Pla de curs: Web 2.0

Mòduls

Objectius/Continguts/
Competències

Lectures i materials
Benvinguda i Presentació,
Objectius del curs ,
Continguts del curs,
Metodologia del curs, Tutoria,
Requisits, Guia breu de
Moodle

Mòdul 0
Presentació
del curs
Mòdul 1
Web 2.0.
Conceptes i
nous rols
Mòdul 2
Sindicació de
continguts

Modulo 3
El bloc de la
biblioteca

Activitats i exercicis

1. Identificar els diferents
serveis i aplicacions que
ofereix la Web 2.0 i que
poden ser usats com a
recolzament a la tasca de la
biblioteca.
1. Entendre el concepte RSS
2. Conèixer Netvibes
3. Compartir webs i bloc
d'interès per a bibliotecaris i
usuaris de la biblioteca
1. Conèixer els conceptes
bàsics referits als blocs i les
diferents eines existents
2. Crear el bloc de la biblioteca
i aprendre les nocions
bàsiques per a publicar

•

Web 2.0: conceptes i nous
rols

•

Vídeo: Web 2.0

•
•

Sindicació de continguts

•
•

Vídeo: RSS

Els blocs
Vídeo: els blocs

Presentació i entrega del Kit
del curs i espai virtual de
recolzament

•
•

Xarxes socials. Fem el glossari

•
•

El Netvibes de la biblioteca

•

Fes un bloc per a la teva
biblioteca amb blogger

•
•

Afegeix el teu bloc a la llista

Fòrum web 2.0

Fòrum sobre sindicació

Fòrum sobre blocs

Temps

0.5
hores

1 hora

2 hores

3 hores

Mòduls

Mòdul 4
Multimèdia
So

Mòdul 5
Multimedia
Imatges
Mòdul 6
Multimèdia
vídeo
Mòdul 7
Continguts 2.0
Presentacions

Objectius/Continguts/
Competències
1. Conèixer què és i per a què
serveix el podcasting.
Compartir podcasts en el bloc
2. Realitzar i editar fitxers de so
3. Proposar idees per a la
biblioteca relacionades amb
l'àudio
1. Teoria sobre la imatge digital
2. Conèixer les aplicacions de
Flickr, Picnik i similars
3. Integració d'imatges al bloc
1. Teoria de vídeo
2. Conèixer l'aplicació del
Youtube i integració de vídeo al
bloc
3. Confeccionar un petit vídeo de
la nostra biblioteca
1. Conèixer les aplicacions: Open
Office, Slideshare
2. Integració de les presentacions
al bloc
3. Realitzar una presentació útil
per als usuaris de la biblioteca

Lectures i materials

Activitats i exercicis

Temps
2 hores

•
•

•
•

El só

•

Confecció d'un arxiu
d'audio

La nostra biblioteca en
paraules

•

Fòrum sobre só

•
•

La nostra biblioteca en imatges

Imatge digital
Vídeo: compartir
imatges

Fòrum sobre imatges

•
•

Vídeo digital
Vídeo: un exemple

•
•

El vídeo de la biblioteca

•

Les presentacions

•
•

La biblioteca 2.0

Fòrum sobre vídeo

Fòrum sobre presentacions

2 hores

2 hores

1 hora

Mòduls

Mòdul 8
Continguts 2.0
Viquipèdia

Mòdul 9
Xarxes socials

Mòdul 10
Catalogació
social

Objectius/Continguts/
Competències
1. Conèixer el concepte de Wiki i
veure la manera de passar de
ser consumidor a productors
de informació.
2. Conèixer l’aplicació de la
Viquipèdia
3. Saber editar o afegir algun
article a la Viquipèdia.
1. De què parlem quan parlem de
xarxes o comunitats socials
2. Avantatges d’obrir una
comunitat de la biblioteca
1. Aprendre estratègies
d'organització de la informació
i de l’ús de les eines de
marcatge social.
2. Valorar Delicious per a
compartir recursos amb
d’altres biblioteques, difondre
bibliografia o enriquir catàlegs.
3. Conèixer l’aplicació del
Delicious

Lectures i materials

Activitats i exercicis

•
•

La Viquipèdia

•

•
•
•

Les xarxes socials

•
•

Vídeo: Wiki

La nostra biblioteca a la
Viquipèdia

•

Fòrum sobre wikis

Vídeo: Xarxes socials

•

Mapa Xarxes socials a
Espanya

Lectura: Biblioteca Nacional al
Facebook

•

Fòrum sobre xarxes socials

Marcadors socials

•
•

Delicious a la biblioteca

Vídeo: marcadors socials

Fòrum sobre marcadors socials

Temps

1 hora

2 hores

2 hores

Mòduls

Objectius/Continguts/
Competències

Lectures i materials

Activitats i exercicis

Temps

•

2 hores

Mòdul 11
Referencies
bibliogràfiques
.Compartició i
organització
Avaluació

1. Conèixer aplicacions per
gestionar i compartir
referències bibliogràfiques

•

Gestors bibliogràfics

Fòrum sobre les referències
bibliogràfiques

