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  Blackboard Collaborate per a la docència 

Destinataris: 

PDI 

Modalitat: 

En línia 

Llengua: 

Espanyol 

Duració: 

4 h 

Destinataris: perfil professional 

PDI de la Universitat de València que pretenga utilitzar l’eina Blackboard Collaborate per a 

impartir classes, treballs en grup o fer tutories en línia. 

Calendari de realització 4a Edició 

Sessió Data Horari Lloc 

1a 30/09/2021 10:00 - 14:00 En línia 

Formació síncrona 

 
Professorat responsable 

Sara Cebrián Cifuentes 

Graduada en Pedagogia per la Universitat de València. Doctoranda en el Departament 

de MIDE, de la UV. Actualment, treballa com a Professora Ajudant en la Universitat 

Catòlica de València. 

Les seues principals línies d'investigació són la integració de les TIC en Educació, 

competències en TIC en professorat i alumnat, aprenentatge, inclusió de tecnologies 

emergents i metodologia de la investigació educativa. 

Objectius formatius i continguts 

 Aprendre a agregar i configurar la sala del curso amb Blackboard Collaborate a 
l’aula virtual. 

 Crear sessions i configurar les diferents opcions. 

 Aprendre a utilitzar les eines de presentació de contingut. 

 Aprendre a utilitzar les eines del menú sessió. 

 Aprendre a utilitzar les eines del panell Collaborate. 
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Criteris i procediment d’avaluació de l’activitat 

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. 

Competències que es desenvoluparan 

Els participants han de ser capaços de configurar la sala del curs amb Blackboard Collaborate i integrar totes 

les seues utilitats en el quefer docent de manera en línia. 
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