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Presentació

L’evolució dels entorns i les eines digitals ha donat lloc a uns usos de la 

tecnologia cada cop més ubics i socialitzats. Els trobem presents al llarg 

de tota la nostra activitat, des de l’accés a la informació fins a la comu-

nicació, l’organització personal o la producció de documents, tant en 

contextos professionals com educatius, lúdics o personals. En aquest 

escenari global, una multitud d’usuaris i usuàries adopten agrupacions 

d’eines, com les aplicacions de Google, com a entorn de treball principal. 

En aquesta guia trobem sis conjunts d’usos d’aplicacions de Google, 

presentats des d’una perspectiva docent, per a ser aplicats d’acord amb 

el model d’ensenyament en línia de la UOC. Amb aquest plantejament, 

conté indicacions sobre com aplicar-los, recomanacions que cal tenir 

en compte o idees sobre possibles metodologies o activitats que po-

dem implantar.

Per a l’elaboració d’aquesta guia s’han tingut en compte experiències 

pilot de l’ús d’aplicacions de Google a la UOC fetes en diversos progra-

mes, com ara el màster universitari d’Educació i TIC (E-learning), el 

grau d’Administració i Direcció d’Empreses, el grau de Dret o el con-

junt d’assignatures Competències TIC, entre altres. També ha estat 

determinant l’orientació rebuda des de les àrees de tecnologia, fruit de 

la seva experiència en el procés que duen a terme per a posar les apli-

cacions de Google a l’abast dels diversos col·lectius de la nostra comu-

nitat universitària.

Aquesta és la primera edició d’una guia concebuda des de l’eLearn 

Center per a ser un instrument dinàmic i subjecte a múltiples ampli-

acions i actualitzacions com a resultat de l’evolució tecnològica de 

Google, de les noves formes d’integració en el context de la UOC i, molt 

especialment, de les bones pràctiques derivades de l’ús real que n’aca-

bin fent el professorat i els estudiants.
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1
Espai de treball 
al núvol

És un entorn col·laboratiu de computació al núvol que per-
met crear i compartir carpetes i documents de diferents tipus 
(textos, presentacions, imatges, fulls de càlcul, etc.) entre 
diversos usuaris. Les aplicacions ofimàtiques associades 
permeten editar els documents tant individualment com 
simultàniament entre diversos usuaris, compartir comenta-
ris, controlar les versions i exportar-los a altres formats (PDF, 
Word, PPT, etc.). Qui crea l’espai en té la propietat i pot con-
vidar altres usuaris i assignar-los permisos de visualització, 
edició o administració, o generar un enllaç de les carpetes o 
documents perquè siguin accessibles des de la xarxa i per a 
assignar-ne els privilegis.

L’espai de treball al núvol fomenta la participació i contri-
bueix a desenvolupar la capacitat de treball en equip, la 
presa conjunta de decisions i la construcció col·laborativa 
de coneixement entre estudiants i docents.

Pot implicar l’ús de les eines següents: 

Amb qui 
ho fem servir?

Docent

Docent

Docent

  Docents

Estudiants

Estudiants

Estudiant

Estudiant

Drive Documents Presentacions + altresFulls de càlcul 
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1. Defineix o decideix la finalitat (ús docent).

2. Crea la carpeta o document que s’ha
d’editar o compartir.

3. Convida els participants corresponents a
la carpeta o document.

4. Assigna permisos de visualització, edició
o administració als participants.

5. Participa en el treball col·laboratiu amb
les tasques que corresponen al seu rol.

1. Accedeixen a la carpeta o carpetes com-
partides.

2. Visualitzen, creen i modifiquen docu-
ments compartits.

3. Participen en l’organització del contin-
gut segons el seu rol.

4. Afegeixen comentaris en els documents
compartits en funció del rol i els permi-
sos assignats.

Com ho fem?

Coses que 
podem fer?

 Treball individual 
Ús personal que consisteix en 
què tant estudiants com do-
cents poden emmagatzemar i 
editar documents propis amb 
finalitats diverses relaciona-
des amb l’activitat formativa.

 Treball en grup informal 
entre estudiants 
Diversos estudiants emma-
gatzemen i editen documents 
de manera compartida amb 
altres companys amb finalitats 
diverses relacionades amb 
l’activitat formativa.

 Treballs en grup formal 
entre estudiants 
Experiències d’aprenentatge 
col·laboratiu aplicant a l’espai 
de treball l’organització i les 

dinàmiques relacionades amb 
diverses metodologies com 
ara l’ABP (aprenentatge basat 
en projectes), estudis de cas, 
treballs en grup, etc.

