EDUXARXA SCHOOL

Tallers i cursos de formació
LA DURACIÓ DELS CURSOS ÉS VARIABLE I ES POT AJUSTAR
EN FUNCIÓ DEL GRAU D'APROFUNDIMENT DESITJAT.

INNOVACIÓ EDUCATIVA
Edtech
Introducció de les TAC al centre

Estratègies per introduir les TAC al centre d'una manera progressiva i eficient.

Introducció de les TAC a l'aula
Ús de la PDI a l'aula

Estratègies per introduir les TAC al dia a dia de l'assignatura d'una manera progressiva i eficient.

Ús de la tauleta a l'aula

Gestió de la tauleta en contextos educatius i en les dinàmiques d'aula.

Ús del mòbil a l'aula
Recursos web 2.0 per a l'activitat docent

Estratègies per a l'ús d'aquest dispositiu a l'aula i la seva integració en activitats quotidianes.

Aprendre a utilitzar la PDI i incorporar-ne l’ús en les tasques quotidianes de l'aula.

Recull d'eines 2.0 per a la gestió, creació i organització col·laborativa de continguts.

Noves metodologies
Tendències educatives i innovació a l'aula

Anàlisi de tendències educatives i pautes per a la incorporació de dinàmiques innovadores a l'aula.

Tècniques de creativitat per a docents
ABP i learning by doing
Gamification
Flipped classroom
Webquest

Tècniques de creativitat i generació d'idees per al disseny d'activitats i projectes educatius.

Scratch
Lego we do

Iniciació al programa Scratch del MIT de programació per a infants i joves.

Introducció a la metodologia ABP i pautes per al disseny d'aquest tipus de projectes.
Pautes per a la introducció de dinàmiques i estratègies de joc en projectes educatius.
Pautes i consells per al disseny de classes inverses.
Introducció a la metodologia i creació d'una Webquest real aplicable a l'aula.
Introducció a la robòtica educativa amb l'ús d'aquest kit.

DIDÀCTICA
General
Comunicació a l'aula
Avaluació amb rúbriques

Estratègies per millorar la tasca docent i la comunicació a l’aula.

Avaluació amb PISA

Consells per a la preparació de les proves OCDE i idees per aplicar en l'avaluació quotidiana a l'aula.

Introducció pràctica al disseny de rúbriques i a l'avaluació competencial.

Ciències experimentals i ciències socials
Ciència en context basada en la indagació
Experiments i recursos de Física i Química

Introducció a les teories IBSE-CTL per al disseny d'activitats a l'escola i l'institut.

Projectes per a l’educació científica
a totes les edats

Teoria i pràctica del mètode de projectes científics a partir del disseny de casos
sobre astronomia, meteorologia, cuina, etc.

Història i filosofia de la ciència per a l'educació

Recull d'activitats per treballar la visió dels alumnes sobre la naturalesa de la ciència.

Treballar la ciència amb contes i dibuixos

Recull de recursos lúdics (sèries, pel·lícules, contes, etc.) per treballar les ciències.

El laboratori
escolar

Normes de seguretat i funcionament, materials bàsics, disseny de pràctiques i usos
d'un laboratori escolar.

Treball per projectes a la classe
de ciències socials

Pautes per al treball per projectes a la classe de ciències socials i recull de casos d'èxit.

Eines 2.0 per a la classe de ciències

Recull d'eines 2.0 per a la creació de continguts i activitats a la classe de ciències.

Recull d'experiments i activitats de física i química a mida.

Llengües
Treball per projectes a la classe de llengua

Pautes per al treball per projectes a la classe de llengua i recull de casos d'èxit.

Pràctica i avaluació de les
competències lectores

Aplicació dels criteris d'avaluació de la competència lectora de PISA en el disseny
d'activitats per a l'aula.

Recursos per al foment de la lectura
Tècniques de creació literària a l'aula

Pautes per a la selecció de recursos i el disseny d'activitats orientades al foment de la lectura.

Activitats literàries 2.0
Eines 2.0 per a la classe de llengua

Idees i estratègies per al disseny d'activitats literàries basades en l'ús d'eines 2.0 i xarxes socials.

Tècniques per a la creació de textos literaris individuals i col·lectius a l'aula.
Recull d'eines 2.0 per a la creació de continguts i activitats a la classe de llengua.

CREACIÓ I DIVULGACIÓ DE CONTINGUTS

Edició
Creació i edició de continguts educatius

Procediments, criteris i eines per a la creació de continguts educatius en diversos formats.

Disseny i producció de recursos didàctics
audiovisuals

Guió i producció de recursos educatius audiovisuals: vídeos, àudios, còmics, infografies, etc.

Activitats didàctiques amb xarxes
socials i eines 2.0

Pautes per a la integració de xarxes socials i eines 2.0 en les activitats didàctiques.

Tècniques de creativitat per a editors

Tècniques de creativitat i generació d'idees per al disseny de continguts i recursos educatius.

Treball col·laboratiu i en xarxa
Treball en equip amb eines 2.0
Continguts col·laboratius
Gestió de la informació

DIDÀCTICA

Arxius compartits, calendaris, enquestes, videoconferències i altres eines per al treball en línia.
Edició de documents i wikis de manera col·laborativa.
Estratègies i eines per seleccionar, organitzar i compartir informació a la xarxa.

Comunicació 2.0 i xarxes socials
Comunicació amb eines 2.0

Eines 2.0 per difondre les nostres activitats i dialogar amb usuaris i clients.

Gestió de xarxes socials
Comunicació eficaç a les xarxes socials

Recorregut per les diferents xarxes socials, i exemples d’ús i bones pràctiques.

Presentació d’idees
i resultats

Eines i estratègies per elaborar presentacions que causin impacte i adequades
a cada tipus de missatge.

Creació web

Ús d’un editor per crear un lloc web sense coneixements de programació.

Estratègies per a la redacció de missatges amb més impacte a les xarxes socials.
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