
Conèixer les funcionalitats bàsiques que disposen els cursos de Moodle i aprendre a muntar-los i
a utilitzar-los

Conèixer les funcionalitats bàsiques de les eines de videoconferència i aprendre a dinamitzar les
sessions síncrones

Saber-se moure pel curs de Moodle amb facilitat
Conèixer els rols de professor i d’estudiant, què poden fer i què no i què s’espera de cadascú
Saber escollir els recursos i les activitats més adequades en funció del curs que es vol crear i la
seva metodologia
Ser capaç de crear els recursos i les activitats bàsiques de Moodle
Saber configurar el qualificador de Moodle
Donar les estratègies necessàries per poder resoldre els dubtes sobre Moodle
Aprendre a dinamitzar les sessions de formació remotes
Conèixer com estimular l’aprenentatge mitjançant dinàmiques lúdiques
Reflexionar sobre les oportunitats que ofereix la tecnologia en una sessió virtual
Aprendre tècniques bàsiques de presentacions, estructurar el contingut i la posada en escena
Conèixer les funcionalitats necessàries de les eines de videoconferència (zoom o teams)

CURS CAPACITACIÓ EN DOCÈNCIA EN
LÍNIA PER A FORMADORS 
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OBJECTIUS GENERALS
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Durada:  8 HORES
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS



Mòdul 1 - Plataforma de e-learning Moodle

1.Informació general
Usuaris de Moodle
Organització del cursos de Moodle:
columnes, blocs, seccions, activitats,
recursos, qualificador
Missatgeria
Llista de participants
Modes de visualització: edició activada i
desactivada
Botons d’edició dels recursos i activitats
Gestió de les seccions
Barra d’eines
Punts a tenir en compte sobre accessibilitat

2. Recursos
Definició
Presentació dels recursos disponibles
Etiquetes
Pàgines
Arxius
 

3. Activitats
Definició
Presentació de les activitats disponibles
Fòrums. Com a activitat i com a eina de
comunicació
Tasques
Qüestionaris
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PROGRAMA
4.    Qualificació i seguiment

Configuració del qualificador
Qualificació de les activitats
Exportar qualificacions
Informes dels alumnes
 

 Mòdul 2 - Eines de videoconferència

1. Eines de videoconferència
Eines de videoconferència
Zoom
Microsoft Teams

 
Mòdul 3 - Dinamització de les sessions

1. Tècniques de dinamització de les classes
El cicle de Kolb. Experimentar, reflexionar i
conceptualitzar
El joc com a element d’aprenentatge
El treball en grups
La tecnologia al servei de la participació i
l’aprenentatge

2.    Tècniques bàsiques de presentacions
La preparació del contingut
Tipus de continguts
Estructurar el contingut
La presentació escènica
Elements tècnics a tenir en compte
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Durada:  20 HORES
 


