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Dates 15 de setembre de 2017 de 12 a 14 h 

Idioma Català 

Modalitat Presencial 

Durada 2 h 

Destinataris PDI 

Professorat Aina Torres 

Prerequisits Tenir experiència en l’ús de la plataforma Moodle 

 

 
Aquest curs tindrà una durada de dues hores en una única sessió presencial. Aquesta sessió constarà, 
d’una banda, de l’explicació dels continguts del programa del curs i, de l’altra, es durà a terme una 
pràctica, com a exemple, per tal de veure les aplicacions didàctiques que se li poden donar, així com per 
familiaritzar-se amb la visió i els problemes que poden sorgir als alumnes. 

 

 
· Conèixer l’activitat Tasca i les diferents configuracions que se’n poden fer 

· Aprendre a qualificar-les 

· Conèixer possibles usos pedagògics d’aquesta activitat 

 

  
Ser capaç d’usar l’eina Tasca de Moodle en la 
pràctica docent 

1. Què és una Tasca? 

2. Tipus i opcions configurables de les 
tasques 

3. Generació i enviament de tasques 

4. Qualificació de tasques 

5. Usos pedagògics de les tasques 

 

Competències 

PLA DE FORMACIÓ 2017  

LLIURAMENT DELS TREBALLS A MOODLE. 
TASQUES 

 

Continguts 

Objectius 

Metodologia 



PLA DE FORMACIÓ 2017 

LLIURAMENT DELS TREBALLS A MOODLE. TASQUES





		Dates

		15 de setembre de 2017 de 12 a 14 h



		Idioma

		Català



		Modalitat

		Presencial



		Durada

		2 h



		Destinataris

		PDI



		Professorat

		Aina Torres



		Prerequisits

		Tenir experiència en l’ús de la plataforma Moodle







Metodologia



Aquest curs tindrà una durada de dues hores en una única sessió presencial. Aquesta sessió constarà, d’una banda, de l’explicació dels continguts del programa del curs i, de l’altra, es durà a terme una pràctica, com a exemple, per tal de veure les aplicacions didàctiques que se li poden donar, així com per familiaritzar-se amb la visió i els problemes que poden sorgir als alumnes.

Objectius





Conèixer l’activitat Tasca i les diferents configuracions que se’n poden fer

Aprendre a qualificar-les

Conèixer possibles usos pedagògics d’aquesta activitat

Competències

Continguts



		Competències que es treballaran



		



		Ser capaç d’usar l’eina Tasca de Moodle en la pràctica docent

		1. Què és una Tasca?

2. Tipus i opcions configurables de les tasques

3. Generació i enviament de tasques

4. Qualificació de tasques

5. Usos pedagògics de les tasques
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