CURS EN LÍNIA
Del 6 al 13 de juliol de 2020

38E0

APROPEM LA NATURA A L’ESCOLA: EINES I RECURSOS
PEDAGÒGICS
2 ECTS reconeguts per la UdL:
20 hores guiades per l’equip
docent + 30 hores de treball
autònom dels alumnes

La natura forma part del nostre currículum des dels primers anys d’ensenyament fins als cursos més elevats. Mitjançant diferents competències o assignatures, es vincula a tots i cadascun dels cursos educatius. La nostra proposta de formació es relaciona amb la necessitat
de cercar estratègies innovadores per ensenyar i aprendre de forma competencial qualsevol aspecte vinculat amb el medi.
Durant aquesta formació hi haurà sessions teòriques i pràctiques que seran conduïdes a través del Campus Virtual de la UdL.
El curs està adreçat a totes aquelles persones vinculades al món docent i/o que tinguin interès per conèixer o millorar els recursos per
apropar el medi a les seves activitats.
Llengua d’impartició: Català

Del 29 de juny al 24 de juliol de 2020
Patrocinen:

Coordinació: Manel Ibáñez Plana (Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl de la UdL)
Equip docent: Montse Ballbé Herrero (Obaga Activitats) i Francesc Rodríguez Ambel (Obaga Activitats)
Durada: a) 20 hores
b) 50 hores (20 de guiades per l’equip docent + 30 de treball autònom dels alumnes). Versió reconeguda amb 2 ECTS per la UdL
Preu: 79,06 € estudiantat, PAS i PDI de la UdL / 90,00 € la resta
Places: 50

MODALITAT
Curs en línia que es realitzarà a través del Campus Virtual de la Universitat de Lleida.
METODOLOGIA
Per realitzar el curs és necessari disposar de connexió a Internet, ordinador i smartphone, amb capacitat suficient per instal·lar diverses
App. Caldrà disposar també d’una llibreta i d’un llapis.
El programa del curs inclou unes hores de connexió conduïdes per l’equip docent i altres de lliure organització pel propi alumnat. No
obstant, les sessions explicatives seran enregistrades de manera que podran ser visualitzades en un altre moment.
Cada tarda hi haurà una sessió d’una hora destinada a resoldre dubtes amb els professors, tot i que també s’obrirà un fòrum al campus
virtual per resoldre dubtes a mesura que es plantegin.
Cada estudiant s’organitzarà lliurement el temps per realitzar el treball de camp, que consistirà en posar en pràctica les eines explicades
en l’entorn immediat de cadascú.
L’alumnat que estigui matriculat a la versió de 50 hores i vulgui obtenir els ECTS, haurà d’assistir obligatòriament a la sessió del dilluns
13 de juliol.

PROGRAMA

INFORMACIÓ I MATRÍCULA
La matrícula es realitzarà per correu electrònic.

Dilluns 6		
Equip docent
09.00-09.30 h
Presentació del curs.
Introducció al quadern de camp com a centre d’interès.
09.30-11.00 h
El paisatge: Explicació de diferents recursos per a la
seva observació i interpretació.
Treball de camp dels alumnes
Posada en pràctica, en l’entorn del participant, d’una
de les dinàmiques explicades.
Equip docent
18.00-19.00 h
Resolució de dubtes sorgits en el treball pràctic.

Dijous 9

Dimarts 7

Divendres 10

09.00-10.30 h

18.00-19.00 h
Dimecres 8
09.00-10.30h

18.00-19.00 h

Equip docent
La vegetació. Explicació de diferents recursos, jocs i
dinàmiques per conèixer la diversitat vegetal del nostre entorn. Eines per plasmar-ho en el quadern de
camp.
Treball de camp dels alumnes
Posada en pràctica, en l’entorn del participant, d’una
de les dinàmiques explicades.
Equip docent
Resolució de dubtes sorgits en el treball pràctic.
Equip docent
La fauna. Explicació de diferents recursos, jocs i dinàmiques per conèixer la fauna més propera i estratègies per a plasmar-ho en el quadern de camp.
Treball de camp dels alumnes
Posada en pràctica, en l’entorn del participant, d’una
de les dinàmiques explicades.
Equip docent
Resolució de dubtes sorgits en el treball pràctic.

09.00-10.00 h
10.00h-11.00h

18.00-19.00 h

09.00-10.00 h

13.00-14.00 h

Equip docent
L’astronomia. Introducció al sistema solar i a les constel·lacions observables des del nostre territori. Mostra
d’eines i de recursos per conèixer el cel nocturn.
Simulació nocturna mitjançant un planisferi i el programa Stellarium.
Treball de camp dels alumnes
Posada en pràctica, en l’entorn del participant, d’una
de les dinàmiques explicades.
Equip docent
Resolució de dubtes sorgits en el treball pràctic.
Equip docent
Eines i recursos digitals aplicats als diferents àmbits
treballats. Ús de les noves tecnologies per al coneixement del medi: geocaching naturalista i app de descoberta.
Treball de camp dels alumnes
Preparació individual en línia del mapa – foto nyap.
Equip docent
Posada en comú del mapa – foto nyap (activitat obligatòria per als alumnes que vulguin aconseguir els
ECTS).
Avaluació del curs i explicació de la presentació final
del dia 13 de juliol.

Dilluns 13 		
09.00-10.00 h
Presentació col·lectiva en línia de les llibretes de camp
dels alumnes matriculats a la versió de 50 hores i que
vulguin aconseguir els ECTS.

Envieu-nos a estiu@udl.cat la butlleta de matrícula disponible a
http://estiu.udl.cat
Consulteu els descomptes en el preu de la matrícula a http://estiu.udl.cat
Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia anterior a l’inici del curs.
L’organització es reserva el dret d’anul·lar els cursos de la Universitat d’Estiu que
no assoleixin el nombre necessari d’inscripcions. Les persones que ja hi estiguin
matriculades seran informades tan aviat com sigui possible i se’ls hi oferirà
l’oportunitat d’accedir a un altre curs o de recuperar l’import pagat.
Per a més informació sobre el curs:
Universitat d’Estiu
Campus de Cappont. Edifici Polivalent
C/ de Jaume II, 71. Planta baixa
25001 Lleida
Tel. 973 70 33 90
A/e: estiu@udl.cat
http://estiu.udl.cat

