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Dates 
 

 
Del 28 de novembre al 5 de desembre de 2017. 
Sessió presencial dia 28 de novembre de 12 a 14 h  

Idioma Català 

Modalitat Semipresencial (2 hores presencials i 4 hores a distància) 

Durada 6 h 

Destinataris PDI 

Professorat Isabel Torrandell Serra 

Prerequisits No n’hi ha 

 

Aquest curs serà semipresencial. Tindrà una durada de sis hores i serà totalment pràctic. Es farà una 
sessió presencial de dues hores per treballar els tipus i les característiques dels serveis destacats i gratuïts 
a l’actualitat, que permeten la creació d’imatges interactives. 

La resta de hores es treballaran a distància. Es posaran a l’abast dels assistents documents, videotutorials 
i recursos per tal de reforçar i completar els continguts explicats a la sessió presencial.  

Les eines de comunicació que s’utilitzaran durant el curs seran principalment el fòrum de Moodle, 
necessari per resoldre els dubtes que vagin sorgint i compartir el treball realitzat en el curs.  

 

· Conèixer els principals serveis gratuïts que permeten fàcilment la creació d’imatges interactives, com 
àlbums de fotografies temàtiques, gràfics interactius, imatges amb àudio, etc.      

· Aprofitar les possibilitats que ofereix aquest recurs didàctic a les assignatures de Campus Extens 

  
· Desenvolupar les destreses docents 

necessàries per introduir l’ús d’aquest 
recurs a les estratègies d’ensenyament i 
aprenentatge 

· Saber aplicar criteris per seleccionar, 
editar i compartir imatges interactives 

 

 

1. Coneixement de la llicència Creative 
Commons 

2. Introducció a la utilització de les 
imatges interactives: possibilitats 
educatives 

3. Disseny i creació d’imatges 
interactives: característiques 
tècniques 

4. Publicació i difusió de les imatges 
interactives 

 
Per tal d’obtenir el certificat d’aprofitament, s’haurà de realitzar la pràctica final obligatòria d’acord amb 
els terminis que la professora del curs indiqui en el cronograma. També es valorarà la participació en el 
fòrum del curs. 

PLA DE FORMACIÓ 2017
  

DISSENY I CREACIÓ D’IMATGES INTERACTIVES 
PER A USOS EDUCATIUS

 

Metodologia 

Competències  Continguts 

Objectius 

Avaluació, activitats i criteris  



PLA DE FORMACIÓ 2017 

DISSENY I CREACIÓ D’IMATGES INTERACTIVES PER A USOS EDUCATIUS



		

Dates



		

Del 28 de novembre al 5 de desembre de 2017.
Sessió presencial dia 28 de novembre de 12 a 14 h 



		Idioma

		Català



		Modalitat

		Semipresencial (2 hores presencials i 4 hores a distància)



		Durada

		6 h



		Destinataris

		PDI



		Professorat

		Isabel Torrandell Serra



		Prerequisits

		No n’hi ha





Metodologia



Aquest curs serà semipresencial. Tindrà una durada de sis hores i serà totalment pràctic. Es farà una sessió presencial de dues hores per treballar els tipus i les característiques dels serveis destacats i gratuïts a l’actualitat, que permeten la creació d’imatges interactives.

La resta de hores es treballaran a distància. Es posaran a l’abast dels assistents documents, videotutorials i recursos per tal de reforçar i completar els continguts explicats a la sessió presencial. 

Les eines de comunicació que s’utilitzaran durant el curs seran principalment el fòrum de Moodle, necessari per resoldre els dubtes que vagin sorgint i compartir el treball realitzat en el curs. Objectius





Conèixer els principals serveis gratuïts que permeten fàcilment la creació d’imatges interactives, com àlbums de fotografies temàtiques, gràfics interactius, imatges amb àudio, etc.     

Aprofitar les possibilitats que ofereix aquest recurs didàctic a les assignatures de Campus ExtensCompetències

Continguts



		Competències que es treballaran



		



		Desenvolupar les destreses docents necessàries per introduir l’ús d’aquest recurs a les estratègies d’ensenyament i aprenentatge

Saber aplicar criteris per seleccionar, editar i compartir imatges interactives



Avaluació, activitats i criteris



		1. Coneixement de la llicència Creative Commons

2. Introducció a la utilització de les imatges interactives: possibilitats educatives

3. Disseny i creació d’imatges interactives: característiques tècniques

4. Publicació i difusió de les imatges interactives







Per tal d’obtenir el certificat d’aprofitament, s’haurà de realitzar la pràctica final obligatòria d’acord amb els terminis que la professora del curs indiqui en el cronograma. També es valorarà la participació en el fòrum del curs.
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