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Presentació  

La transformació dels processos d’aprenentatge en els entorns digitals fa evident 

la necessitat de pensar i crear sessions formatives tant síncrones, com asíncrones 

que generin una bona experiència en el participant. En aquest sentit és rellevant 

tenir el coneixement, la capacitat i les habilitats digitals que ens permetrà com a 

docents dissenyar i dinamitzar accions formatives de valor. 

 

El curs de Plataforma Virtual pretén dotar del coneixement a nivell pedagògic i 

funcional de les plataformes virtuals més utilitzades, com és el cas de Moodle i 

Teams, per dur a terme accions formatives. Així com altres eines i aplicacions 

digitals que permeten facilitar sessions tant síncrones com asíncrones d’impacte. 

 

Així doncs, en funció de l’acció formativa que dissenyem optarem per fer ús de les 

diferents alternatives que veuràs amb profunditat i de manera molt pautada en 

aquest curs. En el que comptem amb l’experiència i el model de la bona pràctica 

que ens trasllada la Universitat de Mondragón, com experts i referents en 

ecosistemes d’aprenentatge. Experiència en la que es pot veure com plantejar i 

aplicar diferents metodologies de treball en les plataformes virtuals i altres eines 

digitals. 

Plataforma Virtual 
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Objectius  

• Conèixer a nivell funcional i pedagògic les plataformes virtuals: Moodle i 

Teams. 

• Ser capaç de crear accions formatives amb les diferents plataformes 

virtuals: Moodle i Teams. 

• Conèixer l’ús de diferents eines digitals per dinamitzar sessions síncrones i 

asíncrones. 

• Conèixer metodologies, estratègies i enfocs pedagògics per dinamitzar 

sessions formatives en les plataformes virtuals Moodle, Teams i altres eines 

i aplicacions digitals. 

 

Competències i habilitats   

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

• Competències digitals per facilitar i dinamitzar processos d’aprenentatge  

amb l’ús de plataformes virtuals i eines digitals (per l’aprenentatge i treball 

col·laboratiu). 

• Competències per aplicar noves eines i metodologies de treball síncrones i 

asíncrones. 

• Competències de comunicació mitjançant noves eines digitals. 

• Competències de planificació i organització. 

• Competències de flexibilitat i adaptabilitat. 
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Metodologia  

Per fer aquesta formació el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els 

materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, 

així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació.  

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència 

d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos 

audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals professionals experts traslladen i 

reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el 

coneixement. 

La formació s’estructura en un primer bloc en el que des de l’expertesa de la 

Universitat de Mondragón, en ecosistemes d’aprenentatge, es donen a conèixer 

metodologies de treball per generar processos d’aprenentatge d’impacte, en 

sessions tant síncrones com asíncrones, amb l’ús d’un ampli ventall d’eines digitals.  

I un segon i tercer bloc en els que es mostren amb detall les plataformes virtuals: 

Moodle i Teams. A través de videotutorials que faciliten conèixer i entendre les 

funcionalitats de les dues eines i l’aplicabilitat pedagògica que se’ls hi pot donar per 

dur a terme sessions formatives, segons les necessitats del procés d’aprenentatge. 

El contingut del curs manté un caràcter pràctic i aplicable en tot moment, 

traslladant bones pràctiques, metodologies i plantejaments de treball. 

Durant tot el procés d’aprenentatge els participants estan acompanyats per:  

• La tutorització que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs.  

• L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o 

incidència de caire tècnic sobre el funcionament de l’aula. 
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Continguts  

- Plataforma Virtual: eines digitals per a les sessions síncrones 

- Introducció 

- Model UMondragon: basat en el mètode Design Thinking 

- Prework- Abans de la sessió síncrona digital  

- Work – Durant la sessió síncrona digital  

- Postwork- Enfocament i eines digitals després de la sessió síncrona 

 

- Plataforma Virtual: Moodle 

o Formació en línia 

- Introducció sobre Moodle 

- Què trobem a cada bloc? 

- Configurar el perfil del docent 

- Informació sobre els participants  

- Arxius que podem penjar 

- Recursos que podem crear 

- Activar edició  

o Comunicació amb els participants   

- Tipus de comunicació 

- Taulell notícies 

- Fòrum de consultes 

- Fòrum de presentació 

- Videoconferència 

- Xat 

- Consultes 

- Altres estils de comunicació 

o Creació i dinamització de fòrums  

- Tipus de fòrums 

- Creació 

- Dinamització 

- Puntuació 

- Grups privats 

o Avaluació  

- Tipus d’avaluació 
- Ús de les plantilles Moodle  
- Creació d’avaluacions pròpies (coavaluació, Pla de Millora Individual) 
- Rúbriques 
- Registre de les qualificacions  

 

- Plataforma Virtual: Teams 

- Introducció a Microsoft Teams 

- Equips (o Teams) 

- Eines principals 

- Activitats formatives 

- Altres aplicacions per a suport formatiu 
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Avaluació  

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

exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre 

cadascun dels temes corresponents. 

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents: 

• visualitzar tot el contingut; 

• 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 16 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. 

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. 

 

 

 



Pla docent: Plataforma Virtual 

 

 

 

6 

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.   

 

Nivells de factor de qualitat 

 

FACTOR DE QUALITAT NIVELL 

Empleabilitat 

 

 

Aprenentatge 

 

 

Accessibilitat 

   

 

 


