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Espiral, conjuntament amb altres grups i entitats, organitza cada any un programa de sessions d'autoformació destinades
a docents per tal d'oferir l'oportunitat de compartir experiències i aprendre amb experts sobre l'ús de les TIC i les TAC
en educació.
Durant aquest curs 09/10 s'han organitzat tres sessions amb el grup d'investigació DIM Didàctica i Multimèdia de la
Universitat Autònoma de Barcelona.
Aquestes sessions s'imparteixen de manera altruista per part dels formadors i formadores i pretenen mostrar, en tres
hores, l'essencial d'un tema per tal que les persones assistents puguin seguir aprenent de manera autodidacta. Els
llibres electrònics: eBooks.
Dimarts 1 de desembre de 2009, 18.00 h. El llibre electrònic, conegut també com a ebook, és la versió electrònica o digital
dels llibres en paper de tota la vida. Els e-books utilitzen com a suport per la seva reproducció o lectura un lector o
programari, que cal que estigui instal·lat en el disc dur del nostre ordinador.
Continguts de la sessió:

-

Els llibres electrònics: introducció històrica.
Com llegir un llibre electrònic.
Diferents models: models actuals i futurs.
Fonts de llibres electrònics.

Enllaços d&rsquo;interès: http://guim.net/ebooks/readers.html
Formador: Jordi Guim
Data: dimarts 1 de desembre de 2009
Horari: 18.00 a 20.45 hores Facultat de Pedagogia UAB &ndash; Edifici G &ndash; Aula 4. Com arribar-hi?

Requisits dels assistents: Inscripció obligatòria a través d'aquest formulari.

Data límit d'inscripció: 29 de novembre de 2009

Inscripcions:
Les inscripcions es realitzaran a través del portal ciberespiral.net i s'obriran 20 dies abans de la data de la sessió. La
inscripció a aquestes sessions no comporta cap cost i està oberta a tothom que hi pugui estar interessat.
Els socis i les sòcies d'Espiral tindran preferència quan el nombre de participants sigui superior a l'aforament que ens
permeten l'aula i els equips. Així mateix, les sessions que no arribin a un mínim de 10 participants, quedaran anul·lades.

Responsables Autoformació DIM-ESPIRAL:
Mariona Linares - marionalinares@gmail.com
Catina Bujosa - catinabujosa@gmail.com

http://ciberespiral.net

Powered by Joomla!

Generated: 13 August, 2013, 12:58

