
Títol Hores Calendari Càrrec Introducció

Data Storytelling: Presentar 
dades i resultats de manera 
creativa

8 10 i 17 d'octubre de 2017 Ignasi Alcalde Perea
En general, els objectius del curs eren aprendre pautes i criteris per a la presentació 
efectiva de dades, conèixer eines de presentació de dades de manera gràfica i interactiva i 
aplicar tècniques de narració storytelling per comunicar amb dades.

Càlculs numèrics en 
dispositius mòbils amb 
aplicacions educatives per a 
matemàtiques, física... (3a. 
Edició)

12 Del 16 al 23 d'octubre de 2017
Arcadi Juncosa, Manel Moreno, 
Joan Josep Sunyol, Fabiola 
Vilaseca, Josep Tarrés

L'objectiu del curs era mostrar els beneficis de la tecnologia mòbil en les relacions 
numèriques amb la base tecnològica MNT i diferents aplicacions pilot. 

Open Data: Introducció a les 
dades obertes 4 7 de novembre de 2017 Ignasi Alcalde Perea

El curs oferia una aproximació al concepte de dades obertes i donava als participants 
estratègies per descobrir, utilitzar i descriure els beneficis de les dades obertes i com 
incideixen en les organitzacions.

Gestió de dades personals a la 
xarxa 8 27 i 30 de novembre de 2017 Ignasi Alcalde Perea

L'objectiu d'aquest curs era conèixer les tecnologies i aplicacions que es fan servir per 
identificar-nos, seguir-nos i perfilar la nostra identitat a internet, a més de conèixer 
estratègies per gestionar les dades al nostre favor. Es van examinar algunes eines i 
recursos per gestionar la privadesa de les  dades personals i es van donar pautes per 
crear un senzill pla de privadesa.

Eines 2.0:  treball 
col·laboratiu a la xarxa 8 22 i 29 de gener de 2018 Ignasi Alcalde Perea

Aquest curs tenia l'objectiu d'ensenyar els beneficis del treball al núvol i de les noves 
metodologies associades i conèixer una selecció d’eines de treball col·laboratiu i de gestió 
eficaç de la informació.

Moodle: conceptes bàsics 4 22 i 29 de gener de 2018 Pere Cornellà

En aquest curs introductori de Moodle es van presentar les funcionalitats bàsiques per 
gestionar sense problemes les assignatures a Moodle. Es van tractar aspectes bàsic de 
l’administració general d’una assignatura, la creació d’activitats i recursos, la gestió de 
grups i la gestió del qualificador.

Càlculs numèrics en 
dispositius mòbils amb 
aplicacions educatives per a 
matemàtiques, física... (4a. 
Edició)

12 Del 23 de febrer al 2 de març de 
2018

Arcadi Juncosa, Manel Moreno, 
Joan Josep Sunyol, Fabiola 
Vilaseca, Josep Tarrés

L'objectiu del curs era mostrar els beneficis de la tecnologia mòbil en les relacions 
numèriques amb la base tecnològica MNT i diferents aplicacions pilot. 

EINES TIC



Sessió formativa Office 365 16 16 de març de 2018 Anotni Pineda Activitat centrada en les característiques i recursos que ofereix l'aplicació Office 365. 
Adreçada a l'equip de gestió del rectorat UdG 

Curs d'actualització en noves 
tecnologies i cerca 
bibliogràfica. Grup matí

5 6 de juny de 2018
Pere Cornellà; Anna Roca Bonals; 
Joan Carles Corney León i Irene 
Bosch Colom

Activitat adreçada al PDI de la  Facultat d'Infermeria. El curs va incloure una introducció 
al Moodle, una introducció a la plataforma Learning Space i indicacions i informacions 
sobre propietat intel·lectrual i cerca bibliogràfica. 

Curs d'actualització en noves 
tecnologies i cerca 
bibliogràfica. Grup tarda

5 6 de juny de 2018
Pere Cornellà; Anna Roca Bonals; 
Joan Carles Corney León i Irene 
Bosch Colom

Activitat adreçada al PDI de la  Facultat d'Infermeria. El curs va incloure una introducció 
al Moodle, una introducció a la plataforma Learning Space i indicacions i informacions 
sobre propietat intel·lectrual i cerca bibliogràfica. 

Introducció a Moodle. Grup A 2 12 de juny de 2018 Pere Cornellà Curs per conèixer les funcionalitats bàsiques del Moddle. Adreçat a aquelles persones 
interessades en una formació inicial de Moodle.

Introducció a Moodle. Grup B 2 12 de juny de 2018 Pere Cornellà Curs per conèixer les funcionalitats bàsiques del Moddle. Adreçat a aquelles persones 
interessades en una formació inicial de Moodle.

Eines 2.0:  treball 
col·laboratiu a la xarxa 8 12 i 13 de juny de 2018 Ignasi Alcalde Perea

Activitat adreçada al PDI de l'Escola Universitària Mediterrani. Aquest curs tenia 
l'objectiu d'ensenyar els beneficis del treball al núvol i de les noves metodologies 
associades i conèixer una selecció d’eines de treball col·laboratiu i de gestió eficaç de la 
informació.


	TIC

