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Descripció 

Aprèn a fer servir les tauletes digitalitzadores a la teva docència. Aquest dispositiu t’ajudarà a digitalitzar 

en directe tot el que, habitualment, s’anotaria a la pissarra de l’aula perquè tots els estudiants (presencials 

i virtuals) segueixin les explicacions del professorat. Aquest webinari consta de dues parts diferenciades: la 

primera, on s’explorarà l’ús tècnic i aplicabilitat amb diversos programaris i, la segona, on s’explicarà una  

experiència de pràctica docent amb l’ús d’aquesta eina i es facilitarà un temps per poder experimentar amb 

els dispositius. 

Objectius 

- Conèixer les característiques tècniques de les tauletes digitalitzadores. 

- Realitzar la instal·lació i configuració de la tauleta digitalitzadora. 

- Utilitzar la tauleta digitalitzadora en diversos programaris disponibles de la URV (Power-Point, 

Pissarra Teams, OneNote,...) 

- Conèixer una experiència d’èxit en l’ús de la tauleta digitalitzadora en la docència. 

 

Taller sobre l'ús de la tauleta digitalitzadora per la docència presencial. 

Codi 01TI0041-5 

Modalitat Híbrid. S’ofereixen unes places per assistir de manera presencial i poder fer ús dels 

dispositius, però també pots seguir la formació a distancia. 

Dates 27/09/2022 

Hora 10h 

Durada 1:30h (primera part teòrica i explicació de l’experiència + segona part pràctica 

presencial). 

Lloc Aula de formació del CRAI Sescelades (primera planta).  

Serà retransmès per MS Teams (enllaç a la sala) 

Places 10 places per assistir presencialment i il·limitades per assistir online.  

Destinataris PDI 

Impartit per Dr. Jordi Duch Gavaldà i Dra. Cristina Urbina 

Idioma Català 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGFmMWU3MjktYTQ0Ni00NDA3LWFhNTEtODEyNzQ4ZDY1OGMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f311296b-3e82-4c4e-82a9-a8e403a42b11%22%2c%22Oid%22%3a%224582a7ad-201f-4b58-9e1c-0b3c61f99cb5%22%7d


Institut de Ciències de l’Educació  

 

Continguts  

- Característiques tècniques de les tauletes digitalitzadores.  

- Usabilitat i aplicabilitat de les tauletes digitalitzadores en diversos programaris disponibles a la URV 

per a la docència. 

- Experiència docent en l’ús de la tauleta digitalitzadora. 

 

Metodologia 

Aquest webinar consta de dues parts. A la primera part el Dr. Jordi Duch Gavaldà professor del departament 

Enginyeria Informàtica i Matemàtiques, mostrarà com instal·lar les tauletes digitalitzadores, les seves 

característiques d’ús i aplicabilitat en diversos programaris disponibles a la URV. La segona part la Dra. 

Cristina Urbina professora del departament d'Enginyeria mecànica a la URV compartirà la seva experiència 

docent en l’ús de la tauleta digitalitzadora a la seva docència. Finalment, els participants que assisteixin de 

manera presencial tindran temps per manipular els dispositius i fer una petita pràctica.  

 

Avaluació i certificació  

Es certificarà l’assistència dels participants online que hagin assistit a més del 80% de la durada de la sessió. 

Per aquells que facin la sessió de manera presencial, es certificarà l’assistència d’aquells que perdurin a 

l’activitat durant tota la sessió.   

 


