
Altres usos amb què es pot combinar Més informació
Google Suite. Web de bones pràctiques per a l’ús de les 
aplicacions de Google adreçat al personal docent col·la-
borador.
Aprenentatge per producte. Consells, guies i altres 
recursos per a l’ús de G Suite al lloc de treball.
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Videoconferència

És una conversa síncrona que es fa amb una trucada de 
vídeo amb l’aplicació Hangouts Meet. Pot ser entre dues 
persones o en grup entre diversos participants (un màxim 
de cinquanta). En una videoconferència també és possi-
ble compartir la pantalla de cada dispositiu amb els altres 
interlocutors durant la conversa. Qui crea la conversa n’és 
el propietari i convida els participants. També permet des-
habilitar el canal de vídeo perquè esdevingui una conversa 
de veu.

La videoconferència fomenta la interacció, reforça la 
proximitat i contribueix a desenvolupar la capacitat de 
treball en equip, la competència comunicativa i les habi-
litats de negociació entre els estudiants.

Eina implicada:

Hangouts Meet

Amb qui 
ho fem servir?
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Docent

  Docents

Estudiants

Estudiants

Estudiant

Estudiant

 Conversa informal entre 
estudiants.
Dos o més estudiants comen-
cen una conversa de manera 
espontània amb finalitats 
diferents relacionades amb 
l’activitat formativa.

 Reunions d’equip 
en treballs en grup entre 
estudiants. 
Converses vinculades a 
activitats d’aprenentatge 
col·laboratiu relacionades 
amb metodologies com ara 
l’ABP (aprenentatge basat 
en projectes), jocs de rol o 
treballs en grup, com a part 
de la seva dinàmica.

 Presentacions síncrones. 
Fer una presentació oral per 
a altres participants compar-
tint informació mitjançant 
diapositives o documents en 

altres formats. Les finalitats 
poden ser diverses: descriure 
un projecte a un equip de 
treball, presentar resultats 
d’una recerca a altres col·le-
gues o defensar un treball 
perquè sigui avaluat, entre 
altres. Durant la presentació 
hi pot haver interacció entre 
els participants seguint un 
guió o d’acord amb la con-
venció establerta.  

 Direcció i seguiment de 
treballs (TFG i TFM), tesis i 
pràcticums.
Un estudiant i el seu tutor o 
director de tesi, treball o pràc-
tícum fan reunions síncrones 
per obtenir retorn personalit-
zat (feedback), orientacions 
i pautes sobre el treball fet, 
comentar esmenes o discutir 
propostes de millora durant 
tot el procés de creació.

 Orientació i retorn
 (feedback). 
Un docent manté una 
conversa puntual amb un 

estudiant o un grup reduït 
d’estudiants amb la finalitat 
d’oferir orientacions o retorn 
sobre l’activitat formativa.

 Reunions de treball 
d’equips docents.  
Converses entre equips 
docents que treballen col·la-
borativament amb finalitats 
diverses com ara professo-
rat propi amb professorat 
col·laborador per a crear 
noves assignatures, docents 
investigadors que generen un 
article en el marc d’un grup 
de recerca, direccions do-
cents i professorat propi en el 
disseny de programes, etc

 Entrevistes estructurades 
i semiestructurades amb 
finalitats de recerca.  
Converses entre un inves-
tigador i un o diversos in-
formants amb la finalitat 
d’obtenir dades qualitatives 
en el marc d’una recerca.

Com ho fem?

Coses que 
podem fer?

1. Defineix o decideix la finalitat (ús docent).

2. Concreta la data i l’horari perquè tingui lloc la
conversa.

3. Selecciona els participants en la conversa.

4. Fa la trucada.

5. Participa en la conversa d’acord amb
el seu rol.

Convocant Participants

1. Es connecten a la aplicació i accepten la
trucada del convocant

2. Participen en la conversa d’acord amb
el seu rol.

Cal 
tenir 
en 
compte 
que...

Tant estudiants com docents poden iniciar una conversa, el 
responsable de la qual és la persona que fa la trucada o convoca 
la reunió per mitjà del calendari. Les persones que són convi-
dades a una conversa tenen el dret de rebutjar-la, especialment 
si aquesta té un caràcter informal i no forma part de l’activitat 
docent.

En el marc de l’activitat docent les converses no poden tenir lloc 
indiscriminadament. Ni els docents ni els estudiants poden fer 
trucades a altres usuaris de manera directa i espontània. Sempre 
han d’estar planificades i formar part explícitament d’una dinàmica 
o activitat, o bé s’han de concertar prèviament per un mitjà asíncron 
(calendari, grups o correu).

Els participants a les converses n’han de poder conèixer les caracte-
rístiques i condicions abans d’acceptar-les (finalitat, durada, partici-
pants, etc.).

La UOC té un model educatiu basat en l’asincronia i la ubiqüitat. 
Això permet garantir la màxima flexibilitat d’accés a tots els estu-
diants. D’acord amb aquest principi, la participació en converses no 
ha de ser mai una condició per a fer amb èxit una activitat docent 
o superar una assignatura, tret de casos excepcionals com ara la 
defensa d’un projecte o d’un treball final davant d’un tribunal d’ava-
luació. En la resta de situacions, qualsevol dinàmica que tingui lloc 
mitjançant una conversa ha de mantenir sempre una alternativa 
que no requereixi cap coincidència temporal per tal de garantir la 
igualtat de condicions als estudiants que fan el seu procés formatiu 
a la UOC de manera totalment asíncrona.

La videoconferència és una eina de comunicació útil per a dur a 
terme dinàmiques comunicatives en l’àmbit docent (discussió, 
presentació d’activitats, reunions de treball, tutories, etc.). En cap 
cas no pot ser utilitzada per a fer classes magistrals a distància o per 
a aplicar qualsevol altre mètode destinat a transmetre el contingut 
de l’assignatura.

Planificació 
i gestió del temps
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