 Direcció de treballs 
(TFG/TFM) i tesis 
Un estudiant comparteix 
diverses parts i versions de la 
seva tesi o del seu treball final 
amb el seu tutor o director, 
per obtenir retorn personalit-
zat (feedback), orientacions i 
pautes en forma de comentaris 
o esmenes durant tot el procés
de creació.

 Direcció i seguiment 
de pràcticums
Els agents implicats en el 
desenvolupament d’un pràc-
ticum (el tutor de la Universi-
tat, el tutor de l’organització 
externa, supervisors i l’estudi-
ant en pràctiques) compartei-
xen les produccions que ha fet 
l’estudiant (blogs, versions de 

la memòria, produccions so-
bre la seva activitat professio-
nal, etc.), i també documenta-
ció metodològica, formativa i 
administrativa.

 Treball col·laboratiu 
d’equips docents 
Grups i equips docents treba-
llen col·laborativament amb 
finalitats diverses, per exemple 
professorat propi amb profes-
sorat col·laborador per a crear 
noves assignatures, docents 
investigadors que generen un 
article en el marc d’un grup de 
recerca, direccions docents i 
professorat propi en el disseny 
de programes, etc. 

Creador Participants
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Altres usos amb què es pot combinar Més informació

Cal 
tenir 
en 
compte 
que...

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.

Tant estudiants com docents poden crear un espai de treball al 
núvol en qualsevol moment, però qui ho fa n’és el propietari i el 
responsable.

Abans de gestionar l’accés a carpetes i fitxers a altres persones, 
especialment pel que fa a l’assignació de permisos, cal conèixer amb 
detall el comportament del Drive respecte d’aquestes funcionalitats.

Activant les opcions per a compartir o fer públic un document per-
dem el control del contingut que en forma part i podem arribar fins 
a terceres persones amb qui no correspon compartir aquesta infor-
mació. Recordem que els privilegis assignats a una carpeta s’hereten 
en tots els fitxers i noves carpetes que creem al seu interior.

Si donem, als usuaris amb qui hem compartit l’espai, permisos per 
a convidar altres persones, perdem el control sobre l’accés al seu 
contingut.

Cal evitar distribuir dades sensibles, documentació o recursos 
d’aprenentatge sense els permisos i llicències adequats. En el cas 
de compartir documents i carpetes amb persones que no disposen 
d’una adreça electrònica amb domini UOC, és important assegu-
rar-se abans si la informació es pot fer pública fora de l’àmbit de 
treball de la Universitat.

En el cas de fer servir l’espai de treball al núvol per a treball col·la-
boratiu, cal fer explícita la finalitat amb què ho fem, assignar rols i 
tasques, compartir normes bàsiques de funcionament o disposar 
d’una bona organització de les carpetes; són aspectes que milloren 
l’eficiència i el funcionament de l’equip de treball, sobretot en els 
espais informals en què no hi ha cap mena d’organització estipulada 
prèviament.

L’espai de treball ha de poder ser identificat fàcilment per totes les 
persones que hi tenen accés, i ha d’estar situat en el context docent 
en què ha estat generat. Per això, informació com ara el codi de 
l’assignatura, un acrònim del seu títol i el semestre en què s’ha ini-
ciat l’activitat, la denominació del grau o del màster a què pertany 
i especialment el nom que identifica el grup de treball han d’estar 
presents en l’estructura de carpetes i fitxers que creem. Per exem-
ple: Grup 1 Projecte M1.330 Interfícies Grau Multimèdia 2019-2.

Videoconferència

Creació i edició 
d’eines  i recursos 

Grups

Planificació 
i gestió del temps

http://cv.uoc.edu/UOC/microsites/gsuite/index_ca.html
https://gsuite.google.com/learning-center/products/#!/
https://gsuite.google.com/learning-center/products/#!/
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2
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?

Docent

Docent

Docent

  Docents

Estudiants

Estudiants

Estudiant

Estudiant
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 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-
ticum 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.



 Guia d’usos docents amb Google Apps a la UOC  -  P. 9

Altres usos amb què es pot combinar Més informació

Cal 
tenir 
en 
compte 
que...

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.

