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Descripció 

Aprèn a crear contingut  i activitats interactives amb les noves activitats H5P de forma senzilla i intuïtiva, 

integrant tot tipus de continguts multimèdia al Campus Virtual de la URV. Amb aquest curs crearàs activitats 

i experimentaràs a nivell d’usuari les H5P. Moltes d'aquestes activitats et permetran afegir elements 

personalitzables per proporcionar una experiència única als estudiants: imatges i vídeos interactius, 

paraules i text, presentació de continguts interactius i personalitzats, àudio i activitats "game learning".  

 

Objectius 

- Conèixer les activitats H5P disponibles al Campus Virtual. 

- Crear activitats i recursos H5P de diferents tipologies per aplicar a la docència.  
- Experimentar a nivell d’usuari l’ús educatiu de les H5P. 
- Conèixer els flux de treball per la creació  d’activitats H5P al Campus Virtual. 

 

Continguts  

- Activitats H5P: característiques i beneficis de la seva implementació a l’aula virtual. 

- Tipologia d’activitats H5P disponibles al campus Virtual. 
- Creació i avaluació d’activitats H5P. 

 

Experimenta amb les activitats interactives H5P al Moodle 

Codi 01TI0056-3 

Modalitat Curs online 

Dates Del 21/11/2022 fins el 19/12/2022 

Hora - 

Durada 20h 

Lloc Campus Virtual 

Places 40 places (30 PDI i 10 PAS) 

Destinataris PDI  i PAS 

Impartit per Factoria (Jordi Barrero)  i Servei de Recursos Educatius (TAC) (Judith Balanyà) 

Idioma Català 



Institut de Ciències de l’Educació  

 

Metodologia 

Aquest curs té una durada de 4 setmanes amb un total de 20h en les que l’alumne de forma autònoma pot 

organitzar-se les tasques proposades, tot i que es presenta una proposta setmanal d’activitats relacionades 

amb les tipologies de recursos i activitats H5P. La finalitat del curs és experimentar tant amb la creació (rol 

docent) com amb el rol “alumne” la integració i la interacció per a poder aplica-ho a les assignatures reals. 

 

Avaluació i certificació  

Es certificarà l’aprofitament del curs a partir de l'assoliment del 75% de les activitats, és a dir, la realització 

de 3 activitats d’un total de 4.  

 


