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MÒDULS I CÀPSULES FORMATIVES

INFORMACIÓ MÒDUL
El que es treballarà en aquest mòdul serà la
utilització de manera eficient, cívica i segura dels
recursos de què disposa la ciutadania en la
societat digital, i sobretot aplicar-les
selectivament en els diversos àmbits i aplicacions
de la vida quotidiana, amb la finalitat del
desenvolupament personal, la participació i la
col·laboració en la societat. A més es donarà
l'oportunitat de formar-se de manera online i
poder treballar des de casa.

  CÀPSULES FORMATIVES

1 FORMA'T ONLINE

2 NECESSITES UNS CALERONS EXTRES?
TREBALLA ONLINE

3 VULLL SER INFLUENCER! EL
PODER DE UN LIKE

SER UN PRO DE LES XARXES
SOCIALS

Actualment, les noves tecnologies de la informació i comunicació (TIC) ocupen un lloc important en el dia a dia
de les persones joves, no només pel temps que hi dediquen, sinó perquè, tenen per als adolescents una funció
expressiva. En els últims anys s'ha viscut una revolució tecnològica que ens presenta un nou panorama en
continu procés de canvi. A més, la  revolució de les TIC permet que ens puguem formar i educar a distància a
través d'Internet i també treballar des de casa.
 
En aquest mòdul s'aprendrà la utilització de les TIC d'una manera responsable i adequada, podrem veure les
diferents aplicacions que tenen aquestes a la nostra vida quotidiana i sobretot convertir-te en un expert!
També treballarem amb una nova modalitat educativa que es presenta com una alternativa a la formació
presencial com és la formació online i donarem l'oportunitat a aquells joves que busquen una primera feina o
una feina puntual que puguin combinar amb els seus estudis i formació a través del treball online.
 
Per aquest mòdul teniu 2 opcions de càpsules:
 La càpsula en format bàsic

La càpsula el format complert.

 



 CF 1: FORMA'T ONLINE

1 sessió                                                                                     2 hores

Dotar de recursos als joves perquè es puguin formar aprofitant la
web 2.0 i el temps lliure.
Potenciar l’aprenentatge al llarg de la vida.
Acompanyar als joves en la presa de decisions sobre el seu futur
formatiu/ professional.

 

La formació online és el futur de qualsevol persona que vulgui
millorar els seus coneixements. Internet i les noves eines digitals
permeten que puguem estudiar i formar-nos sense la necessitat de
sortir de casa. Aquest taller està adreçat a joves interessats a
formar-se més enllà dels estudis reglats, o com a complement
d'aquests. Inclou apps, canals i moocs gratuïts per anar aprenent al
teu ritme.

OBJECTIUS

CONCEPTES CLAU

QUÈ ES TREBALLARÀ?

  DURADA DE LA CÀPSULA                        DURADA DE LA SESSIÓ  

 MATERIALS NECESSARIS PER AL DESENVOLUPAMENT   
Cadires
Equips de so
Projector o pantalla  
Conexió a Internet  

SI
SI
SI
SI
   En cas de no tenir, pissarra, projector o pantalla +klleure la proporcionarà.

MOOCs: Massive Online Open Courses
Apps per aprendre idiomes,
habilitats i compeències.
Canals de Youtube
Blogs i webs.
Cursos subvencionats on-line

 



1 sessió o 2 sessions                                                          2 hores

 CF 2: NECESSITES UNS CALERONS EXTRES? 
TREBALLA ONLINE

Dotar de recursos als joves perquè es puguin iniciar en el món
laboral aprofitant les oportunitats de les TIC.
Dotar d’eines als joves perquè puguin gestionar la informació que
trobem a la xarxa amb una mirada crítica.
Buscar un espai per parlar i compartir riscos i perills que ens podem
trobar a la web 2.0.

 

El treball online és actualment una realitat cada vegada més assentada
en moltes persones. Aquest taller està dirigit a joves que busquen una
primera feina o una feina puntual que puguin combinar amb els seus
estudis i formació. Més enllà de donar-los recursos web, en aquest
taller també s’abordaran qüestions de fons com la protecció de dades i
la reputació digital, ja que són factors clau avui en dia en la recerca de
feina.

