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PREGUNTES FREQÜENTS DEL PROFESSORAT SOBRE L'ACTIVITAT iMou-te

1. Pot participar un centre en totes dues modalitats (Amfitrió i Observador)? 

Sí, pot participar com a Amfitrió mostrant el seu projecte o projectes de qualitat i, després, sol·licitar
ser Observador. 

El calendari per a cada període de sol·licitud es publicará en la pàgina web d’iMou-te. 

https://portal.edu.gva.es/formaciodelprofessorat/va/imou-te/

2. Hi ha un mínim d'hores o de dies per a realitzar l'estada formativa? 

No hi ha límits al respecte. Els centres A i O actuaran segons els acords establits entre ells. A més,
hauran de preveure tots dos les mesures organitzatives oportunes perquè l'estada formativa no
repercutisca en el normal funcionament del centre.

3. En quin horari han de realitzar-se les visites? Poden desenvolupar-se en vacances?

Les visites poden desenvolupar-se en l'horari  i  les dates que acorden els  centres  com les més
convenients.  Per tant,  podran desenvolupar-se tant en horari  lectiu com no lectiu i  en períodes
lectius i no lectius. 

4. Si tenim molts projectes que mostrar com a amfitrions, hauríem de presentar una sol·licitud per
actuació?

Així, és:  s'hauran de presentar tantes sol·licituds com propostes de projecte es desitgen mostrar. Els
factors que definiran la proposta seran tant la temàtica com el professorat implicat. 

Cal tindre en compte que cada proposta podrà rebre, com a mínim, un centre Observador assignat.
El màxim, es definirà en la sol·licitud de participació per a cada projecte. 

5. Quants centres Observadors se'ns pot assignar com a Amfitrions?

En cada sol·licitud de participació per a mostrar un projecte com a Amfitrió, s'haurà d'indicar el
nombre  màxim  de  centres  Observadors  l'acolliment  dels  quals,  per  a  aqueix  projecte,  pot  ser
assumit pel centre Amfitrió. 

Per això, és important ser realistes i calibrar las mesures organitzatives necessàries per a garantir
l'èxit de l'experiència. 

6. Si el centre té autoritzades diferents etapes educatives, es poden presentar diferents sol·licituds?
O només una per centre?

Sí, es poden realitzar diferents sol·licituds, tantes com projectes es desitge mostrar com a centre
Amfitrió. El nombre de sol·licituds que es presenten el definirà el nombre d'experiències que es
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desitgen mostrar, podent situar-se cadascuna d'elles en diferents nivells educatius. 

Atés  el  treball  associat  a  la  presentació  d'una  experiència  i  al  professorat  vinculat  a  aquesta  ,
s'aconsella que els centres amfitrions siguen conscients de l'esforç que realitzaran i  no aborden
projectes que després suposen una sobrecàrrega. 

Des del punt de vista dels  observadors, la sol·licitud és única i en ella se sol·licitaran fins a cinc
projectes oferits en el catàleg de centres amfitrions.

7. Es poden emparellar centres que impartisquen diferents etapes educatives, per exemple, un IES
amb col·legi?

Sí, és possible.

8. Hi ha un número mínim o màxim de professorat participant? 

No, cada centre tindrà present el seu context i la seua capacitat organitzativa. 

En la reunió prèvia a la visita,  haurà d'acordar-se entre Amfitrió i  Observador quantes persones
participaran. Així, el centre Amfitrió confirmarà la seua capacitat d'acolliment i l'Observador, el seu
interés de participació. 

9. En cas de presentar diversos projectes, el professorat ha de ser necessàriament diferent, si estan
implicats en els mateixos projectes? 

No hi ha límits al respecte. Cada centre actuarà segons els acords establits amb el centre assignat i la
seua capacitat organitzativa. És important que es brinde l'oportunitat de participar a professores i
professors diferents com a reflex d'un lideratge pedagògic distribuït.

Tal com indica la Resolució, el reconeixement com a ponents en els centres Amfitrions es realitzarà a
un màxim de tres responsables per projecte. Al seu torn, només es rebrà un reconeixement com a
ponent per curs acadèmic, encara que la mateixa persona siga responsable de diversos projectes.
També es podrà reconéixer la participació d'altres participants col·laboradors en l'acolliment dels
observadors. 

10. Qui assumeix les despeses ocasionades pel desplaçament del professorat observador?

El propi centre Observador. 

