
Presentació 

Actualment internet ofereix un gran ventall d’eines i recursos que permeten desenvolupar i potenciar 
el procés d’ensenyament-aprenentatge competencial. Aquests recursos son aplicatius-web que 

funcionen sense necessitat de tenir un programa específic instal·lat al nostre dispositiu. 
 

Al llarg del curs es presentaran diferents aplicatius-web (Eines 2.0) útils per a l’elaboració de 
material didàctic creat digitalment per fusionar visibilitat i usabilitat en l’actual, i futura, tasca com a 
docents 
 

Destinataris 

 

 

 

 

Aquest curs s’adreça als docents del col.legi Cor de Maria-Sant Josep (Sant Feliu de Guíxols) de les 
etapes d’Infantil, Primària i Secundària. 
 
Per poder realitzar aquest curs, serà necessari disposar d’un ordinador portàtil o similar amb accés a 
internet; a més de disposar d’una càmera, altaveus/auriculars i micròfon per a les sessions de 
videoconferències. 

 

Objectius 

 

 

 

 

 

 

• Conèixer les eines 2.0 presentades i les seves principals característiques. 

• Conèixer la utilitat de cada eina en la tasca com a docent i les seves possibilitats per a l’etapa o 
nivell en què es treballa. 

• Utilitzar eines 2.0 exposades en el curs creant material didàctic per reforçar i consolidar 
aprenentatges. 

• Crear, gestionar i compartir continguts amb els aplicatius presentats. 
• Reconèixer els avantatges i beneficis que aporta l'ús de la tecnologia en els processos 

d’ensenyament i aprenentatge. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continguts 
 
 

 

1. Presentació i familiarització amb l’entorn de les eines: Jigsawplanet, Educandy, Edpuzzle, Padlet i 
Liveworksheet 

2. Creació de material didàctic digital amb les eines 2.0 presentades. 

3. Integració del material didàctic creat a les possibles plataformes de cada centre escolar. 
 

 

 

Formador 
 

 

Joan Calvo. Mestre d'ensenyament Infantil i Primària al Col·legi Sant Andreu. Membre dels 

Departaments: TIC+C de l'ICE-UAB i iEARN-Pangea. Formador de docents en TIC-TAC. Consultor 
TIC de la FECC. 
 
 

 

Lloc de realització 

La formació es farà totalment online amb el Moodle de la Fundació de l’escola cristiana. Els 

participants rebran l’enllaç abans de l’inici. 

 

Calendari i durada 

Dates: Inici curs: 06/10/2020     Final curs: 15/12/2020 
Modalitat:  Mixta (Aules virtuals + teleformació) 
Horari aules virtuals:  
Durada: 10h (4h aules virtuals + 6h teleformació) 

 

 
 

 

 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya  

20143.01 
 

Curs aules virtuals + online (teleformació): 
Creació de materials amb contingut digital 

 

Del 6 d’octubre al 15 de desembre de 2020  



 

Preu i inscripció 
 
 

L’import d’aquesta acció formativa és de 1091,70€ per tot el grup (independentment del nombre de 
participants). Bonificació: 79,50€/participant. L'import total a bonificar, en cap cas superarà l'import 
total de la formació. 

 
Dates de la formació 

A partir d’una setmana abans de l’inici d’una formació NO ES POT CANVIAR CAP DATA (excepte en el cas 

que es tracti d’una causa de Força Major com ara malaltia o accident del formador, vaga general o qualse-

vol aspecte imprevisible que pugui afectar a la realització de la formació). En aquest darrer cas, cal que ho 

comuniqueu immediatament a la FECC.  

Si una formació rep una inspecció per part de FUNDAE (fundación estatal para la formación en el empleo) i 
detecten una incidència que no se’ls ha comunicat, l’escola no podrà recuperar la inversió econòmica. 

Assistència dels docents al curs  

Pel obtenir el certificat d’assistència cal que el docent hagi assistit a un 75% de les aules virtuals 

(classes a temps real). 

L'assistència del docent al curs també afecta a la seva bonificació: No podran ser objecte de bonifi-

cació les participacions que no arribin al 75% d’assistència de les aules virtuals del curs,  qui no hagi apro-

vat la part telemàtica,  i la participació dels Autònoms i les inscripcions en les quals el participant (particu-

larment) hagi pagat alguna quantitat. També cal que els docents s’ inscriguin al curs a través de la web. 

Documentació del curs  

Quant als participants: 

• Rebran el certificat d’assistència al curs una vegada acabat i ens hauran de retornar una còpia sig-
nada on posa “he rebut”.  

• Ompliran un qüestionari de valoració del curs des del moodle mateix. 

El formador tindrà penjat al Moodle: 

✓ Llistats d’assistència de cada sessió virtual que també haurà de signar i retornar-nos.  

✓ Un document d’avaluació final de l’aprenentatge 

✓ Full de valoració del curs 

A més, l’escola ens haurà d’enviar: 
-Fulls d'inscripció dels docents segellats i signats pel titular del centre (cada docent ha d'anar a la web de 
la FECC, i clicar Formació < Cursos en els quals la teva inscripció ha estat acceptada. Allà trobaran el seu 
historial i podran imprimir el full d'inscripció del curs que es tracti). 

- Cost salarial. Es pot utilitzar un sol full per a tots els participants de cada curs. Estava la plantilla adjunta 
al mail d’avís d’inscripció oberta que us vam enviar. 

- Formulari d'informació a la Representació legal dels treballadors. Estava la plantilla adjunta al mail d’avís 
d’inscripció oberta que us vam enviar. 


