Tutorial formulari sol·licitud Grups de Treball i Seminaris: inscripció
persones coordinadores
1. ACCÉS A LA PLATAFORMA
2. PANTALLA 1: DADES DE CENTRE, COORDINADOR, PARTICIPANTS I OBJECTE
DE LA SOL·LICITUD
3. PANTALLA 2: CARACTERÍSTIQUES/AUTORITZACIÓ DE LA DIRECCIÓ/CESSIÓ DE
DRETS
4. PANTALLA 3: PONENTS
5. PANTALLA 4: CATALOGACIÓ
6. PANTALLA 5: VALIDACIÓ
7. PANTALLA FINAL
8. TORNAR ACCEDIR A LA PLATAFORMA

1.ACCÉS A LA PLATAFORMA
Des de la pàgina web de formació de professorat: http://www.ceice.gva.es/web/formacionprofesorado/inicio, accedir a Formació anual permanent → Projecte de Formació en
Centres, Grups de Treball i Seminaris:

I una vegada dins, accedir al formulari des de el botó que assenyala la fletxa.

•

Accedirà a la següent pantalla i caldrà que òmpliga les dades del centre, del
coordinador i dels participants

2. PANTALLA 1: DADES DE CENTRE, COORDINADOR, PARTICIPANTS I
OBJECTE DE LA SOL·LICITUD

•

•

En aquest moment haurà de triar entre Grup de treball o Seminari. Si vosté desitja
portar endavant un altre Grup de treball o Seminari haurà d’omplir una altra
sol·licitud i accedir una altra volta amb el botó: Omplir formulari.
Per a continuar amb el procés polse continuar.

3. PANTALLA 2: CARACTERÍSTIQUES/AUTORITZACIÓ DE LA
DIRECCIÓ/CESSIÓ DE DRETS

•
•
•

•

Òmpliga el títol del grup de treball o seminari i una duració no superior a 30 hores
ni inferior a 20 hores
La data d’inici ha de ser posterior al 20 de novembre de 2018 i no pot ser posterior
al 15 de març de 2019.
La data de finalització no pot ser posterior al 20 de juliol ni anterior al 28 de febrer
de 2019

Polse continuar

4. PANTALLA 3: PONENTS

•
•
•

Si en la primera pantalla va triar seminari amb ponent apareixerà una pantalla on
podrà inserir les seues dades i el seu currículum.
Es poden inserir fins a tres ponents.
Per últim polse continuar

5. PANTALLA 4: CATALOGACIÓ
•

En aquesta pantalla òmpliga les dades demanades i almenys una línia estratègica
d’actuació del grup de treball o seminari triat

•

Polse continuar

6. PANTALLA 5: VALIDACIÓ
•

Per últim, ha de validar les dades, una vegada siguen definitives. Marque el cuadret
que assenyala la fletxa. Tinga en comte que en el moment que polse Enviar no
podrà efectuar canvis.

•

Polse Enviar si està segur que les dades inserides són definitives. La seua
sol·licitud quedarà no editable i no podrà efectuar canvis.

7. PANTALLA FINAL
•

Obtindrà un número de sol·licitud, tal i com es pot veure en la següent pantalla:

Polse Salir per acabar amb el procés.

8. TORNAR A ACCEDIR A LA PLATAFORMA
•

A continuació s’explicarà com es pot tornar a accedir a la plataforma per a fer
modificacions en el Grup de Treball o Seminari. Des de la pantalla inicial polse on
indica la fletxa.

•

Amb el número de sol·licitud i el correu electrònic que va utilitzar al omplir les
dades en la segona pantalla pot accedir a Grups de Treball i Seminaris 2018-2019.

•

Si no recorda el número de sol·licitud, deixe la casella en blanc i polse Recuperar.
Rebrà un correu electrònic amb el seu número de sol·licitud

