Dades de l’acció formativa / Datos de la acción formativa
Denominació (títol de l’acció formativa) / Denominación (Título de la acción formativa)

Gestió col·laborativa de grups de treball amb eines TIC UV
Modalitat formativa (marcar amb X) / Modalidad formativa (marcar con X)
Curs / Curso

X

Taller

Seminari / Seminario

Grup de treball / Grupo de Trabajo

Jornada

Conferència / Conferencia

Modalitat d’impartició (marcar amb X) / Modalitat d’impartició (marcar amb X)
Presencial

X

En línia / En línea

Mixta

Llengua d’impartició (marcar amb X) / Lengua de impartición (marcar con X)
Espanyol / Español

X

Valencià / Valenciano

Duració (hores) /Duración (horas)

20

Anglés / Inglés

Edicions (número) /Ediciones (número)

1ª

Calendari de realització (per a cadascuna de les sesions) / Calendario de realización (para cada
una de las sesiones)
Sessió /

Data / Fecha

Horari / Horario

1ª

25/03/2019

16:00 - 20:00

2ª

27/03/2019

09:00 - 13:00

3ª

08/04/2019

16:00 - 20:00

4ª

10/04/2019

09:00 - 13:00

5ª

15/04/2019

16:00 - 20:00

Sesión

Lloc / Lugar

Aula 1.2 CFQ

Destinataris: perfil professional (detallar) /Destinatarios: perfil profesional (detallar)
PAS i PDI de la Universitat de València.
Professorat responsable de l’acció formativa / Profesorado responsable de la acción formativa

Nom/Nombre

Juan Perez García

Breu CV/CV breve

Cap d’ Operació Servei d'Informàtica. Responsable de qualitat i
comunicació.

Nom/Nombre

Vicente Breso Flores

Breu CV/CV breve

Operador Informàtic. Responsable de Multimèdia.
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Objectius formatius i continguts / Objetivos formativos y contenidos

• Introduir els assistents en la normativa de compliment obligat en l’àmbit de la UV quant a

•
•
•
•
•

entorns i recursos TIC. Orientar l’usuari envers la consolidació de coneixements com la
identitat digital dels usuaris de la UV, i quines són les eines TIC que la UV posa a la seua
disposició per a la consecució de treballs col·laboratius.
Explicar premisses per a l’estructuració de grups de treball, necessitats previstes,
establiment de rols, nocions bàsiques de comunicació i organització i previsió cap a
objectius.
Oferir una visió global de les eines TIC per a comunicació, difusió, emmagatzematge,
col·laboració en comunitats virtuals, i ús d’eines multimèdia.
Formar els assistents en l’ús de l’entorn d’usuari, com a eina d’escriptori virtual que
aglutine els accessos a eines, aplicacions i serveis, la seua personalització i ús òptim.
Realitzar sessions pràctiques per mostrar conceptes, metodologies i experiències
pràctiques d’alguns treballs col·laboratius realitzats en la xarxa actualment.
L’objectiu final és que els assistents siguen autosuﬁcients per a la implantació de sistemes
de gestió per a realitzar eﬁcientment els seus propis processos de treball creant
estructures distribuïdes d’informació, i que això els aporte el coneixement necessari del
seu propi treball per a una correcta presa de decisions.

Competències que es desenvoluparan / Competencias que se desarrollarán

-

Gestió de grup de treball i treballs col-laboratius.
Metodologies i repartiment de rols.
Comunicació interna.
Domini d’eines TIC UV.

Criteris i procediment d’avaluació de l’activitat (obligatori) / Criterios y procedimientos de
evaluación de la actividad (obligatorio)
La finalitat del curs és el desenvolupament d’un cas pràctic (fictici) de creació i coordinació
d’un grup de treball per mitjà d’exercicis proposats en cada una de les sessions. S’avaluarà
l’assistència, fonamental en un treball en grup, i la interacció de cada usuari amb el cas pràctic
proposat tant en nombre de vegades com en aportacions realitzades.
Assistència, com a mínim, al 85% de les hores.
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