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Pregun-TIC: recursos digitals per a optimitzar el binomi 

pregunta-resposta a l’aula 

Destinataris: 
PDI 

Modalitat: 
En línia 

Llengua: 
Espanyol 

Duració: 
4 h 

Destinataris: perfil professional 

PDI de la Universitat de València que vulga iniciar-se en l’ús de recursos digitals específics 
per a preguntar a l’aula a través de dispositius mòbils. 

Calendari de realització 1a Edició 

Sessió Data Horari Lloc 

1a 02/03/2021 10:00 - 14:00 En línia 

Formació síncrona 

 

Professorat responsable 

José David Badia Valiente 

Doctor en Enginyeria i Producció Industrial. 

Professor del Departament d’Enginyeria Química. Escola Técnica Superior 
d’Enginyeria. 

Gestor de projectes de R+D+i. 
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 Objectius formatius i continguts 

OBJECTIUS: 

• Configurar perfils de professorat per a la utilització de recursos TIC destinats a preguntar a l’aula. 
• Dissenyar exercicis en les diferents plataformes de pregunta-resposta. 
• Analitzar les virtuts i aspectes millorables de cada plataforma per a escollir l’eina adequada en cada aula. 

CONTINGUTS: 

Tallers ac us par cipa us per a conèixer les diferents eines de resposta d’audiència, ac vitats i formularis 
en línia per a dinamitzar i ludificar l’aula a través de la pregunta.  

Recursos digitals que es treballaran: Socra ve, Kahoot, Plickers, Google Forms, Educaplay. 

Competències que es desenvoluparan 

Competències TIC i metodologies per a la docència. 

Criteris i procediment d’avaluació de l’activitat 

Assistència i par cipació ac va en la sessió. 
Assistència, com a mínim, al 85% de les hores i fer les tasques obligatòries fixades en el programa o 
encomanades per el/la tutor/a o professor/a.  


