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INFORMACIÓ GENERAL

PRESENTACIÓ

En el marc dels cursos formatius organitzats pel Grup d’Innovació Docent de l’FCJ

per al  curs 2016-2017, s’ha detectat la necessitat  de donar major difusió a les

tasques docents realitzades pel professorat de la URV i les noves tècniques que

s’incorporen.  En  aquests  sentit,  el  paper  preponderant  que  estan  adquirint  les

xarxes socials i les plataformes virtuals (tals com facebook, twitter, Wechat, etc. ) o

inclús l’ús generalitzat que es fa de la marca i sofware d’Apple entre l’alumnat i el

professorat  fa  necessari  difondre  la  tasca  docent  també  per  aquestes  xarxes  i

conèixer  quines  són  les  possibilitats,  amb  caràcter  general  desconegudes,  que

s’ofereixen.

Per tant, el curs va orientat a adaptar la docència a aquesta realitat social, en què

per a donar publicitat de la nostra tasca cal fer una immersió en el món virtual que

ens envolta, no només incorporant noves tècniques com la docència virtual, sinó

també aprenent  la  manera de  treure  el  major  rendiment  dels  recursos de  què

disposem a través seu.

OBJECTIUS

Els objectius principals del curs consisteixen en:

- Conèixer  les  possibilitats  que,  com a docents,  posen al  nostre  abast  les
xarxes socials i plataformes virtuals.

- Aprendre com les xarxes socials i  les plataformes vituals  socialment més
utilitzades poden ajudar a treure el major rendiment possible dels recursos
docents.

- Contribuir a donar la major difusió que es pugui de la tasca docent que es
realitza a la URV a través d’aquestes xarxes i plataformes.



CONTINGUTS

Els continguts del curs comprenen els següents apartats:

1. Regles bàsiques per a conèixer les principals xarxes socials de difusió del
coneixement i com accedir a elles

2. Instruccions per a la difusió de la tasca docent a través seu

3. Eines per a la realització d’activitats docents (grupals o individuals) per part
de l’alumnat, així com per a la comunicació entre alumne i professor

METODOLOGIA 

Es planteja un curs teòric-pràctic de 3 h de durada.

En una primera part de la sessió es pretén formar al professorat en l’accés i ús a les
xarxes socials i plataformes virtuals socialment més conegudes i utilitzades en la
pràctica.  Creiem  que  el  caràcter  virtual  del  curs  i  el  desconeixement  de  com
adaptar l’ús d’aquestes xarxes a la tasca docent per part del professorat requereix
que el millor mètode per a aconseguir els objectius esperats és que, a mesura que
es donin les instruccions que cal seguir per a una correcta utilització d’aquestes
plataformes,  simultàniament  el  professorat  posi  en  pràctica  allò  que  se’ls  va
explicant en el seu ordinador, de manera que així resulti molt més senzill detectar
els possibles dubtes o problemes que els poguessin sorgir en un futur i garantir que
el professor sabrà fer-ne ús posteriorment pel seu compte.

Un  cop adquirides  les  nocions  bàsiques,  s’aprofundirà  individualment  en quines
possibilitats ofereix cadascuna de les diferents xarxes i plataformes i quines són les
finalitats per a les que és més adequat l´ús d’una o altra.


