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   OBJECTIUS 

 

/ Conèixer els diferents tipus de dispositius mòbils, sistemes operatius i el seu 

funcionament. 

/ Aprendre estratègies i aplicacions per desenvolupar la comunicació mitjançant 

dispositius mòbils. 

/ Aprendre estratègies i aplicacions per desenvolupar l'autonomia mitjançant dispositius 

mòbils. 

/ Aprendre estratègies i aplicacions per desenvolupar l'aprenentatge mitjançant 

dispositius mòbils. 

/ conèixer les eines d'accessibilitat i així com dispositius d'accés alternatiu per a 

dispositius mòbils. 

/ • Conèixer repositoris d'aplicacions i llocs on trobar informació per estar actualitzats. 

 

  

 
 

CONTINGUTS 

 

 

Bloc 1. Dispositius mòbils i sistemes operatius  

• Dispositius mòbils Android 

• Dispositius mòbils iOS 

• Dispositius mòbils Windows 

 

Bloc 2. Aplicacions mòbils per a la comunicació.  

• Avantatges i inconvenients de l'ús de dispositius mòbils 

• Criteris d'ús 

• Aplicacions 

• Estratègies de desenvolupament del llenguatge 

 

Bloc 3. Aplicacions mòbils per a l'autonomia.  

• Aplicacions per a l'organització de tasques 

• Aplicacions per a la gestió del temps 

• Aplicacions per a l'anticipació 

DISPOSITIUS MÒBILS I TABLETS EN EL 
CONTEXT EDUCATIU 
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Bloc 4. Ús de dispositius mòbils per a l'aprenentatge.  

• Aplicacions per a primeres etapes 

• Aplicacions per a etapa intermèdia 

• Aplicacions per a etapes superiors 

 

Bloc 5. Accessibilitat a dispositius mòbils per a persones amb discapacitat 

física o sensorial  

• Solucionis d'accessibilitat a Android per a persones amb discapacitat física  

• Solucions d'accessibilitat iOS per a persones amb discapacitat física 

• Solucions d'accessibilitat a Android per a persones amb discapacitat 

sensorial 

• Solucions d'accessibilitat iOS per a persones amb discapacitat sensorial 

 

Bloc 6: Conclusions  

• Treball en xarxa 

• On trobar més informació? 

• Experiències 

 

 
 
 
 

 

 

FORMADORS 

 Alba Alier 
 

/ Mestra d’educació especial i logopeda. 

 

Borja Romero 
 

/ Enginyer tècnic de telecomunicacions. 

 

 

 
 
FORMACIÓ IMPARTIDA EN CASTELLÀ 
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DADES D’IMPARTICIÓ DEL CURS 

 Dies 11, 18, 25 octubre 2018 

Horari: de 9:30 a 13:30h 

Durada: 12 hores presencials 

Lloc:   Upgrade formació. C/ Vallespir, 39 local  

            08014 Barcelona 

 

 

 
INSCRIPCIÓ AL CURS 

 

/ Període de preinscripció:  

fins el 10 octubre o fins esgotar les places. 

/ Preu de la inscripció: 160 €  (formació bonificable) 

/ Per formalitzar la inscripció, cal: 

: 1. Omplir el formulari d’inscripció que trobareu al següent link (amb totes les 

dades que es demanen): Formulari d’inscripció 

: 2. Fer l’ingrés al compte del Banc Santander:  

IBAN ES51 0049 1878 9022 1029 9514,  

amb el concepte: Nom participant + TAULETA,  

i enviar el rebut de pagament, via mail a Roger Edo redo@dincat.cat 

/ Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb Olga Poyatos: 

opoyatos@dincat.cat 

 

*(No es considerarà inscrit el participant que no hagi formalitzat  

la matrícula d’acord amb aquestes instruccions). 

 

 

INFORMACIÓ D’INTERÈS 

 / Dincat AEES es reserva el dret d’anul·lar o canviar les dates del curs. 

L’avís sempre serà amb una setmana d’antelació abans de l’inici. 

/ A la finalització del curs, es farà lliurament del certificat d’aprofitament que 

acreditarà la realització de la formació, sempre i quan s’hagi assistit al 75% 

de les hores totals del curs.  

 

https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=2456344
https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=2456344
mailto:redo@dincat.cat
mailto:opoyatos@dincat.cat

