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Dates 
 

 
Del 10 al 16 d’octubre de 2017 
Sessions presencials 10 d’octubre de 12 a 14 h 

Idioma Castellà 

Modalitat Semipresencial (2 hores presencials i 3 a distància) 

Durada 5 h 

Destinataris PDI 

Professorat Miriam Conde 

Prerequisits Usuaris amb coneixements en l’ús d’aplicacions web (Facebook, 
blogs, Google Drive, etc.) 

 

 

El curs té una durada de deu hores, repartides en una sessió presencials de dues hores i tres hores de 
treball autònom, en línia.  

En la primera sessió es treballarà breument el marc conceptual de la proposta, i després es passarà al 
treball pràctic amb l'eina i les diferents opcions d'ús que té. 

En les sessions en línia, es plantejarà la pràctica de l'eina, amb una proposició concreta per a l’ús en la 
docència. 

 

Aprendre a emprar Symbaloo per organitzar, gestionar i compartir el meu entorn d’aprenentatge digital  

  

Ser capaç de: 

· Identificar el meu entorn d’aprenentatge 
digital 

· Crear, organitzar i gestionar el meu 
entorn digital usant Symbaloo 

· Compartir el meu entorn d’aprenentatge 
digital 
 

 

 

1. Breu introducció al concepte 
d’identitat digital i identificació de 
l’entorn personal d’aprenentatge 
digital 

2. Coneixement de les possibilitats de 
Symbaloo en la pràctica docent 

3. Creació, organització i gestió del 
meu entorn digital usant Symbaloo 

4. Com compartir el meu entorn 
d’aprenentatge digital amb 
Symbaloo 

5. Analitzar en grup, les possibles 
aplicacions educatives i 
investigadores que té aquesta eina 

 

 
S’ha de tenir en compte que, per tal d’obtenir el certificat d’aprofitament, s’ha d’haver assistit a la sessió 
presencial i s’han d’haver realitzat totes les activitats proposades.   

PLA DE FORMACIÓ 2017

  ORGANITZA I COMPARTEIX CONTINGUTS WEB 
DE MANERA FÀCIL I VISUAL AMB SYMBALOO

 

Metodologia 

Competències Continguts 

Objectius 

Avaluació, activitats i criteris 

Avaluació, activitats i criteris 
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		Modalitat
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		Durada
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		Destinataris

		PDI



		Professorat

		Miriam Conde



		Prerequisits

		Usuaris amb coneixements en l’ús d’aplicacions web (Facebook, blogs, Google Drive, etc.)







Metodologia



El curs té una durada de deu hores, repartides en una sessió presencials de dues hores i tres hores de treball autònom, en línia. 

En la primera sessió es treballarà breument el marc conceptual de la proposta, i després es passarà al treball pràctic amb l'eina i les diferents opcions d'ús que té.

En les sessions en línia, es plantejarà la pràctica de l'eina, amb una proposició concreta per a l’ús en la docència.Objectius





Aprendre a emprar Symbaloo per organitzar, gestionar i compartir el meu entorn d’aprenentatge digital Competències

Continguts



		Competències que es treballaran



		



		Ser capaç de:

Identificar el meu entorn d’aprenentatge digital

Crear, organitzar i gestionar el meu entorn digital usant Symbaloo

Compartir el meu entorn d’aprenentatge digital





Avaluació, activitats i criteris

Avaluació, activitats i criteris



		1. Breu introducció al concepte d’identitat digital i identificació de l’entorn personal d’aprenentatge digital

2. Coneixement de les possibilitats de Symbaloo en la pràctica docent

3. Creació, organització i gestió del meu entorn digital usant Symbaloo

4. Com compartir el meu entorn d’aprenentatge digital amb Symbaloo

5. Analitzar en grup, les possibles aplicacions educatives i investigadores que té aquesta eina









S’ha de tenir en compte que, per tal d’obtenir el certificat d’aprofitament, s’ha d’haver assistit a la sessió presencial i s’han d’haver realitzat totes les activitats proposades.  
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