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CURS ONLINE DE GOOGLE FOR EDUCATION 2 
 

Curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
Curs reconegut per activar el Perfil de Competència digital docent 

 
2 MESOS 45 HORES 

 
 

PROPERA CONVOCATÒRIA 
 

EDICIÓ INICI FI 

Abril 13/04/21 06/06/21 

 
 

EINES DE COMUNICACIÓ, CREACIÓ DE CONTINGUTS DIGITALS I AVALUACIÓ 
 
El docent del segle XXI ha d'estar capacitat per a desenvolupar la seva labor en un entorn cada vegada 

més digital. D'altra banda, el nostre alumnat està cada vegada més acostumat a l'ús de tecnologies per 

a comunicar-se i, també, per a aprendre. 

En aquest context, proposem un curs enfocat a dotar als participants de destreses molt necessàries 

avui dia: la creació de continguts digitals, la comunicació remota i els processos d'avaluació formativa. 

Es tracta de tres camps que estan cobrant una rellevància molt important i, per tant, considerem 

essencial que el docent pugui potenciar les seves habilitats en tots ells. 

Dedicarem el primer mòdul del curs a la comunicació, entesa des d'un punt de vista ampli. Veurem les 

opcions que G Suite for Education ens ofereix per a la comunicació entre equips de docents i amb i 

entre l'alumnat, però també les opcions que el vídeo ens ofereix a l'hora de comunicar-nos. 

El segon mòdul estarà enfocat a l'avaluació, aportant estratègies i eines que facilitin al docent 

l'avaluació formativa i el seguiment de l'aprenentatge del seu alumnat. Finalment, acabem amb un 

mòdul dedicat a descobrir de manera ràpida diverses eines que poden resultar d'ajuda per al docent de 

qualsevol etapa educativa. 

 

MODALITAT 
 
100% online. 

 

A QUI ES DIRIGEIX 
 
Aquest curs està dirigit a un ampli perfil de persones interessades en educació, que exerceixin o 

estiguin relacionades amb la pràctica educativa (de totes les etapes educatives), així com a qualsevol 

altra persona interessada en el tema. 
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Els alumnes que s'inscriguin directament en aquest curs han de tenir prèviament adquirits els 

coneixements corresponents al Curs online de Google for Education 1. 

 

DESCRIPCIÓ   
 
Curs 100% online per a professionals de l'ensenyament interessats en aprendre i desenvolupar les 

habilitats necessàries per a treballar amb eines avançades per a la gestió efectiva dels processos 

d'ensenyament-aprenentatge utilitzant les solucions tecnològiques de Google Suite for Education. 

El Curs online de Google for Education 2 inclou: 

 Accés a un exclusiu entorn d'aprenentatge e-learning dissenyat perquè puguis aprendre amb 

total flexibilitat i interactivitat, disponible les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. 

 Continguts exclusius de gran qualitat adaptats a l'era digital desenvolupats per professionals 

amb una sòlida experiència en el sector educatiu. 

 Continguts actualitzats sotmesos a una avaluació i adaptació contínua, subjectes a revisions 

periòdiques per part del nostre equip docent. 

 Classes online en directe amb el teu Tutor. Si no pots assistir a una classe, podràs accedir en 

diferit sempre que vulguis i tantes vegades com necessitis. 

 Nombrosos recursos per al teu aprenentatge en diferents formats. 

 Tasques perquè puguis practicar/reflexionar sobre els continguts apresos. 

 Projecte final per treballar les habilitats i coneixements adquirits durant els mòduls teòric-

pràctics. 

 Diferents fòrums per reflexionar/comentar/resoldre qüestions sobre el curs. 

 Tutor responsable de guiar-te, orientar-te i recolzar-te durant el teu període d'aprenentatge, 

així com de resoldre totes les teves qüestions i dubtes. 

 Continguts del curs descarregables en format PDF. 

 

OBJECTIUS 
 
Principals objectius del Curs online de Google for Education 2: 

 Conèixer en profunditat l'entorn Google Suite for Education. 

 Entendre la potencialitat de les diferents eines i aplicar-les als processos pedagògics adequats 

per a fer-los més efectius. 

 Aplicar les opcions de les diferents eines en processos de creació de continguts digitals, de 

comunicació i d'avaluació. 
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CONTINGUTS 
 
Detall de continguts que s’aborden al programa formatiu: 

Mòdul 1: Comunicació i gestió de vídeos educatius. 

Classe online en directe. 

1. Comunicació remota: Google Meet. 

1.1. La comunicació amb l’alumnat. 

1.2. Obrir l’aula al món amb Google Meet. 

1.3. Creació i gestió de videotrucades. Extensions. 

 

2. Missatgeria segura  i àgil: Google Chat. 

2.1. Google Chat: un fòrum segur i àgil. 

2.2. Creació i gestió de sales. 

2.3. Opcions d’usuari, integració amb Drive. 

 

3. El vídeo educatiu com a recurs. 

3.1. Les possibilitats del vídeo com a recurs pedagògic. 

3.2. Vídeos propis i de tercers. Drets d’autor. 

3.3. YouTube: Creació i gestió d’un canal. 

3.4. Creació i gestió de vídeos i llistes de reproducció. 

Mòdul 2: Avaluació i seguiment de l’alumnat en G Suite. 

