
Pla de treball del curs TicTac o 10 eines tecnològiques per a

millorar la docència

https://www.blanquerna.edu/ca/eines-20-la-competencia-digital-dins

-del-marc-referencia-docent

Formador: Xavier Medina Yrigoyen
Durada: Del 10 de juliol fins el 14 de juliol
El formador hi será connectat de 8.00 h a 14.00 h per resoldre dubtes del curs i
acompanyar en les tasques que autònomament l’alumnat aniran fent on line.

Treballarem en 3 Blocs de continguts

Els blocs de continguts s’aniran alliberant on line
a mesura que avanci la setmana.
(podreu veure els continguts en la pàgina web de
l’escola d’estiu)

Bloc-1: Imatge i So
Bloc-2: Crea continguts
Bloc-3: Crea entorns virtuals

https://www.blanquerna.edu/ca/eines-20-la-competencia-digital-dins-del-marc-referencia-docent
https://www.blanquerna.edu/ca/eines-20-la-competencia-digital-dins-del-marc-referencia-docent


1.- Avaluació i presentació de tasques.

3 tasques , 1 per cada bloc.
Dels 3 blocs a nivell d’avaluació us demanaré que de cada bloc creeu 1
producte/arxiu/link on line i que pengeu l’enllaç o l’arxiu en un site dins de la intranet
que us facilitarà Blanquerna.
El site on penjarem les tasques us facilitaría jo l’accés. En la gran majoria d’eines us
caldrà registrar (de manera gratuïta), i podreu elaborar alguna/es feina/es concreta/es.

Serà un site de treball de tot el grup d’alumnes, on hi tindreu el vostre apartat. Fer ús
del site per penjar tasques ens entrenarà a tenir des de l’inici del curs més habilitat per
l’ús de l’eina Site de Google.

Respecte a totes les eines comentar-vos que resultaria impossible en funció de les
hores, tenir un domini exhaustiu de totes les eines. que us mostraré, és per això que
voldria que tingueu una visió global de totes les eines de cada bloc, les estudieu, les
proveu, observeu possibilitats i us decidiu per focalitzar-vos en una del cada un dels 3
blocs que voldríeu fer servir en el futur. També podeu integrar vàries eines del bloc en
un sol producte o tasca de la feina penjada.

Itinerari de l’alumne
De cada bloc hem comentat que caldrà tria una eina a desenvolupar i a exercitar-la i
demostrar la seva aplicació a l’aula.
Us demanaria de les 3, només en 1 eina, una miniprogramació senzilla de l’itinerari
que seguiria l’alumne, com el faríeu treballar, què hauríeu preparat per tal que ell
pogués accedir a l’aprenentatge de l’eina, i quin tipus d’activitat d’aprenentatge li
demanaríeu relacionada amb un contingut que ell hauria de desenvolupar.

Fòrum
Caldrà participar també en el Debat fòrum per parlar-ne d’eines o de dificultats, o
valoracions vostres. Valoraré la participació.
Cal presentar les 3 tasques i 1 itinerari per optar a l'obtenció.



2.- Calendari - Dies de planificació i d’entrega. Videoconferència primer dia.

Inici del curs: Dilluns 10 de juliol fins divendres 14 de juliol.
Horari d’atenció i seguiment curs per part formador: de 8.00 a 14.00 h on line.
Dilluns 10 a les 9.00 h videoconferencia presentació curs.

Dates d’entrega:
Ben segur que tot ho podem perfeccionar més si tinguéssim més temps, però caldria
acotar el temps. Us aconsello respectar les dates d’entrega, és un suggeriment, per
facilitar-vos el temps global i aconseguir optimitzar els vostres esforços i no arribar al
final del curs amb el temps just.
Disposareu de video-tutorials de cada eina i les explicacions per iniciar-vos en el treball
de les mateixes.

El darrer dia per entregar les 3 tasques és el divendres,14 de juliol, fora d’aquest
termini la tasca no enviada o penjada no es comptarà.
Tot i aquesta data proposo una entrega de tasques pautada ja que anirem seguint un
ordre en el temari, i seria millor un cop acabat un bloc i treballar les eines presentar la
tasca. S’aniran publicant els blocs a mesura que avanci la setmana.

● Del dilluns 10 juliol fins el dimarts 11 de juliol treballarem BLOC 1 Imatge i
so. Entrega Tasca 1 durant tot el dimarts
11 de juliol entrega tasca bloc-1

● Del dimecres 12 de juliol fins dijous 13. Treballarem BLOC 2 Creació
continguts. Entrega de la Tasca - 2, durant tot el dia del dijous

● (el bloc 3 s’obrirà dijous)



● Del dijous 13 de juliol fins el divendres 14 de juliol
Treballem BLOC CREA ENTORNS VIRTUALS i entrega de la Tasca 3 durant tot el
divendres .

3.- Molt important: El feedback

● Com a formador estaré connectat sincrònicament de 8 a 14 h, és a dir, ja sigui
per correu electrònic, o per sistema de veu enregistrat que us mostraré per
facilitar la comunicació. En aquesta franja horària us podré resoldre dubtes que
tingueu o orientar-vos en les vostres tasques dins l’horari del dia que us he
comentat anteriorment.

● El cap de setmana no es considera dia lectiu pels professors en la tasca
docent. Us ho comento per informar-vos que no seran espais de comunicació
amb el formador.

● Si estem tots connectats us podré anar acompanyant quan estigueu provant
les eines i resoldre dubtes i generar el feedback adient per anar avançant.

Un cop s’acabi el curs podreu accedir lliurement als serveis de google amb usuari i
pasword i també al curs de Moodle, on tindreu els continguts i sessions.

Desig que ús sigui útil el curs.
Sóc mestre, i fa anys que imparteixo formació, us vull transmetre que us relaxeu, que
disfruteu, que no us sentiu pressionats pel temari, però que alhora sigueu visionaris de
vosaltres mateixos de quina/quines eines us calen a vosaltres més per invertir esforç
en la preparació i producte final de les tasques. Ben segur que les altres eines, també
les podreu dominar més o menys, i les tindreu en stand by, en el futur dins la intranet
de Blanquerna com a recursos.
Establir comunicació dins les franges horàries per mail, pel reproductor de veu, amb mi
i anar provant possibilitats será la millor manera d’anar avançant en el coneixement de
les eines



Estaré a la vostra disposició,us desitjo un bon curs !!!

Xavier Medina


