
Titol Hores Calendari Formadors/es Inscrits/es Objectiu/Presentació

Infografia. Com transformar 

informació i dades en 

informació visual

10
28 d'abril i 8 de 

maig de 2017

Ignasi Alcalde. Consultor docent en 

transformació digital, innovació i 

visualització de dades. Autor del llibre " 

Visualización de la Información: de los 

datos al conocimiento". Docent a UOC, 

al Postgrau Intel·ligència de negoci i 

anàlisis de dades.

14

L'objectiu d'aquest curs és faciilitar estratègies per:

 o Conceptualitzar les infgrafies, les visualitzacions i la seva importància

per millorar la comunicació.

 o Observar i aplicar les particularitats que tenen al sector públic.

o Conèixer i aplicar el procés d’elaboració d’infografies com a eina de

transmissió de coneixement.

o Aprendre a gestionar les dades que seran utilitzades per transmetre la

informació.

o Conèixer les eines gratuïtes més habituals per elaborar les infografies i

les visualitzacions de dades.

Seminari de disseny en 3D amb 

Solid Works
10

5, 12, 13, 14 i 15 de 

setembre de 2016

Xavier Espinach. Departament OGEDP. 

Universitat de Girona
22

En aquest seminari es presenten les principals eines de modelatge, 

assemblatge i obtenció de documentació tècnica. Una vegada realitzat, 

qualsevol dels assistents del curs que hagi aprofitat adequadament les 

sessions serà capaç de modelar les peces mecàni

Curs de creació i publicació de 

mapes a internet i amb 

instamaps

2
26 de gener de 

2017

Pere Cornellà Canals. Institut de 

Ciències de l'Educació Josep Pallach
5

En aquest curs es presenten les característiques principals d'Instamaps, 

plataforma web oberta per a la creació, disseminació i compartició de 

mapes a internet.Es tracta d'una eina pública que permet a l'usuari no 

expert referenciar en un mapa les seves dades, bé dibuixant-les 

directament o bé carregant-la des d'un arxiu de dades. 

Càlculs numèrics en dispositius 

mòbils amb aplicacions 

educatives per a matemàtiques, 

física...

12

22, 24 i 29 de 

novembre i 1 de 

desembre de 2016

Manel Moreno, UPC; Joan Josep 

Sunyol, UdG; Josep Suy, UdG; Jordi 

Giró; Josep Tarrés i estudiants en 

pràctiques.

1

En aquesta activitat es presenten i analitzen els beneficis de la tecnologia 

mòbil en les relacions numèriques amb la base tecnològica MMT. També 

es presenten diferents aplicacions pilot.

TIC



Càlculs numèrics en dispositius 

mòbils amb aplicacions 

educatives per a matemàtiques, 

física... (2a. Edició)

12
10, 13, 15 i 17 de 

març de 2017

Manel Moreno, UPC; Joan Josep 

Sunyol, UdG; Josep Tarrés
2

En aquesta activitat es presenten i analitzen els beneficis de la tecnologia 

mòbil en les relacions numèriques amb la base tecnològica MMT. També 

es presenten diferents aplicacions pilot.

Curs d'introducció a LabVIEW 12

Els dijous, 24 de 

novembre i 1 de 

desembre de 2016

Guillermo Prados - National 

Instruments
20

Curs per explorar l'entorn de Labview i conèixer les seves característiques 

i eines bàsiques.

Treballem al núvol: Eines 2.0 

per al treball col·laboratiu
4 11 de Maig de 2017

Ignasi Alcalde. Consultor docent en 

transformació digital, innovació i 

visualització de dades

18

En aquesta activitat es plantegen els beneficis del treball al núvol i de les 

noves metodologies associades. Inclou també la presentació i el treball 

amb una acurada selecció d'eines destinades a aprofitar tots aquests nous 

valors afegits.

Les teves dades personals: 

privadesa i seguretat a la xarxa
4 12 de juny de 2017

Ignasi Alcalde. Consultor docent en 

transformació digital, innovació i 

visualització de dades

9

En aquesta activitat es faciliten pautes i estratègies per millorar la gestió 

de la privadesa a internet i per realitzar una navegació segura. Inclou 

també la presentació i pràctica amb diferents tecnologies i aplicacions que 

es fan servir per identificar-nos, seguir-nos, perfilar-nos i actuar sobre 

aquestes dades amb finalitats ben diverses: des de les merament 

estadístiques fins a les comercials.

Estadística amb SPSS 8
19, 26 de gener i 3 

de febrer

Natàlia Adell  (Gabinet de Planificació i 

Avaluació)
7

L’objectiu del curs és aclarir conceptes estadístics i tenir recursos per 

treballar una base de dades.

Curs de LearningSpace. Grup 1 2 6 de març de 2017
Joan Domènech.Tècnic Informàtic de la 

UdG
7 L’objectiu del curs és aprendre la gestió de l’entorn LearningSpace.

Curs de LearningSpace. Grup 2 2 7 de Març de 2017
Joan Domènech. Tècnic Informàtic de 

la UdG
9 L’objectiu del curs és aprendre la gestió de l’entorn LearningSpace.

Moodle Avançat 4 15 de juny de 2017
Pere Cornellà Canals. Institut de 

Ciències de l'Educació Josep Pallach
23

L'objectiu del curs és donar a conèixer les possibilitats que ofereix aquesta 

plataforma  i conèixer les característiques més avançades del seu 

programari. 



IV Jornades de TIC i educació 10
21 i 22 d'octubre de 

2016

Mariona Niell Colom, Josep Duran 

Carpintero, Marta Peracaula Bosch, 

Jordi Freixenet Bosch, Josep Bosch 

Bonacasa

16

L'eix centrat de la quarta edició d'aquestes jornades és “L’aprenentatge 

mòbil”.

Com en les edicions anteriors, es tracta de compartir el coneixement i de 

plantejar reptes per a un futur immediat en el qual l’accés al coneixement 

es planteja des d’una perspectiva capaç de superar les parets de les aules i 

dels centres educatius, i de crear dinàmiques que permetin implicar i 

motivar més els estudiants en els seus aprenentatges.

Creació de grups de pràctiques a 

Moodle
2

26 de gener de 

2017

Pere Cornellà Canals. Institut de 

Ciències de l'Educació Josep Pallach
16

L'objectiu de la sessió és ensenyar a organitzar els grups de pràctiques 

mitjançant aquesta activitat de Moodle


