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Moodle com eina a l´aula.
(REC8200473)

Moodle com eina a l’aula.
(REC8200473)

Objectiu general
L'objectiu d’aquest curs es que el professorat pugui utilitzar Moodle com a eina
de suport a l’aula per impartir les seves classes i millorar els resultats
d’aprenentatge, aplicant les noves tecnologies.

Objectius específics






Desenvolupar competències bàsiques com professor/ra online.
Crear i gestionar cursos telemàtics.
Integrar recursos i activitats que posa a disposició la Web 2.0.
Crear i qualificar activitats en un Entorn Virtual d’aprenentatge.
Desenvolupar criteris d'avaluació per cadascuna de les activitats.

Continguts









Introducció al Moodle
Navegació
Utilització del “Breadcrumbs”
Recursos
Activitats
Afegir blocs
Configuració
Qualificació

Metodologia
Per desenvolupar les pràctiques es disposarà d’un servidor de proves on-line
de Moodle per cada alumne/a.
La formació és totalment presencial.
Inici: 3 de juliol de 2017.
Finalitza: 10 de juliol de 2017.
Horari: 9 a 14 h tots els dies (dissabte i diumenge no).
Els tràmits de certificats es realitzarà a la vegada que finalitza l’escola d’Estiu
telemàtica. La data de finalització de l’Escola d’Estiu telemàtica de Plataforma
Educa és el dia 14 de juliol de 2017.
Una vegada que el tutor introdueix la qualificació final del curs, l’alumne rebre
un mail i es pot descarregar el corresponen certificat des del menú secretaria
del portal www.plataformaeduca.es.

www.plataformaeduca.es

Moodle com eina a l’aula.
(REC8200473)
Una setmana després es pot descarregar el certificat del curs des de l’Xtec. Al
portal www.plataformaeduca.es es podrà veure un avís indicant aquest aspecte.
Lloc:
INS Anna Gironella de Mundet
Carrer d’Olympe de Gouges s/n
08035 Barcelona

Durada
La durada del curs és de 30 hores.

Preu
100 €
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Perfil alumnat
Professorat d’Infantil, Primària, Secundària 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.

Tutors
Ana María 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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