
Presentació 

La formació presentada centra l’atenció en conèixer l’entorn de l’office 365 per treballar al centre, així 
com les eines per desenvolupar una formació a distància amb Teams, OneNote, Forms, Flipgrid, així 
com Sway entre altres per poder desenvolupar un entorn de blend-learning amb els alumnes i les 
famílies. 
 

Destinataris 

 

 

 

Docents d’ Infantil i Primària de l’escola Sant Feliu de Cabrera de Mar. 
 

 

 

 

Objectius 

 

 

 

 

 

 

L’ objectiu de la formació és donar als docents assistents dels coneixements bàsics i essencials per 
poder desenvolupar les seves classes online a l’entorn de Office 365 i concretament de Teams. 
 
 

Continguts 
 
 

 

1a sessió Introducció a  l’entorn Office 365. 
2a sessió Teams per gestionar les classes online: espai per col·laborar , tasques, avaluació. 
3a sessió OneNote i OneNote Book class con llibreta virtual. 
4a sessió Forms i Flipgrid per l’avaluació de les competències. 
5a sessió Sway com eina per presentar i Streaming com canal intern de vídeo. 
6a sessió Powerpoint, Excel, Word online com eines per la col·laboració. 
a 

 

 

 

 

 

 

Formador 
 

Daniel Bretons. Docent de Devesa School  (Grupo Sorolla Educación) i formador de Global Learning. 

 
Lloc de realització 

La formació es farà totalment online amb el Moodle de la Fundació de l’escola cristiana de Catalunya. 
Enviarem un enllaç als assistents abans de l’inici de curs. 

També es faran sessions de videoconferència emprant l’eina de Teams. 

Calendari i durada 

Dates:  1, 2, 3, 7, 8 i 9 setembre de 2020 
Modalitat:  teleformació 

Durada:  15h 

 

Preu i inscripció 
 
 

L’import d’aquesta acció formativa és el següent: 

Entre 26 i 30 participants:   66€ per participant-->    Bonificació:   65€ per participant                   
Entre 22 i 25 participants:   78€ per participant-->    Bonificació:   77€ per participant                   
Entre 18 i 21 participants:   95€ per participant-->    Bonificació:   94€ per participant                   
Entre 14 i 17 participants: 122€ per participant-->    Bonificació: 121€ per participant                   
Entre 10 i 13 participants: 171€ per participant-->    Bonificació: 149€ per participant                  

Els participants autònoms no bonifiquen, però tenen un 25% de descompte del preu inicial. 

 

Dates de la formació 

A partir d’una setmana abans de l’inici d’una formació NO ES POT CANVIAR CAP DATA (excepte en el cas 

que es tracti d’una causa de Força Major com ara malaltia o accident del formador, vaga general o qualsevol 

aspecte imprevisible que pugui afectar a la realització de la formació). En aquest darrer cas, cal que ho co-

muniqueu immediatament a la FECC.  

 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya  

20125.01 

Curs de teleformació: 
L’entorn Office 365 per les classes online  

 (Infantil- Primària) 
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http://blogs.escolacristiana.org/formacio 
Accediu a l’Espai de Formació de la Fundació Escola Cristiana per veure un llistat de tots els cursos amb inscripció oberta. 
Per inscriure-us als cursos haureu d’estar registrats com a usuaris al web de la Fundació.  Si no  ho esteu caldrà que tramiteu l’alta 
d’usuari al web www.escolacristiana.org, a la secció “Serveis bàsics”, apartat “Alta d’usuaris”. 

 

 

Si una formació rep una inspecció per part de FUNDAE (fundación estatal para la formación en el empleo) i 
detecten una incidència que no se’ls ha comunicat, l’escola no podrà recuperar la inversió econòmica. 

Assistència dels docents al curs  

Pel obtenir el certificat d’assistència cal que el docent aprovi el curs. També cal que els docents s’ ins-

criguin al curs a través de la web de la Fundació. 

Si el docent no aprova el curs no podrà gaudir de la bonificació. Tampoc podran gaudir de la boni-

ficació els participants autònoms i els participants que particularment hagin pagat alguna quanti-

tat pel curs. 

Documentació del curs  

Enviarem a cada participant per mail: 
 

✓ Un qüestionari d'avaluació de la qualitat de l'acció formativa. 
✓ El certificat d’assistència al curs una vegada acabat i ens hauran de retornar una còpia signada on po-

sa “he rebut”.  
 

Al Moodle penjarem pel formador un full de valoració del curs. 

A més, l’escola ens haurà d’enviar: 
-Fulls d'inscripció dels docents segellats i signats pel titular del centre (cada docent ha d'anar a la web de la 
FECC, i clicar Formació < Cursos en els quals la teva inscripció ha estat acceptada. Allà trobaran el seu his-
torial i podran imprimir el full d'inscripció del curs que es tracti). 

- Cost salarial. Es pot utilitzar un sol full per a tots els participants de cada curs. Estava la plantilla adjunta 
al mail d’avís d’inscripció oberta que us vam enviar. 

- Formulari d'informació a la Representació legal dels treballadors. Estava la plantilla adjunta al mail d’avís 
d’inscripció oberta que us vam enviar. 
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