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Crear, reutilitzar i difondre. Des de 

com protegir la teva obra a l'ús de 

materials subjectes a copyright

1,3 13 de febrer de 2018 Brigit Nonó
En aquesta sessió formativa es van tractar els temes següents:  llicències de publicació i drets d’autor, ús de 

materials aliens i ús de material didàctic a l’UdGMoodle, com evitar el plagi i com citar documents.

Mòdul de formació sobre elaboració  

i edició de vídeos docents
14

Del 15 de febrer al 12 d'abril  

de 2018

Pere Cornellà, Anna Cabanyas, 

Marc Vicens, Sílvia Espiona, 

Brigit Nonó

Activitat adreçada al PDI del Departament de Física de la UdG. El curs va incloure la presentació d'estratègies, 

recursos i recomanacions a l'hora d'elaborar i enregistrar vídeos docents. Els temes que es van treballar foren: 

Aspectes pedagògics en l’elaboració de vídeos docents, qüestions tècniques a tenir en compte, materials i 

equipaments disponibles a al UdG, indiccions sobrfe el disseny i la maquetació de vídeos, drets d'autor i llicències 

d'ús, aspectes de comunicació audiovisual, etc. 

El curs contemplava també que els participants elaboressin el seu propi vídeo docent a partir de les pautes 

donades. 

Perd la por als diagrames de flux 10 19 de juny de 2018 Lourdes Simó

L'objectiu del curs era conèixer en què consisteix un diagrama de flux per saber-lo aplicar al lloc de treball i poder 

definir processos i fer-los més eficients.  

Es van treballar els aspectes següents:

- Què és un diagrama de flux i els seus símbols

- Quins usos pot tenir un diagrama de flux

- Elaboració d'un diagrama de flux senzill

Estudi del Suport social en joves amb 

discapactitat intel·lectual des de 

l'Anàlisi de Xarxes Personals

10 9 i 10 de juliol de 2018 Roser Fernández Peña

Activitat adreçada als membres del Grup de Recerca en Diversitat de la Facultat d'Educació i Psicologia. L'anàlisi 

de xarxes socials és una metodologia d'investigació que combina estratègies quantitatives i  qualitatives per 

estudiar les característiques de les xarxes personals de suport de les persones.  En el curs es van treballar les 

qüestions següents: l'aplicació d'aquesta metodologia per a l'anàlisi de les xarxes personals de joves amb 

discapacitat intel·lectual, i la utilització del programa Egonet (programari lliure) com a eina per a la recollida i 

anàlisi d’informació sobre les xarxes personals de suport.
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