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 estudi-
ants. 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

http://cv.uoc.edu/UOC/microsites/gsuite/index_ca.html
http://cv.uoc.edu/UOC/microsites/gsuite/index_ca.html
http://cv.uoc.edu/UOC/microsites/gsuite/index_ca.html
https://gsuite.google.com/learning-center/products/#!/
https://gsuite.google.com/learning-center/products/#!/
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3
Missatgeria
instantània

És un sistema de converses textuals semisíncrones basat 
en l’aplicació Hangouts Chat que integra múltiples funci-
onalitats que amplien les possibilitats d’aquesta forma de 
comunicació. A més d’establir converses entre dos o més 
participants, permet crear sales virtuals, enviar missatges 
a diversos participants a la vegada, adjuntar fitxers des del 
Drive o crear converses al xat de vídeo (Hangouts Chat). A 
més, a banda d’usuaris humans, amb Hangouts Chat tam-
bé podem convidar bots a les converses perquè desenvolu-
pin tasques i funcions diverses.

L’ús de la missatgeria instantània és especialment útil en 
dispositius mòbils, ja que fomenta el treball ubic, apor-
ta immediatesa i reforça la proximitat sense perdre la 
connectivitat amb l’entorn, les eines i les aplicacions que 
utilitzem.

Eina implicada:

Hangouts Chat

Amb qui 
ho fem servir?

Estudiants

Docents

Estudiant

Docent
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Com ho fem?

Coses que 
podem fer?

 Conversa informal de 
missatgeria instantània entre 
estudiants.
Dos o més estudiants inicien 
una conversa espontània-
ment amb finalitats diferents 
relacionades amb l’activitat 
formativa; dos o més estudi-
ants comparteixen una sala 
virtual amb un o més fils de 
conversa com a canal de co-
municació permanent i ubic.

 Canal de missatgeria 
instantània d’un equip 
de treball d’estudiants.
Sala virtual amb un o més 
fils de conversa com a canal 
de comunicació permanent i 
ubic per a mantenir conver-
ses vinculades a activitats 
d’aprenentatge col·laboratiu 
relacionades amb metodo-
logies com ara l’ABP (apre-
nentatge basat en projectes), 
jocs de rol o treballs en grup 
com a part de la seva dinà-
mica.

 Canal de missatgeria 
instantània en tasques i 
projectes d’equips docents. 
Sala virtual amb un o més 
fils de conversa com a canal 
de comunicació permanent 
i ubic, per a mantenir con-
verses entre equips docents 
que treballen de manera 
col·laborativa amb finalitats 
diverses; per exemple, pro-
fessorat propi amb professo-
rat col·laborador per a crear 
noves assignatures, docents 
investigadors que generen 
un article en el marc d’un 
grup de recerca, direccions 
docents i professorat propi 
en el disseny de programes, 
etc. 

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

2. Decideix quina opció prefereix: començar una
conversa simple, crear una sala virtual o iniciar
un nou fil.

3. Selecciona i convida els participants.

4. Inicia la conversa enviant el primer missatge.

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

Convocant Participants

1. Reben una notificació de nous missatges o
d’invitació a un nou xat.

2. Entren al xat.

3. Participen en la conversa d’acord amb el seu
rol.
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Altres usos amb què es pot combinar Més informació

Cal 
tenir 
en 
compte 
que...

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.

Tant estudiants com docents poden utilitzar converses i canals de 
missatgeria instantània, el responsable de les quals és la persona 
que inicia la conversa o crea un canal a què convida altres partici-
pants. Tanmateix, les persones que hi són convidades tenen el dret 
de refusar la seva participació.

En el marc de l’activitat docent la missatgeria instantània no pot 
ser utilitzada indiscriminadament. No és recomanable que docents 
i estudiants proposin converses de missatgeria instantània amb 
altres participants de manera directa i espontània. 

Els participants en les converses o en els canals de missatgeria ins-
tantània n’han de poder conèixer les característiques i les condici-
ons abans d’acceptar-les (finalitat, durada, participants, 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 missatgeria instantània no 
ha de ser mai una condició per a fer amb èxit una activitat docent o 
superar una assignatura.

Es recomana reservar la missatgeria instantània per a usos infor-
mals o complementaris a l’activitat docent, i evitar-ne la utilització 
no controlada entre docents i estudiants. Per a aquests casos és 
recomanable optar per la videoconferència prèviament planificada 
o el Gmail.