OBJECTIUS

CONCEPTES CLAU

QUÈ ES TREBALLARÀ?

  DURADA DE LA CÀPSULA                        DURADA DE LA SESSIÓ  

 MATERIALS NECESSARIS PER AL DESENVOLUPAMENT   
Cadires
Equips de so
Projector o pantalla
Conexió a Internet   

SI
SI
SI
SI
 
   

En cas de no tenir, pissarra, projector o pantalla +klleure la proporcionarà.

Recursos laborals que ens ofereixen les TIC
Quant val la nostra feina?
Petja digital i reputació online.
Continguts i ofertes no desitjables i eines de protecció.

 



2 sessions                                                                                2 hores

CF 3: VULL SER UN INFLUENZER! EL PODER
D'UN LIKE

Desmitificar la vida dels influenzers. No tot és color de rosa.
Reflexionar sobre la imatge que compartim a les xarxes.
Identificar riscos en compartir la nostra vida a les xarxes.
Prendre consciència de les implicacions que suposa compartir les
nostres vides a les xarxes.
Aprendre a acompanyar als nostres fills a les xarxes sense fiscalitzar.

Les TIC han canviat la nostra manera de relacionar-nos amb el món
que ens envolta. L’ús d’Internet, els ordinadors, les tauletes i els
dispositius mòbils facilita el nostre dia a dia i pot resultar molt útil
per treballar, estudiar  i comunicar-se però també s'ha de tenir un
bon ús d'aquestes.
Aquest taller està dirigit a pares, mares, tutors i de forma general a
totes aquelles persones usuàries de les TIC que conviuen amb
menors i/o són menors i volen millorar el seu ús de les TIC per fer-ne
un ús més responsable. 
 

OBJECTIUS

CONCEPTES CLAU

QUÈ ES TREBALLARÀ?

  DURADA DE LA CÀPSULA                        DURADA DE LA SESSIÓ  

 MATERIALS NECESSARIS PER AL DESENVOLUPAMENT   
Cadires
Equips de so
Projector o pantalla  
Conexió de Internet  

SI
SI
SI
SI
   En cas de no tenir, pissarra, projector o pantalla +klleure la proporcionarà.

Que és una xarxa social i què és un influenzer.
Compartim les imatges dels nostres fills a la xarxa? I les nostres?
Vivim presos de les xarxes?
Identitat digital i marca personal.

 



1 sessió                                                                                    2 hores

CF 4: SER UN PRO DE LES XARXES SOCIALS

Conèixer les  xarxes socials:

Aprofitar les XXSS som a eina d’aprenentatge i socialització.

 

      -   Tipus de xarxa, perfil, seguidors...
      -   Horaris de publicacions
      -   Etiquetes.
      -   Límits d'edat i contingut
 

Des de fa uns anys, i cada cop més, les xarxes socials s’estan
popularitzant i guanyen importància a un ritme vertiginós. 
De fet, l’ús d’Internet ha canviat i ja no s’entén sense aquestes
eines, que estan presents en tots els aspectes de la vida, tant
personal com professional. Aquest taller va dirigit a aquells
joves que vulguin introduir-se en el món de les xarxes socials,
aprendran a gestionar-les per poder ser uns experts.

OBJECTIUS

CONCEPTES CLAU

QUÈ ES TREBALLARÀ?

  DURADA DE LA CÀPSULA                        DURADA DE LA SESSIÓ  

 MATERIALS NECESSARIS PER AL DESENVOLUPAMENT   

Cadires
Equips de so
Projector o pantalla  
Conexió de Internet  

SI
SI
SI
SI
   En cas de no tenir, pissarra, projector o pantalla +klleure la proporcionarà.

WhatsApp, Twitter, Instagram i Tic-Tok.
Sóc follower: L’exemple a seguir.
Les XXSS com a font d’aprenentatge
Regles d’or a les XXSS.

 



FORMADORA SUSANNA SANS MERINO

CFGS Integració Social
Grau Educació Primària: especialització en TIC

 

Docent en formació professional per
l’ocupació.
Docent de competències digitals,
alfabetització i TIC.
Docent   de competències digitals a FP UOC 
Jesuïtes

Docent formació presencial i E-learning
 

ESTUDIS

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

EXPERIÈNCIA


