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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ FORMATIVA

1. PRESENTACIÓ

Activitat de formació per a l’ús del Moodle en les assignatures virtuals del
nou màster d’envelliment i salut.

2. OBJECTIUS

L’objectiu general de la formació és que els professors coneguin el potencial
del Moodle en la docència de les assignatures virtuals de la titulació i es
familiaritzin  amb les  oportunitats,  les  eines  i  les  funcions  proveïdes  per
l’Entorn Virtual de Formació i els serveis TAC de la URV per tal de capacitar-
se per gestionar una assignatura virtual del màster.

Els objectius concrets de la formació són:

- Conèixer les particularitats de la comunicació en contextos virtuals
- Identificar la millor eina de comunicació per cada cas i ser capaç 

d’utilitzar-la
- Mantenir les activitats d’aprenentatge a Moodle
- Avaluar quantitativa i qualitativament a Moodle
- Mantenir els recursos d’aprenentatge a Moodle

3. CONTINGUTS

- Comunicació en contextos virtuals

- Ús de l’Adobe Conect

- Ús del fórum

- Actualització del llibre

- Manteniment de tasques

PROFI245-Docència Virtual al Màster d’envelliment i
salut: Ús del Moodle en entorns semipresencials

Tipus d’activitat Curs
Impartit per SRE
Hores a 
certificar:

8

Places: 20
Dates: 
Hora: 
Lloc:

18-19 Juliol 2017
9-13
Aula I3004 (Facultat de Medicina i Ciències de la Salut)
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- Manteniment del qüestionaris

- Avaluació quantitativa i qualitativa a tasques

- Avaluació quantitativa a fòrums

4. METODOLOGIA

Aquest curs s’impartirà de forma virtual a través de la plataforma Moodle de
la URV.

La metodologia tindrà com a base la lectura i visualització de materials que
serveixen de suport al participant per realitzar les activitats pràctiques que
realment l’ajudaran a assolir els objectius fixats.

Per  tal  d’introduir  als  estudiants  als  temes  del  curs  i  presentar  la
metodologia de treball es farà una primera sessió introductòria presencial.

5. AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ 

L’assoliment  es  certificarà  en  base  a  la  realització  de  les  activitats
plantejades

6. DESTINATARIS

Professors de màster


