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Cursos 
en grup 

ceina 
Àrea: Informàtica i noves tecnologies 

Curs de Microsoft Minecraft (Education Edition) 
Durada: 20 hores (Classes en directe) 

 

 
Descripció 

Minecraft és un joc de món obert que promou la 
creativitat, la col·laboració i la resolució de 
problemes en un entorn immersiu on l’únic límit és 
la imaginació.  

 

Objectiu del curs  

Dissenyar diferents activitats per jugar i aprendre 
amb els infants, ja sigui en un ambient escolar o 
familiar. 

 

A qui va dirigit? 

A tota persona adulta que vulgui conèixer i 
aprendre les possibilitats educatives que ofereix 

Minecraft, tant a nivell acadèmic com en l’entorn 
familiar.  

 
Continguts del curs 

 Instal·lació i conceptes bàsics (modes de joc, 
creació de mapes, multi-jugador, opcions) 

 Projectes per als més petits (ordenar blocs, 
patrons, píxel arts, construccions simples)  

 Primeres construccions (individuals i en 

equip, edificis, ciutats, decoració, estàtues) 

 Projectes conceptuals (barreja de pintura, 
exposicions)  

 Projectes narratius (contes, aventures, 
Complete the monument...)  

 Mapes de la comunitat (parkour, puzzles, 

històries, ctm)  

 Reptes de supervivència (objectius, mapa 
cooperatiu, mode hardcore)  

 Muntatge d'un servidor 

 
 
Requisits 

Disposar d’un ordinador amb connexió a internet. 
Altament recomanable l’ús d’auriculars, micròfon i 
càmera, per poder interactuar al 100% amb el 
professor i la resta de grup, en realitzar-se en 
modalitat de Classe en directe.  

 

 

Horaris i dates 

Abril '21 Maig '21
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Dimecres i dijous de 18:00 a 20:00h  

 

Preu 

195 €.  

El curs pot bonificar-se si s’acompleixen les 
condicions establertes per la FUNDAE (només 
persones treballadores per compte aliè). 
 
 

Procés d’inscripció 

La persona queda inscrita a CEINA en el 
moment que facilita les seves dades 
personals i fa l’abonament íntegre del curs.  

 

 

 

 

 