Classe online en directe. 

Introducció (Classe online en directe). 

1. Les dades en l’educació. 

1.1. Analítica de l’aprenentatge: les possibilitats de l’aplicació del big data en educació. 

1.2. Eines de recollida de dades. 

 

2. Google Forms: creació i gestió d’enquestes. 

2.1. Característiques de Google Forms. 

2.2. Creació i gestió d’enquestes. 

2.3. Creació i gestió d’itineraris d’aprenentatge. 

2.4. Creació i gestió de tests autoavaluables. 

2.5. Gestió de dades en Fulls de Càlcul: opcions avançades. 

 

3. Avaluació formativa en G Suite for Education. 

3.1. La importància de l’avaluació formativa en l’educació actual. 

3.2. Pedagogies actives i avaluació formativa. 

3.3. Corregir vs. avaluar. La importància del feedback. 

 

4. La rúbrica com a eina d’avaluació formativa. 

4.1. La rúbrica com a eina d’avaluació formativa. Tipus. 

4.2. Corubrics: l’alumnat protagonista del procés avaluatiu. 

4.3. Ús de rúbriques en Classroom. Opcions. 
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4.4. El feedback en àudio i/o vídeo en l’entorn G Suite. 

Mòdul 3: Altres eines i programes de Google for Education. 

Classe online en directe. 

1. Eines de creació de contingut. 

1.1. Jamboard: contingut creatiu i col·laboratiu. 

1.2. Expeditions: realitat virtual a l'abast de tothom. 

1.3. CS First: eina de pensament computacional i programació. 

 

2. Geo Eines. 

2.1. Google Earth. 

2.2. My maps. 

2.3. Tour Builder. 

 

3. Navegació responsable en Internet. 

3.1. Opcions avançades del cercador: drets d’autor, filtres, Google Trends, Google Acadèmic, 

Google llibres, etc. 

3.2. Sigues genial a Internet: treball de competència digital amb l’alumnat. 

Projecte final. 

 

METODOLOGIA 
 

Sistema d'aprenentatge centrat en l'alumne basat en exclusius continguts de gran qualitat adaptats a 

l'era digital i tasques eminentment pràctiques desenvolupades per experts que t'ajudaran a practicar i 

comprendre millor els continguts treballats en les diferents unitats. 

Els continguts estaran sempre disponibles des del primer dia fins a la finalització del curs. Podràs 

accedir a l'entorn d'aprenentatge amb absoluta flexibilitat, quan vulguis i on vulguis. No obstant això, 

el Tutor anirà treballant les diferents unitats, tasques i fòrums temàtics que componen el curs segons 

el calendari proposat i existeixen unes dates específiques per al lliurament de les Tasques i el Projecte 

Final. 

Cada unitat inclou un Test de progressió per consolidar el coneixement i comprovar la progressió dels 

alumnes al llarg del curs, així com diferents tasques pel desenvolupament de les quals anirem 

proposant diferents recursos d'acord amb la unitat didàctica que estiguem treballant. 

Habilitarem també diferents fòrums temàtics que ens serviran per canalitzar tots els dubtes, 

comentaris i reflexions al voltant de converses amb l'objectiu d'afavorir i facilitar un aprenentatge 

compartit. 

El curs es tanca amb una última unitat dedicada a realitzar un projecte final. Aquest projecte, que pot 

ser implementat en un context d'aula, dóna sentit a tot el curs tractant d'aglutinar totes les habilitats i 

coneixements adquirits durant els mòduls teòric-pràctics. 
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Un Tutor amb una sòlida experiència en el sector educatiu t'acompanyarà durant tot el procés 

d'aprenentatge encarregant-se de la facilitació del curs i oferint, a cada moment, les indicacions 

necessàries per poder avançar i finalitzar el curs amb èxit. 

 

CERTIFICACIÓ: ACTIVA EL TEU PERFIL PROFESSIONAL DE COMPETÈNCIA DIGITAL 
 
Curs reconegut pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent 

del professorat d’ensenyament no universitari segons l'ordre ENS/248/2012 de 20 d’agost. 

Està igualment reconegut per acreditar la capacitació en l’ús de les Tecnologies digitals i activar el 

Perfil de competència digital docent (sempre que reuneixis amb la resta de requisits) segons la 

resolució ENS/1128/2016, de 26 d’abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en 

centres educatius públics dependents del Departament d'Educació i el procediment de capacitació 

professional per ocupar-los i la posterior modificació ENS/1386/2016, de 27 de maig. 

Aquest curs té els mateixos efectes administratius per al professorat que les activitats incloses en el 

Pla de formació permanent del Departament d'Educació, sempre i quan es realitzin posteriorment a la 

data d’expedició del títol d’accés a la docència (vàlid per a oposicions, sexennis, estadis, concurs de 

trasllats…). 

