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Suport docència és un espai on els
consultors poden trobar informacions i
eines per a donar recolzament a la
seva tasca. És també la via de
comunicació entre l’equip suport a la
docència i els consultors.

INFORMACIONS PRÈVIES:

Què és el Suport Docència 5.0?

docència i els consultors.

L’objectiu de l’espai és informar i
comunicar

Quan es posa en marxa?

El nou espai es posa en marxa al gener de 2011 per tots els consultors/es de
Graus, Llicenciatures, Diplomatures, Màsters Universitaris i Programes de
Postgrau. Al Juny 2011 s’incorporen els consultors/es de Programes Oberts
(Universitat d’Estiu, d’Hivern i Seminaris)



Quines són les característiques principals d’aquest  espai?

És un espai amb un disseny adaptat al campus 5.0 i té voluntat de ser dinàmic.

Incorpora informacions d’utilitat com la descripció de la seqüència d’activitat del
consultor , les eines que cal utilitzar i el seu accés , apartats destinats a la formació , les
condicions de la col·laboració docent i recursos diversos , tot plegat amb una estructura
usable i entenedora.

És un espai comú pels consultores de tots els estudis i programes però al mateix temps
organitzar perquè cadascú pugui trobar la informació que necessita.

Es pot consultar la versió en català, castellà i anglès independentment del perfil de campus
tot i que per accedir a les eines caldrà esta ubicat al campus que correspongui al perfil
seleccionat.



Com s’hi accedeix?
S’accedeix a aquest espai fent clic al botó Suport Docència del menú situat a la
part superior de la pàgina d’inici i escollint l’opció consultoria o consultoria FC i
també des del mòdul Suport docència de la pàgina d’inici La meva UOC:



Com s’estructura l’espai?

- Una part central des d’ on s’accedeix a la descripció de la seqüència
d’activitat del consultor, les eines que cal utilitzar i el seu accés. Cada apartat
conté una pàgina amb la fitxa descriptiva de l’activitat i una altra pàgina on es
descriuen les eines que cal utilitzar i s’ubiquen manuals i enllaços d’accés.
També en aquest espai central trobareu el calendari acadèmic

L’espai s’estructura en tres àmbits:

- A la banda esquerra hi ha un menú que dona accés a altres
apartats com formació, condicions de la col·laboració i
recursos i bones pràctiques que s’organitzen contenen
també explicacions i accessos a eines i manuals.

- A la banda dreta un bloc que també forma part del sistema de
comunicacions i un cercador de l’espai



El nou sistema de comunicacions a consultors
Des de Suport Docència ens encarreguem d’informar als consultors de diversos
aspectes com les informacions lligades al calendari acadèmic, informacions
generals sobre la docència, avisos sobre funcionament d’eines i campus i tot
tipus d’informacions que sigui necessari transmetre als consultors/es

La posada en marxa del Suport docència 5.0 implica un canvi en la forma de fer
les comunicacions cap els consultors. Aquesta nova forma de comunicació
implica tres tipus de formats en funció del tipus de missatge o comunicació:implica tres tipus de formats en funció del tipus de missatge o comunicació:

1. Informacions al voltant del calendari acadèmic i la docència en general
2. Informacions que requereixin immediatesa, informacions urgents o reforços 

comunicatius.
3. Informacions de tipus general de la Universitat



Informacions sobre el calendari acadèmic i la docència en general
Les informacions sobre les dates clau de cada
semestre i sobre la docència en general es
mostren al calendari, organitzades per tipus
d’activitat (un color per cada tipus: Disseny,
Inici, Avaluació, Formació, altres) i a l’ inici de
cada fita de calendari s’indica per quins estudis
és aplicable la fita: Grau-Llicenciatures-
Diplomatures (GR-LL-D), Postgrau (PG),

Aquestes fites de calendari són
enllaçables i contenen informació sobre
cada procés fent clic sobre cadascuna
d’elles.

Els missatges que fins ara es posaven
al tauler queden substituïts per la
informació que contindran els enllaços.

Diplomatures (GR-LL-D), Postgrau (PG),
Màsters Universitaris (MU), PO Programes
Oberts.



A dins del campus les fites del calendari són visibles a
la pàgina d’inici a través del mòdul de suport
docència que és de visibilitat fixa pels consultors. La
caixa de suport docència de la pàgina d’inici anirà
mostrant les 5 fites més actuals del calendari que
apareixeran a mesura que arribi la data.

A fora del campus el calendari permet la
subscripció per RSS i això permet que les
informacions es puguin sindicar utilitzant
gestors de rss com google reader o altres y
també en el cas del Windows 7 permet
sindicar directament sobre el gestor de
correu Outlook. Per conèixer amb més detall
que és un RSS us recomanem aquest vídeo
amb una explicació força amena:
RSS in plain english (original anglès)
RSS in plain english (versio castellà)



Informacions que requereixin immediatesa,informacio ns
urgents o reforços comunicatius.

Aquestes informacions es vehicularan a través dels
avisos de la pàgina d’inici.
Aquests avisos tenen forma de notes de color
taronja i permeten introduir text i enllaçar a espais
del campus i altres continguts tant textuals com

El Bloc
Altres tipus d’informacions es comunicaran a través del bloc que es troba a la
part dreta de l’espai de suport docència. Al igual que el calendari acadèmic
permet la subscripció a través de RSS.

del campus i altres continguts tant textuals com
audiovisuals.



Servei d’atenció a consultes docents

Les consultes o incidències s’atenen a través del Servei d’atenció a docents al
qual podeu accedir des del marge superior dret de l’espai de Suport a la
docència o des de qualsevol de les pàgines informatives de l’espai al final de
les quals trobareu un enllaç al Servei d’atenció a consultes docents.

Fer servir aquest servei és la manera més ràpida d’obtenir resposta a aspectes
relacionats amb les eines, les aules, l’avaluació, la formació, els materials ja
que la consulta va directament als responsables de l'àmbit temàtic al qual fa
referència consulta i es pot donar una resposta detallada al respecte.



ELEMENTS PEL DEBAT
Comunicacions:

•Consulto la informació a dins del campus, hi entro cada dia 

•Em va bé tenir notificació externa

•M’agrada rebre alguna mena de notificació a la bústia

•Prefereixo tenir la informació a un lloc visible i fàcil de consultar, la bústia ja 
la tinc molt plena..

•M’agradaria que Suport Docència també informés a través de xarxes 
socials (Twitter)

Informació:

Que trobes a faltar o t’agradaria trobar a Suport docència?

•Més manuals interactius

•Més informació sobre procediments de la docència

•Informació sobre bones pràctiques a la docència

•Recursos, eines, projectes que estiguin en pràctica per poder incorporar a la 
meva docència.................................................Més idees???



Vídeo Explicatiu Suport Docència 5.0

MOLTES GRÀCIES....MOLTES GRÀCIES....


