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Dates 

 
Del 4 al 15 de desembre de 2017 

Idioma Català 

Modalitat A distància 

Durada 8 h 

Destinataris PDI 

Professorat Margarita Inaraja, Maria R. Pérez  

Prerequisits No n’hi ha 

 

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

Es facilitarà als participants informació variada sobre recursos d’aprenentatge mòbil, aplicacions i 
estratègies. Es proposaran diverses activitats relacionades amb els continguts.  

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

 
· Conèixer característiques bàsiques generals dels dispositius mòbils 

· Cercar i/o crear continguts per a la tasca docent 

· Cercar, avaluar i utilitzar aplicacions en la tasca docent 

 

  
· Ser capaç d'incorporar aspectes de 

l'aprenentatge mòbil a la tasca docent 

 

1. Introducció als dispositius mòbils 

2. Recursos i aplicacions 

 

 

 

Per obtenir el certificat d'aprofitament, s'haurà de dissenyar una activitat de classe que utilitzi qualque 
característica o aplicació mòbil. 

 

PLA DE FORMACIÓ 2017

  APRENENTATGE AMB DISPOSITIUS MÒBILS: 
RECOMANACIONS BÀSIQUES I GUIES GENERALS 

Metodologia 

Competències Continguts  

Objectius 

Avaluació, activitats i criteris 



PLA DE FORMACIÓ 2017 

APRENENTATGE AMB DISPOSITIUS MÒBILS:

RECOMANACIONS BÀSIQUES I GUIES GENERALS



		

Dates

		

Del 4 al 15 de desembre de 2017



		Idioma

		Català



		Modalitat

		A distància



		Durada

		8 h



		Destinataris

		PDI



		Professorat

		Margarita Inaraja, Maria R. Pérez 



		Prerequisits

		No n’hi ha







Metodologia



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

Es facilitarà als participants informació variada sobre recursos d’aprenentatge mòbil, aplicacions i estratègies. Es proposaran diverses activitats relacionades amb els continguts. 

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





Conèixer característiques bàsiques generals dels dispositius mòbils

Cercar i/o crear continguts per a la tasca docent

Cercar, avaluar i utilitzar aplicacions en la tasca docent

Competències

Continguts



		Competències que es treballaran



		



		Ser capaç d'incorporar aspectes de l'aprenentatge mòbil a la tasca docent

Avaluació, activitats i criteris



		1. Introducció als dispositius mòbils

2. Recursos i aplicacions











Per obtenir el certificat d'aprofitament, s'haurà de dissenyar una activitat de classe que utilitzi qualque característica o aplicació mòbil.
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