Pla docent del curs:
L'Scratch com a recurs
didàctic a l'aula REC7190473

L’Scratch com a recurs didàctic a l’aula
(REC7190473)

Objectiu general
L'objectiu d'aquesta formació és poder desenvolupar activitats per treballar
diferents continguts curriculars mitjançant l'Scratch

Objectius específics
Treballar la lògica i l'anàlisi en un procés de programació.
Fer servir l'Scratch com a recurs per treballar diferents continguts escolars.
Utilitzar l'Scratch com a eina creativa per als alumnes.

Continguts
Treballar les instruccions de les categories de:
Moviment.
Aparença.
Control.
Sensors.
So.
Operadors.
Llapis.
Variables.

Metodologia
La formació del curs es farà per via telemàtica on l'alumnat podrà accedir a
documentació escrita per instruir el curs i on les consultes i dubtes es faran en un
fòrum.
Cada sessió l'alumnat disposarà de documentació escrita i gràfica que li ajudaran
a realitzar l'activitat.
Davant qualsevol dubte l’alumnat podrà fer ús del fòrum per formular consultes
als tutors i companys.

Darrera sessió.
Recuperacions i avaluació 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 alumnat
Professorat d’infantil, primària, secundaria i Formació Professional.

Programari utilitzat
Programari lliure

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.

Tutor
Juan Carlos Hierro Arques
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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