Els mapes conceptuals: recurs d'aprenentatge

En acabar l'activitat l'assistent podrà ( descripció dels objectius de l'activitat):
1. Aplicar les bases i utilitats en què es fonamenten els mapes conceptuals.
2. Diferenciar un mapa conceptual d'altres recursos esquemàtics.
3. Elaborar mapes conceptuals.
4. Identificar les diverses utilitats dels mapes conceptuals per a optimitzar l'aprenentatge de l'alumnat.
Temes que cal desenvolupar:
1. Definició i característiques dels mapes conceptuals.
2. Aprenentatge constructiu.
3. Elements i passos de l'elaboració d'aquests.
4. Programa informàtic per a elaborar mapes conceptuals.
5. Aplicacions i exemples del mapa per a l'alumnat.
Metodologia didàctica:
L'alumne disposarà de material en la web i la guia de treball per a realitzar el mapa conceptual que lliurarà al final del
taller. Hi haurà tutories per a la resolució de dubtes.
Informació d'interés:
L'alumne/a disposa de materials en la web del taller i d'una atenció personal a través de tutories electròniques.
Organitzadors:
Responsable d'activitat

FRANCISCO JAVIER OLIVER VILLARROYA

Codirector

CRISTINA RODRIGUEZ MONZONÍS

Dades bàsiques:
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

24/09/18
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Data d'acabament

29/10/18 La data límit per entregar els treballs, realizatzació de pràctiques y altres
activitats no lectives será el 9/11/18

Dades de matriculació:
Inici de preinscripció

7/09/18

Fi de preinscripció

21/09/18

Mínim d'alumnes

25

Màxim d'alumnes

50

Professorat:
GARCÍA FÉLIX, VICENTA ELOÍNA
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