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  Com “muntar” una classe motivadora 

Destinataris: 

PDI 

Modalitat: 

Mixta 

Llengua: 

Espanyol 

Duració: 

12 h (4 + 8) 

Destinataris: perfil professional 

PDI de la Universitat de València 

Calendari de realització 2a Edició 

Sessió Data Horari Lloc 

1a 20/05/2021 
15:30 - 17:30 En línia 

2a 27/05/2021 

Formació síncrona i asíncrona. Inici del curs el dia 13/05/2021. 

 

Professorat responsable 

Pilar A. Cáceres González 

Tècnica de l'Institut de Ciències de l'Educació. Universitat Politècnica de València. 

Beatriz Serra Carbonell 

Tècnica de l'Institut de Ciències de l'Educació. Universitat Politècnica de València. 
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 Objectius formatius i continguts 

OBJECTIUS 

El fet d’aconseguir que els participants d’una acció formativa se senten satisfets per haver-la realitzada i 

que no la consideren una “pèrdua de temps” ha sigut sempre un dels objectius de tot docent. No obstant 

això, assolir això no és tan senzill. Quina és la clau? Com podem fer-ho? Al llarg d’aquest curs analitzarem 

diferents aspectes que hem de considerar a l’hora de dissenyar els nostres cursos/assignatures. 

CONTINGUTS 

El curs s’ha organitzat en 4 unitats que es desenvolupen en línia, en la plataforma educativa. 

 Introducció al tema. 

 Factors motivacionals que influeixen en l’aprenentatge. 

 Planificació d’accions formatives. 

 Recursos per a dinamitzar les classes. 

Competències que es desenvoluparan 

Després de la lectura comprensiva dels diferents documents de què consta el curs, del visionament dels 

vídeos oferts i de les activitats proposades en cada unitat, confiem que aconseguisques: 

 Planificar accions formatives motivadores seguint el model d’alineament constructiu. 

 Seleccionar metodologies d’ensenyament i dissenyar activitats d’aprenentatge en funció dels resultats 

definits. 

 Incorporar els recursos tecnològics més adequats d’acord amb la finalitat perseguida. 

Criteris i procediment d’avaluació de l’activitat 

Assistència al 85% de les hores síncrones o presencials, visualització del 100% dels continguts en línia i la 

superació de les proves d'avaluació fixades. 
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