Dades de l’acció formativa / Datos de la acción formativa
Denominació (títol de l’acció formativa) / Denominación (Título de la acción formativa)

Presentacions dinàmiques amb Prezi
Modalitat formativa (marcar amb X) / Modalidad formativa (marcar con X)
Curs / Curso

X

Taller

Seminari / Seminario

Grup de treball / Grupo de Trabajo

Jornada

Conferència / Conferencia

Modalitat d’impartició (marcar amb X) / Modalitat d’impartició (marcar amb X)
Presencial

En línia / En línea

Mixta

X

Llengua d’impartició (marcar amb X) / Lengua de impartición (marcar con X)
Espanyol / Español

X

Valencià / Valenciano

Duració (hores) /Duración (horas)

20

(16 + 4)

Anglés / Inglés

Edicions (número) /Ediciones (número)

1ª

Calendari de realització (per a cadascuna de les sessions) / Calendario de realización (para
cada una de las sesiones)
Sessió /
Sesión

Data / Fecha

1ª

22/10/2019

2ª

29/10/2019

3ª

05/11/2019

4ª

12/11/2019

Horari / Horario

09:30 - 13:30

Lloc / Lugar

Aula 1.2 CFQ

Destinataris: perfil professional (detallar) /Destinatarios: perfil profesional (detallar)
PAS i PDI de la Universitat de València.
Professorat responsable de l’acció formativa / Profesorado responsable de la acción formativa

Nom / Nombre

José Soriano Vanaclocha

Breu CV / CV breve

Pedagog amb més de 15 anys d'experiència en l'ambit de les TIC i
l'educació. Expert en Gestió de la Formació a Distància per la Universitat
Complutense de Madrid.
Autor del llibre "Publicación de contenidos interactivos y presentación
de proyectos" editat per la Universitat de València.
Premiat per l'Institut Nacional d'Administracions Públiques (INAP) amb el
Premi a la Qualitat de material didàctis en 2010 amb un projecte de la
Diputació de València.
Experiència amb més de 1.000 hores d'impartició de cursos presencials i
en línia.
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Objectius formatius i continguts / Objetivos formativos y contenidos
OBJECTIUS
• Conèixer Prezi.
• Crear presentacions dinàmiques amb Prezi.
• Saber utilitizar les funcionalitats de Prezi.
• Utilitzar de forma correcta els recursos gràfics que es troben a Internet.
• Comprendre qué és l'"storytelling" i com fer ús d'ell a una presentació dinàmica.
CONTINGUTS
• Coneixer les característiques bàsiques de Prezi.
• Donar moviment a les presentacions.
• Aprofitar les funcionalitats extra de la ferramenta.
• Conèixer les llicències obertes: creative commons.
• Comprendre què és l'storytelling.

Competències que es desenvoluparan / Competencias que se desarrollarán
− Creació de continguts: crear i editar nous textos, imatges, integrar i reelaborar
coneixements a través de ferramentes en línia.
− Comunicar en entorns digitals per connectar i col·laborar.
− Saber aplicar els drets de propietat intel·lectual i les llicències d'ùs adecuades en cada
moment.
Criteris i procediment d’avaluació de l’activitat (obligatori) / Criterios y procedimientos de
evaluación de la actividad (obligatorio)
L'avaluació de l'activitat es realitzarà al llarg de les sessions a través d'exercicis pràctics que es
duran a terme.
Acreditar assistència al 100% de les sessions presencials, visualització del 85% dels continguts
en línia i la superació de les proves d'avaluació fixades.
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