
 

 

Com aprenem en un món digital? 
Els entorns personals d’aprenentatge:  

experiències en català 
       Del 8 al 10 de juliol  
      Campus de la UA 

 



 

 

 

 
 
12:00-14:00 h. Entorns innovadors d'aprenentatge presencials i virtuals. 
Jordi Jubany. Mestre. Antropòleg i Assessor TIC  
15:30-18:00 h. Els PLE a primària: una experiència. 
M. Carmen Devesa. Mestra del Col•legi Públic Voramar d’Alacant 
18:00-20:30 h. Les tecnologies mòbils i l'ensenyament de la llengua? El cas del mobile storytelling,  
Mar Camacho. Professora titular del Departament de Pedagogia de la Facultat de Ciències de 
l'Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. 

Dimecres 9 de juliol 
9:00-11:30 h. EmPLEna't de llengua! Comunica't i gestiona el teu entorn personal d'aprenentatge. 
Carme  Bové. Responsable d'ensenyament del Consorci per a la Normalització Lingüística i consultora 
de la Universitat Oberta de Catalunya. 
11:30-14:00 h. El PLE ple de recursos i connexions: del que és formal al que és informal. 
Rosabel Roig. Professora titular del Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques de la 
Universitat d’Alacant.  
15:30-18:00 h. Els treballs per projectes: aprofitant nous recursos (PDI, lapbooks).  
Susana Lasso. Mestra-Tutora, coordinadora del 2n Cicle del CEIP Rajoletes de Sant Joan d’Alacant. 
18:00-20:30 h. Construint PLEs per a ensenyar i aprendre llengua i literatura. 
Cristina Sarrió. Professora de Secundària i Batxillerat i Coordinadora de 2n de Batxillerat en el Centre 
Concertat Immaculada d'Alacant. 
 
Dijous 10 juliol 
9:00-11:00 h. Aprendre sabent el que s'aprén i per a què s'aprén: Entorns personals d'aprenentatge 
amb alumnat de Primer Cicle d'ESO.  
Pep Hernández. Professor del Col·legi el Valle (Madrid) 
11:00-13:30 h. Com prEPArar un portafolis i mantenir-lo PLE 
Josep M. Escolano. Professor d'ensenyament secundari de Valencià: llengua i literatura (IES Doctor 
Balmis d'Alacant) i professor associat del Departament de Filologia Catalana (Universitat d'Alacant) 
15:00-16:00 h. Entorns personals d'aprenentatge del professorat de llengua i literatura catalanes 
Carles Segura. Professor del Departament de Filologia Catalana (Universitat d’Alacant) 
16:00-18:30 h. De l'aprenentatge informal als MOOC en la configuració del nostre EPA.  
José  Rovira. Professor ajudant LOU del Departament d'Innovació i Formació Didàctica. Robert 
Escolano tècnic del Servei de Política Lingüística de la Universitat d'Alacant. 
18:30-20:30 h.  Cloenda. Lliurament de diplomes. 
Si voleu més informació sobre el contingut del curs i els ponents, cliqueu 
a: http://pephernandez.wix.com/altamira 

Patrocinadors 

  

 

Com aprenem en un món digital?  

Els entorns personals d’aprenentatge: experiències en català 

Informació general 

L'entorn personal d'aprenentatge (PLE: Personal Learning Enviroment) és el conjunt d’eines, serveis, 
relacions, connexions i interaccions que fem servir habitualment i que afavoreixen el nostre aprenentatge” 
(Jordi Adell & Linda Castañeda 2010). El PLE s’associa actualment al web 2.0 perquè és la xarxa la que 
possibilita tenir un PLE complet, dinàmic, connectat, amb molts serveis i accessible de forma senzilla. En 
aquest curs ens volem centrar en el PLE en dues vessants. Fer conscient els futurs mestres i professorat 
de la importància de millorar el seu PLE i, alhora, ensenyar-los a millorar el PLE del seu alumnat. 
L’objectiu final és aconseguir que les TIC formen part de les metodologies d’ensenyament del català, en 
particular, i de les llengües, en general. En aquest curs, provarem d’assolir aquest objectiu a partir de les 
experiències didàctiques de docents en actiu de les diferents etapes educatives.  
Aquest curs és, a la fi, una bona oportunitat per a conéixer les tendències educatives més innovadores del 
panorama educatiu lingüístic català. 

 Data: Del 8 al 10 de juliol de 2014 
 Lloc: Campus de la Universitat d'Alacant  
 Coordinació: Sandra Montserrat. Professora titular del Departament de Filologia Catalana UA / 

Pep Hernàndez. Professor del Col·legi el Valle (Madrid) 
 Crèdits: 3 (validable per 3 crèdits per a la Capacitació o el Diploma de Mestre en Valencià) 
 Hores: 30 
 Preu: 

o Estudiants, desocupats: 90 € 
o General: 110 € 

 Llengua vehicular: català 
 Requisits d'accés: alumnat de la Universitat d'Alacant o qualsevol persona interessada. Cal que 

l’alumnat que s’hi matricule assistisca amb algun dispositiu que li permeta la connexió a Internet 
per Wi-Fi (ordinador portàtil, mòbil, tauleta, etc.) 

 Requisits per a l'obtenció del diploma o certificat: assistència al 80% de les sessions i exposició 
oral (vídeo) d’una pregunta plantejada a l’inici del curs sobre el tema del curs. Se’n donaran les 
instruccions a l’inici del curs. Els responsables d’avaluar-ne l’adequació i la correcció són els 
directors del curs. 

 Programa 

Dimarts 8 de juliol 
9:00-10:00h. Presentació del Curs. 
Carles Cortés Orts, Vicerector de Cultura, Esports i Política Lingüística de la Universitat d'Alacant.  
Sandra Montserrat, profesora titular del departamento de Filologia Catalana UA 
Pep Hernàndez, profesor del Colegio el Valle (Madrid) 
10:00-12:00 h. Ponència Inaugural: El concepte d’entorn personal d’aprenentatge (PLE). 
Jordi  Adell. Professor titular de l'àrea de Didàctica i Organització Escolar al Departament d'Educació de la 
Universitat Jaume I (UJI) de Castelló. 
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