Doc?ncia online
Necessites ajuda?

Obre una consulta gen?rica sobre Doc?ncia online:

Eina CAUTIC

Cerca all? que necessitis sobre el servei de Doc?ncia online
Altres enlla?os interessants:
Ajuda de les eines del campus virtual UdL
Creaci? d'un espai al campus virtual per a treball en equip i a dist?ncia
Ecosistema de Campus Virtual - Qu? hi trobar? el PAS?
Ecosistema de Campus Virtual - Qu? hi trobar? el professorat?
Ecosistema de Campus Virtual - Qu? hi trobar? l'estudiantat?
Instal?laci? Appsanywhere (aplicacions virtualitzades)
P?gina d'ajuda del campus virtual
Perfil: PDI i PAS
Perfil: Estudiantat
Instal?laci? Appsanywhere (aplicacions virtualitzades)
Creaci? d'un espai al campus virtual per a treball en equip i a dist?ncia

Si vols saber m?s sobre el servei, t'oferim la seg?ent fitxa:
Sobre el servei Doc?ncia Online
L'objectiu d'aquest servei ?s millorar la qualitat de la doc?ncia i l'aprenentatge mitjan?ant eines innovadores de transmissi? de
coneixements, d'avaluaci? i de comunicaci?.
Actualment la UdL utilitza un ecosistema d'eines docents centralitzades i recollides a l'entorn del campus virtual:
Qu? hi trobar? l'estudiantat?
Qu? hi trobar? el professorat?
Qu? hi trobar? el PAS?
A trav?s de la unitat de Suport i Assessorament a l'Activitat Docent (http://www.saad.udl.cat/ca/) s'oferir? consultoria pedag?gica i
el suport funcional en les eines del campus virtual de la UdL.
Accedir al campus virtual utilitzant el teu compte d'usuari/a de la UdL.
Un funcionament correcte i sense interrupcions dels sistemes inform?tics que el conformen, fora de les programades i
degudament comunicades, del campus virtual i de les eines disponibles al mateix.
A banda del suport t?cnic oferit pel SIC, el professorat podr? rebre, a trav?s del SAAD:
Suport personalitzat en el funcionament de les eines del campus virtual i en la implementaci? d?aquestes en la doc?ncia.
Assessorament de com incorporar les TIC en els processos d?ensenyament i aprenentatge.
Ajuda en la implementaci? de metodologies d?aprenentatge actives combinant din?miques a l?aula i al campus virtual, aix?
com processos d?avaluaci? i disseny de r?briques.
Disseny d?entorns interactius
Tota la comunitat universit?ria:
1. Suport t?cnic i en l'?s del campus virtual i de les eines disponibles al mateix.
2. Comunicar incid?ncies en l'?s del campus virtual i rebre ajuda en la cerca de solucions provisionals mentre duri la incid?ncia.
A trav?s de la unitat Suport i Assessorament a l'Activitat Docent :
1. Proposar millores i evoluci? del campus virtual.
2. Consultoria pedag?gica en l??s de les eines del campus virtual.
3. Suport en el disseny d'entorns interactius
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