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COMUNICACIÓ AMB L’ÚS DE LES TIC

Aquest curs té com a principal finalitat, ajudar als docents a prendre consciencia de 
la importancia
tal que aquesta comunicació sigui eficient i efectiva. Per això ens centrarem en cada 
un dels agents educatius esmentats anteriorment (infants, docents i famílies), 
treballarem diverses formes de comunicació i coneixerem diferents eines TIC que 
ens proporcionaran fluïdesa comunicativa entre docents-alumnes, el docent-familia i 
el docent-companys i a la inversa.

PROGRAMA

Introducció. Principis bàsics sobre la 

a. Introducció a la comunicació.

i. Habilitats comunicatives.

Mòdul 1. Comunicació amb els alumnes.

a. Espais de comunicació presencials amb els 

infants

i. Acció tutorial.

ii. L'assemblea escolar.

b. Espais de comunicació virtuals amb els infants

i. Eines i espais col·laboratius ( ).

Netiqueta

c. Comunicació entre alumnes i resolució de 

conflictes.

i. Facilitar la comunicació entre els alumnes.

ii. El diàleg per a la resolució de conflictes.
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Mòdul 2. Comunicació amb els companys 

i companyes 

a. Comunicació entre els docents.

i. Reunions efectives.

ii. Seguiment de les reunions.

b. Presa de decisions.

i. Tipus de decisions.

ii. Estratègies per prendre decisions.

c. Espais i eines de comunicació virtuals.

i. Gsuite.

ii. Eines GTD.

Mòdul 3. Comunicació amb les famílies.

a. Comunicació presencial.

i. Reunions de pares.

ii. Consells per conduir les reunions.

b. Espais i eines de comunicació digitals.

i. Xarxes socials.

ii. Grups de WhatsApp.
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COM FUNCIONA EL CURS?

Curs totalment online i sense horaris, per tant, podràs entrar al curs en el moment que tu 

consideris.

Es compon de tres mòduls dels quals disposaràs d'accés des de l'inici, d'aquesta manera podràs 

organitzar-te la feina al teu ritme.

-ho, aniràs trobant diverses lectures, vídeos 

i activitats autoavaluatives (on es mostrarà un feedback). En ser totes les activitats telemàtiques no 

-te durant el curs i 

fer-te participar en els fòrums. Al final del curs et trobaràs un qüestionari on hi haurà preguntes de 

tot el que haurem treballat durant la formació.

AVALUACIÓ

Per obtenir el certificat del curs s'hauran de complir les següents parts de 

l'avaluació:

• Primera part de l'avaluació: Realització de totes les activitats autocorrectives que es troben

dins de cada mòdul, obtenint una nota mínima de 80% per a considerar-ho superat.

• Segona part de l'avaluació: Realització de les activitats d'entrega que es plantegen a cada 

mòdul, on l'alumne haurà d'aplicar els coneixements adquirits.
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En finalitzar aquest curs, l’alumnat serà competent en:

Posar en pràctica diverses eines i estratègies comunicatives, a partir del coneixement de recursos
diversos i fent ús d’eines i espais digitals, per tal de millorar la comunicació amb els diversos agents
educatius del centre (alumnes, docents i famílies)

Per assolir-ho, es proposen els següents objectius que es desenvoluparan en cada un dels tres
mòduls de que disposa el curs:

Fomentar la comunicació eficient i efectiva amb els alumnes i entre els alumnes a partir de la
implementació de diverses tècniques i estratègies comunicatives.

Fomentar un clima comunicatiu positiu i integrador amb docent del centre a partir de
l'anàlisi i millora dels espais de reunió i processos de presa de decisions.

Analitzar les estratègies de comunicació amb les famílies amb la finalitat de millorar la relació i
aconseguir espais i recursos comunicatius eficients a partir de de tècniques i eines
adequades per a cada cas.

OBJECTIUS
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CERTIFICACIÓ

Curs reconegut pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya com a formació 

permanent del professorat. Suma mèrits per a oposicions, concurs de trasllats, sexennis, etc. als 

mestres i professors titulats (han de tenir la carrera de magisteri o el CAP/màster de secundària). 

També compta per als tècnics d'educació infantil (TEI) per als seus mèrits.

Per a més informació podeu consultar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. (DOGC).

Podeu accedir fent clic aquí. 

Seguint la normativa establerta pel Departament (l'Ordre ENS/248/2012 (Article 3.2, apartat C) per 

la qual el màxim d'hores que comptabilitzen és de 10 hores de formació online a la setmana. Si la 

vostra intenció és la de realitzar diversos cursos amb nosaltres, us recomanem fer-los en edicions 

separades (ja que cada curs ocupa aquestes hores establertes).
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• Tercera part de l'avaluació: La participació obligatòria a tots els fòrums plantejats

durant la formació.

Tots aquests punts són de participació obligatòria i s'han d'haver superat amb una nota 

mínima de 80 sobre 100.
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https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=615777



