Activitats de formació de l'AEIC
Presentació del curs
L’iPad a l’aula com a element
d’aprenentatge
Dates de realització del curs: 15 octubre al 28
novembre de 2014

1. El curs 30 hores, el preu és de 90€ i 60€, pels no socis i pels socis, respectivament.
2. Una vegada hàgiu omplert la inscripció, tot seguit indiqueu la data de l'ingrés de la taxa del
curs, a "secretariaAEIC@gmail.com" el nom i el codi del curs, el de la persona que el
realitzarà.
3. El pagament de la taxa del curs s'ha de realitzar a través del banc Sabadellatlantic
amb núm. de compte IBAN:ES98-0081- 5393-40-0001009203. La reducció pel fet de
ser soci és aplicable a TOTS els cursos inscrits.
4. Per inscriure's, cliqueu a sobre del curs que us interessi i, al final de la descripció
del mateix, hi trobareu l'enllaç per a fer-la.

Descripció

Codi del curs REC9300650
Nom del curs

L’iPad a l’aula com a element d’aprenentatge

Formador / Formadora Pere Castanyer Sardà
Tipologia Telemàtic
Hores totals del curs 30h certificades
Persones destinatàries Professorat de nivell no universitari de centres docents de
Catalunya
Previsió d'assistència 15 (màx 20)
(màx.)
Lloc web del curs http://aeic.xtec.cat
Preu
90 €
Socis 60 €

Obejectius generals del curs i prerequisitsAquest és un curs destinat a que els docents
treguin el màxim partit de la tauleta tàctil iPad a l'aula en la matèria
d'edició de continguts a l'aula i en el seu ús com a eina d’aprenentatge a
l’aula. És un curs que amplia els coneixements del curs “L’iPad a l’aula
com a eina pel docent” alhora ens proposa eines més a fons per a
treballar al aula i des del punt de vista d’element d’aprenentatge pels
alumnes.
La intenció és veure la capacitat de l'iPad en la creació de continguts didàctics i veure
totes les eines (en qualsevol format) que ens poden ajudar a crear continguts didàctics i a
usar-los.
Objectius de les sessions telemàtiques.
1.
2.
3.
4.
5.

Ipad com a eina educativa: Pel docent i per l'alumne.
Apendre a llegir amb iPad
Creant, editant i anotacions al iPad.
Esdevenint un autor digital.
iPad més matemàtic i científic.

Continguts i Mètodologia del curs
•

Tema 1: iPad com a eina educativa: Pel docent i per l'alumne.
Investigant nous models educatius
Implementant iPads per a un aprenentatge del segle XXI
Passar del text al multimèdia.
Cas real: Implantació iPads en una escola suïssa.

•

Tema 2: Apendre a llegir amb iPad
Estat actual
Lectures digitals per a joves estudiants
Llegint llibres amb GoodReader
Llegint llibres electrònicament
Obtenint llibres gratuïts
Entrant a l'era e-textbook.

•

Tema 3: Creant, editant i anotant documents.
Determinant objectius essencials
Prenent notes
Anotant PDF
Esbossos i notes a mà

•

Tema 4: Esdevenint un autor digital
Triant el format del ebook
Distribuint documents per a e-readers.
Utilitzant Book Creator per a autors principiants.
ScribblePress per a projectes simples.
Publicant amb iBooks Author.

•

Tema 5: iPad més científic i matemàtic
Explorant eines per l'investigació científica
iPad en aules d'investigació
Aplicacions web que podem utilitzar al iPad.

•

Tema 6: Altres àmbits d'ús en diferents matèries docents.

Explorant eines per a aules de música
Explorant altres matèries docents (idiomes, plàstica...etc)

Amb aquesta finalitat, es presentaran continguts cada 2 dies, on es crearan activitats per
a cada un d'ells. Les activitats es consideren obligatòries, per tal d'avaluar el correcte
assoliment de continguts.
Requeriments:
Internet de banda ampla.
Els docents inscrits han de tenir un iPad.
Haver cursat el curs anterior (Curs Iniciació al iPad per a docents I), no és
imprescindible però si molt recomanable
4. Anglès.També és necessari coneixement bàsics d'Anglès, ja que alguns continguts
o articles són en aquest idioma i es compagina amb el català a vegades
indistintament.
1.
2.
3.

Nota important:
Les activitats són obligatòries.
Es mostraran aplicacions de pagament i de gratuïtes. En cap cas s'obligarà a la compra
d'aquestes i l'autor no té cap interès tret del docent i de mostrar les opcions al respecte.
Metodologia del curs i pla d'avaluació

1. El curs és intensiu. A tal efecte es presentaran els continguts cada 2 dies, on es
crearan dos activitats per a cada un d'ells.
2. Les activitats d’aquestes unitats/blocs de continguts s’han de lliurar en els apartats
establerts a tal efecte dins del moodle en el temps establert.
3. També a cada unitat de contingut es crearà un entorn de debat específic a més a
més dels fòrums existents als curs, per tal d’incentivar l’interacció dels docents
acotada a un temari concret.
Aquests espais específics de debat, junt amb la participació als espais estàtics (com els
fòrums) i les aportacions obligatòries de les activitats de cada unitat de contingut,
conformaran el resultat de l’avaluació del docent per a assolir el curs.
Criteris d'Avaluació i grau de satisfacció

Per tal d'obtenir el certificat del curs s’ha d’haver seguit la metodologia del curs i assolits
els requisits mínims d’avaluació esmentats en el pla d’avaluació.
Aquests mínims són:
1. Haver entregat i participat en un mínim d’un 80% de les activitats proposades
pel formador i que conformen el pla d’avaluació.

2. Haver

omplert i entregat l’enquesta final de grau de satisfacció.

Inscripció: si estàs d'acord amb la descripció clica aquí

