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 Curs de Supervivència: docència en línia i Teams 

Destinataris: 

PDI 

Modalitat: 

En línia 

Llengua: 

Espanyol 

Duració: 

3 h 

Destinataris: perfil professional 

PDI de la Universitat de València. 

Persones que necessiten saber com fer una classe/reunió en línia fent servir el programari 

Teams i que no en tinguen cap coneixement previ. 

Calendari de realització 6a Edició 

Sessió Data Horari Lloc 

1a 13/07/2021 09:30 - 12:30 En línia 

Formació síncrona 

Professorat responsable 

Rafael Ballesteros Garrido  

Prof. ajudant doctor al Dept. de Química Orgànica (UVEG). 

Llicenciat en Químiques per la UVEG i en Enginyeria Química per l’ECPM (Universitat 

Louis Pasteur, Estrasburg). 
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Objectius formatius i continguts 

Aquest curs pretén proporcionar els coneixements suficients per poder impartir docència en línia fent servir 

TEAMS. Proporciona també eines/idees per mantenir l'atenció de l'alumnat durant la classes i la 

comunicació constant amb aquest.  

Teams: 

El curs pretén oferir els coneixements necessaris per poder gestionar la docència d'una assignatura 

mitjançant videoconferència en Teams, creant grups de treball, calendaris i reunions. Així mateix, s’explica 

com instal·lar Teams i les nocions bàsiques de configuració: àudio i vídeo. 

Docència en línia: 

El curs pretén oferir recursos al PDI per dinamitzar les classes en línia dins d'aquesta plataforma o en 

combinació amb d’altres (Socrative, Kahoot, Moodle).  

Maquinari/Programari: 

Requisits mínims per poder realitzar docència en línia amb un mínim de qualitat i pocs problemes. Per què 

necessite dues pantalles si faig classe en línia? Què passa si la càmera que usa Teams no em val perquè isc 

petit? I si necessite connectar dues webcams?. 

Criteris i procediment d’avaluació de l’activitat 

Assistència i realització d’un petit qüestionari al final de la sessió. 

Assistència, com a mínim, al 85% de les hores síncrones o presencials i fer les tasques obligatòries fixades en 

el programa o encomanades per el/la tutor/a o professor/a. 
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