Els alumnes que superin el curs rebran un certificat del Departament d'Educació de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

GOOGLE CERTIFIED EDUCATOR NIVELL 1 I NIVELL 2 
 
Google for Education ofereix dues certificacions d'educador perquè puguis demostrar la teva 

competència al nivell que et resulti apropiat: Google Certified Educator Level 1 i Google Certified 

Educator Level 2. Aquestes certificacions tenen un valor individual important en la millora del perfil 

professional del docent i també un valor col·lectiu molt interessant. 

Els nostres cursos online de Google for Education, juntament amb la teva pròpia experiència com a 

docent, et capaciten per a poder presentar-te a aquests exàmens de certificació. Si et sents 

adequadament preparat, els exàmens estan disponibles online i les certificacions es poden obtenir en 

qualsevol moment de l'any.  

Per als alumnes que prefereixin una preparació específica per a afrontar amb major garantia d'èxit 

aquests exàmens, disposem de Bootcamps online de Nivell 1 i Nivell 2 que tenen, com a objectiu 

principal, informar-te i preparar-te de manera intensiva per a superar la prova i convertir-te en 

Educador Certificat de Nivell 1 i Nivell 2. 

 

PREU 
 

CURS AFILIAT NO AFILIAT 

Curs online de Google for Education 2 210 € 235 € 
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INSCRIPCIONS I MÈTODES DE PAGAMENT 
 
Si estàs interessat en inscriure't, envia'ns emplenat el següent Formulari d’inscripció.  

Com a mètode de pagament, oferim: 

 Transferència bancària: 

o Titular: FEUSO 

o Entitat: CAIXABANK 

o Número de compte (IBAN): ES31 2100 4991 6522 0005 2313 

o Concepte: escriu “NOM COGNOM - C0307146” en l'apartat “concepte”. 

 

Una vegada rebem l'ingrés, t'enviarem un e-mail de confirmació i donarem per finalitzat el procés 

d'inscripció. 

Ens reservem el dret de cancel·lar la celebració del curs quan no s'aconsegueixi el nombre mínim 

d'alumnes establert. En aquest cas, es retornaria l'import total abonat. 

 

GARANTIA DE QUALITAT 
 
Prova el nostre curs sense compromís durant 10 dies i, si no et satisfà, et retornem íntegrament els 

diners.  

Devolució vàlida durant els 10 primers dies des de la data d'inici del curs, condicionada a no haver 

completat més de 2 Unitats ni haver lliurat cap Tasca. 

 

ALTRES CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR 
 

CURS INFORMACIÓ 

Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) +INFO  

Flipped Classroom +INFO  

Gamificació aplicada a l’educació +INFO 

Metodologia AICLE/CLIL +INFO 

Competència digital docent: comunicació i disseny +INFO 

Google for Education 1 +INFO 

Google for Education 2 +INFO 

Educació Emocional a l’aula +INFO 

Atenció a la diversitat a l’aula +INFO 

Educació Afectiva i Sexual a l’aula +INFO 

Anglès (Nivells A1-A2-B1-B2-C1) +INFO  

Preparació examen Cambridge English First (FCE) +INFO  

Preparació examen Cambridge English Advanced (CAE) +INFO 

https://mylearning.es/feusoc/insc/C0307147/t
https://documentacion.mylearning.es/usoc/FEUSOC_Curs_online_aprenentatge_basat_projectes_abp.pdf
https://documentacion.mylearning.es/usoc/FEUSOC_Curs_online_flipped_classroom.pdf
https://documentacion.mylearning.es/usoc/FEUSOC_Curs_online_gamificacio_aplicada_educacio.pdf
https://documentacion.mylearning.es/usoc/FEUSOC_Curs_online_metodologia_aicle-clil.pdf
https://documentacion.mylearning.es/usoc/FEUSOC_Curs_online_competencia_digital_docent.pdf
https://documentacion.mylearning.es/usoc/FEUSOC_Curs_online_google_for_education_1.pdf
https://documentacion.mylearning.es/usoc/FEUSOC_Curs_online_google_for_education_2.pdf
https://documentacion.mylearning.es/usoc/FEUSOC_Curs_online_educacio_emocional_aula.pdf
https://documentacion.mylearning.es/usoc/FEUSOC_Curs_online_atencio_diversitat_aula.pdf
https://documentacion.mylearning.es/usoc/FEUSOC_Curs_online_educacio_afectiva_sexual_aula.pdf
https://documentacion.mylearning.es/usoc/FEUSOC_Curs_online_angles.pdf
https://documentacion.mylearning.es/usoc/FEUSOC_Curs_online_preparacio_examen_cambridge_english_first.pdf
https://documentacion.mylearning.es/usoc/FEUSOC_Curs_online_preparacio_examen_cambridge_english_advanced.pdf
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MÉS INFORMACIÓ 

www.mylearning.es/feusoc/info 

931597294 

http://www.mylearning.es/feusoc/info

