
 

CAIXES NASE ONLINE 

Introducció 

Els CURSOS NASE són principalment cursos amb un caràcter especial, són molt 

pràctics. Per tant, no és fàcil oferir una presentació de transmissió quan la situació no és 

bona per als cursos presencials. 

No obstant això, vivim en temps nous on les diferents audiències poden tenir diferents 

enfocaments del coneixement. La tecnologia arriba per a quedar-se com a part de la nostra 

vida i els productes nous i innovadors associats amb les noves eines de comunicació han 

de formar part dels cursos de capacitació. En el cas del Programa NASE, el comitè 

responsable va discutir durant molt de temps com iniciar aquest enfocament, ja que el 

nucli d'aquesta proposta no són les activitats pràctiques sinó també les accions 

presencials. 

L'any 2020 serà reconegut en el futur, com “l’any en què tot el planeta estava en perill: 

per una pandèmia". Aquesta és una situació molt nova per a la humanitat. En aquest 

context, el programa NASE ha desenvolupat una proposta mixta, amb activitats que es 

poden realitzar a casa, amb l'ajuda d'entrenadors en línia, però en tots els casos pensant 

en "presentació en viu en temps real". 

La innovació en aquest projecte se centra en la distribució de les caixes NASE, amb tot 

el material necessari per als diferents cursos (complets i monogràfics) que permetran 

desenvolupar cada activitat en la llar o a l'escola en qualsevol lloc del planeta. La 

participació serà certificada sempre que els participant completin l'activitat en contacte 

amb l’instructor en línia.  

Aquesta nova oferta és un veritable desafiament per a NASE. Esperem tenir una bona 

resposta de diferents comunitats i ajudar a incloure continguts astronòmics en llocs on les 

activitats presencials són molt difícils. 

Descripció caixes online NASE 

Per facilitar un curs NASE en línia, els organitzadors poden usar els materials necessaris 

per a les activitats pràctiques incloses en una caixa NASE. Els organitzadors locals poden 

sol·licitar la recepció de caixes NASE per correu. Si tenen tots els materials NASE abans 

de començar el curs, poden repetir les activitats que poden veure en línia durant el curs. 

Per descomptat, existeix la possibilitat que els participants en el curs en línia manllevin 

la caixa al Grup de Treball Local per un període específic de temps. Hi ha diferents tipus 

de cursos NASE, és a dir, hi ha la mateixa quantitat de caixes NASE en 

línia. NASE ofereix caixes que inclouen tots els materials necessaris per a ensenyar les 

activitats de NASE. Hi ha diferents tipus de cursos: 

 

 



 

• •El curs bàsic, el curs complet, que incloïa astronomia, astrofísica i 

astrobiologia. Aquesta és la caixa més gran de NASE. El curs involucra 4 

conferències i 10 tallers. 

• El curs d'astronomia en una caixa no tan gran. Aquest curs involucra 2 

conferències i 4 tallers. 

• El curs d'astrofísica en una caixa més petita. Aquest curs involucra 2 conferències 

i 4 tallers. 

• El curs d'astrobiologia en una caixa més petita. Aquest curs involucra 2 

conferències i 4 tallers. 

 

La llista de materials es troba detallada per a cada curs en l’apartat de llibres del lloc 

web de NASE. Així mateix, la guia dels cursos es troba també al lloc web de NASE  

també en els llibres amb tots els detalls sobre com utilitzar els materials inclosos. 

Aquesta metodologia no està preparada per a substituir els cursos presencials, però és 

una bona idea especialment per als grups de treball locals que necessiten suport especial 

per a introduir alguns nous continguts i alguns canvis com a exoplanetes o astrobiologia. 

És una bona manera d'intercanviar nous detalls i nous aspectes que és necessari introduir 

periòdicament en els altres cursos. 

 

 

 

 

 



 

Pla de treball NASE: ONLINE 
 

1. CURS DE FORMACIÓ D’ENSENYAMENT EN ASTRONOMIA I ASTROFÍSICA - 4 DIES 

  
 Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 

09:00-09:30 Inaguració   

Taller 2 
 

Taller 4 
 

09:30-10:00  
Taller 3 

 
Taller 9 10:00-10:30  

Taller 5 

 

Taller 7 10:30-11:00 

11:00-11:30  
Taller 1 

 
Taller 10 11:30-12:00  

Taller 6 

 

Taller 8 12:00-12:30 

12:30-13:00  Tancament 

 
• Temes de conferències 

 

o 1 - Evolució de les estrelles 

o 2 - Cosmologia 

o 3 - Història de l'Astronomia 

o 4 - Sistema Solar 

 

• Temes de tallers 

 

o 1- Horitzó local i Rellotges de Sol 

o 2 - Simuladors del moviment de les estrelles, el Sol i la Lluna 

o 3 - Sistema terra-lluna-sol: fases i eclipsis 

o 4 - Maletí del jove astrònom 

o 5 - Espectre solar i taques solars 

o 6 - Vida de les estrelles 

o 7 - Astronomia més enllà del visible 

o 8 - Expansió de l’Univers 

o 9 - Planetes i exoplanetes 

o 10- Astrobiologia 

 
 

Avaluació  

 

-Al principi del curs, es fa una avaluació escrita diagnòstica opcional (opció 

múltiple). Al final del curs, un altre controla els coneixements obtinguts que 

consisteixen en la mateixa prova que el diagnòstic (un mateix paper, respostes amb 

diferent color). 