Videoconferència

http://cv.uoc.edu/UOC/microsites/gsuite/index_ca.html
http://cv.uoc.edu/UOC/microsites/gsuite/index_ca.html
http://cv.uoc.edu/UOC/microsites/gsuite/index_ca.html
https://gsuite.google.com/learning-center/products/#!/
https://gsuite.google.com/learning-center/products/#!/
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4
Grups

És un sistema de comunicació asíncrona basat en l’aplica-
ció Grups. Dona accés als membres d’un equip a diversos 
tipus de fòrums adaptats a diferents dinàmiques de co-
municació. Permet crear llistes de distribució, fòrums de 
debat i fòrums de preguntes i respostes. 

També ofereix la possibilitat d’etiquetar i ressaltar temes, 
compartir carpetes i fitxers del Drive o compartir calenda-
ris, entre altres funcionalitats.

Els grups són un instrument comunicatiu de gran utilitat 
per a fer debats amb finalitats formatives, i també com a 
canal de comunicació formal en la gestió de projectes i la 
dinamització d’equips de treball. 

Eina implicada: 

Grups

Amb qui 
ho fem servir?

Estudiants

Docent Docents

Docent Estudiants

Estudiant
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Com ho fem?

Coses que 
podem fer?

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

2. Decideix la modalitat de fòrum més ade-
quada.

3. Crea el grup.

4. Selecciona i convida els participants.

5. Publica el primer tema o missatge.

6. Participa d’acord amb el seu rol i la moda-
litat de fòrum.

7. Administra el grup.

Promotor Participants

1. Cerquen el grup o reben invitació d’un
grup.

2. S’uneixen al grup.

3. Participen d’acord amb el seu rol i la
modalitat de fòrum.

 Entorn de discussió 
d’equips d’estudiants. 
Canal de comunicació per-
manent en forma de fòrum 
per a mantenir discussions o 
compartir informació al vol-
tant d’activitats i projectes 
d’aprenentatge col·laboratiu. 
Aquest ús es relaciona amb 
metodologies com ara l’ABP 
(aprenentatge basat en pro-
jectes), jocs de rol o treballs 
en grup.

 Butlletí informatiu 
(newsletters). 
Mitjançant la creació d’una 
llista de distribució, es pu-
blica periòdicament una 
selecció de notícies i recursos 

d’actualitat preparats amb 
criteris docents. Els estu-
diants d’un programa o d’un 
conjunt d’assignatures s’hi 
poden subscriure i rebre les 
notícies a la seva bústia de 
correu. 

 Debats virtuals. 
Discussions entre estudiants 
al voltant d’una o diverses 
qüestions plantejades com 
a activitat d’aprenentatge. 
Creant un fòrum, el modera-
dor i els participants poden 
utilitzar funcionalitats com 
ara obrir temes, destacar 
missatges i etiquetar les 
intervencions d’acord amb la 
finalitat, la metodologia i la 
dinàmica de debat aplicada.

 Fòrum de preguntes i 
respostes com a suport a una 
comunitat de pràctiques. 

Agents amb rols i procedèn-
cies diverses intercanvien 
coneixement i experiència 
al voltant d’una activitat 
transversal. Per exemple, un 
entorn de pràcticum com-
partit per tutors de centres 
de pràctiques, gestors acadè-
mics, professors i estudiants. 
Els participants formulen 
preguntes que són contes-
tades pels altres agents, de 
manera que cadascú aporta 
informació relacionada amb 
la seva perspectiva o àmbit 
d’expertesa.

 Fòrum de preguntes i 
respostes amb la participació 
d’un expert convidat. 
Els estudiants subscrits al 
grup plantegen preguntes al 
voltant d’una temàtica que 
un expert o equip d’experts 
va responent. Per exemple, 
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Altres usos amb què es pot combinar Més informació

Cal 
tenir 
en 
compte 
que...

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.

Els grups permeten crear instruments i entorns que complemen-
ten l’activitat formativa, però en cap cas substitueixen les eines de 
comunicació de les aules (tauler, fòrum, debat) definides d’acord 
amb el model d’acció docent de la UOC.

Cal ajustar l’ús dels grups per a fer activitats específiques que 
requereixin les seves funcionalitats comunicatives i evitar usos 
redundants o que coincideixin amb els canals de comunicació de 
l’aula.

Els grups permeten la participació de persones de col·lectius 
diferents, fins i tot externs a l’activitat docent de la UOC. Cal evitar 
distribuir dades sensibles, documentació o recursos d’aprenentat-
ge sense els permisos i les llicències adequades. 

un expert en intel·ligència 
artificial (IA) i bots presenta 
un text o un vídeo sobre les 
aplicacions de la IA, i un grup 
d’estudiants del màster uni-
versitari de Psicopedagogia 
plantegen preguntes sobre 
possibles usos educatius.

