Fundació Escola Cristiana de Catalunya

Seminaris TIC 10:
EINES WEB 2.0 PEL TREBALL
COOPERATIU A CLASSE
7 d’octubre de 2010
El terme Web 2.0 suggereix una nova versió de la Web. En realitat no fa referència a una
actualització o evolució d'internet o de la tecnologia específica de la World Wide Web, però sí
que es refereix als canvis que es fan en l'ús de la plataforma, com ara els espais web de
treball en xarxa, les wikis, i les folksonomies que faciliten la collaboració entre usuaris, i la
possibilitat de compartir imatges, sons, vídeos, documents, etc.
Gairebé totes les eines web 2.0 tenen la característica de ser gratuïtes, la majoria de vegades
només cal donar-se d’alta. Algunes d’aquestes eines, especialment les que permeten crear un
ambient de treball cooperatiu, poden tenir un impacte molt positiu en la utilització de les TICTAC a l’aula. Segur que ja en coneixes alguna d’aquestes eines com pot ser el Google Docs o
d’altres, però t’has plantejat les aplicacions que poden tenir a nivell educatiu i més amb
l’arribada del Projecte 1x1?
Destinataris

Titulars, directors, equips directius, coordinadors TIC i mestres de les escoles de la FECC.
Lloc de realització

Aquest seminari tindrà lloc al Seminari Conciliar de Barcelona (c/ Diputació, 231).
Al final del programa trobareu un plànol de localització.

Objectiu






Entendre el concepte de Web 2.0 i les seves característiques.
Presentar de manera genèrica el món de les eines web 2.0.
Donar a conèixer algunes de les principals eines web 2.0 de treball cooperatiu.
Donar algunes orientacions sobre les múltiples aplicacions de les eines Web 2.0
cooperatives tant per l’alumnat com pel professorat.

Programa
14:45 h:
15:00 h:

16,15 h:
16:30 h:

Lliurament de documentació.
Què és això de la web 2.0?
El mapa de la web 2.0
Generar i publicar continguts amb eines web 2.0
Pausa-café
Aplicacions educatives de les eines web 2.0: Google Docs, Twitter, Google
Calendar, Delicious, Wikispaces, Google Reader ...

PONENT
Joan Calvo, professor de l’Escola Sant Andreu (Badalona), membre del Dep. TIC ICE-UAB
i formador del Dep. TIC de la FECC
Inscripció
•
Cal sollicitar-la a través
http://www.escolacristiana.org
•

del

formulari

que

trobareu

a

la

pàgina

web

Les places són limitades i s’ocuparan per ordre d’inscripció.

•
Cal fer una aportació per a despeses, per participant, de 25 € (per a entitats no
adherides a la FECC, l’import serà de 35€ per participant).

•
Per a inscrits d’escoles adherides a la FECC, el pagament es farà per rebut domiciliat al
compte corrent de l'escola. No cal fer cap més tràmit. L’import es carregarà el 6 d’octubre de
2010.
•
Si l’escola no es fa càrrec del pagament o no es pertany a cap escola adherida a la
FECC indiqueu-nos, el més aviat possible, el nom de l’entitat o escola i el compte corrent on
cal domiciliar el rebut, a l’adreça: administracio@escolacristiana.org
•

Data límit d’inscripció: fins dimecres dia 5 d’octubre, a les 9h del matí.
-

Després d’aquesta data s’admetran matrícules si encara hi ha places disponibles
però tindran un recàrrec del 20% en l’aportació econòmica per a despeses de
gestió i no podem assegurar que se’ls pugui facilitar el certificat en el mateix dia.

-

Els canvis de participants després de la data límit d’inscripció també tindran un
20% de recàrrec.

-

En baixes posteriors al dia de càrrec de l’aportació i en els casos de no
assistència, no es retornarà cap quantitat.

Indicació del lloc de realització
En TREN:
Renfe - Estació BARCELONA-PASSEIG DE GRÀCIA
FFGC – Estació Catalunya
En METRO:
Parada Universitat: línies 1 (vermella) i 2 (lila)
Parada Passeig de Gràcia: línies 4 (groga), 3 (verda) i 2 (lila)
En BUS: línies 6 7 9 13 14 15 16 17 19 20 22 24 28 31 33 34 37 39 40 41 42 43 44
45 47 50 54 55 56 58 59 62 63 64 66 67 68 91 120 141

SEMINARI
CONCILIAR

