
PROFESSORAT 

– Pere Cornellà Canals.  Veure currículum a l’apartat Direc-
ció. 
– Lorena Montes Martínez. Veure currículum a l’apartat 
Direcció. 
– Ferran Viñas Jurado. Veure currículum a l’apartat Coordi-
nació. 
– Eulàlia Canet Nebot. Mestra d’educació primària i actual 
cap d’estudis a l’escola Puig de les Cadiretes. Compagina 
aquesta tasca amb la formació a diversos centres en temes 
de robòtica educativa, pensament computacional i e-learning. 
Membre del grup de treball de Rosa Sensat Robòtica i Pro-
gramació Educativa. 
– Nina Coll. Graduada en Mestra d’Educació Primària i espe-
cialitzada en TIC. Forma part de l’equip de formació d’Edu-
tec del Citilab (Cornellà), amb la missió de dur a ter-
me formacions, tallers i creació de materials pedagò-
gics basats en les noves tecnologies, especialment en pro-
gramació i robòtica educativa. 
– Eduard Muntaner Perich. Enginyer tècnic en Sistemes 
Informàtics per la Universitat de Girona. Enginyer informàtic 
per la Universitat de Girona, 2003. Des del 2005, desenvolu-
pa projectes editech amb especial èmfasi en la promoció de 
la creativitat i el pensament crític a les escoles de les comuni-
tats desfavorides, com Inventors4Change i InventEUrs. 
 

* La direcció es reservarà el dret de fer canvis en l’equip docent en cas 
que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria, garantint 
el mateix nivell de qualitat i categoria professional.  

LLOC DE REALITZACIÓ  

Parc Científic i Tecnològic de la UdG (Edifici Giroemprèn) i 
Centre Innova't Educació (Girona)  

PREU I FINANÇAMENT 

Curs de Postgrau: 1.125 €*  /  Curs d’Especialització: 425 €  
 
Possibilitat de finançament en quotes.   
Més informació a: www.fundacioudg.org 
*Inclou una assegurança d’accidents. No inclou la taxa d’ex-
pedició del títol de la UdG. 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 

Per inscriure’s cal emplenar el full d’inscripció a través de la 
web (www.fundacioudg.org). 
 
Preinscripció: en un termini màxim de 7 dies des de la data 
d’inscripció cal haver realitzat el pagament de 225 € (curs de 
postgrau) o 85 € (curs d’especialització), que es restarà de 
l’import de la matrícula, i que dóna dret a reserva de plaça. 
 
Matrícula: per tal que sigui efectiva caldrà haver realitzat el 
pagament com a màxim 20 dies abans de l'inici del curs. 
Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícu-
la: 
– Fotocòpia del DNI, fotocòpia compulsada del títol universita-
ri (o del resguard). 

www.fundacioudg.org 

Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona 

Centre d’Empreses - Giroemprèn 

Pic de Peguera, 11 - 17003 Girona 

 

Tel. 972 210 299 

info.fundacioif@udg.edu 

www.facebook.com/FundacioUdG 

twitter.com/fudgif 

Possibilitat de matricular-se de forma independent  als  

cursos d’especialització: 

 

Robòtica Educativa i Programació 

 Creació de Videojocs i Educació 

 Disseny i Impressió 3D i Educació 

 CURS DE POSTGRAU 

Novetat 

TECNOLOGIES APLICADES A 

L’EDUCACIÓ 



PRESENTACIÓ 

En un context de canvi constant, els recursos tecnològics tenen 
una presència important dins de les escoles. El Curs de Post-
grau en Tecnologies Aplicades a l’Educació és una iniciativa 
per potenciar els coneixements, les habilitats i les capacitats 
dels professionals de l’educació en l’ús de les TAC 
(Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement), no només de 
manera instrumental, sinó com a recurs metodològic per apren-
dre amb la tecnologia. 

El curs està dissenyat per conèixer i experimentar les potencia-
litats de les TIC en el procés d’ensenyament-aprenentatge de 
manera transversal i multidisciplinària. L’objectiu és proporcio-
nar als docents coneixements sobre les diverses eines exis-
tents per tal de capacitar-los en el disseny, el lideratge i l’exe-
cució d’experiències d’aprenentatge que s’adeqüin de manera 
inclusiva a les necessitats formatives dels infants tenint en 
compte el context curricular actual. 

OBJECTIUS 

– Conèixer les diverses dimensions de la competència digital 
docent i dels alumnes per incorporar-les al seu projecte curricu-
lar. 

– Dinamitzar el currículum corresponent en cada etapa mitjan-
çant les aportacions i l’ús de les tecnologies. 

– Dissenyar, planificar i avaluar activitats i projectes, tant indivi-
dualment com en col·laboració, fent ús de les tecnologies com 
a recurs i estratègia en els processos d’ensenyament i apre-
nentatge de manera transversal i durant totes les etapes edu-
catives. 

– Conèixer i utilitzar els principals llenguatges de programació, 
el seu ús en dispositius tecnològics educatius, i analitzar les 
seves aportacions en els processos d’ensenyament-
aprenentatge. 

– Entendre els videojocs com a mitjà d’expressió artística i fer 
ús de la seva creació com un recurs transversal, cooperatiu, 
crític i inclusiu. 

– Conèixer i fer ús de la tecnologia 3D com mitjà per a la reso-
lució de problemes a través del disseny i la construcció de 
projectes. 

A QUI S’ADREÇA 

A tots aquells professionals de l’àmbit educatiu (docents, 
pedagogs/es, educadors/res socials) que intervenen en 
infància i adolescència i que volen tenir coneixement en 
l’aplicació de les tecnologies en l’àmbit educatiu.  

