DOCÈNCIA I AULA GLOBAL

Descripció del curs

El CLIK, conjuntament amb La Factoria+, elabora recursos formatius i informatius per a
l’Aula Global, la plataforma virtual de la UPF. Aquesta eina dóna suport a la docència
presencial i ofereix funcions innovadores per enriquir els processos d’ensenyamentaprenentatge.
El 2017 l’Aula Global s’ha implementat en un versió renovada, que presenta una
interfície amb un disseny més atractiu i és més usable i intuïtiva pel que fa a l’ús de
recursos i activitats.
El CLIK ha elaborat un material de formació i informació sobre l’Aula Global que us
permetrà optimitzar l'ús d'aquesta plataforma en les vostres assignatures.
Teniu a la vostra disposició una guia de recursos sobre l’AG, fitxes individuals que
expliquen de manera didàctica cadascun d’aquests recursos i també un curs en línia
estructurat en tres mòduls formatius que van d’un nivell bàsic a un nivell més avançat.
I, per tal que els docents pugueu adquirir la formació necessària des d’un punt de vista
pedagògic i tecnològic, us presentem el curs “Docència i Aula Global” en format no
presencial, flexible i que us permetrà millorar les vostres classes.
Destinataris
Aquest curs en línia va dirigit a tot el personal docent i investigador de la UPF, tant si es
tracta de professors novells o de nova incorporació com si es tracta de professors amb
més anys d’experiència docent però que volen millorar les seves habilitats amb l’ús de
l’Aula Global en la seva docència.
Objectius
Els objectius que es pretenen assolir en aquest curs són tant tècnics com pedagògics.
Mòdul 1: "Primers passos a l’Aula Global, per on començar"
Objectius
tècnics:

Objectius
pedagògics:

•

Utilitzar l’Aula Global a un nivell bàsic

•

Saber com penjar i publicar material a l’Aula:
pdf (recurs “penjar fitxes”) i vídeos (recurs
“Kaltura”)

•

Enviar missatges a través del recurs “Taulers
d’avisos”

•

Fer ús de les etiquetes en el disseny de l’AG

•

Dissenyar una AG orientada
l’aprenentatge de l’estudiant

•

Utilitzar l’AG com a banc de recursos i combinarla amb mètodes expositius i amb l’estudi
autònom

•

Reconèixer el model Flipped Classroom

a

facilitar
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Mòdul 2: "Un pas cap a la interacció. Com utilitzar l’Aula Global cap a un
model híbrid"
Objectius
tècnics:

•

Indagar cap a una Aula Global interactiva

•

Utilitzar l’eina Fòrum, Tasca (com a tasca simple, tasca
Turnitin i tasca Kaltura), l’eina Qüestionari i l’eina de
videoconferència Collaborate

Objectius
pedagògics:

•

Introduir les metodologies actives: modalitats pràctiques

•

Millorar el disseny de l’AG per tal de facilitar l’aprenentatge

•

Explicar com passar dels recursos a les activitats

Mòdul 3: "Un espai d’interacció i col·laboració. Un model 100% híbrid"
Objectius
tècnics:

Objectius
pedagògics:

•

Construir un model híbrid (semipresencial)

•

Utilitzar l’eina Wiki, Glossari i e-portafoli Mahara

•

Definir els entorns personals d’aprenentatge (EPA)

•

Dissenyar l’AG cap a un clima interactiu

•

Explicar el treball en grup

•

Explicar els mètodes centrats en l’estudiant: actius i
inductius

Metodologia
El curs està format per tres mòduls temàtics 100% en línia. Cada mòdul demana una
dedicació aproximada de dues hores.
L’estructura de cada mòdul és la següent:

Presentació

Per saberne més

Càpsules
docents

Tens
dubtes?

Materials
pedagògics

Materials
tècnics

Avaluació i
valoració
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Els mòduls no inclouen activitats obligatòries que els estudiants hagin de lliurar, ja que
del que es tracta és que el professor sigui capaç d’aplicar a la seva Aula Global els
continguts apresos i d’utilitzar la rúbrica per revisar si pot aplicar millores.

Calendari

La data d’inici del curs és el 5 de juliol del 2017, i estarà obert durant tot el curs
acadèmic 2017-2018

Avaluació

Hi ha tres nivells d’avaluació:
1. S’ha dissenyat un qüestionari d’autoavaluació amb preguntes tècniques i
pedagògiques que té com a objectiu avaluar si el participant ha comprès els
continguts transmesos a través dels vídeos i dels materials.
Pel que fa als mòduls 1 i 2, si el professor considera que té un nivell superior per
cursar aquests mòduls, pot respondre directament el qüestionari, i si el supera
pot passar als mòduls 2 o 3, respectivament.
2. S’ha dissenyat una rúbrica d’autorevisió per tal d’avaluar si els continguts que es
tracten en el mòdul s’estan aplicant a l’Aula Global dels professors participants.
3. Si us cal assessorament sobre temes pedagògics podeu contactar amb el CLIK, i
sobre temes tècnics podeu contactar amb La Factoria+

Certificació

En finalitzar cada mòdul formatiu el participant podrà sol·licitar un certificat
d’assoliment del mòdul. Per sol·licitar-lo cal haver respost satisfactòriament el
qüestionari d’autoavaluació del mòdul.

Contacte

Si necessiteu més informació o teniu qualsevol dubte, podeu adreçar-vos, per a
qüestions tècniques, a La Factoria+ (ja sigui presencialment a la Biblioteca/CRAI de
cada campus, electrònicament a través del CAU o bé per telèfon al 93 542 19 59), i per
a qüestions pedagògiques, al CLIK (a través d’un correu a clik.formacio@upf.edu o per
telèfon al 93 524 11 20). Teniu a la vostra disposició un equip de professionals
disposats a ajudar-vos i a facilitar-vos l’ús d’aquestes eines docents.

