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Objectiu general
L’objectiu és aconseguir que els participants assoleixin un nivell bàsic de
metodologia i aplicació didàctica d’eina col·laborativa; el blog, que fomentin el
treball cooperatiu, competencial i actiu.

Objectius específics
Conèixer i aplicar els diferents recursos del blog per realitzar treballs
cooperatius i competencials.
● Treballar les presentacions, de manera cooperativa i fomentar-ne l´ús.
● Construir activitats digitals competencials per enriquir les tasques a l´aula.
●

Conèixer i aplicar tasques i produccions a un espai comú a la xarxa.
Ser capaç de treballar de manera activa per fomentar la bona pràctica.
Fomentar el bon ús i respecte per les produccions digitals presentades a
l’espai virtual.
● Valorar les eines digitals com canvi metodològic necessari per les aules
actuals.
● Fomentar l´ús del treball amb eines digitals per aconseguir processos
competencials i motivadors.
●
●
●

Continguts
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ús bàsic dels fòrums com a participant (espai virtual Moodle).
Reflexió sobre la metodologia i la tecnologia digital.
El blog como eina col·laborativa (metodologia i aplicacions).
Diferents aplicacions i possibles organitzacions.
Ús del bloc.
Organització i estructura.
Metodologia i aplicacions.
Recursos (slideshare, galeria de imatges, …)
Propostes docents aplicades.

Metodologia
És una metodologia eminentment pràctica, activa i reflexiva, emmarcat de
propostes organitzatives, suport teòric i activitats d’anàlisi i reflexió sobre el
treball digital a les aules i el seu ús competencial.
El participant disposarà de vídeos explicatius, així com d’un fòrum de consulta i
dubtes per als tutors i companys.

Sessió 1
Presentació i adaptació a l’entorn de treball
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Sessió 2
Crear un post.
Elements que ho formen (finestres, icones ,..),
Inserir una imatge.
Editar o eliminar un post

Sessió 3
Elements externs.
Enllaçar un vídeo.
Enllaçar presentacions.
Inserir sons.
Enllaçar arxius.

Sessió 4
Aparença del blog.
Temes.
Widgest.
Comentaris.

Sessió 5
Crear categories.
Crear pàgines.
RSS

Sessió 6
Creació d’un blog propi.

Sessió 7
Presentació al grup del treball cooperatiu.
Col·laboracions.
Propostes de millora.

Sessió 8
Recuperacions, qualificació i valoració del curs.
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Aquesta sessió ha de servir per a poder superar aquelles activitats lliurades en
el seu moment i la seva avaluació sigui no superada o incompleta.
No es podrà presentar, en aquesta sessió, el 50% de les activitats del curs, si
en el seu moment no es va fer el corresponen lliurament.
La data de finalització de la formació, publicada al portal, no es podrà lliurar
cap activitat, i els tutors, disposaran d’aquest dia per a introduir la qualificació
final del curs segon els criteris d’avaluació de l’activitat formativa.

Durada
La durada del curs és de 36 hores.

Preu
90€

Perfil de l’alumnat
Professorat d’infantil, primària, secundaria i Formació Professional, amb nivell
bàsic de competència digital.

Avaluació
Per a superar el curs s’han d’entregar totes les activitats i haver superat el 80 %.
És imprescindible haver superat també l’última activitat dins del 80%. La
qualificació final del curs serà APTE, NO APTE o NO PRESENTAT.

Professora
Ana Maria Treceño Alonso

Important:


Qualsevol curs que no tingui una matrícula mínima d'alumnes, pot ser anul·lat.



Una vegada que el curs estigui iniciat no es retornarà cap import de la matrícula.
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