
1. Pan y mantequilla- Efecto pasillo : Entrada 

2. Danza kuduro- Don Omar-Cambios clase 

3.  No estàs sol. Pellikana- Cambios de clase 

4.Tobogan- Zoo: Salida“

Activitats 2023 MÚSICA Seleccionada por 
Alumnado de 4ºESO- D 

LUCIA M. 
JANA T. 

SHAIDA S. 
DIEGO H.

Març 2023

Intentaremos mantener 
actualizada la información

PARA ESTAR 
INFORMADOS/AS

Talent musical femení valencià 
sense prejudicis ni lligams 

Mireia Vilar, Ela Vin, Jùlia, Clara 
Andrés o Lisasinson formen part de 

diverses onades de dones que 
brinden estupendes cançons

https://portal.edu.gva.es/lavereda/es/


Continuarem 
millorant perquè 

l'actiu més 
important, el 

nostre alumnat, 
se senta el més a 

gust possible.

Per a celebrar el 8 de 
març anem a posar uns 

dibuixos als surós que hi 
han a l'entrada del centre 
per a què els alumnes els 
decoren amb missatges, 

poemes, dedicatories, 
noms, dibuixos, núvols 

de paraules...de dones de 
la seua vida que admiren 

o vullgen homenatjar 
(iaies, mares, germanes, 
mestres, amigues...) o si 
volem dur-lo a la nostra 

àrea amb dones que 
hagen contribuït o 

contribueixen a millorar 
el món. Se pot fer en 

valencià, castellà, 
francès, anglès... 

Millora de les instal·lacions del nostre Centre

8 de Març

CAPTION At malesuada 
nisl felis sit amet dolor. 

Duis ultrices semper 
lorem nisl felis sit. At 

malesuada nisl felis sit 
amet dolor nisl felis.

MÉS 
INFORMACIÓ

Tras dos años de epidemia,
nuestra biblioteca ha sido
sustituida por aula ordinaria,
aglomerando y esquinando
toda la armariada de libros
disponibles.

Queremos recuperar este
espacio y consideramos que
toda biblioteca escolar debe
incorporar elementos y
recursos digitales como los
vídeos, la música, 
ordenadores, programas,
aplicaciones, conexión a
internet, mobiliario
diversificado, motivador,
siendo necesario para dar
respuesta a las necesidades de
nuestro alumnado.  
En la RESOLUCIÓ
DEFINITIVA DINAMITZACIÓ
DE BIBLIOTECA nos han
concedido 2.940,80€

Arte & Cultura SOLOS llegamos más rápido pero 
JUNTOS podemos llegar más lejos.

MEJORA DE LA 
BIBLIOTECA

VAGA 
ESTUDIANTIL
 FEMINISTA

Coordinadora d'Igualtat: 
Marisol Talaya

https://portal.edu.gva.es/lavereda/wp-content/uploads/sites/107/2023/02/DERECHO-HUELGA_REUNION-DEL-ALUMNADO.pdf


Manifest en l'esbarjo llegit 
per l'alumnat

Activitat 8 Març El 8 de març ens fa recordar 
l'important que són les dones durant 
tots els dies de la nostra vida

PADLET 8 MARÇ

https://padlet.com/proger1/8-de-marzo-por-un-mundo-digital-inclusivo-innovaci-n-y-tecno-9ytb1md0d3uso7ay


CICLES 
FORMATIUS 
DE L'ENTORN 
Presentación 
Genially 

Enlace de la 
presentación 
de la prueba 
de acceso a 
grado medio 
Presentación

OFERTA 
CICLES 
FORMATIUS

Proves d'accés 
als CICLES 

FORMATIUS

TOTS EN ACTIU

Proves 
d’idiomes 

Convocatòria 
proves 

lliures FP

AMPA
Proves que poden 
realitzar 
l’alumnat del 
nostre centre que 
vulguen acreditar-
se al nivell A2 
del MCER Marc 
Comú Europeu de 
Referència per a 
les Llengües

