
Preparació del trimestre

Informació
important per
a l’alumnat

Tractament de dades 
de caràcter personal 
en la docència online

Assegurament de la 
Igualtat en la docència 
online

Prepara un espai privat i 
còmode, amb bona connexió a 
Internet.

Comprova els teus accessos i 
credencials a l’Aula Virtual, 
correu electrònic i O�ce 365.

Planifica el teu treball
Planifica bé el temps de treball que dedicaràs a cada assignatura. Et pot ajudar 
crear un calendari de treball personal.

Podràs veure que les assignatures utilitzaran diferents sistemes per dur a terme 
les classes. En qualsevol cas és molt important que segueixis les indicacions del 
professorat i estiguis atent o atenta als canals de comunicació oficials:

Crea un usuari a Zoom.us amb el 
teu correu del TecnoCampus i 
instal·la el programa.

Comprova el funcionament de la 
teva càmera web i micròfon.

Recupera les credencials 
aquí o demana l’accés a 
O�ce 365

Consulta com crear un 
compte d’usuari i 
descarrega l’aplicació

Consulta els horaris de les 
assignatures (la secretaria haurà 
indicat si hi ha hagut canvis).

Consulta el pla docent de cada 
una de les assignatures per 
conèixer els objectius.

Transcurs del trimestre

Canals de comunicació
Utilitza només els canals oficials per comunicar-te amb el professorat:

Aules Virtuals: pots comunicar de forma bidireccional a través del 
Fòrum de l’Assignatura, els xats o els missatges privats.

Correu electrònic: pots utilitzar aquest canal de comunicació quan sigui 
necessari. Fes-ho només quan sigui imprescindible i fes els correus el 
més breus possibles, utilitzant elements que en facilitin la lectura: 
negretes, llistes, etc.

Zoom: sempre que el professorat ho indiqui podràs utilitzar aquesta 
plataforma per a comunicar-te amb ells. Podrà ser de forma individual o 
grupal.

Ús de les Aules Virtuals
Les Aules Virtuals del TecnoCampus seran el centre de la teva docència aquest 
trimestre. En aquestes podràs trobar informació rellevant de cada assignatura i 
del teu progrés en aquesta. També trobaràs tot el material que el professorat 
publiqui per aconseguir els objectius d’aprenentatge.

Material docent: trobaràs els materials docents necessaris publicats a 
l’Aula Virtual. Recorda que aquests materials han estat publicats per ser 
utilitzats en l’àmbit del grup de l’assignatura. És per això que no està 
permesa la difusió d’aquests materials. Et recomanem que revisis la 
informació de tractament de dades personals.

Activitats acadèmiques: les activitats tenen associades dates d’entrega, 
revisa aquestes dates per poder fer una millor planificació del teu treball.

Avaluació i feedback: podràs consultar les qualificacions de tots els 
elements de l’assignatura a l’Aula Virtual. També és molt important que 
revisis els espais de feedback que el professorat utilitzarà. Al finalitzar 
l’assignatura també podràs consultar i comprovar la qualificació final a 
l’expedient (SIGMA).

Guia per a la docència 
online del tercer trimestre

Síncrons: aquests impliquen que has d’estar conectat o conectada a 
l’hora concreta que t’indicarà el professorat de l’assignatura. En aquest 
casos serà dins de l’horari de cada una d’elles.

Asíncrons: no sempre es duran a terme les classes a través de 
videoconferències sincrones. També et trobaràs amb recursos 
prèviament gravats i publicats.

https://docs.google.com/document/d/1V_wXc24fR4pHRaK5gJnD-UQSw05Q2p7mjABRljFIJ7I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/110XsEvvn1qBRjjYJctC2HIyaz8wwWf2Ay91dgnAMZIE/edit?usp=sharing
https://credencials.tecnocampus.cat
https://credencials.tecnocampus.cat
https://helpdesk.tecnocampus.cat
https://helpdesk.tecnocampus.cat
https://zoom.us
https://docs.google.com/document/d/1Hk5u-I5Baf97uTZyHzyJD2y-XYfpphPSIo5on94IEFY/edit?usp=sharing

