
 

 

 
 
Organitzar i  compartir els recursos en l ínia util itzant Symbaloo 
 
Introducció   
Symbaloo és una aplicació web que permet organitzar els recursos en línia en un 
escriptori virtual (anomenat "webmix") el qual conté uns blocs que poden enllaçar 
amb pàgines web i amb altres webmixes, i també poden integrar vídeos de YouTube, 
recursos de Google Drive (documents, fulls de càlcul, presentacions, formularis) i 
presentacions de Slideshare, entre d'altres. A més també es poden visualitzar les 
notícies de fonts RSS i tenir a l'abast utilitats com a calculadores, calendaris, etc. 
 
Destinataris 
Alumnes universitaris, docents de qualsevol nivell educatiu i disciplina, així com a 
públic en general 
 
Dates 
Del dilluns 10 al dimecres 12 de juliol de 2017 
 
Horari 
De les 9 a les 14 hores 
 
Durada 
25 hores (15 presencials i 10 de treball personal) 
 
Lloc 
Edifici Anselm Turmeda. Campus universitari. Cra. de Valldemossa, km 7,5. Palma. 
 
Crèdits 
1 ECTS 

 
Nombre d’hores de formació permanent del professorat 
15 
 
Objectius 

• Organitzar els recursos en línia d'una forma visualment atractiva i còmoda en un 
escriptori virtual 

• Configurar l'escriptori virtual com a pàgina d'inici del navegador 
• Compartir seleccions de recursos amb altres 
• Crear un entorn d'aprenentatge personalitzat 
• Identificar les possibles utilitats educatives de Symbaloo, tant des del punt de 

vista del professor com de l'alumne, i també en l'àmbit personal 
 
Continguts 

1. Introducció a Symbaloo EDU 
a. Symbaloo i Symbaloo EDU 
b. Crear un compte a Symbaloo EDU 
c. L'entorn de Symbaloo. Configuració (perfil, preferències, compte) 
d. Afegir un webmix de la galeria 
e. Crear un webmix i gestionar els blocs 
f. Exercicis pràctics 

 



 
 

 
 

 

2. Aspectes avançats 
a. Com crear un webmix de RSS 
b. Com posar un fons de pantalla, canviar grandària del webmix i la seva 

icona 
c. Com cercar i utilitzar un giny (widget) 
d. Com integrar presentacions de Slideshare a Symbaloo 
e. Com inserir un element de Google Drive (document, full de càlcul, 

presentació, formulari) a Symbaloo 
f. Com unir dos webmixes amb un enllaç 
g. Com compartir el teu webmix a la Galeria de Symbaloo, al teu blog o a les 

xarxes socials 
h. Exercicis pràctics 

3. Exemples d'aplicació docent de Symbaloo 
a. Exemples d'ús per a professors 
b. Exemples d'ús per a alumnes 

4. Aplicació pràctica I: creació d'un entorn personal d'aprenentatge (PLE) 
5. Aplicació pràctica II: ( triar-ne una de les següents o altra d'interès personal) 

a. Organització dels recursos per a una assignatura 
b. Creació d'un maletí d'eines TIC 
c. Creació d'un entorn de gestió d'assignatures 
d. Organització en línia de treballs/presentacions dels alumnes 
e. Creació d'una cartera per al currículum vitae 
f. Organització dels recursos per a preparar una activitat, projecte, treball de 

final de grau... 
 
Metodologia 
Es proporcionarà documentació escrita dels diferents temes i s'aniran mostrant 
davant l'ordinador les diferents característiques de Symbaloo. Els alumnes aniran fent 
activitats de forma individual però faran coavaluacions en parelles, enviant-les l'un a 
l'altre per email. Hi hauran 2 activitats finals, una consistirà en crear un webmix com 
a entorn d'aprenentatge personalitzat (PLE) per a la seva formació contínua i una 
altra a escollir entre diferents aplicacions docents o una aplicació d'ús personal de 
l'eina. 
 
Avaluació 
Les activitats finals es co-avaluaran per parelles seguint una llista de criteris que es 
proporcionaran. 
 
Llengua vehicular 
Català/castellà 
 
Coordinació 
Adelaida Delgado, professora del Departament de Ciències Matemàtiques i 
Informàtica 
 
Professorat 
Adelaida Delgado, professora del Departament de Ciències Matemàtiques i 
Informàtica 
 



 
 

 
 

 

Preus de matrícula 

• 32 euros (abans 40 euros): 

o Alumnes UIB, PDI i PAS, personal d’investigació dels instituts de 
recerca adscrits a la Universitat i Alumni UIB. 

o Qualsevol estudiant, sigui o no universitari. Els estudiants que no siguin 
de la UIB han de presentar còpia de la matrícula de l’any acadèmic en 
curs. 

o Desocupats de l’Estat Espanyol. Heu de presentar certificat que estau a 
l'atur un mes abans de l’inici de la matrícula del curs. 

o Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS de la 
condició de jubilats o còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer 
pagament de l’INSS. 

• 42 euros (abans 52 euros): 
o Altres persones interessades 

Nombre de places 

40 

Termini d’inscripció  

Fins al 18 de juny de 2017. Formulari 

Termini de pagament  

Del 19 de juny al 2 de juliol de 2017   

 

El Servei d’Activitats Culturals pot anul·lar un curs si no té el nombre mínim 
d’alumnes requerit. Per tant, la inscripció no implica la realització d’aquest curs. 
Recomanem als alumnes del programa Drac i persones que vengueu de fora de l’illa, 
que no adquiriu el vostre bitllet d’avió fins que no confirmeu que el curs es fa. 

Per obtenir un certificat haureu d'assistir a un 80% de les classes i realitzar el treball 
personal que es requereixi. 

 
 


