PLA DE FORMACIÓ

QUI SOM?
L'IVAP és l'òrgan responsable de la política de
formació del personal al servei de les diferents
Administracions Públiques de la Comunitat
Valenciana.
Està disponible al llarg de la teua carrera
administrativa per a acompanyar-te i ajudar-te a
millorar les teues competències professionals.

on estem?
Pl. del Carme núm 4
46003
València
Pots contactar amb nosaltres mitjançant:
Pàgina web

Formació bàsica
Té com a objectiu proporcionar formació sobre matèries que són
indispensables conéixer per a l'adequat compliment de la funció
del personal empleat públic. Poden realitzar-se durant les 24
hores del dia els 365 dies de l'any i engloben les següents
matèries: prevenció de riscos laborals, transparència i bon
govern, perspectiva de gènere, valencià i Unió Europea. Es
tracta d'accions formatives excloses del número màxim que es
poden sol·licitar i la seua matriculació es formalitzarà a través de
la pàgina web de l'IVAP.

Cada any es convoquen altres accions formatives
publicades al DOGV:

Formació general

http://www.ivap.gva.es/va/inici
Telèfon:

96 310 88 00

L'IVAP
AMB TU

En la web de l'IVAP podràs trobar cursos sota la modalitat
d'Autoformació en línia, disponibles durant tot l'any:

explica'ns les teues necessitats

El seu objectiu és contribuir a la millora dels coneixements,
habilitats i aptituds del personal empleat públic per a exercir les
seues funcions de manera més eficaç. Comprén un conjunt
d'accions formatives de caràcter transversal, agrupat per
matèries, i estan dirigides a tot el personal inclòs com a
destinatari del pla, amb independència de la conselleria o
organisme al qual es troben adscrits.

Formació específica
Si desitges traslladar les teues necessitats formatives i
així poder millorar el teu desenvolupament personal i
professional, fes-ho a través de l'apartat
que trobaràs en la nostra web.

També pots transmetre-li al

de personal

T'escoltem

Responsable

de la teua Conselleria les teues
necessitats formatives.

La seua finalitat és contribuir a perfeccionar l'acció de govern que
duen a terme els diferents organismes. Recull accions formatives
oferides a petició de les diferents conselleries i organismes
autònoms i estan dirigides preferentment al personal adscrit als
seus departaments.

Jornades i seminaris
Dedicats a temes que són d'interés per a l'organització i la
societat en conjunt per la seua rellevància o novetat, i que
permeten alhora la trobada i intercanvi d'experiències
professionals del personal de l'administració de la Generalitat.

