
 

Presentació 

Aquest curs vol ajudar el professorat a utilitzar les aplicacions gratuïtes de l’entorn Miscrosoft office 365. 
Aquestes aplicacions ens permeten de tenir un espai educatiu virtual i segur on puguem integrar els 
nostres alumnes o equip de professors i el nostre contingut educatiu. 
 
Amb les eines d’office 365 podrem tenir un entorn virtual de treball on comunicar-nos, compartir, crear i 
avaluar contingut amb els nostres alumnes de forma activa i productiva. 

 

Destinataris 
 

 

 

Docents i PAS de l’escola Corazonistas de Barcelona. 

 

Objectius 
 

 

 

- Saber gestionar l’espai personal d’Office 365 
- Aprendre a crear equips, comunicar-se, compartir recursos, convocar reunions, gestionar 

videotrucades, crear tasques, crear rúbriques d’avaluació, avaluar tasques.  
- Aprendre a utilitzar i crear contingut amb One Note Book. 
- Creació i gestió de Formularis amb Forms. 
- Aprendre a utilitzar OneDrive. 
- Saber compartir arxius i comunicar-se per Share Point. 
- Conèixer altres aplicacions per dinamitzar l’aprenentatge: Flipgrip, Sway, office lens, Microsoft 
Stream, etc. 

 
 

 

Continguts 

 

 

 

 

MÒDUL 1 
-  Presentació de l’entorn Office 365 
- Microsoft teams inicial: aprendre a crear equips, comunicar-se, compartir recursos, convocar 
reunions, gestionar videotrucades, crear tasques, crear rúbriques d’avaluació, avaluar tasques. One Note 
Book com a llibreta virtual d’aprenentatge 
- Microsoft Teams intermedi: aprendre a convocar reunions, gestionar videotrucades, crear tasques, 
crear rúbriques d’avaluació, avaluar tasques.  
- Creació i gestió de Formularis amb Forms. 
  
MÒDUL 2 

- Gestió de Documents i el treball col·laboratiu al núvol amb Onedrive. 
- Conèixer altres aplicacions per dinamitzar l’aprenentatge: Planner, Flipgrip, Sway, office lens etc 
- Aprendre a utilitzar el quadern digital amb OneNote. Creació de diferents espais de col·laboració i 
aprenentatge. 
- Share point: crea un espai web per gestionar, compartir i col·laborar. 
- Microsoft Streams: una plataforma de vídeo de la pròpia escola 

 
Formador 
 
 

Miquel Sánchez. Professor de tecnologia i ciències de la Terra al col·legi Jesús Maria de Sant Andreu i 
MICROSOFT INNOVATION EDUCATOR EXPERT. 
 

Lloc de realització 
 

 

 

Online. El participants rebran abans del curs l’enllaç al moodle, on es durà a terme tot el curs, inclosa 
l’aula virtual. 

 

Calendari i horari 

 

 

 

 

  Grup 1:  
  Grup 2: 

Inici curs: 02/11/2020    Final de curs: 30/12/2020 
Inici curs: 09/11/2020    Final de curs: 30/12/2020 

  Horari aula virtual Grup 1: 
  Horari aula virtual Grup 2: 

2 de novembre, de 17.15 a 18.45h 
9 de novembre, de 17.15 a 18.45h 

  Modalitat: teleformació (amb una aula virtual) 

  Durada de cada curs: 15h  

 
 
 
 

 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya  
20152.01/20152.02 

Curs:  
 

 

 

Curs d’aplicacions Office 365 Educatiu 
 

Grup 1: Del 2 de novembre al 30 de desembre de 2020   

Grup 2: Del 9 de novembre al 30 de desembre de 2020   



 

 
Preu i inscripció 
 

 

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

TOTAL per cada grup: 1784,37€ (independentment del nombre de participants)       
112,50€ a bonificar per participant que no sigui autònom i que hagi assistit al 75% del curs, aprovant-lo. 

L'import total a bonificar, en cap cas superarà l'import total de la formació 

 

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 qualse-

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

comuniqueu immediatament a la FECC.  

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 hagi assistit a un 75% de la docència presencial 

i en cas que hi hagi teleformació haver aprovat també aquesta part (segons la valoració del formador) i 

tenir lliurades les tasques al Moodle individualment dins del plaç (últim dia del curs).  

 

L'assistència del docent al curs també afecta a la seva bonificació: No podran ser objecte de bonifi-

cació les participacions que no arribin al 75% d’assistència de la part presencial del curs,  la no superació 

de la part de teleformació (en cas que n’hi hagi) la participació dels Autònoms i les inscripcions en les 

quals el participant (particularment) hagi pagat alguna quantitat. També cal que els docents s’ inscriguin al 

curs a través de la web. 

Documentació del curs que ens heu de fer arribar  

Per tal poder gestionar-vos la bonificació, cal que ens feu arribar en el plaç de quinze dies una vegada 

acabat el curs la següent documentació: 

 

Documents que estan dins la carpeta de formador/a i que ell/a gestiona: 

- Llistats d’assistència signat pels docents i també pel formador/a 

- Document "Rebut de material" 

- Qüestionari d'avaluació de la qualitat de l'acció formativa 

- Avaluació final de l'aprenentatge (a emplenar pel formador/a) 

- Full de valoració que ha d'emplenar el formador 

- només si el curs és molt curt hi podeu trobar els certificats d'assistència que el formador donarà. Hi ha 

dues còpies, una d'elles és l '"he rebut" on el docent ha de signar i ens heu de retornar. 

A més: 
-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 

historial 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. 

 

escolacristiana.org 
Carrer dels àngels 18, 3r. 08001 BCN | fecc@escolacristiana.org |  93 302 70 13 | CESEC: 93 445 20 20 

 

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”. 
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