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1. DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE L’ASSIGNATURA 

Objectius de l’assignatura: 

● Prendre consciència del què significa la realitat virtual i la comunicació en aquest context 

● Conèixer les eines que ens permetin moure’ns en el món virtual i comunicar-nos-hi. 

● Conèixer els principis ètics que han de regir la presència en la xarxa. 

● Descobrir les presències evangelitzadores en el món virtual. 

● Descobrir les nostres possibilitats de cara a ser presents en aquest món amb unes propostes 

evangelitzadores. 

 

2.PROGRAMA-TEMARI 

Part teòrica: 

● Continguts: Hipermodernitat, E3, Noves tecnologies, les eines de treball  per a les TIC: 

(Software de pagament, software lliure),  Evangelitzar en el món digital, Espiritualitat i món 

digital. 

● Metodologia de treball: exposició, audició, visionat de materials audiovisuals, lectures, treball 

en grup, recerca de webs, blogs,.. 

● Avaluació: 

○ Recollir les evidències del treball en un e-portfoli: resums, glossaris, qüestionaris, 

presentacions, anàlisi de realitat virtuals amb intencionalitat evangelitzadora (webs i 

blogs, presència eclesial en xarxes socials). 

○ Fòrums. 

○ Rúbriques. 

 

Part pràctica: 

● Continguts: eines col·laboratives (textos, formularis, presentacions, fòrums), blog, web, xarxes 

socials (twiter, facebook, instagram) , eines d’edició d’imatges, còmics,... 

● Metodologia: Aprenentatge basat en projectes: treball col·laboratiu al voltant d’un projecte 

(fer una web, un blog, xarxes socials...) 

Què necessitem per començar: 

1. Un compte gmail 

2. Un ordinador o tauleta  per treballar a l’aula i un on treballar fora de l’aula. 

3. Un compte a moodle de la FVB (es farà el 1r dia de classe) 

http://moodle.vergeblanca.org/
http://moodle.vergeblanca.org/
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4.SISTEMA D’AVALUACIÓ 

 

● eportfoli, resultats dels treballs individuals i col·laboratius, , ...  (60%) 

● assistència,participació en fòrums moodle, lectura de documents, aspectes formals de 

l’eportfoli (40%) 

● autoavaluació utilitzant rúbriques (50% de la nota final proposada pel professor resultant dels 

dos anteriors paràmetres) 

 

http://moodle.vergeblanca.org/course/edit.php?id=107
http://moodle.vergeblanca.org/course/edit.php?id=107

