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Mendeley: funcionament del gestor 
bibliogràfic 2 20/11/2018 V. Damià Gil, Universitat de Girona

En aquest curs es van treballar els diferents aspectes, característiques i funcions del programa Mendeley. Entre d'altres 
aspectes, es va treballar com instal·lar-lo a l'ordinador, com importar documents, fer citacions, generar bibliografia. També, 
es van donar pautes per organitzar les referències i treballar sobre els documents guardats, utilitzant Mendeley com a xarxa 
d'investigació. 

El canto de las sílabas. Recursos y 
estrategias digitales para movilizar la 
escritura

6 27/09/2018 - 09/11/2018 José Antonio Millán, Universidad 
Complutense de Madrid En aquesta activitat es van tractar temes com els generadors de textos, Google, wikis, signes de puntuació i traduccions.

URKUND. Prevenció i detecció de 
plagi 1,5 13/02/2019 Irene Bosch, Universitat de Girona L'objectiu d'aquest seminari fou donar eines al professorat per afavorir la prevenció i detecció del plagi en els treballs 

acadèmics dels estudiants a través del sistema URKUND.
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Objectius per al Desenvolupament 
Sostenible (ODS) al currículum 
universitari

6 04/12/2018 - 18/01/2019 Leslie M. Collazo, Universitat de Girona

Aquesta activitat es va centrar en millorar la percepció dels ODS com a ruta per posar en pràctica els principis de l’Educació 
per a la Sostenibilitat en la docència a l'Educació Superior. També, dotar el PDI amb les eines i instruments necessaris per 
poder incorporar els ODS a la seva docència i contribuir a avançar cap al paradigma de la Sostenibilitat, orientar la millora 
de la formació competencial en Sostenibilitat, i redissenyar un tema o part d’una assignatura impartida per al professorat 
assistent. 

II Jornada-Col·loqui Miquel Martí i 
Pol de Literatura i Educació. “Poesia 
per a infantil i primària

12 23/11/2018 - 24/11/2018 Ponents varis de diferents àmbits
Aquesta jornada té com a finalitat donar eines i recursos a professionals i a estudiants en l’àmbit de la literatura, la cultura i 
l’educació, com per exemple incentivar la literatura a les aules, treballar la literatura infantil i primària a les aules, acostar el 
gaudi de la literatura a l’escola i despertar el gust per la lectura.

Introducció a l’anàlisi de dades 
composicionals en ciències 
comptables

2 29/5/2019 Salvador Linares, Universitat de Girona
Aquesta activitat es va adreçar al PDI del departament d'Empresa de la UdG, amb l'objectiu de conèixer conceptes i 
procediments elementals d'anàlisi amb dades composicionals, comprendre un primer exemple d'anàlisi clúster amb dades 
composicionals, i evidenciar la necessitat d'utilitzar aquest tipus d'anàlisi.
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