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PLANO DE APOIO AO ENSINO (PAE)  

FERRAMENTAS E DESEÑO DE 

MATERIAIS DIDÁCTICOS PARA A 
DOCENCIA A DISTANCIA 

Destinatarios 
 Persoal docente do Mestrado en Computación de Altas Prestacións/High Performance Computing  

Modalidade e duración 
Semipresencial, con16 horas formativas totais:  4 horas de obradoiro presencial e 12 en modalidade a 
distancia a través da plataforma Aula Cesga. 

Datos do/a docente 
• Nome:  María José Rodríguez Malmierca / Diego Nieto Caride 
• Contacto:  e-learning@cesga.es 

Obxectivo/s xerais do curso 
• Adquirir os coñecementos necesarios para usar Aula Cesga como plataforma docente no Mestrado 

en Computación de Altas Prestacións 
• Adquirir os coñecementos necesarios para elaborar materiais educativos aplicables a modalidade 

presencial pero especialmente á modalidade a distancia 
• Coñecer e levar á práctica as distintas posibilidades para integrar os materiais creados nas 

plataformas docentes, e máis en concreto en Aula Cesga. 
• Coñecer diferentes estratexias e ferramentas online para facilitar a interación cos participantes, a 

titorización virtual e a avaliación remota.  

Cronograma 
O curso celebrarase entre o 20 de xuño e o 20 de xullo de 2018. As 4 horas presenciais serán o día 20 de 
xuño de 2018 de 10:00 a 14:00, na Facultade de Informática da UDC.  
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Criterios de avaliación 
Para superar o curso e obter a certificación correspondente requerirase: 

• Seguimento das 4 horas presenciais o día 20 de xuño de 2018 (recollerase unha folla de sinaturas) 
• Seguimento das 12 horas virtuais na plataforma Aula Cesga (comprobarase a resolución das 

tarefas de avaliación propostas polo profesorado) 

 

Contidos formativos 

 
 

MÓDULO 1.  INTRODUCCIÓN Á PLATAFORMA DOCENTE VIRTUAL 

OBXECTIVO XERAL:  Coñecer a plataforma docente Aula Cesga 

• TEMA 1.  Bloques Básicos: creación de contidos / interacción / administración 
• TEMA 2.  Organización de Aula Cesga para o Mestrado en Computación de Altas Prestacións 
• TEMA 3.  Ferramentas 
• TEMA 4.  Aprendizaxe móbil: formatos e disposición do contido 

TAREFA/S OBRIGATORIAS:  
Creación dun curso en Aula Cesga. Elaboración dunha xustificación (en formato vídeo ou documento) das 
ferramentas seleccionadas para facilitar o acceso ao alumnado remoto.  
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MÓDULO 2.  CREACIÓN DE CONTIDOS 

OBXECTIVO XERAL:  Adquirir coñecementos sobre creación de contidos docentes 

• TEMA 1.  Do PDF aos materiais interactivos 
• TEMA 2.  Ferramentas para crear materiais textuais e materiais de representación gráfica 
• TEMA 3.  Ferramentas para videotitoriais 
• TEMA 4.  Organización de contidos e creación de itinerarios formativos 

TAREFA/S OBRIGATORIAS: 
Elaboración dun breve videotitorial no que se explique a organización de contidos no curso de exemplo 
creado no módulo 1. 

 

MÓDULO 3.  INTERACCIÓN CON ALUMNOS A DISTANCIA 

OBXECTIVO XERAL:  Coñecer as posibilidades de comunicación síncrona e asíncrona con alumnos en 
modalidade a distancia 

• TEMA 1.  Titorías de alumnos non presenciais 
• TEMA 2.  Organización de grupos 
• TEMA 3.  Entrega de tarefas / avaliación de alumnos a distancia 

TAREFA/S OBRIGATORIAS: 
Configuración dun equipo (e os seus periféricos: cámara, auriculares, micro) para a participación nunha 
sesión por webminario síncrono.  

 



1 1 

 

                                                                               

 

 

MÓDULO 4.   CREACIÓN DE CONTIDOS AVANZADA 

OBXECTIVO XERAL:  Profundizar na creación de contidos docentes máis atractivos, interactivos e 
innovadores 

• TEMA 1.  Ferramentas para realizar presentacións máis interactivas 
• TEMA 2.  Ferramentas para realizar vídeos interactivos 

TAREFA/S OBRIGATORIAS:  
Este módulo non terá tarefa obrigatoria. 

 


