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PQ 2024 6 Competències STEAM i competència digital

Destinataris
1- Professorat d'ensenyament secundari.
2- Professorat d'ensenyament primari.
(Feu constar a la sol.licitud el nivell educatiu o cicle on impartiu docèncai)

Requisits
Professorat d'ensenyament secundari.
Professorat d'ensenyament primari.

Criteris de selecció
Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:
1. L'ordre de preferència que figura a l'apartat de DESTINATARIS.
2. L'ordre d'inscripció.

Objectius
Conèixer i adquirir un domini mínim, pràctic i crític d'una selecció d'eines imprescindibles per treballar en contextos
de confinament total o en situacions de semipresencialitat. Ser capaç de dissenyar dinàmiques i seqüències
didàctiques apropiades als nous reptes.
Adquirir les habilitats necessàries per a millorar la competència digital docent en les següents àrees i nivells:
Àrea 3: Creació de continguts digitals i integració i reelaboració de continguts digitals (Nivell B- Intermedi)
Àrea 5: Resolució de problemes i innovació i ús de la tecnologia de forma creativa (Nivell B-Intermedi)

Continguts
Fòrums audiovisuals amb Flipgrid.
 Edpuzzle, o com treballar temes i conceptes a partir de vídeos propis o obtinguts de Youtube i altres plataformes.
 Realització i gestió de vídeoconnexions amb Google Hangout, Google Meet, Jitsy o Zoom.
Plantejaments didàctics amb Google Classroom i G-Suite.
 Proposta final: projecte personalitzat en què, a partir del que s'ha treballat durant la formació, es plantejarà una
proposta d'aplicació pràctica amb l'alumnat.
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Metodologia
La formació es desenvoluparà seguint dues dinàmiques: la primera, asíncrona, des del Moodle de la formació amb
tasques per treballar els diferents continguts.
La segona, sincrònica, a partir de vídeo connexions d'assistència obligatòria per el seguiment de la formació i
retroacció personalitzada.
 Disseny d'una proposta didàctica amb continguts relacionats amb la formació.
Compartir les experiències i posada en comú.

Transferència
Disseny i implementació amb l'alumnat de la proposta didàctica que contempli aspectes relacionats amb els
continguts treballats.

Calendari
Treball online: del 18 de gener al 27 de març. 
Videoconnexions: 23 i 30 de gener, 6 de febrer i 27 de març.

Lloc
Entorn virtual d'aprenentatge (Moodle) i videoconferències.
En aquesta formació es treballaran eines i metodologies  efectives en temps de confinament i semiconfinament.
Veurem exemples d'aplicació real a les aules i aprendrem a dissenyar les nostres pròpies activitats. La dinàmica és
essencialment pràctica i combina la no presencialitat sincrònica amb dinàmiques asíncrones. 

Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 18 de desembre de 2020 a dia 11 de gener de 2021 de la manera següent:

1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d'usuari, no
podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l'esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau
Sol·licitud cursos i seleccionau CEP Eivissa.

2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l'apartat INSCRIU-TE de l'activitat i emplenau tots els camps del
formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d'acord amb la vostra situació actual si s'escau, especialment el
centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar
la inscripció i la llista d'espera.

3. La llista d'admesos provisional es publicarà dia 12 de gener de 2021. Podreu consultar si heu estat admesos
cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l'esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos
seleccionant CEP D'EIVISSA. La llista d'espera, si s'escau, es publicarà també a la mateixa pàgina. 

4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència del 12 al 14 de gener a
l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini implicarà
la pèrdua de plaça.

5. La llista d'admesos s'actualitza automàticament en confirmar la inscripció.

6. La llista definitiva de participants es publicarà dia 15 de gener.

IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l'activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de
participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

Avaluació i certificació
Assistència obligatòria a les vídeo connexions esmentades.
Superació del projecte final a partir d'aquests criteris: La inclusió en el projecte final personalitzat d'una no vàries de
les eines treballades durant la formació.
 L'adequació de l'activitat i l'avaluació proposada pel que fa al context, les edats i les competències que es volen
treballar.
 La qualitat, coherència i viabilitat de la proposta.
 Realització del qüestionari de valoració de la formació al portal del personal.

Coordinació i informació
Montse González Vera (mgvera@cepeivissa.cat)
Assessora de l'àmbit de les TIC
Cep Eivissa
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Formador
Ramon Barlam Aspachs

Mestre i professor català, especialitzat en l'ús educatiu de les TIC i en l'atenció a la diversitat a
l'ESO. Ha exercit la docència en totes les etapes educatives, des d'infantil fins a ensenyament
superior. Actualment treballa a l'INS Cal Gravat de Manresa i com a formador a la UAB.

Va ser uns dels promotors a Catalunya de la xarxa iEARN que des del 1988, fomenta la
realització de projectes telemàtics cooperatius entre centres d'ensenyament d'arreu del món.
Ha participat en diverses formacions sobre les TIC a l'ensenyament tant a Catalunya, l'Estat
espanyol i altres països.

 Ha coordinat els suplements TIC de les revistes Guix i Aula d'innovació educativa i publicat articles a les principals
revistes d'educació; Cuadernos de Pedagogía, Perspectiva Escolar i Escola Catalana. Ha participat en la publicació de
5 llibres.

Àrea:         Totes                           Modalitat:         Formació         per         àmbits
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