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PLANIFICACIÓ DE L’ACCIÓ FORMATIVA – Planificación de la acción formativa 

Sessió 
Sesión 

Data 
Fecha 

Horari 
Horario 

Lloc 
Lugar 

1 02/03/2021 11:00 – 13:00 En línia síncrona amb M. Teams 
2 03/03/2021 11:00 – 13:00 En línia síncrona amb M. Teams 

 

PROFESSORAT DE L’ACCIÓ FORMATIVA – Profesorado de la acción formativa 

Santiago Mengual Andrés 

Professor del Departament d’Educació Comparada i Història de l’Educació. Universitat de 
València. 

 

OBJECTIUS FORMATIUS I CONTINGUTS  – Objetivos formatives y contenidos 

• Conèixer l'entorn de Treball de Microsoft Teams en la seua versió web i escriptori 
• Conèixer l'aplicació mòbil de MS Teams 
• Conèixer i emprar les funcions de MS Teams per a la *comunicació individual, 

grupal, eines de xat i missatgeria i bústia de veu. 
• Aplicar MS Teams per al desenvolupament de *reunions, *tutories, seminaris i 

esdeveniments en viu (webinars) 
• Ús integrat de Teams des d’Aula Virtual 
• Programar reunions amb el calendari MS Teams. 
• Gestionar invitacions instantànies. 
• Configurar sals d'espera i creació de grups en una videoconferència. 
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COMPETÈNCIES QUE ES DESENVOLUPARAN – Competencias que se desarrollarán 

Capacitar als participants per a: 
 

• organitzar i programar sessions de treball síncrones 
• comunicar-se individualment i en grups de treball 
• crear sales d'espera i enllaços de convidat a una reunió 
• realitzar streaming i planificació de retransmissions d'esdeveniments 
• crear grups de Teams des d'Aula Virtual 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ –  Criterios de evaluación 

Per la certificació final cal obtindre la qualificació de “Apte” en el curs i per tant ha 
d'haver complit els criteris d'avaluació següents: 

 
• Assistència almenys al 85% de les sessions síncrones. 
• Lliurament de les tasques sol·licitades pel professor.  
• Superació del qüestionari. 
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