REQUISITS D’ADMISSIÓ 

  – Titulats universitaris docents, pedagogs/es, educadors/es 
socials.  

  – Aquelles persones sense titulació universitària que desitgin 
matricular-se hauran de demanar-ho per escrit a la Direcció del 
postgrau indicant els motius que originen la sol·licitud. La peti-
ció no genera automàticament l’acceptació, que haurà de ser 
motivada per escrit. Aquestes persones podrien ser acceptades 
si reuneixen les condicions i si hi ha places vacants.  

 

NOTA: qui no disposi de títol universitari previ tindrà dret a 
rebre, en les mateixes condicions, un certificat d’assistència 
lliurat per la Fundació UdG: Innovació i Formació. 

SISTEMA D’AVALUACIÓ 

– Avaluació continuada. Formen part de l’avaluació totes les 
activitats classificades com a obligatòries: treballs, lectures i 
assistència a les classes. 

– Cal una assistència mínima del 80% de les sessions del curs. 
– Treball final de postgrau.  

DIRECCIÓ 

Pere Cornellà Canals. Mestre i pedagog per la Universitat de 
Girona. Responsable del Servei de Producció de Materials 
Multimèdia per a la Docència de l’Institut de Ciències de l’Edu-
cació de Girona. Ofereix assessorament i formació al professo-
rat universitari en temes de tecnologia educativa, especialment 
en l’EVEA Moodle. Professor associat als estudis de Magisteri 
especialitzat en tecnologia educativa. 

Lorena Montes Martínez. Mestra d’educació primària amb 
menció en Tecnologies de la Informació i Comunicació. Amb 
cinc anys d’experiència com a educadora en l’àmbit extracurri-
cular i curricular en robòtica educativa, creació de videojocs, 
disseny i creació i animació 3D. Formadora docent. Ha impartit 
tallers de robòtica educativa, i ha participat en jornades com 
Jornada Programa (Citilab) i Jornades TIC i Educació - UdG. 
Actualment treballa com a coordinadora i educadora a Innova’t 
Educació. 

COORDINACIÓ 

Ferran Viñas Jurado. Mestre d’educació primària amb menció 
en Tecnologies de la Informació i Comunicació. Amb cinc anys 
d’experiència com a educador en robòtica educativa, creació de 
videojocs, disseny i creació i animació 3D. Entrenador en com-
peticions de robòtica educativa amb experiència en competici-
ons internacionals: First Lego League, VEX Worlds i First Tech 
Challenge. Actualment treballa com a coordinador pedagògic i 
educador a Innova’t Educació. 

PROGRAMA 

Robòtica educativa i programació 

Els llenguatges de programació i la robòtica, tecnologies que 
posen en pràctica el pensament computacional de manera 
interactiva, són recursos educatius destacats per a l’aprenen-
tatge de les STEAM. L’objectiu d’aquest curs és, no només 
l’aprenentatge instrumental dels materials i el software, sinó 
capacitar els educadors per a la creació de projectes transver-
sals i multidisciplinaris, dissenyar propostes didàctiques adap-
tades a diferents contextos educatius i integrades dins del marc 
curricular. Curs adreçat a les etapes educatives d’educació 
infantil, primària i secundària.  

Creació de videojocs i educació 

Al llarg del curs es tractaran els principals aspectes relacionats 
amb els videojocs. Es farà una anàlisi de la utilització dels vide-
ojocs en l’educació tot observant diferents experiències do-
cents. S’utilitzaran eines per a la creació de videojocs adequa-
des a les diferents etapes educatives (educació infantil, primà-
ria i secundària). L’objectiu d’aquest curs és, no només l’apre-
nentatge instrumental dels materials i el programari, sinó capa-
citar els educadors per a la creació de projectes transversals i 
multidisciplinaris, dissenyant propostes didàctiques adaptades 
a diferents contextos educatius i integrades dins del marc curri-
cular.  

Disseny i impressió 3D i educació 

Curs pensat per explorar les potencialitats de les noves tecno-
logies, en concret el disseny i la impressió 3D en l’àmbit educa-
tiu. Es dotarà l’alumnat de coneixements de disseny i tecnolo-
gia 3D per tal de poder crear projectes educatius multidiscipli-
naris des d’una filosofia maker. Treballarem amb eines lliures, 
tant de programari com de maquinari, adequades a les diver-
ses etapes educatives (educació infantil, primària i secundària).  

METODOLOGIA 

Treball individual i en grup, petits projectes guiats de base 
(enfocats en els continguts) per poder desenvolupar projectes 
de creació pròpia. 

El curs s’estructura en: 50% d’activitats pràctiques, 30% de part 
teòrica i 20% de treball autònom.  

TITULACIÓ 

Curs de Postgrau en Tecnologies Aplicades a l’Educació per la 
Universitat de Girona. 

Curs d’Especialització en Robòtica Educativa i Programació per 
la Fundació UdG: Innovació i Formació. 

Curs d’Especialització en Creació de Videojocs i Educació per 
la Fundació UdG: Innovació i Formació. 

Curs d’Especialització en Disseny i Impressió 3D i Educació 
per la Fundació UdG: Innovació i Formació. 

IDIOMA 

Català, castellà i documentació en anglès. 

DURADA, CALENDARI I HORARI 

Curs de Postgrau: 15 ECTS* (126 hores presencials).  
Curs d’Especialització: 5 ECTS* (42 hores presencials). 
*1 ECTS= 25 hores de treball de l’estudiant (hores presencials i de 
treball personal). 

 
Del 23 de gener al 6 de juny de 2020  
 
Horari: dijous de 18 a 20.30 h i dissabtes de 9.30 a 14 h 


