
http://campusextens.uib.cat/formacio

FO
R

M
A

C
IÓ

C
A

M
PU

S 
EX

TE
N

S 
- 

U
IB

 V
IR

TU
A

L

Campus Extens
UIB Virtual

 
 
Dates 
 

 
Del 9 al 17 de novembre de 2017 

Idioma Català 

Modalitat A distància 

Durada 8 h 

Destinataris PDI 

Professorat Margarita Inaraja Ramón, Soledad Rodríguez Fortuny 

Prerequisits Tenir experiència en l’ús de la plataforma Moodle 

 

 

Aquest curs és totalment a distància i tindrà una durada de vuit hores. 

Es facilitarà als participants documentació explicativa sobre les diferents eines i el seu ús a l'hora 
d’afavorir l'avaluació entre iguals amb Moodle. Es desenvoluparan, autònomament, diversos exemples 
per tal d'assolir les habilitats necessàries per gestionar aquests tipus d'activitats. 

La tutorització es durà a terme a través de les diverses eines de comunicació de Moodle. 

 

· Conèixer l'eina Taller i configurar diferents estratègies de qualificació 

· Qualificació de la tramesa i qualificació de la tasca d'avaluació a l'eina Taller 

 

  

· Saber crear i gestionar una activitat de 
coavaluació 

· Qualificació de la tramesa i qualificació 
de la tasca d'avaluació a l'eina Taller 

 

1. L'eina Taller 

2. Estratègies de qualificació 

3. Qualificació de la tramesa i de la tasca 

4. Altres possibilitats 

 

Per obtenir el certificat d'aprofitament, s'hauran de realitzar les parts pràctiques proposades.  
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Dates



		

Del 9 al 17 de novembre de 2017



		Idioma

		Català



		Modalitat

		A distància



		Durada

		8 h



		Destinataris

		PDI



		Professorat

		Margarita Inaraja Ramón, Soledad Rodríguez Fortuny



		Prerequisits

		Tenir experiència en l’ús de la plataforma Moodle







Metodologia



Aquest curs és totalment a distància i tindrà una durada de vuit hores.

Es facilitarà als participants documentació explicativa sobre les diferents eines i el seu ús a l'hora d’afavorir l'avaluació entre iguals amb Moodle. Es desenvoluparan, autònomament, diversos exemples per tal d'assolir les habilitats necessàries per gestionar aquests tipus d'activitats.

La tutorització es durà a terme a través de les diverses eines de comunicació de Moodle.Objectius





· Conèixer l'eina Taller i configurar diferents estratègies de qualificació

· Qualificació de la tramesa i qualificació de la tasca d'avaluació a l'eina Taller

Continguts

Competències



		Competències que es treballaran



		



		· Saber crear i gestionar una activitat de coavaluació

· Qualificació de la tramesa i qualificació de la tasca d'avaluació a l'eina Taller

Avaluació, activitats i criteris



		1. L'eina Taller

2. Estratègies de qualificació

3. Qualificació de la tramesa i de la tasca

4. Altres possibilitats







Per obtenir el certificat d'aprofitament, s'hauran de realitzar les parts pràctiques proposades. 
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