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Dates 
 

Del 21 al 27 de novembre de 2017. Sessió presencial dia 21, de 12 
a 14 h 

Idioma Castellà 

Modalitat Semipresencial (2 h presencials i 3 h a distància) 

Durada 5 h  

Destinataris PDI  

Professorat Miriam Conde  

Prerequisits Coneixements de xarxes socials 

 
En la primera sessió es treballarà el marc conceptual de la proposta: després es passarà al treball pràctic 
amb l'eina i les diferents opcions d'ús que té. 

En les sessions en línia, es proposarà la pràctica de l'ús de l'eina a través del treball individual i d'una 
proposta de treball col·laboratiu entre els integrants del curs. 

 

· Conèixer què és «content curation» (cura de continguts), i les tècniques per a la seva implementació 

· Conèixer les característiques generals de diferents eines que serveixen per gestionar continguts 

· Aprendre a gestionar la cura de continguts amb Google+ 

  
· Ser capaç d'utilitzar tècniques per fer la 

cerca i el filtratge d’informació 

· Saber crear un espai de cura de 
continguts a Google+ i compartir-lo 

· Aplicar les opcions que ofereix Google+ 
en exemples concrets per a una 
assignatura 

1. Cura de continguts: tècniques 
per realitzar la cerca, 
l’organització i el filtratge 
d’informació, i com compartir-
ho  

2. La gestió de continguts a través 
de Google+ 

3. Possibilitats d’ús en la docència 

 

Es farà una avaluació contínua tenint en compte la participació i la realització de les distintes activitats 
propostes. Per tal d’obtenir el certificat d’aprofitament, s’ha d’haver assistit a la sessió presencial i s’han 
de realitzar totes les activitats proposades. 

Competències 

PLA DE FORMACIÓ 2017
  

CERCA, ORGANITZA I FILTRA CONTINGUTS 
EN LÍNIA 

Continguts 

Metodologia 

Objectius 

Avaluació, activitats i criteris 



PLA DE FORMACIÓ 2017 

CERCA, ORGANITZA I FILTRA CONTINGUTS EN LÍNIA



		

Dates



		Del 21 al 27 de novembre de 2017. Sessió presencial dia 21, de 12 a 14 h



		Idioma

		Castellà



		Modalitat

		Semipresencial (2 h presencials i 3 h a distància)



		Durada

		5 h 



		Destinataris

		PDI 



		Professorat

		Miriam Conde 



		Prerequisits

		Coneixements de xarxes socials





Metodologia



En la primera sessió es treballarà el marc conceptual de la proposta: després es passarà al treball pràctic amb l'eina i les diferents opcions d'ús que té.

En les sessions en línia, es proposarà la pràctica de l'ús de l'eina a través del treball individual i d'una proposta de treball col·laboratiu entre els integrants del curs.Objectius





Conèixer què és «content curation» (cura de continguts), i les tècniques per a la seva implementació

Conèixer les característiques generals de diferents eines que serveixen per gestionar continguts

Aprendre a gestionar la cura de continguts amb Google+Competències

Continguts



		Competències que es treballaran



		



		Ser capaç d'utilitzar tècniques per fer la cerca i el filtratge d’informació

Saber crear un espai de cura de continguts a Google+ i compartir-lo

Aplicar les opcions que ofereix Google+ en exemples concrets per a una assignaturaAvaluació, activitats i criteris



		1. Cura de continguts: tècniques per realitzar la cerca, l’organització i el filtratge d’informació, i com compartir-ho 

2. La gestió de continguts a través de Google+

3. Possibilitats d’ús en la docència







Es farà una avaluació contínua tenint en compte la participació i la realització de les distintes activitats propostes. Per tal d’obtenir el certificat d’aprofitament, s’ha d’haver assistit a la sessió presencial i s’han de realitzar totes les activitats proposades.
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