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Formació Campus Extens 2014 

Coneixement en xarxa: la configuració 
d'Entorns Personals d'Aprenentatge (PLE) 

Dades generals 

Professorat: Míriam Conde (Palma); Marina Arrabal (Eivissa) i Soledad Rodríguez (Menorca) 

Durada: 3 h ( 1,5 h presencials i 1,5 h en línia) 

Nombre de places: Palma: 20; Seu d'Eivissa i Formentera: 14; Seu de Menorca: 14 

Prerequisits: usuaris amb coneixements en l’ús d’aplicacions web (per exemple: Google 
Docs, Facebook, blogs, Moodle, Webmail, etc.) 

 

Presentació 

Davant la gran varietat de recursos i d'informació que ens ofereix la web 2.0, les possibilitats 
d'aprendre d’altres i amb els altres es multiplica cada dia, i cal organitzar aquestes fonts 
d'informació per tal de poder gestionar-les i que ens facilitin una actualització i un 
aprenentatge continu.  

Entenem per Entorn Personal d'Aprenentatge (PLE) el «conjunto de herramientas, servicios y 
conexiones que empleamos para alcanzar diversas metas vinculadas a la adquisición de 
competencias» (Adell y Castañeda, 2010). 

En aquest curs aprendrem a identificar, gestionar i organitzar el nostre propi PLE a través de 
Symbaloo, una eina que ens permetrà crear el nostre escriptori virtual i així tenir recollides i 
classificades les eines i les fonts d’informació que configuren el nostre bagatge informatiu i 
formatiu. 

Objectius 

 Conèixer què és un PLE 

 Aprendre a utilitzar Symbaloo com a pàgina d’inici per a la configuració del nostre 
PLE 

 Analitzar en grup les possibles aplicacions educatives i investigadores que té el PLE 

Continguts 

1. Concepte de PLE. Perspectiva tecnològica i pedagògica 

2. Utilització de Symbaloo com a eina per a la gestió del nostre propi PLE 

3. Síntesi de les aplicacions educatives i investigadores identificades 
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Metodologia 

Aquest curs és semipresencial i té una durada de 3 hores (1,5 presencials i 1,5 en línia). 

La metodologia serà participativa i tindrà dos grans apartats; d'una banda, la reflexió i el 
debat sobre el que suposa un PLE i, d'altra, l’explicació tècnica i pràctica de l’eina 
Symbaloo.  

A partir de l’explicació tècnica, es realitzaran pràctiques tant presencialment com en línia. 
Interessa que, a través de les pràctiques, s'aconsegueixi aprendre el funcionament de l’eina 
esmentada, i alhora veure'n els possibles usos en la docència i investigació.  

Certificació 

Es realitzarà una avaluació contínua a partir de la participació i la realització de les distintes 
activitats proposades. S’ha de tenir en compte que, per tal d’obtenir el certificat 
d’aprofitament, totes les activitats indicades són de caràcter obligatori. 

 

 


