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Títol 
activitat

Introduccció a Adobe Connect per a la docència semipresencial en el 
Màster en Tecnologies del Vehicle Elèctric. (MEVTech)

Tipus 
d’activitat

Curs de formació per al PDI

Impartit 
per

SREd i Factoria

Hores a 
certificar

2

Places 25
Dates:
Hora:
Lloc:

6 de setembre
De 17 a 19 h
ETSE (aula per determinar)

INFORMACIÓ GENERAL

PRESENTACIÓ

Aquest curs és una introducció a l’ús de l’eina de webconferències Adobe Connect

per a la docència semipresencial. Dirigit al professorat de l’àmbit de les enginyeries.

Especialment al professorat de Màster en Tecnologies del Vehicle Elèctric (MEVTech).

L’Adobe  Connect  és  una  eina  integrada  al  Moodle  que  permet  realitzar

videoconferències  amb  finalitats  docents.  Podem  organitzar  debats  de  classe,

reunions o presentacions entre altres.

OBJECTIUS

1. Introduir-se en l’eina Adobe Connect integrat a Moodle per a la realització de
videoconferències amb finalitat docent.

2. Crear una sala de webconferències en un espai Moodle.

3. Accedir a la sala de webconferències i realitzar els ajustos i comprovacions
bàsiques prèvies.

4. Participar en la sessió de webconferència.

5. Enregistrar una sessió de webconferència.

CONTINGUTS

1. Connexió de càmera web, micròfons i altaveus o auriculars amb micròfon.

2. Creació d’una sala de webconferència a l’espai Moodle d’una assignatura.

3. Accés a la sala de webconferències i instal·lació de la última versió del Adobe

Connect.

4. Configuració de l’audio.

5. Activació de la càmera i micròfon.

6. Tipus de participants i gestió de participants en una webconferència.

7. Gestió de la zona de treball



8. Compartir documents, pantalla i pissarra.

9. Gravació de les sessions de webconferència i ús dels enregistraments.

10. Exemples d´ús de la webconferència en docència no presencial.

METODOLOGIA

La  formació  s’orientarà  a  facilitar  els  coneixements  pràctics  per  a  realitzar
webconferències d’escriptori en entorn Moodle amb finalitats docents. Es facilitarà
suport  per  a  la  realització  de  proves  pràctiques  i  simulacions  de  classes  per
webconferències prèvies a l’activitat docent en una titulació real.

La  formació  s’impartirà  en  una  aula  de  docència  informatitzada  de  l’ETSE.  Les
persones inscrites al curs que ho desitgin, podran seguir la formació de manera no
presencial per videoconferència.

En aquest cas cal disposar d’ordinador personal amb connexió internet, web cam,
auriculars amb micròfon o altaveus i micròfon.

MATERIAL

 Entorn de formació Moodle de la URV.

 Ordinadors amb connexió internet i càmera web.

 Auriculars de diadema amb micròfon.

DESTINATARIS

Professorat del Màster en Tecnologies del Vehicle Elèctric. (MEVTech). Es podrà obrir
a altre professorat en cas d’haver-hi vacants.

AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ

Assistència  a  la  formació,  presencial  o  webconferència.  Per  a  la  certificació  del
l’aprofitament  caldrà  realitzar  una  sessió  de  webconferència  i  facilitar  l’accès  a
l’enregistrament que imparteixi la formació en l’ús d’Adobe Connect.
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