Agenda del Curs d'aplicació de les TIC a l'educació infantil
En aquesta agenda trobareu una eina de guia i autocontrol de les activitats que heu de fer, per
completar-lo. És convenient que imprimiu aquest document i assenyaleu en les caselles corresponents
cadascuna de les tasques realitzades.

Símbols que trobareu en aquesta agenda
Agenda
Inici del curs
Presentació
Mòdul teòric
Mòdul específic
Acabament del curs

SIGNIFICAT DELS SÍMBOLS:

Materials del curs

Imprimir

Tutorials dels distints mòduls del curs en format .pdf.
Els tutorials contenen l'explicació teòrica de cadascun dels
aspectes que es treballaran en els mòduls i les activitats que heu
de realitzar.
Per llegir els arxius en format pdf heu de disposar de l'Acrobat
Reader. Si no el teniu, el podeu descarregar aquí. Per instal·lar-lo
en el vostre ordinador és suficient fer un doble clic sobre l'arxiu, una
vegada l'hàgiu descarregat.
Arxius de pràctiques. Estan en forma d'arxius comprimits i són
autodescomprimibles (basta fer doble clic sobre l'arxiu una vegada
descarregat al vostre disc dur)
Aquest símbol indica que heu d'imprimir algun o alguns dels
materials del curs (agenda, tutorials, etc.)

Entorn de
formació
WebCT

Entorn per a l'aprenentatge a distància mitjançant Internet.
Haureu de connectar-vos amb aquest entorn per accedir al vostre
correu, per contactar amb el tutor, participar en els fòrums de
discussió o realitzar les proves d'avaluació en línia

Contactar amb la
tutoria

Amb aquesta icona s'indica que heu d'enviar un missatge al tutor o
a la tutora o l'enviament d'activitats d'entrega obligada, per tal de
poder superar el curs de formació i tenir dret al certificat

Activitat de fòrum

Activitat obligatòria de posada en comú de les opinions o de les
conclusions personals

Preguntes més
freqüents i
Recomanacions

Respostes als dubtes més freqüents, anticipació de possibles
dificultats, recomanacions per a la realització de les pràctiques,
exemples de resultats de les activitats, etc.
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AGENDA
Símbol

Tema

Descripció i comentaris

Data

INICI DEL CURS
Descarregau els documents
següents:
Agenda del curs (és
aquest document)
El podeu descarregar en
format .pdf fent clic aquí
Manual de l'alumne del
WebCT. El podeu
descarregar aquí.
Connectau amb el WebCT
Enviau un missatge al tutor o a
la tutora per presentar-vos i
indicau-li que començau el
curs
Accediu a l'apartat de
preguntes més freqüents
(FAQ) i recomanacions.

Llegiu l'Agenda i
planificau-vos el curs.
Començau a revisar el
tutorial del WebCT.
A l'Agenda podreu marcar la
realització de les distintes
activitats per tal de dur el
vostre propi historial.

Familiaritzau-vos amb
l'entorn.

ACTIVITAT OBLIGATÒRIA

Del 27
d'octubre
al 2 de
novembre

Llegiu les recomanacions
generals abans de
començar les activitats del
mòdul de presentació del
curs.

PRESENTACIÓ
Descarregau i llegiu el
document de Presentació del
curs
Publicau un missatge de
presentació als altres
companys i companyes del
curs al fòrum anomenat
"Principal". (Si voleu, podeu
adjuntar una fotografia de
mida "carnet")

ACTIVITAT OBLIGATÒRIA

Completau la vostra
presentació amb la realització
de l'activitat de fòrum 1 de la
pàgina 8
Si ho trobau oportú, podeu fer
també l'activitat opcional 0 de

Del 27
d'octubre
al 2 de
novembre

Activitats opcionals: No
són obligatòries i permeten
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aprofundir en temàtiques
específiques que poden
interessar només una part
de l'alumnat

la pàgina 8 d'aquesta
presentació

MÒDUL TEÒRIC
Descarregau el tutorial del
Mòdul teòric.

Començau a llegir els
materials d'aquest mòdul i feis
les activitats d'introducció,
opcionals i de consolidació i
reforç que figuren a les
pàgines 7 a 27
Trobareu els articles que heu
de llegir al CD de materials del
curs i potser també a les
corresponents adreces
d'Internet.

Realitzau en equip l'activitat de
fòrum 2 de la pàgina 29
d'aquest tutorial segons les
instruccions de la tutoria:

Activitats d'introducció:
Són obligatòries, si bé no
cal enviar-les al tutor o a la
tutora.
Activitats de consolidació
i reforç: No són
obligatòries, si bé es
recomana la seva
realització.
Activitats opcionals: No
són obligatòries i permeten
aprofundir en temàtiques
específiques que poden
interessar només una part
de l'alumnat.
ACTIVITAT OBLIGATÒRIA

Del 8 al 29
de
novembre

Adscripció a un equip (A,B,C,D,...) per part de la tutoria, per
sorteig.

Abans del
12 de
novembre

Elecció d'un moderador o moderadora per a cada equip.
Comunicació a la tutoria.

