PDI
LA UNIVERSITAT EN LÍNEA:
UNA OPORTUNITAT PER INNOVAR

us recomanem:

què us pot ajudar?

Centra't en la didàctica, no
en la plataforma

Inverteix temps en pensar
com utilitzar les noves

Aprofita les característiques
de la interactivitat

Molts estudiants són
nadius digitals. Aprofita'n

tecnologies per treure'n tot
el profit per la docència

els avantatges i aplica'ls a
la docència virtual

Aquesta és una oportunitat
per innovar

L’entorn virtual ens obre
noves modalitats
d’ensenyament i per
experimentar noves
metodologies i eines
d’aprenentatge

LA UNIVERSITAT EN LÍNIA
ÉS MOLT MÉS QUE LES
EINES I LES TECNOLOGIES
Planifica la comunicació amb els alumnes
per facilitar i per fomentar la participació

Explica'ls com funcionarà la docència
virtual, publicant una guia de l'assignatura
en PDF o un petit vídeo

Fes servir el fòrum per fer tutories
públiques, on l’alumnat pugui compartir
dubtes i aprendre’n tots a partir dels dubtes
de cadascú

Fes servir el Teams quan vulguis plantejar
una classe en directe, un xat amb tot
l’alumnat en el mateix moment

Fes servir la missatgeria instantània del
Moodle o el correu de la UAB per fer tutories
particulars o donar retroacció de les activitats.

Planifica el calendari perquè l’alumnat pugui
veure d’una volada totes les dates clau. Fes
anuncis a l’aula Moodle de les novetats o els
esdeveniments propers

Explica un tema amb una presentació
i grava'l per pujar-lo al campus virtual
Pots fer-ho gravant-te a tu mateix o gravant
la teva veu mentre expliques una
presentació

Guia ràpida. Com gravar una
classe en vídeo i publicar-la
al Campus Virtual.
Guia ràpida. Com gravar una
classe en vídeo seguint una
presentació i publicar-la al
Campus Virtual.

Fes classes i tutories de manera síncrona
amb Teams

Guia ràpida. Com fer un xat
amb Teams.

Fes classes i tutories de manera
asíncrona amb els fòrums, o planifica
activitats amb els recursos de les
aules Moodle
Aula Moodle: Guia de bones
pràctiques de comunicació.

Publica tots els materials que trobis
adient al campus virtual

Recorda les eines d'avaluació que tens
al teu abast

Qüestionaris, lliuraments de tasques,
exposició de treballs en Teams,
defensa pública de treballs

Més links:
[Eines per treball remot per al PDI]
[Manual d'usuari de l'entorn d'aules Moodle
per al professorat]

