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Dates 
 

 
Del 5 al 13 de setembre de 2017  
Sessions presencials els dies 5 i 11 de setembre (horari pendent 
de concretar 

Idioma Català 

Modalitat Semipresencial (4 h presencials / 4 h a distància) 

Durada 8 h 

Destinataris PDI 

Professorat Soledad Rodríguez Fortuny 

Prerequisits No n’hi ha 

 

 
Aquest curs tindrà una durada de vuit hores, dividides en dues sessions presencials de dues hores 
cadascuna, i quatre hores de treball autònom per part dels participants al curs. 

Les sessions presencials són totalment pràctiques per tal d'introduir els assistents, a la primera sessió, en 
la interfície de Moodle; i a la segona sessió aprofundir en algunes eines concretes. Sempre amb la guia i 
les orientacions del professorat.  

El treball autònom consisteix a realitzar les activitats que es proposaran, aplicant els coneixements 
adquirits a les sessions presencials. 

 
· Conèixer la plataforma educativa Moodle 

· Aprendre a utilitzar-la 

· Desenvolupar les destreses necessàries per treballar l’assignatura a través d’aquest entorn 

 

  

· Fer un ús didàctic de les possibilitats 
educatives de la plataforma Moodle 

· Aprofitar els avantatges pel que fa a la 
gestió i al seguiment de l’alumnat  

1. Iniciació a l'ús de Moodle 

2. Opcions del docent 

3. Gestió dels alumnes 

 

 

S’ha de tenir en compte que, per tal d’obtenir el certificat d’aprofitament, s’ha d’haver assistit al 80% de 
les sessions presencials i haver realitzat totes les activitats proposades de treball autònom, d’acord amb 
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Avaluació, activitats i criteris 
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el cronograma del curs; en cas contrari, s’obtindrà el certificat d’assistència, sempre que s’hagi assistit al 
80% de les sessions presencials. 



PLA DE FORMACIÓ 2017

INICIACIÓ A MOODLE





		

Dates



		

Del 5 al 13 de setembre de 2017 

Sessions presencials els dies 5 i 11 de setembre (horari pendent de concretar



		Idioma

		Català



		Modalitat

		Semipresencial (4 h presencials / 4 h a distància)



		Durada

		8 h



		Destinataris

		PDI



		Professorat

		Soledad Rodríguez Fortuny



		Prerequisits

		No n’hi ha





Metodologia





Aquest curs tindrà una durada de vuit hores, dividides en dues sessions presencials de dues hores cadascuna, i quatre hores de treball autònom per part dels participants al curs.

Les sessions presencials són totalment pràctiques per tal d'introduir els assistents, a la primera sessió, en la interfície de Moodle; i a la segona sessió aprofundir en algunes eines concretes. Sempre amb la guia i les orientacions del professorat. 

El treball autònom consisteix a realitzar les activitats que es proposaran, aplicant els coneixements adquirits a les sessions presencials.Objectius





Conèixer la plataforma educativa Moodle

Aprendre a utilitzar-la

Desenvolupar les destreses necessàries per treballar l’assignatura a través d’aquest entorn

Competències

Continguts



		Competències que es treballaran



		



		Fer un ús didàctic de les possibilitats educatives de la plataforma Moodle

Aprofitar els avantatges pel que fa a la gestió i al seguiment de l’alumnat 

		1. Iniciació a l'ús de Moodle

2. Opcions del docent

3. Gestió dels alumnes





Avaluació, activitats i criteris





S’ha de tenir en compte que, per tal d’obtenir el certificat d’aprofitament, s’ha d’haver assistit al 80% de les sessions presencials i haver realitzat totes les activitats proposades de treball autònom, d’acord amb el cronograma del curs; en cas contrari, s’obtindrà el certificat d’assistència, sempre que s’hagi assistit al 80% de les sessions presencials.
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