Francesc Mezquita Patuel.

FORMACIÓ ACADÈMICA.


Llicenciat en Història per la Universitat de València (1999-2003).



Curs d´adaptació al Professorat (CAP), Universitat de València (2003-2004).



Diploma d´Estudis Avançats (DEA) pel departament d´història contemporània de la
Universitat de València sota la direcció del catedràtic Jeús Millán García Varela. Els seues
estudis han girat a l´entorn del llenguatges polítics del segle XIX, especialment pel que fa
a les identitats nacional.



Curs de Postgra en l´àmbit d´arxivística “Organización y gestión de la informaciójnn
documental” (160 hores) (curs 2006-2007) (Universitat Jaume I).



Ha realitzat nombrosos cursos relacionats amb la docència: TICS, metodologies actives,
inclusió, projectes.

CAPACITACIÓ LINGÜISTICA


Títol Superior de valencià de l´Escola Oficial d´Idiomes (2005).



Títol de Capacitació per l´ensenyament en Valencià i de valencià (juny de 2014) per la
Consellería de Cultura, Educació i Ciencia.



Títol Oficial administratiu de Coneixements de Valencià de Grau Superior
desembre de 2000). JQCV.



Títol superior de catalá de la Universitat Jaume I (C2) 2010.



Coneixements d´anglés: Títol elemental de l´Escola Oficial d´Idiomes. Actualment curse
els mòduls 8-9 del programa That’ s English (per a l´obtenció del grau mitjà. (B1).



Curs A2 de francès (finalitzat 2012) (programa PALE, Conselleria d´Educació Generalitat
valenciana.
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EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL I PARTICIPACIÓ


Funcionari de carrera d´ensenyament secundari per l´especialitat d´historia des de
desembre de 2006. Professor en actiu de la Conselleria d´Educació des de març de 2005.



Desenvolupe diverses funcions a l´IES Matilde Salvador: Cap d´estudis des de juliol de
2014 i director des de juliol de 2017 fins el moment. També ha desenvolupat tasques a
partir de la condició de Cap de Departament de geografia i història, coordinador del
pràcticum (Master de Professorat) i he encapçalat diferents projectes d´innovació i
investigació al centre.



Com a conseqüencia de l´activitat docenc, ha impartit formació des de 2006 fins el
moment quant al desnvolupament d´Aprenentatge basat en projectes (ABP) i programa d
´Àmbits per compte del CEFIRE.



Col.laboració amb l´Archiu Històric de Gandia amb el resultat d´una publicació d´història

relacionada amb la família Jura Real


Durat l´etapa d´investigagació ha publicat articles d´índole històrica a L´Avenç, Levante de
Castelló.



Col.laborador i redactor de Levante de Castelló EMV (2001-2005).



Membre i col.laborador actiu de la Junta Qualificadora de Coneisements de Valencià
(JQCV) a Castelló de la Plana des de 2009-2019.



Voluntariat lingüistic a la Universitat de valència (2001-2003)



Membre actiu de la permanet d´Adies PV (Associació de director i directores del País
valencià des de 2017 fins l´actualitat).



Membre actiu de Castelló educa.

