Estratègies d'aprenentatge per a la millora del quefer universitari

Breu descripció del curs:
Aquest taller està pensat perquè millores el rendiment en els estudis. Per a fer-ho, volem que et conegues com a
estudiant i que sàpies "què cal fer" respecte a l'ofici d'estudiar. En aquest taller aprendràs estratègies que t'ajudaran
tant a encarar els reptes que et presenta actualment el quefer universitari, com a millorar en rendiment acadèmic.
En acabar l'activitat l'assistent podrà ( descripció dels objectius de l'activitat):
En acabar aquest curs en línia esperem que assolisques els objectius d'aprenentatge següents que et permetran:
1. Aplicar estratègies eficaces per a encarar els reptes que presenta actualment el quefer universitari.
2. Potenciar les habilitats personals per a encarar les exigències dels estudis universitaris.
3. Millorar el rendiment acadèmic
Temes que cal desenvolupar:
1. Introducció.
2. Metes i motivacions de l'estudiant.
3. Elements clau de l'estudi eficaç: factors ambientals i personals, atenció i concentració, planificació, aprofitament de
les classes, l'estudi a casa, els descansos, els repassos, etc.
4. Estratègies d'aprenentatge per a la millora del rendiment.
5. Bibliografia.
Metodologia didàctica:
Aquest taller es farà per complet en línia a través de l'eina Poliformat.
Dins del menú de l'esquerra del Poliformat hi ha una eina anomenada Continguts, des d'on pots seguir el taller. Has de
llegir la informació que el programa et presenta i anar fent les activitats d'aprofundiment proposades. Algunes activitats
(preguntes, tasques, qüestionaris, etc.) són un requisit imprescindible per a poder anar avançant en el contingut del
taller.
Pots posar-te en contacte amb les professores del taller mitjançant aquestes adreces de correu electrònic, o també a
través de l'eina Correu intern del Poliformat. Et contestarem tan prompte com puguem.
Organitzadors:
Responsable d'activitat

FRANCISCO JAVIER OLIVER VILLARROYA
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Correu electrònic

ice@ice.upv.es

Tipus de curs

FORMACIÓN INTERNA

Estat

TOT FET

Duració en hores

10 hores a distància
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On i quan:
On

INTERNET

Horari

INTERNET

Data d'inici

17/09/18

Data d'acabament

15/10/18

Dades de matriculació:
Inici de preinscripció

7/09/18

Fi de preinscripció

17/09/18

Mínim d'alumnes

25

Màxim d'alumnes

50
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