Pla de treball del curs “Dispositius mòbils: educar en un món real”
Es recomana als alumnes disposar durant les sessions sincròniques (en directe) d’un mòbil, d’un ordinador i
utilitzar l’adreça electrònica de Blanquerna.
Poso a la vostra disposició les dates amb les sessions sincròniques i les diferents activitats del curs.
SESSIÓ SINCRÒNICA
Nom de l’activitat:: “Iniciem el curs de Dispositius mòbils: educar en un món real”
Descripció: Presentació del programa del curs i acompanyament en els primers conceptes del mòdul 1”
Objectius: donar a conèixer el programa del curs i descobrir mitjançant la pràctica, els primers conceptes
del mòdul 1.
Avaluació: participació a la trobada recomanada
Dia d’inici: dijous, 1 de juliol de 2021
Hora: 10h a 12h
SESSIÓ SINCRÒNICA
Nom de l’activitat: “Descobrim Google Site i Genial.ly”
Descripció: aquesta sessió pretén realitzar una introducció a diferents tècniques per a dur a terme una
pàgina web senzilla, mitjançant la pràctica. Identificarem i descobrirem les diferents prestacions que ens
ofereix Genial.ly. Tot des de cero i amb acompanyament pràctic.
Objectius: aprendre a dissenyar i perdre la por a confeccionar una pàgina web sense coneixements de
programació i conèixer Genial.ly com eina per facilitar la nostra labor docent, afavorint l’aprenentatge a
l’aula.
Avaluació: participació de la trobada recomanada
Dia d’inici: divendres 2 de juliol de 2021
Hora: 10 a 12h
ACTIVITAT SINCRÒNICA
Nom de l’activitat: “Creem junts un curs amb Moodle!”
Descripció: sessió destinada per entendre l’estructura de Moodle i com confeccionar cursos amb activitats i
recursos.
Objectius: conèixer les utilitats bàsiques de Moodle, per saber aprofundir de manera autònoma en les
seves possibilitats fins al nivell que cadascú desitgi.
Avaluació: participació a la trobada recomanada
Dia d’inici: dilluns, 5 de juliol de 2021
Hora: 10 a 12h
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FÒRUM
Nom de l’activitat: qüestions relacionades sobre la importància dels dispositius mòbils a la nostra societat
dins l’àmbit educatiu.
Descripció: debat.
Objectius: compartir opinions, experiències i qüestions relacionades amb l’impacte de la tecnologia a
l’educació
Avaluació: participació amb caràcter obligatori al debat
Dia d’inici: de l’1 al 14 de juliol
ACTIVITAT ASINCRÒNICA
Nom de l’activitat: “Codi QR: diversió garantitzada en un sol clic”
Descripció: aprendrem a llegir i a generar codis QR que ens portin a cercar monuments, espais comuns de
debat, llibres electrònics, treballs d’alumnes…creant motivació i expectativa cap a un tema.
Objectius: descobrir les possibilitats dels codis QR dins l’aula com un recurs educatiu facilitador i motivador
que millori processos d’aprenentatge-ensenyament.
Avaluació: es valorarà el funcionament correcte del codi QR, la seva personalització i originalitat.
Dia d’inici: de l’1 al 14 de juliol
ACTIVITAT ASINCRÒNICA
Nom de l’activitat: “Genial.ly per a Flipped Classroom”
Descripció: confecció d’una creativitat senzilla gestionada amb Genial.ly on podem incloure diferents
elements, fons i audios.
Objectius: conèixer Genial.ly per aconseguir motivar i millorar el rendiment acadèmic dels nostres alumnes
donant vida als continguts. Crear experiències de comunicació interactives.
Avaluació: s’avaluarà l’equilibri d’una creativitat senzilla en relació del text-imatge dins la creativitat,
originalitat, disseny…
Dia d’inici: de l’1 al 14 de juliol
ACTIVITAT ASINCRÒNICA
Nom de l’activitat: “Google site, com eina educativa”
Descripció: confeccionar una Google site senzilla amb continguts lliures incorporant elements bàsics per
utilitzar-la com element educatiu.
És interessant, com sempre, que la temàtica la pugueu aprofitar pel proper curs escolar.
Objectius: aprendre a utilitzar tots i cadascú dels elements necessaris per crear una pàgina web des de cero,
de manera ràpida i senzilla.
Avaluació: es valorarà la incorporació al Google site dels elements sol·licitats i l’organització dels continguts
Dia d’inici: de l’1 al 14 de juliol de 2021
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ACTIVITAT ASINCRÒNICA
Nom de l’activitat: “Aprenem amb les xarxes!”
Descripció: creació d’una activitat lliure que els nostres alumnes la puguin dur a terme mitjançant la xarxa
social que vosaltres trieu. Recordeu que sempre és interessant que siguin activitats que les pugueu aprofitar
en un futur.
Objectius: aconseguir aprendre a confeccionar activitats per activar la competència digital dels nostres
alumnes, ensenyant el bon ús de les xarxes, les utilitats educatives i en un futur personals i professionals,
dels que podran fer ús.
Avaluació:
Dia d’inici: de l’1 al 14 de juliol de 2021
ACTIVITAT ASINCRÒNICA
Nom de l’activitat: “Decàleg per un bon ús de les xarxes”
Descripció: confecció pel nostre alumnat, d’un decàleg de bon ús de les xarxes que serveixi per millorar la
comunicació i conscienciar per evitar riscos que es poden presentar.
Objectius: Conscienciar sobre la necessitat de mantenir una bona actuació a les xarxes i a internet en general
i que les actuacions a la xarxa no són neutres, tenen conseqüències positives i negatives.
Avaluació: es valorarà la identificació de les principals pautes per fer un bon ús d’internet i aconseguir una
comunicació més efectiva.
Dia d’inici: de l’1 al 14 de juliol de 2021
ACTIVITAT ASINCRÒNICA
Nom de l’activitat: “Creació d’una estructura senzilla de curs amb Moodle”
Descripció: creació d’una estructura de curs senzill amb diferents activitats i recursos.
Objectius: conèixer les utilitats bàsiques de Moodle, per crear cursos i programes de formació on line.
Avaluació: correcte incorporació de continguts, recursos i activitats sol·licitats
Dia d’inici: de l’1 al 14 de juliol de 2021
Certificació:
Les persones participants que compleixin el requisit d'haver lliurat el 100% d’activitats plantejades,
obtindran el certificat que acredita les hores de formació del curs.
Recomanació de participació a les trobades sincròniques, per un correcte seguiment del curs.
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