 Entorn de discussió 
d’equips de professorat 
vinculat a projectes o a 
processos docents.
Fòrum amb un o més temes 
de conversa com a canal de 
comunicació permanent 
per a mantenir discussions 
o compartir informació en
equips que treballen col·la-

borativament amb finalitats 
diverses. Per exemple, pro-
fessorat amb personal tècnic 
en projectes interdiscipli-
naris, docents investigadors 
que generen un article en el 
marc d’un grup de recerca, 
direccions docents i profes-
sorat propi en el disseny de 
programes, etc.

Espai de treball 
en núvol 

Creació i edició 
d’eines  i recursos 

Planificació 
i gestió del temps

http://cv.uoc.edu/UOC/microsites/gsuite/index_ca.html
http://cv.uoc.edu/UOC/microsites/gsuite/index_ca.html
http://cv.uoc.edu/UOC/microsites/gsuite/index_ca.html
https://gsuite.google.com/learning-center/products/#!/
https://gsuite.google.com/learning-center/products/#!/
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5
Planificació 
i gestió del temps

Consisteix en la creació i en l’ús de calendaris de manera 
integrada amb l’aplicació Calendar i té la finalitat d’organitzar 
el treball, planificar la productivitat i gestionar el temps per-
sonal i col·lectiu. Permet crear i integrar diferents calendaris 
amb finalitats múltiples, que es poden compartir entre diver-
sos usuaris i visualitzar de manera simultània. 

Amb Calendar és possible convocar reunions de treball, uti-
litzar les fites com a sales de reunió virtuals amb accés directe 
a converses mitjançant l’aplicació Hangouts Meet, planificar 
tasques i activitats dins d’un projecte o compartir esdeveni-
ments amb una comunitat fent públic un calendari amb un 
URL. També permet crear i gestionar llistes de tasques i incor-
porar anotacions amb les aplicacions Tasks i Keep.

La planificació i la gestió del temps és indispensable per al 
funcionament de grups de treball col·laboratiu. Des del punt 
de vista individual, fomenta l’autonomia dels estudiants 
millorant la productivitat i la gestió personal en general.

Pot implicar l’ús de les següents eines:

Amb qui 
ho fem servir?

Calendar Keep Tasks

Docent

Docent

Docent

Docents

Estudiants

Estudiants

Estudiant

Estudiant
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estudiants. 
Creació d’un calendari 
compartit per a planificar 
tasques, introduir terminis 
o convocar reunions virtuals
de seguiment (Hangouts 
Meet) en projectes i activitats 
col·laboratives relacionades 
amb metodologies com ara 
l’ABP (aprenentatge basat 
en projectes), estudis de cas, 
treballs en grup, etc.

 Planificació i seguiment 
de treballs tutoritzats (TFG i 
TFM) tesis i pràcticums.
Ús compartit d’un calendari 
entre un estudiant i el seu tu-
tor o director de tesi o treball 
amb la finalitat de planificar 

les sessions de seguiment, 
introduir terminis, etc.

 Gestió i planificació del 
treball col·laboratiu d’equips 
docents. 
Creació i ús compartit de 
calendaris en equips docents 
que treballen col·laborativa-
ment amb finalitats diver-
ses. Per exemple, equip de 
professorat per a crear noves 
assignatures, docents investi-
gadors que generen un arti-
cle en el marc d’un grup de 
recerca, direccions docents i 
professorat propi en el dis-
seny de programes, etc.

Com ho fem?

Coses que 
podem fer?
  Gestió i planificació del 
treball individual. 
Ús personal que consisteix 
en què tant estudiants com 
docents utilitzen calendaris 
que consisteix en què a plani-
ficar les seves tasques i dur a 
terme una gestió del temps 
integrada, cosa que facilita 
l’organització del treball i la 
compaginació de diversos 
àmbits d’activitat.

