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Prerequisits

Sense prerequisits

Objectius

Referits a coneixements

Organitzar els recursos digitals per facilitar-ne l'ús
Implementar serveis a la comunitat basats en les tecnologies
Aplicar criteris de selecció específics per als recursos electrònics en suports digitals o en línia
Crear productes per a la difusió de les activitats de la biblioteca i les generades per la comunitat
Desenvolupar valors professionals que incloguin l'ètica en la pràctica professional.

Referits a procediments

Utilitzar les aplicacions TIC adequades per facilitar la difusió de la biblioteca i la comunicació amb els
seus usuaris
Utilitzar sistemes informatitzats de gestió documental i saber optimitzar les seves prestacions.
Incorporar les TIC per aprendre, comunicar i compartir en diferents en contextos educatius

Competències

Desenvolupar valors professionals que incloguin lètica, en particular, el respecte a la diversitat
dopinions i de manera de ser i de fer.
Detectar, valorar i seleccionar els recursos de ficció i no-ficció adequats als diferents tipus de
destinataris de la intervenció educativa o de promoció.
Dominar els processos de tractament de la informació i organització dels recursos impresos i
electrònics de la biblioteca.
Dominar i aplicar les TIC en els processos de gestió i difusió en un context de biblioteca 2.0.
Gestionar la colecció, els recursos i els serveis de la biblioteca.
Incorporar les TIC per aprendre, comunicar i compartir en contextos educatius.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
Relacionar i difondre les activitats culturals i de lectura, tant dels projectes propis com del context
social, a través dels instruments adequats.

Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o

Mitjans Digitals i Biblioteca Escolar   2014 - 2015

1



1.  
2.  
3.  

4.  
5.  
6.  
7.  

8.  

9.  

10.  

Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca

Resultats d'aprenentatge

Aplicar criteris de selecció específics per als recursos digitals de la biblioteca.
Crear productes per a la difusió de les activitats de la biblioteca i les generades per la comunitat.
Desenvolupar valors professionals que incloguin lètica, en particular, el respecte a la diversitat
dopinions i de manera de ser i de fer.
Implementar serveis a la comunitat basats en les tecnologies.
Incorporar les TIC per aprendre, comunicar i compartir en contextos educatius.
Organitzar els recursos digitals per facilitar-ne lús.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
Utilitzar les aplicacions TIC adequades per facilitar la difusió de la biblioteca i la comunicació amb els
seus usuaris.
Utilitzar sistemes informatitzats de gestió documental i saber optimitzar-ne les prestacions.

Continguts

- Mitjans TIC per a diferents usuaris: professorat i alumnat

- Ús d'Internet: estratègies de recerca i criteris de selecció.

- Elaboració i manteniment de productes de suport a l'aprenentatge i d'eines col·laboratives.

- Instruments de difusió amb la comunitat educativa: webs, blogs i xarxes socials.

- Biblioteques digitals: selecció i organització de recursos digitals per a la col.lecció

- Serveis en línia.

Metodologia

L'activitat formativa es desenvoluparà a partir de les dinàmiques següents:

• Classes magistrals/expositives per part del professor

• Lectura d'articles i fons documentals

• Anàlisi i discussió en fòrums virtuals d'articles i fonts documentals

• Pràctiques d'aula: resolució de problemes / casos / exercicis.

• Elaboració de treballs d'aplicació de TIC i selecció de recursos

• Tutories i seguiment de les activitats en línia.

• Xerrades de professionals

Activitats formatives
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Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Creació i manteniment d'un blog 60 2,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Pràctiques amb diversos aplicatius TIC 30 1,2 1, 2, 9

Avaluació

L'avaluació del mòdul es realitzarà mitjançant les activitats que s'assenyalen.

Assistència a les sessions presencials i participació en les activitats virtuals (15%). Construcció d'un blog en
què es pengen les tasques i activitats proposades (85%).

La nota final serà el promig ponderat de les activitats previstes. Per poder aplicar aquest criteri serà necessari
obtenir com a mínim un 4 a totes les activitats, les realitzades durant el desenvolupament del mòdul i a la
memòria/treball final del mòdul.

L'assistència a classe és obligatòria. Per poder obtenir una avaluació final positiva l'estudiant haurà d'haver
assistit a un mínim d'un 75% de les sessions.

El procediment de revisió de les proves es realitzarà de forma individual.

Per poder-se acollir a l'avaluació continuada l'alumne ha de presentar i complir totes les condicions
esmentades. En cas contrari, es considerarà No presentat.

No es preveuen condicions específiques d'avaluació per a casos particulars. En tot cas, si ni n'ha algun, es
considerarà en la comissió de coordinació.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Creació d'un blog com a portafoli de les activitats realitzades 85 % 60 2,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
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