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  Recursos-TIC per al disseny docent mitjançat l’Aula Inversa 

Destinataris: 
PDI 

Modalitat: 
En línia 

Llengua: 
Espanyol 

Duració: 
12 h 

Destinataris: perfil professional 

PDI de la Universitat de València que vulga iniciar-se en l’ús de recursos digitals específics 
per a desenvolupar la metodologia inversa. 

Calendari de realització 1a Edició 

Sessió Data Horari Lloc 

1a 19/01/2021 

15:00 - 19:00 En línia 2a 27/01/2021 

3a 01/02/2021 

Formació síncrona 

 

Professorat responsable 

José David Badia Valiente 

Doctor en Enginyeria i Producció Industrial. 

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

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

OBJECTIUS: 

 Conèixer i practicar recursos TIC per a la producció de continguts (screen casting i edició). 

 Conèixer i practicar recursos TIC per a la cura de continguts (selecció, transformació, adaptació, 
contextualització). 

 Conèixer i practicar TIC per a la difusió de continguts (publicació, indexació, incrustació). 

CONTINGUTS: 

Els tallers s’articulen en base als continguts següents: 

- Objectius del model docent de l’aula inversa. 

- Claus digitals per al desenvolupament de l’aula inversa. 

- Producció de continguts: gravació i edició de vídeos. 

- Integració de continguts en repositori de vídeos i aula virtual. 

Competències que es desenvoluparan 

Competències TIC i metodologies per a la docència. 

Criteris i procediment d’avaluació de l’activitat 

Participació activa en les sessions. 

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. 


