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Dates 4 i 6 de setembre de 2017 de 10.30 a 13 h 

Idioma Català 

Modalitat Presencial 

Durada 5 h 

Destinataris PDI que utilitza el sistema de videoconferència per impartir les 
classes 

Professorat Marina Arrabal, Antoni Martín, Soledad Rodríguez 

Prerequisits No n’hi ha 

Aquest curs tindrà una durada de cinc hores presencials, estructurades en dues sessions. Cada sessió 
combinarà l’explicació dels continguts del curs amb una part pràctica, per tal d’afavorir un aprenentatge 
actiu. 

· Donar a conèixer el funcionament del sistema de videoconferència

· Adquirir les destreses tècniques necessàries per a la seva utilització

· Conèixer i treballar les estratègies didàctiques més utilitzades per a les classes a través de
videoconferència

· Saber gestionar un sistema de
videoconferència de sala

· Implementar estratègies didàctiques
adaptades al sistema de videoconferència

1. Introducció al sistema de
videoconferència

2. El sistema de videoconferència a les
seus universitàries

3. Estratègies didàctiques per a la
docència a través de
videoconferència

PLA DE FORMACIÓ 2017 

INTRODUCCIÓ A LA UTILITZACIÓ DE LA 
VIDEOCONFERÈNCIA 

Metodologia 

Competències Continguts  

Objectius 



PLA DE FORMACIÓ 2017

INTRODUCCIÓ A LA UTILITZACIÓ DE LA VIDEOCONFERÈNCIA





		Dates

		4 i 5 de setembre de 2017 de 10.30 a 13 h



		Idioma

		Català



		Modalitat

		Presencial



		Durada

		5 h



		Destinataris

		PDI que utilitza el sistema de videoconferència per impartir les classes



		Professorat

		Marina Arrabal, Antoni Martín, Soledad Rodríguez 



		Prerequisits

		No n’hi ha





Metodologia





Aquest curs tindrà una durada de cinc hores presencials, estructurades en dues sessions. Cada sessió combinarà l’explicació dels continguts del curs amb una part pràctica, per tal d’afavorir un aprenentatge actiu.

Objectius





Donar a conèixer el funcionament del sistema de videoconferència

Adquirir les destreses tècniques necessàries per a la seva utilització

Conèixer i treballar les estratègies didàctiques més utilitzades per a les classes a través de videoconferència

Continguts

Competències



		Competències que es treballaran



		



		Saber gestionar un sistema de videoconferència de sala

Implementar estratègies didàctiques adaptades al sistema de videoconferència

		1. Introducció al sistema de videoconferència

2. El sistema de videoconferència a les seus universitàries 

3. Estratègies didàctiques per a la docència a través de videoconferència













image1.png



image2.png