Abans del
12 de
novembre

Aportacions personals al fòrum de l'equip en relació al
contingut de l'activitat. Debat i treball de reflexió
col·laborativa. Consensuar les conclusions

Del 12 al
18 de
novembre

Redacció de conclusions per part del moderador o
moderadora i publicació en el fòrum "Principal"

Del 19 al
23 de
novembre

Feis l'activitat de lliurament
obligat 1 de la pàgina 29
d'aquest tutorial i enviau els
resultats a la tutoria.

Fins el 29
de
novembre

Continuau la lectura dels
materials a partir de l'apartat
1.3.2 (Creació de materials

ACTIVITAT OBLIGATÒRIA

Activitats opcionals: No
són obligatòries i permeten
aprofundir en temàtiques
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amb eines d'autor) i feis
l'activitat opcional 6 de la
pàgina 33
Feis l'activitat de lliurament
obligat 2 de la pàgina 35
d'aquest tutorial i enviau els
resultats a la tutoria.
Continuau la lectura dels
materials i si ho trobau oportú
podeu opcionalment aprofundir
i ampliar coneixements amb la
documentació complementària
de consulta o documentació
que apareix al final d'aquest
mòdul.
Enviau un missatge a la tutoria
on comunicau que heu
finalitazt aquest mòdul i que us
disposau a començar el
Mòdul Específic.

específiques que poden
interessar només una part
de l'alumnat

ACTIVITAT OBLIGATÒRIA

Fins al 7
de
desembre

Activitats opcionals: No
són obligatòries i permeten
aprofundir en temàtiques
específiques que poden
interessar només una part
de l'alumnat

ACTIVITAT OBLIGATÒRIA

MÒDUL ESPECÍFIC
Descarregau els tutorials del
Mòdul Específic:
Mòdul Específic – I
Mòdul Específic – II
Mòdul Específic – III
Mòdul Específic – IV
Aquests tutorials els
podeu trobar al CD de
materials del curs.
Comprovau que disposau de
les làmines impreses per
digitalitzar i de l'equipament
d'hardware recomanat.

Començau a llegir els
materials del Mòdul Específic
- I i feis les activitats
d'introducció i opcionals de
les pàgines 5 a 31.

Continuau la lectura dels
materials i feis l'activitat de
lliurament obligat 1 de la
pàgina 32 del Mòdul
Específic - I. Enviau els

Si decidiu imprimir-vos
aquests tutorials (es
recomana fer-ho) us
aconsellam utilitzar una
impressora en color.

Activitats d'introducció:
Són obligatòries, si bé no
cal enviar-les al tutor o a la
tutora.
Activitats de consolidació
i reforç: No són
obligatòries, si bé es
recomana la seva
realització.
Activitats opcionals: No
són obligatòries i permeten
aprofundir en temàtiques
específiques que poden
interessar només una part
de l'alumnat

ACTIVITAT OBLIGATÒRIA

Abans del
19 de
desembre
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resultats a la tutoria.

Continuau amb la lectura del
Mòdul Específic - II i feis les
activitats d'introducció,
opcionals i de consolidació i
reforç de les pàgines 10 a 88
d'aquesta part del mòdul.

Activitats d'introducció:
Són obligatòries, si bé no
cal enviar-les al tutor o a la
tutora.
Activitats de consolidació
i reforç: No són
obligatòries, si bé es
recomana la seva
realització.
Activitats opcionals: No
són obligatòries i permeten
aprofundir en temàtiques
específiques que poden
interessar només una part
de l'alumnat

Continuau amb la lectura del
Mòdul Específic - III i feis
l'activitat d'introducció de la
pàgina 37 d'aquesta part del
mòdul.

Activitats d'introducció:
Són obligatòries, si bé no
cal enviar-les al tutor o a la
tutora.

Continuau amb la lectura del
Mòdul Específic - IV i feis les
activitats d'introducció i de
consolidació i reforç de les
pàgines 18 a 38 d'aquesta part
del mòdul.

Activitats d'introducció:
Són obligatòries, si bé no
cal enviar-les al tutor o a la
tutora.
Activitats de consolidació
i reforç: No són
obligatòries, si bé es
recomana la seva
realització.

Feis l'activitat de fòrum 1 de
la pàgina 39 del Mòdul
Específic IV

ACTIVITAT OBLIGATÒRIA

Fins el 31
de gener

ACTIVITAT OBLIGATÒRIA

Fins el 31
de gener

Feis l'activitat de lliurament
obligat 2 de la pàgina 39 del
Mòdul Específic IV i enviau el
CD elaborat a la tutoria, a
l'adreça següent:
Tutoria TIC a Infantil
Apartat de correus 62
07650 - SANTANYÍ
Important: No oblideu posar les
vostres dades al remitent!
Enviau un missatge a la tutoria
per informar-la que heu fet la
darrera activitat i esperau la
seva resposta amb les
instruccions per fer la
valoració del curs

FINALITZACIÓ DEL CURS
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Realitzau la valoració del
curs, referida a aspectes com
els materials i el disseny de
les activitats, el funcionament
de la tutoria, l'entorn de
formació, etc.

ACTIVITAT OBLIGATÒRIA

6 de 6

