Fundació Escola Cristiana de Catalunya (A.F.128)
Inscripció gratuïta, curs subvencionat

La gamificació en l’aprenentatge
Del 28 de gener al 18 de febrer de 2019
Codi AF:
Programa:
Família Professional:
Àrea Professional:
Modalitat:
Durada:
Dates:
Horari:

128
Sectorial: Educació i Formació
Serveis socioculturals i a la comunitat
Formació i Educació
Presencial
20h
28 gener, 4, 11 i 18 de febrer de 2019
Dilluns de 9.00 a 14.00 hores

Presentació
El curs introduirà els assistents en el poder del joc i la gamificació i les possibilitats que ofereix en el món
educatiu. Es tracta d’una formació molt pràctica, amb el joc com a element principal i on es realitzaran
activitats que permetin consolidar tots els coneixements en base a la realitat dels participants.

Destinataris
Docents de diferents etapes que estiguin interessats a incorporar la gamificació en la seva tasca.

Objectius
Conèixer les oportunitats educatives que ofereix el joc en l’educació
Saber què són els centres de recursos lúdics
Aprendre com n’és, d’important, triar els jocs a partir dels objectius pedagògics que es volen treballar
Adquirir una visió àmplia dels jocs a partir de l’anàlisi de les diferents classificacions del joc
Analitzar el paper de l’educador durant tot el procés del joc
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Continguts
1.
2.
3.
4.
5.

La gamificació com a eina educativa emocional
El cercle màgic
Introducció - Motivacions associades
Dissenyem un sistema de gamificació - El joc a l’aula
Disseny d'un sistema de gamificació

Formadora
Noemi Blanch, llicenciada en Pedagogia, gestora de projectes i actualment formadora i consultora de
gamificació. Col·laboradora de Marinva, empresa que desenvolupa propostes pedagògiques de diferents
sectors especialment dirigides a escoles que permeten la transmissió de coneixement i d’experiència a
partir d’una activitat lúdica.

Lloc de realització
A la seu de la FECC. Carrer dels Àngels, 18, 4t. 08001 Barcelona.

Mapa del lloc

Qui pot realitzar el curs i documentació requerida
-

Treballadors en actiu
 Fotocòpia DNI/NIE
 Telèfon de contacte
 Fotocòpia de la nòmina (sencera) de dos mesos o un abans de l’inici del curs

-

Autònoms
 Fotocòpia DNI/NIE
 Telèfon de contacte
 Fotocòpia d’un rebut d’Autònoms de dos mesos o un abans de l’inici del curs

- Aturats
 Fotocòpia DNI/NIE
 Telèfon de contacte
 Fotocòpia del Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació (DARDO) vigent
en la data d’inici del curs
Aquesta documentació l’haureu de lliurar abans de l’inici del curs, dins el plaç que se us indiqui una
vegada hagueu sol·licitat plaça a través de la web de la FECC.

Inscripció
- Les sol·licitud de plaça a aquesta acció formativa cal fer-la a través del formulari que trobareu a la
web de la FECC en l’apartat de Formació. www.escolacristiana.org Trobareu el cursos ordenats per
data d’inici.
- El període hàbil d’inscripció es clourà quan ja no quedin places disponibles.
- Cal evitar tota baixa posterior als 7 dies abans de l’inici del curs, ja que difícilment podrà ser
substituïda comportant, així, un important perjudici per al col·lectiu beneficiari d’aquestes accions. En
cas de baixes no avisades es tindrà en compte de cara a futures sol·licituds de plaça a altres cursos.
Preu
-

Aquesta acció formativa subvencionada per el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i
per el Ministerio de Empleo y Seguridad Social és gratuïta per als participants.

Prova final i certificació
Cal fer una prova final del curs, que donarà dret o no al certificat d’aprofitament per part del participant.
-

Si el participant assisteix al 75% del curs i supera la prova final: Certificat d’Aprofitament
Si el participant assisteix al 75% del curs i no supera la prova final: Certificat d’Assistència
Si el participant no assisteix al 75% del curs: no té certificat
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http://blogs.escolacristiana.org/formacio
Accediu a l’Espai de Formació de la Fundació Escola Cristiana per veure un llistat de tots els cursos amb inscripció oberta.
Per inscriure-us als cursos haureu d’estar registrats com a usuaris al web de la Fundació. Si no ho esteu caldrà que tramiteu l’alta
d’usuari al web www.escolacristiana.org, a la secció “Serveis bàsics”, apartat “Alta d’usuaris”.
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