Formació contínua 3r trimestre
Disseny i planificació
Planificació de la docència híbrida (en línia)
10 i 14 de maig del 2021, de 10.00 a 11.30h.
Formadora: Carme Ruiz Bueno. Professora Titular del Departament de Pedagogia Aplicada
de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Dissenya la teva assignatura
Us proporcionem una sèrie d’enllaços d’altres universitats catalanes i internacionals sobre
aspectes del disseny de l’assignatura.

Metodologies
Estratègies per motivar l’alumnat en entorns híbrids d’aprenentatge
19 i 16 de maig i 3 de juny del 2021, de 12.00 a 14.00h
Formadora: Laia Arnau
Experiències i consells de professorat UPF sobre metodologies docents
Sèrie Acompanya't de les eines digitals de la UPF
https://www.upf.edu/web/eines-tic-docencia/acompanya-metodologies-ensenyament

Recursos i activitats formatives
Ús d’eines digitals per dissenyar activitats en contextos no presencials (en línia)
3, 4 i 11 de juny del 2021, de 15.30 a 17.00 h.
Formadora:Ingrid Mosquera, professora de la Facultat d’Educació de la UNIR

Escape Room i breakout educatiu: dissenyar experiències lúdiques d’aprenentatge
(en línia)

10 i 17 de juny del 2021, de 15:30 a 17:30h.
Formadora: Lucía López Cuenca

Experiències i consells de professorat UPF sobre eines digitals
Sèrie Acompanya't de les eines digitals de la UPF
https://www.upf.edu/web/eines-tic-docencia/acompanya-eines-digitals
FAQtoria respòn! Preguntes Freqüents sobre eines de l’Aula Global- Vídeo-FAQs
https://www.upf.edu/web/eines-tic-docencia/faq-aula-global

Avaluació
II Setmana d’Aula Global: AVALUACIÓ
Del 17 al 21 de maig del 2021, a les 11.00h, cada dia un webinar de 30 minuts.
Formadors: La Factoria-CLIK

El procés d’Autoavaluació i de l’avaluació entre iguals a través de l’aplicació de
rúbriques (en línia)
31 de maig i 2 de juny del 2021, de 15.30 a 17:30h
Formadores: Georgeta Ion i Cristina Mercader

Webinars avaluació
Si et vas perdre els webinars organitzats el 1r trimestre, encara pots aprofitar i formar-te!

Webinar: Qüestionaris d’avaluació Aula Global: nivell inicial
De forma asincrònica a través d’Aula Global (no cal inscripció)

Webinar Qüestionaris d’avaluació Aula Global: nivell avançat

De forma asincrònica a través d’Aula Global (No cal inscripció)

Webinar Què hem de tenir en compte per afavorir un feedback eficaç? Estratègies i
recursos per al disseny i implementació
De forma asincrònica a través d’Aula Global (No cal inscripció)

Material de suport
Experiències de professorat UPF sobre metodologies d'ensenyament-aprenentatge
Sèrie Acompanya't de les metodologies d'ensenyament-aprenentatge

Docència híbrida
Consulta la web