Els alumnes que 
vulguen obtenir 
el títol de 
tècnic/a, o de 
tècnic/a superior, 
poden optar per 
realitzar proves 
lliures dels 
diferents mòduls 
del cicle en 
qüestió. 
- Convocatòria 
- Calendari

https://view.genial.ly/63d7f439269eae001123abdd/interactive-content-2223oferta-de-ciclos-formativos-del-entorno-ies-la-vereda
https://view.genial.ly/5fda00f33c971e0d6598ced9/presentation-prueba-de-acceso-a-grado-medio
http://www.ceice.gva.es/es/web/ensenanzas-en-lenguas/marco-europeo-comun-de-referencia
https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/pruebas-para-obtener-el-titulo-de-tecnico-y-tecnico-superior
https://portal.edu.gva.es/cipfpbatoi/wp-content/uploads/sites/916/2023/01/calendari-pll.pdf


CICLES FORMATIUS - IES LA VEREDA

FORMACIÓ PROFESSIONAL EN 
L'IES LA VEREDA

Familia Profesional d'Informàtica i 
Comunicacions : 
- GM SISTEMES 
MICROINFORMÀTICS I XARXES 
- GS ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES 
INFORMÀTICS EN XARXA 
- GS DESENROTLLAMENT 
D'APLICACIONS 
MULTIPLATAFORMA 
-GS DESENROTLLAMENT 
D'APLICACIONS WEB

Familia Profesional de Imatge 
Personal: 
- FPB PERRUQUERIA I ESTÈTICA 
- CF GM PERRUQUERIA I 
COSMÈTICA CAPIL·LAR 
- CF GM ESTÈTICA I BELLESA 
- CF GS ESTÈTICA INTEGRAL I 
BENESTAR- Semipresen.

Instruccions procediment 
d'admissió curs 2023-

2024

Instruccions proc…

https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/oferta1
https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/oferta1
https://ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado/inicio/-/asset_publisher/3wvrKoX11rOX/content/instruccions-procediment-d-admissi%25C3%25B3-curs-2022-2023-1?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_3wvrKoX11rOX_assetEntryId=370503028&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_3wvrKoX11rOX_redirect=https%3A%2F%2Fceice.gva.es%2Fca%2Fweb%2Fadmision-alumnado%2Finicio%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_3wvrKoX11rOX%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_3wvrKoX11rOX_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_3wvrKoX11rOX_assetEntryId%3D370503028


ERASMUS+
L'Estudi sobre Competències 
Socials i Emocionals (SSES, 
per les seues sigles en anglés) 
és un estudi internacional que 
ofereix als centres educatius, 
al professorat, a les famílies i 
als responsables polítics 
l'oportunitat d'identificar 
polítiques i pràctiques 
rellevants per a donar suport 
al desenvolupament integral 
de l'alumnat. 
Les competències socials i 
emocionals són habilitats, 
atributs i característiques 
individuals que són 
importants per a l'èxit 
acadèmic, les oportunitats 
laborals, la ciutadania activa i 
el benestar. Inclouen el 
comportament i els 
sentiments individuals, la 
manera d'abordar diferents 
tasques i les relacions amb 
altres membres de la 
comunitat

ERASMUS +  l'Estudi 
Internacional  
SSES 2023

Projectes en desenvolupament

La Xarxa 
Novigi

PROGRAMA 
EMPRÉN 

PROGRAMA 
INNOVATEC

La Xarxa Novigi és 
una xarxa 
col·laborativa entre 
centres de Formació 
Professional i entre el 
professorat que 
imparteix docència en 
aquest camp formatiu, 
per a la dinamització i 
la consolidació 

- ACREDITA 
- EMPRÉN 
- INNOVATEC 
- QUALITAS

Pretén dinamitzar, en 
tots els centres que 
ofereixen Formació 
Professional, 
experiències de 
cultura emprenedora 
mitjançant la 
implantació 
d'iniciatives 
emprenedores i la 
creació d'empreses en 
els centres educatius 
públics de la 
Generalitat 
Valenciana.
EMPRÉN

El programa té com a 
objecte implantar la 
digitalització, les 
tecnologies aplicades a 
totes les famílies 
professionals de la 
Formació Professional, 
així com les metodologies 
actives destacant 
l'aprenentatge 
col·laboratiu basat en 
projectes o altres models 
innovadors que 
juntament amb les futures 
tendències tecnològiques 
a implantar en els 
processos productius 
milloren les competències 
personals, socials i 
professionals , així com 
les competències 
permanents de l'alumnat 
de Formació professional. 
INNOVATEC

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es
https://www.educacionyfp.gob.es/inee/evaluaciones-internacionales/sses.html
https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/novigi
https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/empren
https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/innovatec

