JUNTS DOCENTS DE RELIGIÓ
PRESENTA CURS DE FORMACIÓ
PERMANENT ONLINE:

1er Trimestre 2020-21

“CURS INICIACIÓ ALS ENTORNS VIRTUALS A LA
CLASSE DE RELIGIÓ”
Curs en TRÀMIT de ser reconegut pel Departament d'Educació

amb 15h de Formació Permanent

DIES-HORA: 21 i 28 de NOVEMBRE (en horari de matí)
+
02 i 09 de DESEMBRE de 2020
LLOC: Als inscrits se’ls hi farà arribar l’enllaç per a la
sessió en línia
PREU ACTIVITAT: 5€ afiliats/des
65€ No afiliats/des*

* AFILIA’T ARA!

* El preu per als no afiliats/des és el mateix que la quota anual , la qual et dona dret a la
gratuïtat de cursos o preus reduïts, així com informació de primera mà.

DESCRIPCIÓ:
Davant la situació de confinament, patida durant
el curs 2019-20, es presenta als docents de religió
una nova proposta per poder seguir les classes de
manera virtual; així es presenta el curs com la introducció en el tractament dels entorns virtuals que ofereix Google
Classroom i Google Sites.
Veurem els canvis metodològics que impliquen aquestes plataformes i
com podem configurar entorns virtuals bàsics per poder dotar al
mestre de religió de les eines digitals necessàries per crear un lloc web,
d'una manera senzilla i que li sigui útil al docent pel seu dia a dia,
podent elaborar una site i un entorn virtual a partir del classroom.
OBJECTIUS:
-Conèixer dels entorns virtuals que ofereix Google Classroom, Google
Sites,...
-Visualitzar els canvis metodològics que impliquen aquestes plataformes, així com del b-learning.
- Entendre els entorns virtuals i com poden ser utilitzats pels docents
com d'eines digitals necessàries en el dia a dia.
- Elaborar una site personalitzada.
- Crear un entorn virtual d'aprenentatge a partir classroom.
INSCRIPCIONS:
Places limitades per ordre d’inscripció, les inscripcions només seran
vàlides un cop rebut el justificant de pagament.
Podràs inscriure’t (en la inscripció hi trobaràs les pautes a seguir per fer el
pagament):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebz3JiG9722MHD-zIHcbebYqxmtYsvODX2wIEjEjF6_nxAg/viewform?usp=pp_url
Data màxima d’inscripció: 15 de novembre de 2020
Per més informació: juntstarragonatortosa@gmail.com

