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

Sessió 
Sesión 

Data 
Fecha 

Horari 
Horario 

Lloc 
Lugar 

1 06/05/2021 10:00 – 12:00 En línia síncrona  
2 13/05/2021 10:00 – 12:00 En línia síncrona  

3 TASCA INTERMÈDIA Asíncrona via Aula Virtual  
i Microsoft Teams 

4 27/05/2021 10:00 – 12:00 En línia síncrona 
5 03/06/2021 10:00 – 12:00 En línia síncrona 

6 TASCA INTERMÈDIA Asíncrona via Aula Virtual  
i Microsoft Teams 

7 17/06/2021 10:00 – 12:00 En línia síncrona 
 

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

Marta Pla Castells 

Professora Contractada Doctora del Departament de Didàctica de la Matemàtica. Facultat 
de Magisteri. Certified Microsoft Innovative Educator i Membre del club MIE España 

 

OBJECTIUS FORMATIUS I CONTINGUTS  – Objetivos formatives y contenidos 

• Introduir les diferents eines de Microsoft365 i que serveixen per a fer costat als 
professors i estudiants que tenen el repte d'aprendre en un entorn cada vegada 
més col·laboratiu i mòbil.  

• La principal eina que es gastarà es Microsoft Teams. Una plataforma que crea un 
centre digital ideal perquè els professors impartisquen instrucció, milloren 
l'aprenentatge i interactuen en un espai en línia ric i atractiu.  
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• Els participants del curs participaran en una sèrie d'activitats d'aprenentatge 
immersiu que crearan una sòlida comprensió de com utilitzar els equips Microsoft 
per a millorar la instrucció i satisfer les necessitats d'aprenentatge dels seus 
estudiants.  
 

CONTINGUTS: 

• Comprendre com crear un equip de classe de Microsoft en Office 365 
• Crear consciència de les múltiples funcions que els equips de Microsoft poden 

servir com una extensió del saló de classes 
• Practicar l'ús d'equips com una extensió de l'aprenentatge a l'aula 
• Fer un ús raonable i adequat per a aprofitar les noves tecnologies per a els 

processos d’ensenyament i aprenentatge significatius. 

 

COMPETÈNCIES QUE ES DESENVOLUPARAN – Competencias que se desarrollarán 

• Establir objectius d'aprenentatge professional per a explorar i aplicar els 
enfocaments pedagògics que la tecnologia fa possibles i reflexionar sobre la seua 
eficàcia. 

• Modelar per als col·legues la identificació, exploració, avaluació, curació i adopció 
de nous recursos i instruments digitals per a l'aprenentatge. 

• Crear experiències perquè els estudiants facen contribucions positives i socialment 
responsables i exhibisquen un comportament empàtic en línia que construïsca 
relacions i comunitat. 

• Utilitzar la tecnologia per a crear, adaptar i personalitzar experiències 
d'aprenentatge que fomenten l'aprenentatge independent i s'adapten a les 
diferències i necessitats dels alumnes. 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ –  Criterios de evaluación 

• Realització de les tasques intermèdies que es lliuraran i seran corregides (2 
tasques) Assistència, com a mínim, al 85% del total de les hores i realitzar les dues 
tasques d’avaluació. 
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