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en línia per als professionals

Curs

Docència en Línia. Nivell avançat
Els cursos d’Educació i TIC neixen de la necessitat de formar docents en competències que van des de la docència fins a l’avaluació passant
pel disseny, enfocats a models d’educació en línia. S’adreça a professionals interessats en la millora de l’aprenentatge mitjançant un ús
significatiu de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a l’educació i la formació.
El propòsit del curs de Docència en Línia. Nivell avançat és generar un espai de reflexió i aprenentatge sobre el paper del docent en
un context educatiu en línia i dotar els participants de les eines necessàries per al seu exercici en entorns virtuals, dissenyant una guia
completa d’actuació que pauti les diferents etapes d’un curs virtual. En aquest curs es planificarà com facilitar diferents tipus d’e-activitats
que poden realitzar-se en entorns virtuals, tenint en compte la importància de la correcta comunicació, especialment aplicada al retorn
(feedback) com a suport de l’aprenentatge i a l’avaluació formativa.

Objectius i competències

Itinerari acadèmic

L’objectiu principal del curs de Docència en Línia. Nivell avançat
se centra en el disseny de l’estratègia de suport a l’exercici
d’activitats en línia i de l’aprenentatge, fent especial atenció al
feedback formatiu i l’avaluació.

Amb l’objectiu d’apropar l’experiència en l’educació superior
en línia, la UOC ha dissenyat un catàleg de cursos actuals,
innovadors i de curta durada (1 ECTS / 25 h). Aquests cursos
s’adrecen a institucions o professionals que vulguin formar
part de la comunitat educativa en línia o amb l’ús de les TIC.
Els cursos són els següents:

Les competències són les següents:

•
•

Dissenyar estratègies per facilitar activitats d’aprenentatge
de diferent tipologia en entorns digitals.
Planificar el feedback i l’avaluació com a suport al
desenvolupament de l’aprenentatge en línia.

•

A qui va dirigit

•

Aquest curs s’adreça a professionals de l’àmbit de l’educació
que vulguin familiaritzar-se amb coneixements sobre la
pràctica docent en entorns d’ensenyament i aprenentatge en
línia o bé millorar-los.

•
•

Docent per a accions de formació en contextos educatius
en línia.
Professional que treballa donant suport als processos
docents.
Professional que elabora instruments i recursos per a la
docència.

Programa acadèmic
Docència en Línia. Nivell avançat

•

Docència en línia. Nivell inicial
Docència en línia. Nivell avançat
Disseny per a l’aprenentatge amb el suport de les TIC.
Nivell inicial
Disseny per a l’aprenentatge amb el suport de les TIC.
Nivell avançat
Avaluació per a l’aprenentatge amb suport de les TIC.
Nivell inicial
Avaluació per a l’aprenentatge amb suport de les TIC.
Nivell avançat

Professorat

Sortides professionals
•

•
•
•

Crèdits ECTS
1

Dr. Marcelo Fabián Maina
Doctor en Societat de la Informació i el Coneixement per
la UOC. Professor i investigador dels Estudis de Psicologia i
Ciències de l’Educació de la UOC. Membre del grup de recerca
Edul@b.
Dra. Lourdes Guàrdia Ortiz
Doctora en Ciències de l’Educació per la EHU/UPV. Professora
dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació. Directora
del programa del màster universitari d’Educació i TIC
(e-learning). Membre del grup de recerca Edul@b.
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Premis
i reconeixements
UOC
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Human Resources Excellence in Research (2018)
Premi d’excel·lència institucional (2016)
Premi a la Inclusió per les Malalties Rares (2016)
Premi Dona TIC (2016)
Esment d’honor en els Premis a l’Impacte en
l’Aprenentatge (2016)
Golden Orange Awards (2016)
Premi a l’impacte en l’Aprenentatge (Or) (2015)
Medalla d’Or de la Creu Roja (2015)
Premi a l’impacte en l’Aprenentatge (Plata) (2014)
Premi LTI App Bounty (2013)
Telefónica Ability Awards (2012)

-
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Seus

Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Bronze) (2011)
Premi IGC a la Innovació Digital (2010)
Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Leadership) (2009)
Center of Excellence del New Mitjana Consortium
(NMC) (2009)
Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Or) (2008)
Premi Nacional de Telecomunicacions de la Generalitat
de Catalunya (2005)
Centre d’Excel·lència de SUN (2003)
Premi ICDE d’Excel·lència (2001)
Premi WITSA (2000)
Premi Bangemann Challenge (1997)

La UOC, segona millor universitat
d’Espanya segons el Young University
Rankings del Times Higher Education.
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