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Office 365 i Teams
L'Office 365 son un conjunt d'aplicacions
que hom coneixem i que utilitzem de
manera cotidiana a la feina: Word, Excel,
etc...
Microsoft Teams és una solució en forma
de plataforma de comunicació i
col·laboració, que combina funcions com
xats de treball i les vídeo-conferències,
entre d'altres. La comunitat de la
Universitat de Girona (PAS, PDI,...) pot
utilitzar aquest recurs perquè la nostra
universitat gaudeix d'una subscripció a la
suite d'Office365.

Passosqueheu
deseguir
Accés i instal·lació
Accedirem al portal Office365 i instal·larem
la suite

Guia bàsica de Teams
Un cop connectats o connectades, ja podreu
crear equips i usar les eines de Teams

Accés i
instal·lació

Accés a Office365
Per tal de procedir amb la instal·lació, heu
d'obrir un navegador i heu d'escriure
office365.com a la barra d'adreces. Quan
accediu a la pàgina de Microsoft. Feu clic a
Iniciar sessió que trobareu a la part
superior dreta. Us apareixerà una pantalla
on haureu d'iniciar la sessió de Microsoft.
A l’apartat del correu electrònic, haureu
d’escriure l’adreça UdG amb el següent
format: codiusuari@udg.edu. Cal escriure
el codi d'usuari amb la lletra u a davant.



Un cop premeu el botó Siguiente, sereu
redirigits a una pàgina de la Universitat de
Girona on caldrà que us identifiqueu amb les
vostres credencials UdG. El correu l’haureu
d’escriure en el mateix format que en el punt
anterior. Com a password, haureu d’escriure la
vostra contrasenya institucional. Un cop fet
això, feu clic sobre el botó Sign in.
Tornareu a una pàgina on ja veureu que esteu
identificats amb el vostre codi d’usuari i on se
us preguntarà si voleu mantenir la sessió
iniciada per estalviar-vos haver d’entrar les
vostres credencials diverses vegades. Si esteu
treballant des del vostre ordinador, és
recomanable que responeu amb un Sí; en cas
contrari, és millor respondre amb un No.

Instal·lació d'Office365
Els següent pas us portarà fins a la pàgina del vostre
perfil de l’Office365. Veureu que podeu accedir a les
diverses aplicacions d’aquest entorn. Si fem clic
sobre Instal·la Office, instal·larem tota la Suite.
Una vegada instal·lat, ja disposarem de totes les
aplicacions. En el cas de Teams, quan iniciem
l'aplicació per primera vegada, ens demanarà que
introduïm les nostres credencials, tal i com hem fet
al pas anterior.

Crearunequip

Un cop dins de Teams, haureu de fer clic
sobre Equips, a la barra lateral esquerra. Si
és la primera vegada que hi accediu, haureu
de crear un equip nou fent clic sobre Creeu
un equip. Si ja hi n’heu creat algun, podreu
entrar a algun dels equips creats o crear-ne
un de nou.
En fer clic sobre Crea l’equip, l’aplicació us
permetrà triar entre diverses opcions. En
aquest document ens centrarem en la
primera opció: la Classe. En fer clic sobre
aquesta opció, se’ns obrirà una finestra
emergent on haurem de posar el nom del
nostre equip.


La següent pantalla ens demana d’afegir persones a
l’equip que acabem de crear.
Hi ha un camp de cerca i l’opció d’afegir aquestes
persones com a alumnes o com a estudiants. En
aquest camp de cerca només hi trobarem altres
professors o PAS que ja tinguin accés a Office365
seguint el procediment recollit a l’inici d’aquest
document.

Videoconferència

Per poder accedir a aquesta característica,
haurem de fer clic a sobre d'una petita icona en
forma de càmera que trobareu a la part inferior
de la pantalla, conjuntament amb altres icones.
Un cop hi hàgiu fet clic, arribareu a la pantalla
que ens permetrà comunicar-nos per
videoconferència. Probablement se us demani
que permeteu que Microsoft Teams utilitzi el
micròfon i la càmera per a les trucades i les
reunions des d’aquest navegador. En aquest cas,
haurà aparegut una finestra emergent que us ho
demanarà. Tot seguit es mostra la manera com
es mostra aquest avís en el navegador Google
Chrome.

Ja pràcticament hem acabat...
Un cop permès l’accés, accedireu a una
pantalla en la part inferior de la qual se
us demanarà si voleu afegir el nom d’un
assumpte i on hi haurà un botó per
iniciar la sessió.
En fer clic sobre Inicia una reunió ara,
accedireu a la sala de reunions.
Comproveu que tot funciona
correctament i que les icones que
apareixen a sobre de la pantalla mostren
la càmera i l’àudio activats (les icones de
la càmera i del micròfon es mostren
sense ratllar). Si no és així, feu-ho.

A més de les icones de la càmera
i del micròfon, trobareu unes
altres icones que ens poden ser
útils.
Amb la icona que hi ha a la dreta
del micròfon, podreu compartir la
pantalla o una presentació (si
teniu actiu el powerpoint).
La següent icona, la dels tres
puntets, ens mostra accions
addicionals que us poden
interessar.

És important tenir clar que només la persona
que crea la sessió cal que tingui la llicència
de Microsoft Office365.
Per convidar estudiants a la sessió, caldrà
que mostreu els participants tot fent clic
sobre la segona icona per l’esquerra. Això fa
aparèixer una barra lateral a la dreta amb el
títol Persones. Probablement, a la llista de
persones només us hi veureu a vosaltres
amb el rol Organitzador. També veureu una
informació que us indica la quantitat
d’usuaris connectats a la vostra sessió.

El següent pas és el de fer clic a sobre del
símbol que hi ha a la dreta del quadre
d’entrada de text on diu Convida algú.
Veureu que si poseu el punter del ratolí a
sobre aquest símbol es mostra la informació
Copia la informació d’unió.

Per correu electrònic

Si hi feu un clic a sobre, us apareixerà un
quadre amb la informació Copiat al portaretalls. Amb això, haureu copiat la
informació d’unió a la sessió que podreu
distribuir al vostre alumnat.
Ho podeu fer de diverses formes.

Escrivint un missatge al fòrum d’avisos i
notícies de Moodle
Enviant un missatge intern de Moodle de forma
massiva a tots els nostres estudiants o al grup
que ens convingui
Creant un recurs etiqueta i enganxant l’enllaç
Dins d’una tasca, una pàgina o d’altres
recursos i activitats.

Aquest recurs no està pensat per substituir una
sessió ordinària de classe presencial. No hem de
convocar tot l'estudiantat a una hora concreta
per participar en una classe virtual. Si aquesta és
la nostra intenció, gravem i pengem-la en algun
canal de vídeoo

Darreres
consideracions

Tota la guia d’aquest document s’ha fet partint
que s’ha utilitzat la versió web d’aquesta eina, la
versió d’escriptori; les indicacions són les
mateixes.

Si teniu algun dubte o incidencia en l'us de les
aplicacions de la suite Office 365, utilitzeu el
metode habitual de creació d'incidencies

