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Presentació  

La funció docent és estratègica en el conjunt del sector sanitari i social. I ho és 

encara més en el moment en què ens trobem, amb la necessitat que la formació 

interna que es fa als centres, sigui motor per impulsar noves maneres de fer més 

eficients i innovadores. El desenvolupament professional de tot/a formador/a 

passa sovint per actualitzar i optimitzar les competències docents, poder millorar 

la pràctica formativa a través de la reflexió sobre la mateixa i incorporar la pròpia 

experiència. 

En les activitats de formació en línia, l’acció tutorial ha d’acompanyar, tutelar, guiar 

i dinamitzar l’activitat durant el desenvolupament del programa, i no només ha de 

resoldre els dubtes o les qüestions que els participants puguin tenir, sinó que, 

especialment, ha d’afavorir i potenciar la connexió dels participants amb les 

activitats i amb els altres companys. 

En aquest curs, a més d’incidir en aquests aspectes treballarem els elements 

fonamentals que es despleguen al voltant dels participants i que tenen una 

incidència directa en els objectius d’aprenentatge pretesos 
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Objectius  

• Conèixer les característiques i potencialitats de la formació online. 

 

• Conèixer quines són les tasques a desenvolupar per part d’un tutor. 

 

• Adquirir estratègies de planificació i desenvolupament de l’acció tutorial en 

un entorn virtual. 

 

• Conèixer diferents estratègies i metodologies d’avaluació. 

 

• Conèixer les possibilitats d’altres eines i recursos digitals en el marc d’un 

procés formatiu. 

 

Competències i habilitats  

Les habilitats que es treballen en aquesta formació són les següents:  

• Capacitat de pensament crític. 

• Capacitat de raonament. 

• Capacitat d’autoconsciència. 

• Habilitats en resolució de conflictes. 

 

Metodologia  

Aquest curs, gamificat i amb elements propis de la metodologia “escape room”, té 

el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es 

desenvolupa l’acció d’aprenentatge.  

A través de diferents reptes que se’l presentin el participant anirà superant els 

diversos blocs de continguts. Alhora haurà d’anar llegint i consultant els continguts 

teòrics, elements centrals del curs, però també haurà d’estar molt atent a totes les 

pistes i claus que vagi rebent per a poder superar-ho. 

Per a realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on 

trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la 

comunicació, el treball col·laboratiu i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així 

com els instruments formals d’avaluació. 
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Continguts  

1. La formació en línia i la plataforma virtual. 

2. La funció tutorial i la seqüència didàctica. 

3. La comunicació amb els participants. 

4. Seguiment i dinamització. 

5. Avaluació dels aprenentatges. 

6. Altres eines i recursos 2.0 aplicats a la formació. 

 

 

Avaluació  

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final, 

exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre 

cadascuna de les unitats corresponents. 

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents: 

• Visualitzar tot el contingut del curs; 

• Que la nota obtinguda al qüestionari sigui igual o superior a 7.  

En finalitzar, els alumnes valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció 

que inclou la qualificació del professorat, material, documentació i coneixements i 

habilitats aconseguides. 

 

Requisits d’accés  

El curs va dirigit a tots i totes les professionals de l’àmbit de salut i social i s’ha de 

pertànyer a aquest col·lectiu per poder accedir-hi. 

 

Dedicació  

El curs té una durada de 5 hores online i el tutor/a està disponible per atendre els 

dubtes sobre el contingut en un termini màxim de 48 hores laborables a través de:  

• Fòrum de consultes de l’aula. 

• Correu electrònic. 
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Per altra banda, per dubtes de caire tècnic o incidències, les coordinadores  

atendran consultes a través de: 

• Fòrum de consultes de l’aula. 

• Correu electrònic. 

• Atenció telefònica amb l’horari de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 hores 

i de dilluns a dijous de 15:30 a 16:30 hores. 

 

 

Requisits tècnics  

 

Els navegadors compatibles per realitzar aquesta formació són les darreres 

versions de:  

 

Recomanacions per una òptima experiència i funcionament:  

• Preferiblement visualitzeu els nostres continguts des d’un ordinador o una 

tauleta.  

• Utilitzeu connexió estable i constant.  

• Disposeu d’altaveus o auriculars per poder escoltar els vídeos integrats en 

els contingut.  

• Habiliteu en el navegador les finestres emergents (pop ups) per permetre 

la correcta visualització del contingut.   

• Disposeu d’Acrobat Reader 9 (o superior) per consultar la informació de 

documents en format PDF.   
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Nivells de factor de qualitat  

 

FACTOR DE QUALITAT NIVELL 

Empleabilitat 

  

 

Aprenentatge 

  

 

Accessibilitat 

    

 

 


