escolar: programa Back
to school.
Visites a dependències administratives d'interés (ministeris, delegacions del Govern,
conselleries, ajuntaments, institucions comunitàries, ambaixades…).
Realització d'activitats complementàries amb l'alumnat, tant en centres educatius com
en dependències de les Administracions Públiques.
Centres participants
Participaran en aquesta experiència els centres públics que impartisquen Educació
Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat i que ho sol·liciten atenent el
procediment.
Procediment de participació
La direcció del centre que vulga participar respondrà al mateix correu a través del qual
se li ha informat d'aquesta convocatòria (innovacioeducativa@difusio.gva.es), indicant en el
cos del missatge (i en aquest ordre) la informació següent:
Manifeste la voluntad que el centre que dirigisc participe en la convocatòria escolar
“Educació en Govern Obert”.
(Nom del centre)
(Localitat)
(Codi del centre)
(Nom del director o directora)
(Etapa educativa de l’alumnat participant: Primària / ESO / Batxillerat)
El termini per efectuar la sol·licitud comença en el moment d'emissió del correu que
conté aquesta convocatòria i acaba a les 12.00h del dilluns 8 d'octubre de 2018.
La relació dels centres que han sol·licitat la participació es farà pública en la pàgina web
del Servei d'Innovació i Qualitat de la Direcció General de Política Educativa. Així mateix,
tots els sol·licitants rebran un correu amb aquesta mateixa informació.