 Gestió i planificació del 
treball en grup entre 

Creador
ús compartit

Participants
ús compartit

1. Afegeix el calendari a Els meus calendaris.

2. Activa i desactiva la visualització simultània
amb altres calendaris.

3. Publica noves fites d’acord amb el seu rol,
permisos i finalitat del calendari.

4. Accepta o rebutja fites o reunions creades
per altres usuaris.

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

2. Crea el calendari.

3. Assigna els permisos de visualització i accés.

4. Selecciona usuaris amb qui compartir el
calendari i els assigna permisos.

5. Publica fites d’acord amb la finalitat del
calendari.

6. Consulta la disponibilitat dels usuaris que
vol convidar a fites o reunions.

7. Convoca altres usuaris a una fita o reunió.

Usuaris
ús individual

1. Crea el calendari.

2. Publica fites.

3. Gestiona la visualització simultània
amb altres calendaris.

4. Publica i gestiona llistes de tasques
pendents.

5. Publica i gestiona anotacions.
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Altres usos amb què es pot combinar Més informació

Cal 
tenir 
en 
compte 
que...

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.

La gestió del temps és, en darrera instància, una activitat personal. 
Cadascú és responsable d’organitzar el seu temps d’acord amb el 
compromís amb els altres i la disponibilitat pròpia.

La gestió del temps és una activitat complexa, ja que implica la 
coexistència de múltiples calendaris que poden pertànyer a àmbits 
diferents (personal, acadèmic, professional, social, etc.), i que en 
alguns casos es poden encavalcar.

Una bona planificació i gestió del temps facilita la compaginació 
d’activitats i contribueix així a millorar la conciliació entre la vida 
personal, acadèmica i professional.

Els calendaris no només serveixen per a publicar fites i esdeveni-
ments puntuals. També són molt útils per a organitzar el treball 
personal bloquejant franges temporals que volem dedicar a fer 
activitats productives (PAC, correcció d’activitats, elaboració de 
documents, etc.).

Hem d’evitar compartir els nostres calendaris personals amb grups 
i persones de l’àmbit acadèmic i professional, ja que això forma part 
del nostre dret a la confidencialitat.

Hem de respectar la decisió d’altres usuaris de refusar una convoca-
tòria, ja que s’ha de preservar l’autonomia personal en la gestió del 
temps.

Videoconferència

http://cv.uoc.edu/UOC/microsites/gsuite/index_ca.html
http://cv.uoc.edu/UOC/microsites/gsuite/index_ca.html
http://cv.uoc.edu/UOC/microsites/gsuite/index_ca.html
https://gsuite.google.com/learning-center/products/#!/
https://gsuite.google.com/learning-center/products/#!/
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6
Creació i edició
d’eines i recursos

Consisteix en l’ús de les aplicacions de computació al núvol 
de Google per a l’elaboració de documents, eines i altres 
recursos. Comporta l’ús de Drive com a sistema d’emma-
gatzematge de fitxers, cosa que possibilita l’ús individual o 
compartit de totes les aplicacions. Permet l’edició simultà-
nia de documents entre diferents usuaris, facilita el control 
de versions i inclou l’opció que tots els usuaris que partici-
pen en l’edició d’un document puguin fer-ne comentaris de 
manera integrada amb el contingut.

La creació i l’edició d’eines i recursos s’utilitza per a gene-
rar documents i eines per a l’activitat formativa amb fina-
litats instrumentals o de recerca, com ara, guies, pautes, 
plantilles, qüestionaris, enunciats, orientacions, presenta-
cions, informes, etc. També facilita el treball col·laboratiu i 
fomenta la coedició de recursos entre estudiants i docents.

Pot implicar l’ús de les eines següents: 

Amb qui 
ho fem servir?

Drive Documents Presentacions Google Sites Fulls de càlcul Formularis

Docent

Docent

Docent

 Docents

Estudiants

Estudiants

Estudiant

Estudiant



 Guia d’usos docents amb Google Apps a la UOC  -  P. 20

Com ho fem?

Coses que 
podem fer?

1. Defineix l’eina o recurs que vol crear.

2. Selecciona l’aplicació més adequada i
crea el document.

3. Selecciona usuaris que han de participar
en l’edició i els convida.

4. Assigna permisos de visualització, edició
o administració als participants.

5. Edita el document fent les tasques que
corresponen al seu rol.

6. Afegeix i respon comentaris sobre el
contingut editat.

Creador Participants

1. Accedeixen al document compartit.

2. Editen o visualitzen el document fent les
tasques que corresponen al seu rol.

3. Afegeix i respon comentaris sobre el
contingut editat.

4. Poden convidar altres participants a edi-
tar o visualitzar el document, si dispo-
sen de permisos per a fer-ho.

 Documents textuals. 
Estudiants o docents elabo-
ren textos amb estructures i 
formats variats i amb objec-
tius diferents, com ara redac-
tar enunciats d’activitat, fer 
treballs, confeccionar guies, 
oferir pautes o orientacions, 
generar informes de recerca, 
produir articles, etc. 

