
                                                                                                  
 

Aquesta activitat forma part de les actuacions destinades a la formació, perfeccionament 
mobilitat del professorat de formació professional, finançades pel Ministerio de Educación y 
Formación Profesional, per la qual cosa es farà constar aquest finançament en les actuacions 

que se’n derivin. 
 

 

 
 

 
 
 
Títol de l’activitat Gestió de projectes intercicles i en xarxa en famílies 

industrials 
Codi 0000420020 
Nivell educatiu FP Modalitat Taller telemàtic 
Hores presencials 0 Hores certificades 10 

 
PROFESSORAT 
 
 
Jordi Ruiz Chancho i David Saura Vivanco 
 

 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
 
Formació adreçada a l’ús de recursos en l’entorn de les competències 
tècniques del professorat de FP, el treball col·laboratiu i les 
competències digitals que facilitin iniciatives i projectes en xarxa, 
intercicles i interdepartaments. 
 

 
 
CONTINGUTS 
 
 

1. Orientacions per a la gestió documental d’equips de treball 
2. Unitats compartides de Drive (GSuite) 
3. Treball amb GSuite vitaminat o com aprofitar aplicacions de 3rs 

en la plataforma de Google 
4. Espais digitals col·laboratius: Mural i Miro 
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OBJECTIUS 
 
 

• Millorar l’eficàcia en la gestió documental d’equips de treball 
• Emprar eines digitals col·laboratives en la dinamització d’equips i 

en docència 
 
 
 
OBSERVACIONS 
 

Metodologia 

La metodologia del curs es composa per una part teòrica de continguts 
per entendre el conceptes per avançar cap una part pràctica 
d’exercicis on poder definir amb eines i metodologies actuals una 
estratègia dins les xarxes socials. Aquestes eines, metodologies i 
casos poden servir com a material per a posterior formació. 

 
CALENDARI DE L’ACTIVITAT 

Dilluns 21 de juny de les 16.00 a les 18.00 hores 

Dimarts 22 de juny de les 16.00 a les 18.00 hores 

Dimecres 23 de juny de les 16.00 a les 18.00 hores 

Dimarts 29 de juny de les 16.00 a les 18.00 hores 
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