
  
 

Adreça:  Centre de Formació i Qualitat “Manuel Sanchis Guarner” 
  c/ Serpis, 29  | 46022-València | Campus dels Tarongers 
Telèfon | Fax  961 62 50 30 | 961 62 50 32 
Correu electrònic: sfp@uv.es | udie@uv.es        Pàgina 1 de 2 

 

DADES DE L’ACCIÓ FORMATIVA 

Denominació  

La maleta del profetic: el KIT de recursos digitals per a la docència 

Modalitat formativa  

X Curs  Seminari  Grup de treball 

 Taller  Jornada  Conferència 

Modalitat d’impartició  

X Presencial  En línia  Mixta 

Llengua d’impartició  

 Català X Espanyol  Anglès 

Duració (hores) Edicions  

 20   1  

 

Calendari de realització  

Edició Dates Horari Lloc 

1 02/03/2017 

23/03/2017  

06/04/2017 

27/04/2017 

11/05/2017 

16:00 - 20:00 
Aula 1.2 Centre de Formació i Qualitat “MSG” 
C/ Serpis, 29. Tarongers 

 

Destinataris: nombre / Destinataris: perfil professional 

24 
Professorat no universitari (infantil, primària, secundària, batxillerat, form. 
professional) 

 

Professorat responsable de l’acció formativa 

NOM 

JOSÉ DAVID BADIA VALIENTE. Doctor en Enginyeria i Producció Industrial. 
Professor associat al Departament d’Enginyeria Química de l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria. Professor actiu en innovació i ús de recursos TIC per 
al desenvolupament de la pràctica docent a l’aula 

 

Objectius formatius i continguts  

OBJECTIUS 

Conèixer i experimentar recursos digitals per al desenvolupament de la pràctica 
professional docent en l’àmbit dels recursos TIC i la formació en línia, bé perquè es 
apliquen directament els docents, bé perquè els aplique l’alumnat al llarg de la seua 
formació. 
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CONTINGUTS 

(cada contingut es correspon amb un taller de 4 h, que es podria impartir de manera 
individualitzada o combinada amb altres tallers en cas de necessitats formatives de 
menor durada) 

1. Eines de cerca, vigilància, captura i gestió d'informació. 

2. Eines per al treball actiu col·laboratiu: documents compartits, tutories en línia, xarxes 
socials. 

3. Eines de generació de mapes conceptuals, infografies i aplicació de design thinking. 

4. Eines per a la generació de presentacions colpidores, còmics virtuals, relats i lliçons 
en línia. 

5. Eines de resposta d'audiència i rúbriques per a l'avaluació. 

 

Competències que es desenvoluparan  

1 Habilitats en l’ús d’eines de gestió i vigilància de la informació. 

2 Habilitats en l’ús d’eines per al treball actiu col·laboratiu. 

3 Habilitats en l’ús d’eines per a l’estructuració gràfica d’informació. 

4 Habilitats en l’ús d’eines per a la presentació colpidora de continguts. 

5 Habilitats en l’ús d’eines d’avaluació en línia. 

 

Criteris i procediment d’avaluació de l’activitat  

Activitats sessió. Assistència al 85% de les sessions presencials. 
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