Totes les despeses derivades d’iMou-te seran assumides pels centres implicats i segons els acords
establits i la seua capacitat organitzativa. 

11. Un centre Observador, pot enviar diferents docents a diferents centres Amfitrions? O només  es
permetrà participar d'observador en un projecte?

No hi ha límits sobre aquest tema. Cada centre Observador actuarà segons els acords establits amb
el centre Amfitrió assignat i la seua capacitat organitzativa. 

Cal tindre present que ha de consensuar-se amb l'Amfitrió, segons la seua capacitat d'acolliment, el
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nombre de persones implicades en la visita, així com organitzar l'absència de professorat en cas de
realitzar la visita en horari lectiu. 

És important tindre present,  d'acord amb les característiques del  centre i  el  perfil  de l'alumnat,
quina  experiència  pedagògica  pot  contribuir  a  millorar  el  funcionament  del  centre  i  l'atenció  a
l'alumnat. La visita pedagògica perd el seu sentit quan no es realitza amb la finalitat d'observar
pràctiques d'èxit educatiu que ens permeten analitzar la possible implementació en els nostres.

12. On i quan estarà disponible el catàleg de projectes dels centres Amfitrions?

El catàleg de centres A estarà disponible en la pàgina de la convocatòria, així com el calendari amb
les seues diferents fases.  

13. Com Observadors, hem de sol·licitar centres de la mateixa província?

No hi ha restriccions en aquest sentit. 

14. Poden participar com a acompanyants del professorat del centre Observador altres membres de la
Comunitat Educativa, com per exemple les famílies?

La Convocatòria no ho contempla. Ara bé, en cas que els centres Amfitrions mostren experiències
educatives on participen les famílies, els centres Observadors podran traslladar-ho al seu centre si
ho estimen adequat. 

15. Si aquest curs ens presentem com a centre Observador, en el pròxim curs, podríem ser centre
amfitrió?

Sí, per descomptat. Els centres decideixen, amb el vistiplau del seu claustre, en quina modalitat
participar. Compten amb el suport del CEFIRE tant per a l'orientació com per a l'ajuda a l'hora de
prendre decisions. 

16. A quins docents se certificarà la activitat? A tot el claustre o solo al personal responsable de la
actividad?

El professorat que haja participat en l'activitat formativa i així ho faça constar la direcció del seu
centre després d'emplenar i presentar l'informe final, tindrà dret al reconeixement de 20 hores de
formació permanent del professorat.

Al seu torn, el personal responsable d'organitzar i dur a terme l'activitat formativa en els centres
amfitrions, podrà rebre, per persona i projecte mostrat, un reconeixement de 6 hores com a ponent.

El reconeixement de ponent dels centres amfitrions s'atorgarà a un màxim de tres persones per
projecte mostrat. 

El personal docent dels centres amfitrions només podrà rebre un tipus de reconeixement, bé siga
com a assistent (20h), bé siga com a ponent (6h). 

El  reconeixement  màxim com a assistent  en centre  observador  serà  de 20 h  per  docent  i  curs
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acadèmic. 

El reconeixement màxim com a assistent en centre amfitrió serà de 20 h per docent i curs acadèmic. 

El reconeixement màxim com a ponent en centre amfitrió serà de 6 h per docent i curs acadèmic.

17. Cal demanar autorització a Conselleria per a la formació?

No, no cal sol·licitar llicència per formació ni cap autorització addicional. El permís de participació en
les estades formatives serà el concedit per la direcció del centre. 

18. Respecte al tràmit, cal adjuntar els annexos? On es troben?

No, en el tràmit telemàtic de sol·licitud s'introduiran les dades tal com mostren els annexos de la
Resolució: Annex I en el cas dels Amfitrions i amb l'Annex II en el dels Observadors. No cal adjuntar
cap annex. 

19. Poden participar centres concertats? I centres públics municipals?

Sí, en tots dos casos. 

20. Quan s'ha d'entregar l'Informe Final? 

Es podrà entregar des de l'endemà de la finalització de l'experiència fins al 15 de juliol de 2023. 

21. Quines dades personals haurà de reflectir aquest informe?

Cada  centre,  siga  Amfitrió  o  Observador,  haurà  de  reflectir  les  dades  dels  seus  propis  docents
responsables o participants de l'activitat iMou-te. En cap moment haurà d'incloure les dades dels
docents que no pertanyen al seu claustre. 
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