FLIPPED
CLASSROOM
APLICAT
A L’FP (II)
Ponent: Santiago Rodríguez Miranda.
Expert en innovació i metodologia aplicades a
l’educació.
Durada: 30 hores

Assistents: 20

Lloc: a distància a traves del Moodle
Calendari: del 22 d’octubre al 6 de gener
Destinataris:
Professorat d’FP de les famílies professionals
d’AFD, ADG, AGA, ARG, COM, FOL, EOC, ELE, HOT,
IMS, IMP, IFC, IMA, INA, MAP, SAN, SEA, SSC,
TMV, FME, i MAM,
Inscripció:
al
portal
del
personal
http://portaldelpersonal.caib.es (formació dels
docents > sol·licitud cursos > DG de F. Professional i
F. del Professorat > Inscriu-te), del 08/10/18 al
16/10/2018.
Llistat d’admesos: es publicarà el dia 16/10/2018
Confirmació:
al
portal
del
personal
http://portaldelpersonal.caib.es (formació dels
docents > confirma cursos), de del 16 al 18
d’octubre ambdós inclosos.
Llista d’espera: En cas d’haver-hi places vacants es
contactarà amb els interessats.

Objectiu:
Aprofundir en l’aplicació de la Flipped
Classroom a l’aula d’FP.
Continguts:
Mòdul 1. Què és la flipped Classroom?. Conceptes
teòrics, orígens i fonaments.
Mòdul 2. L’art de saber demanar. Com dissenyar
preguntes seguint el model de bloom i les intel·ligències
múltiples. Vídeos i enriquir-los amb Edpuzzle.
Mòdul 3. Gravar un vídeo educatiu. Apps per gravar
com una pissarra, apps per fer un chroma, etc.
Mòdul 4. Què fer a una classe flipped? Tipus de classes
flipped. Informació bàsica de treballar per projectes,
problemes, cooperatiu i ludificació. Apps per crear
mapes mentals i infografies
Mòdul 5. Disseny d’una classe flipped.
Mòdul 6. Avaluació. Com podem avaluar una classe
flipped. Dianes d’avaluació, rúbriques i llistes
dicotòmiques.

CONDICIONS DE LA CERTIFICACIÓ:
Per tenir dret a certificació s’han realitzar totes les activitats
que formin part de l’acció formativa i obtenir-ne valoració
positiva. A més s’hauran d'aplicar a l'aula un dels continguts
de la formació i lliurar una APLICACIÓ DIDÀCTICA de l'activitat
realitzada dins l'aula com a màxim el 31 de març 2019 al correu:
formacioserveipip@gmail.com amb FLIPPED CLASSROOM II

