
 

 
Curs Tecnologies digitals a les escoles de música 

 
 
Finalitat del curs: 
Donar a conèixer les bases tecnològiques, plataformes i aplicacions dels dispositius mòbils i la seva 
aplicació en els ensenyaments de les escoles de música.  
 
Destinataris: 
Professorat d’Escoles de música autoritzades pel Departament d’Ensenyament i Centres integrats de 
música. 
 
Modalitat del curs:  
Curs de 20 hores: 15 presencials i 5 de treball telemàtic 
 
Reconeixement: Aquest curs està reconegut pel Departament d’Ensenyament. Les persones que el 
realitzin i obtinguin una avaluació favorable obtindran un certificat de 20h de formació. 
 
Dates: 7 i 21 d’octubre i 18 de novembre de 2017 
 
Horari: de 9 a 14 h 
 
Lloc: Conservatori municipal de música de Barcelona. Carrer del Bruc, 110 - 112, 08009 Barcelona  
 
Dates d’inscripció:  del 25 de setembre al 3 d’octubre 
 
Enllaç a la inscripció 
 
Requisits: En aquest curs es treballarà en Google Classroom, per tant serà indispensable tenir activat un 
correu gmail. A més es recomana tenir el correu personal de l’xtec a efectes d’inscripció i reconeixement. 
Tots els docents poden tenir un correu xtec. En cas que no se’n disposi cal sol·licitar-lo a través d’aquest 
enllaç: Alta d’usuari xtec. 
 
Objectius de la formació: 

1. Potenciar l’ús de les tecnologies digitals a les escoles de música. 
2. Conèixer les bases tecnològiques dels dispositius mòbils.  
3. Conèixer les possibilitats que ens ofereixen diferents dispositius mòbils en els ensenyaments de 

les escoles de música. 
4. Donar a conèixer diferents eines de comunicació en la gestió d’aules 
5. Donar a conèixer les possibilitats de la plataforma Toolbox.  
6. Conèixer les possibilitats d’aplicacions en el treball de la música. 
7. Possibilitats de la gamificació i de l’aprenentatge basat en el joc en els ensenyaments de les 

escoles de música.  
 
Continguts: 
Els continguts s’organitzaran en 5 blocs 
 

Bloc 1 
 

Bases tecnològiques 

Bloc 2 
 

Gestió de grups i aula 

Bloc 3 Toolbox 
 

Bloc 4 Aplicacions per al treball de la música 
 

Bloc 5 Gamificació i aprenentatge basat en el joc 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8Ryul2GKxAC9fDYf8L_Ne7zGFy2dP8QaW22ShWZGlB0MYaQ/viewform
http://xtec.gencat.cat/ca/at_usuari/gestio/altausuari/


 

 
Formadors:  

 Alexis Constans 

 Ramon Pavia Sala 
 
Avaluació: 

- Assistència a un mínim del 80% del curs. 
- Avaluació de l’aprofitament:  

o Aplicació de les tecnologies presentades en la pròpia aula. 
o Participació activa en totes les propostes del curs 

- Avaluació de la satisfacció:  
o Respondre a una enquesta valorant l’aplicabilitat de les eines presentades al curs i les 

persones formadores.  
 