 Gràfics i recursos visuals. 
Estudiants o docents ela-
boren presentacions de 
diapositives, infografies i 
altres recursos gràfics amb 
objectius diferents, com 
ara presentar un treball o 
un projecte, mostrar dades 
procedents d’un procés de 

recerca, elaborar un esquema 
sobre una temàtica o con-
tingut, dibuixar un procés, 
dissenyar gràfics i figures per 
a documents textuals com 
ara treballs, activitats d’ava-
luació o articles, etc.

 Pàgines web. 
Publicació d’un lloc web per 
a la difusió d’una activitat 
acadèmica o formativa, o 
com a entorn on compar-
tir informació rellevant en 
el marc d’un projecte que 
permeti a tot l’equip de 
treball fer-ne el seguiment. 
Pot incloure tant contingut 
textual en format HTML com 
recursos externs integrats 
com ara documents i car-
petes, calendaris o fòrums 
garantint l’accés a informa-
ció actualitzada.

 Qüestionaris i enquestes.
 Publicació de formularis 
amb finalitats docents o de 
recerca com ara crear proves 
d’avaluació, elaborar qüestio-
naris per a detectar coneixe-
ments previs, identificar 
interessos o mesurar el nivell 
de comprensió assolit, apli-
car qüestionaris de recerca 
sobre col·lectius diversos de 
la comunitat universitària, 
etc.

 Instruments de seguiment 
i avaluació. 
Elaboració de matrius per a 
seguir l’evolució del procés 
d’aprenentatge tant d’estu-
diants individuals com de 
grups de treball, creació de 
rúbriques i instruments de 
suport a la correcció d’activi-
tats, etc.
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Altres usos amb què es pot combinar Més informació

Cal 
tenir 
en 
compte 
que...

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.

Tant estudiants com docents poden crear documents al núvol en 
qualsevol moment, però qui ho fa n’és el propietari i el responsable.

Activant les opcions per a compartir o fer públic un document 
perdem el control del contingut que en forma part, de manera 
que pot arribar fins a terceres persones amb qui no correspon 
compartir aquesta informació. Això també pot passar si donem, 
als usuaris amb qui l’hem compartit, permisos per convidar a 
altres persones.

En el cas de compartir documents amb persones que no disposen 
d’una adreça electrònica amb domini UOC, és important assegu-
rar-se abans si el contingut que estem elaborant es pot fer públic 
fora de l’àmbit de treball de la Universitat.

En el cas d’editar un document col·laborativament, assignar rols i 
tasques als participants, i compartir normes bàsiques de funcio-
nament, són aspectes que milloren l’eficiència i el funcionament 
de l’equip de treball.

Els documents que editem han de poder ser identificats fàcil-
ment per totes les persones que hi tenen accés. Per això, informa-
ció com ara el codi de l’assignatura, un acrònim del seu títol i el 
semestre en què s’ha iniciat l’activitat, la denominació del grau o 
del màster a què pertany o el nom que identifica el grup de treball 
és útil que pugui formar part del nom dels fitxers. Per exemple, 
Grup 1 Projecte M1.330 Interfícies Grau Multimèdia 2019-2.

Espai de treball 
al núvol 

http://cv.uoc.edu/UOC/microsites/gsuite/index_ca.html
http://cv.uoc.edu/UOC/microsites/gsuite/index_ca.html
http://cv.uoc.edu/UOC/microsites/gsuite/index_ca.html
https://gsuite.google.com/learning-center/products/#!/
https://gsuite.google.com/learning-center/products/#!/
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Usos docents amb 
Google Apps a la UOC
Coses que podem fer

Planificació 
i gestió 
del temps

Creació 
i edició d'eines 
i recursos

Grups

Espai 
de treball 
en núvol 

Video-
conferència

Missatgeria 
instantània

• Documents textuals. 
• Gràfics i recursos visuals. 
• Qüestionaris i enquestes. 
• Pàgines web.  
• Instruments de seguiment
 i avaluació. 

•  Conversa informal entre
estudiants. 

•  Reunions d’equip en treballs 
en grup entre estudiants. 

•  Presentacions síncrones.

•  Direcció i seguiment, de
treballs (TFG i TFM), tesis
i pràcticums.

•  Orientació i retorn. 

•  Reunions de treball
d’equips docents. 

•  Entrevistes estructurades  i 
semiestructurades amb
finalitats de recerca.

• Canal de missatgeria 
instantània d’un equip de 
treball d’estudiants. 

