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  Videoconferències amb Zoom 

Destinataris: 
PAS 

Modalitat: 
En línia 

Llengua: 
Espanyol 

Duració: 
4 h 

Destinataris: perfil professional 

PAS de la Universitat de València de tots els grups i escales. 

Usuaris interessats a aprendre a crear reunions virtuals a través de videoconferències amb 
la popular eina Zoom. Docents que desitgen impartir classe a molts alumnes mitjançant 
videoconferències o webinars. 

Calendari de realització 1a Edició 

Sessió Data Horari Lloc 

 02/03/2021 09:00 - 13:00 En línia 

Formació síncrona 

 
Professorat responsable 

Emilio Jesús Tárraga García 

Llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de València en l'especialitat 
d'Electrònica i Informà ca. 

Responsable de formació d'A-distancia.com i BcConsultores. 

Tutor/dinamitzador d'accions forma ves en diferents plataformes online. 

Més de 20 anys de carrera professional dedicada a la formació en informà c. Va 
començar per impar r cursos a par culars en acadèmies i després cursos en 
empreses a través de CTEC (Centres Oficials de Formació de Microso ). 
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Objectius formatius i continguts 

 Crear un compte de Zoom. 

 Principals funcions de Zoom com a organitzador. 

 Principals funcions de Zoom com a participant. 

 Configuració del perfil i funcions addicionals (grups i enquestes). 

 Configuració de seguretat. 

 Principals funcions de Zoom al telèfon mòbil. 

Competències que es desenvoluparan 

 Usar Zoom per fer classes virtuals a un grup determinat de persones. 

 Realitzar videoconferències amb un grup determinat de persones. 

 Impar r webinars amb un grup determinat de persones. 

 Programar reunions, classes, videoconferències i webinars amb l'eina Zoom. 

 Convidar altres persones a les teues reunions, classes, videoconferències i webinars que es fan en 
Zoom. 

 Realitzar xats en temps real amb un grup determinat de persones. 

 Compar r la pantalla del teu ordinador o laptop amb altres par cipants de les teues reunions, classes, 
videoconferències i webinars. 

 Compar r una pissarra virtual en les teues reunions, classes, videoconferències i webinars. 

 Compar r àudios i vídeos en les teues reunions, classes, videoconferències i webinars. 

 Enregistrar automà cament les teues reunions, classes, videoconferències i webinars de Zoom com 
a amfitrió i par cipant. 

Criteris i procediment d’avaluació de l’activitat 

Gran nombre de casos pràc cs que s’han de desenvolupar al llarg del curs. 
Prova pus test l’úl m dia per avaluar els coneixements adquirits. 
Assistència, com a mínim, al 85% de les hores i fer les tasques obligatòries fixades en el programa o 
encomanades per el/la tutor/a o professor/a. 

 


