Curs moodle per al professorat de centres de música i de dansa

Finalitat del curs: Formar al professorat d’escoles de música, escoles de dansa, conservatoris i
centres autoritzats de grau professional de música i de dansa en l’entorn moodle.
Dates: Del 16 d’octubre al 30 novembre de 2017
Dates d’inscripció: del 25 de setembre al 10 d’octubre, posteriorment s’avisarà de l’assignació de
plaça.
Enllaç a la inscripció
Nombre d’hores: 30 hores
Reconeixement: Aquest curs està reconegut pel Departament d’Ensenyament. Les persones que el
realitzin i obtinguin una avaluació favorable obtindran un certificat de 30h de formació.
Nombre d’alumnes: màxim 30 alumnes. Es confirmarà l’adjudicació de plaça abans de l’inici del curs.
(en cas de que nombre d’inscripcions superi el nombre de places disponibles, s’adjudicaran per odre d’inscripció)

Destinataris: Professorat d’Escoles de música, Escoles de dansa, Conservatoris de música,
Conservatoris de dansa, Centres autoritzats d’Ensenyaments de grau professional de música,
Centres autoritzats d’Ensenyaments de grau professional de dansa, Centres integrats de música i
Centres integrats de dansa.
Requisits: Per a poder realitzar aquest curs és indispensable tenir activat el correu personal de l’xtec.
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.
Les persones que no el tinguin activat no podran accedir a la plataforma moodle des d’on es fa el
curs, ja que és l’identificador que es demana per entrar-hi.
Objectius:
1. Promoure l'ús de les tecnologies a les aules dels centres de música de règim especial.
2. Desenvolupar estratègies relacionades amb la competència digital i comunicativa a través del
treball en línia.
3. Conèixer i fer servir les possibilitats bàsiques de l'entorn virtual d'aprenentatge Moodle com a
eina d’organització de l’activitat didàctica.
4. Construir una unitat didàctica funcional per utilitzar amb alumnat des d'una aula virtual
construïda amb Moodle.
Continguts: Els continguts s’organitzaran en 5 blocs:
Mòdul 1: Presentació
 Creació del perfil
 Familiarització amb l’entorn moodle: fòrums i debats
Mòdul 2: Com és l'entorn Moodle
 Breu guia del campus virtual
 Els paràmetres del curs
 Els blocs laterals
 L'espai de fitxers
Mòdul 3: Els principals recursos
 Com enllaçar recursos
 Com crear recursos
 Elements multimèdia
 Organitzar els recursos

 Participants del curs
Mòdul 4: Com proposem activitats?
 Dels resums als wikis
 Les activitats en Moodle
 Més activitats…
 Eines per al seguiment
Mòdul 5: Construir i compartir unitats didàctiques
 Eines per a la planificació
 Desar i restaurar cursos
 Compartir
Metodologia: Curs no presencial en que totes les activitats estaran relacionades amb els
ensenyaments de música de règim especial. És treballarà en la mateixa plataforma moodle
(Odissea).
Formadora: Mireia Martin Marty, professora de l’IEA Oriol Martorell
Avaluació:
 Avaluació de l’aprofitament: Participació als diferents fòrums i lliurament de les activitats
proposades.
 Avaluació de la satisfacció: Al darrer mòdul es passarà una enquesta valorant el curs i la
persona formadora.