• Conversa informal de 
missatgeria instantània
entre estudiants. 

• Canal de missatgeria 
instantània en tasques 
i projectes d’equips
docents.

• Entorn de discussió 
d’equips d’estudiants. 

• Butlletí informatiu 
(newsletters). 

• Debats virtuals.  
• Fòrum de preguntes i 
respostes amb la participació 
d’un expert convidat o com a 
suport a una comunitat 
de pràctiques.  
• Entorn de discussió d’equips 
de professorat vinculat a 
projectes o a processos docents.

• Gestió i planificació del 
treball individual. 

• Gestió i planificació del 
treball en grup entre 
estudiants. 

• Planificació i seguiment 
de treballs tutoritzats 
(TFG i TFM), tesis i 
pràcticums.

• Gestió i planificació 
del treball col·laboratiu
d’equips docents. 

• Treball individual.

• Treball en grup informal 
i formal entre estudiants. 

•  Direcció i seguiment,
de treballs (TFG i TFM),
tesis i pràcticums. 

• Treball col•laboratiu 
d’equips docents. 

+  altres
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Glossari

Drive: unitat de disc al núvol que permet desar, crear i editar fitxers 
de diversos tipus de manera ubiqua, tant individualment com com-
partida.

Documents: aplicació per a la creació i l’edició de documents amb 
format de processador de textos convencional. Permet generar docu-
ments d’extensió i tipologia diversa com ara informes, articles, cartes, 
anotacions, actes, etc. i editar-los col·laborativament i simultània-
ment entre diversos autors.

Fulls de càlcul: aplicació per a la creació i l’edició de fulls de càlcul 
per a organitzar, gestionar, calcular i analitzar dades. Permet crear 
gràfics, taules, llistes, plans de projectes, etc. de manera col·laborativa 
i que diversos usuaris els editin simultàniament.

Formularis: aplicació per a la creació de formularis amb els quals es 
poden fer enquestes, gestionar registres d’esdeveniments i dissenyar 
proves d’autoavaluació, entre altres. Permet puntuar les respostes ob-
tingudes i recollir-les en un full de càlcul generat dinàmicament des 
del qual es poden organitzar, gestionar i analitzar les dades. Permet 
també la generació automàtica d’informes de resultats.

Presentacions: aplicació per a la creació de presentacions en format 
de diapositives. Permet fer propostes, exposar idees, presentar projec-
tes o elaborar informes amb aparença gràfica i visual de manera col-
laborativa. Facilita, a més de text, la incorporació de material gràfic i 
audiovisual com ara imatges, vídeos, àudios, animacions i enllaços a 
fonts externes.   

Google Sites: eina per a la creació i la publicació de llocs web. Permet 
personalitzar-los i editar-los col·laborativament i de manera simultà-
nia entre diversos usuaris sense la necessitat de tenir experiència prè-
via en l’elaboració de pàgines web. És útil per a la publicació d’infor-
mació que requereixi múltiples actualitzacions tant per a compartir 
entre un col·lectiu determinat de destinataris (grups de treball, equips 
de projectes, etc.) com per a la seva difusió externa.

Calendar: eina de planificació temporal que permet, a més de gesti-
onar l’agenda pròpia, crear, compartir i publicar diversos calendaris, 
convocar altres usuaris a reunions o obrir sales de conversa per a dur 
a terme videoconferències.
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Tasks: aplicació que permet crear i gestionar llistes de tasques pen-
dents i ubicar-les al calendari, i accedir-hi com a complement des 
d’altres aplicacions. 

Keep: aplicació que permet crear i gestionar anotacions tant en for-
ma de text obert com en forma de llistes, i accedir-hi com a comple-
ment des d’altres aplicacions.

Grups: sistema de comunicació asíncrona que permet crear diversos 
tipus de fòrum (fòrums de discussió convencionals organitzats per 
temes, fòrums de preguntes i respostes, llistes de distribució, etc.) i 
convidar-hi grups d’usuaris.

Hangouts Chat: aplicació per a mantenir converses síncrones en 
forma de xat textual. Permet participar en xats de grups i crear sales 
virtuals per a projectes, equips de treball, etc. També permet compar-
tir fitxers i enllaços i afegir converses de vídeo. 

Hangouts Meet: aplicació per a mantenir converses síncrones en 
forma de videoconferència. Permet fer reunions amb la participació 
de diversos usuaris, i també entrevistes i presentacions de manera 
ubiqua.
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