 

 - Durant un parell de dies es fa una avaluació final de la satisfacció en línia, - 

Finalment, es procedeix a una avaluació d’impacte (o seguiment de la transferència 

d’aprenentatge) al cap d’uns mesos. Aquesta tasca abasta més d’un eix d’acció 

 

- Els projectes generats a partir del curs es comparteixen a la pàgina web de la 

NASE: 

http://sac.csic.es/astrosecundaria/es/cursos/realizados/proyectos/ListaProyectosPaises

.php  



 

2. CURS DE FORMACIÓ DOCENT EN ASTRONOMIA - 2 DIES 

 

 Dia 1 Dia 2 

17:00-17:30 hs. Inaguració   

17:30-19:00 hs. Taller 1 Taller 3 

19:00-19:30 hs Descans Descans 

19:30-21:00 hs. Taller 2 Taller 4 

21:00-21:30 hs.  Tancament 

 
 

• Temes de conferències  

 

o 1 - Història de l'Astronomia  

o 2 - Sistema Solar  

 

• Temes de tallers  

 

o 1- Horitzó local i Rellotges de Sol.  

o 2 - Simuladors del moviment de les estrelles, el Sol i la Lluna  

o 3 - Sistema terra-lluna-sol: fases i eclipsis  

o 4 -Maletí del jove astrònom  

----------------L’avaluació d’aquest curs equival al curs anteriorment esmentat de la NASE 

 

3. CURS DE FORMACIÓ DOCENT EN ASTROFÍSICA - 2 DIES 

 

 Dia 1 Dia 2 

09:00-09:30 hs. Inaguració   

09:30-11:00 hs. Taller 1 Taller 3 

11:00- 11:30 hs Descans Descans 

11:30-13:00 hs. Taller 2 Taller 4 

13:00-13:30 hs.  Tancament 

 
• Temes de conferències 

o 1 - Evolució de les estrelles 

o 2 - Cosmologia 

• Temes de tallers 

 

o 1 - Espectre solar i taques solars 

o 2 - Vida estel·lar 

o 3 - Astronomia més enllà del visible 

o 4 - Expansió de l’Univers 

 

L’avaluació d’aquest curs equival al curs anteriorment esmentat de la NASE.  



 

4. CURS DE FORMACIÓ DOCENT EN ASTROBIOLOGIA - 2 DIES 
 

 
 Dia 1 Dia 2 

18:45-19:00 hs. Inaguració   

19:00-20:30 hs. Taller 1 Taller 3 

20:30-21:00 hs Descans Descans 

21:00-22:30 hs. Taller 2 Taller 4 

22:30-22:45 hs.  Tancament 

 

• Temes de conferències 

 

o 1 - Evolució de les estrelles 

o 2 - Sistema Solar 

 

• Temes de tallers 

 

o 1 – Maletí del Jove Astrònom 

o 2 - Astronomia més enllà del visible 

o 3 - Planetes i exoplanetes 

o 4 - Astrobiologia 

 

L’avaluació d’aquest curs equival al curs anteriorment esmentat de la NASE. 

 

 

5. CURS DE FORMACIÓ DOCENT EN ATROCULTURA– 2 DIES 
 

 
 Dia 1 Dia 2  

 
09:00-09:30 hs. Inaguració  

09:30-11:00 hs. Grup de treball 1  Taller 3 

11:00-12:30 hs. Taller 2 Grup de treball 2  

12:30-13:30 hs.  Tancament 

 
 

• Temes de conferències  

 

o 1 - Història de l'Astronomia  

o 2- Arqueoastronomia i el seu potencial educatiu  

 

 • Temes de tallers  

 

o 1 - Grup de treball 1: Preparació de les observacions  

o 2 - Taller: Simuladors del moviment de les estrelles, el Sol i la Lluna 

o 3 - Taller: Horitzó local i Rellotges de Sol 

o 4 - Grup de treball 2: L’astronomia a la ciutat L’avaluació d’aquest curs equival al 

curs anteriorment esmentat de la NASE. 

----------L’avaluació d’aquest curs equival al curs anteriorment esmentat de la NASE. 


