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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ FORMATIVA 

 

Descripció 

Vivim en una societat on els dispositius mòbils s’han convertit en una extensió de les persones. Els 
utilitzem amb finalitats diverses i, donada la versatilitat de les aplicacions i eines de les que disposen, 
sovint costa limitar-ne el seu ús. Aquest fet genera especial controvèrsia quan es tracta del món educatiu. 
Constantment emergeix la discussió sobre si es pot treure profit per a educar o si caldria prohibir l’entrada 
dels mòbils a les aules. Pel que fa al nivell universitari, i prenent com a referència estudis recents sobre la 
qüestió, sabem que els dispositius mòbils constitueixen un element motivacional i que permeten la posada 
en pràctica d’algunes tendències en educació com són l’aprenentatge ubic, situat i significatiu. El que aquí 
proposem és intentar treure profit dels avantatges que ens ofereix aquesta tecnologia per a facilitar 
l’ensenyament i l’aprenentatge. En aquest curs posarem les bases per al disseny d’activitats amb 
dispositius mòbils sota una perspectiva fonamentada.  
 
Objectius 

- Comprendre el canvi de paradigma que representa l’ús de dispositius mòbils en educació. 

- Reconèixer les possibilitats i dificultats en l’aplicació de l’aprenentatge mòbil a l’aula. 

- Explorar apps i dispositius que permetin un aprenentatge flexible, personalitzat i ubic. 

- Aprendre a dissenyar activitats amb dispositius mòbils. 

Continguts  

- L’aprenentatge mòbil: definició, possibilitats i dificultats. 

- Eines i apps per a dissenyar activitats amb dispositius mòbils. 
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Mobile learning: utilitzem els dispositius mòbils per a ensenyar i aprendre 

Tipus d’activitat Curs online  

Impartit per Ingrid Noguera. Investigadora i dissenyadora instruccional especialitzada en e-

learning. Universitat Oberta de Catalunya 

Durada 10 hores 

Places 20 

Dates 3 al 17 de febrer de 2020 

Hora Online  

Lloc Campus virtual de la URV 

Destinataris Professors universitaris, amb coneixements de les eines web 2.0, que vulguin 

explorar les possibilitats d’ús dels dispositius mòbils per a l’ensenyament-

aprenentatge. 

Idioma Català 
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- Experiències reals d’aprenentatge mòbil. 

Metodologia 

Es combinarà l’ús de recursos en diferents formats per a l’aprofundiment en la temàtica amb activitats de 
reflexió i pràctica aplicada als contextos formatius de cada participant. 
 

Avaluació i certificació  

Les persones que realitzin totes les activitats obligatòries rebran un certificat d’assistència i aprofitament. 

 

 

 
 


