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EXPOELEARNING2009 és un Congrés Internacional i Saló professional de
formació on-line que aquest any arriba a la vuitena edició. El VIII Congrés que
cel·lebrarà els dies 19 i 20 de març al Palau de Congressos de la Fira de
Barcelona, dins de la Setmana de la Formació que organitza Fira de Barcelona.
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En el marc del Congrés EXPOELEARNING tindrà lloc una nova sessió

complet

d'EDUC@PARTY, una activitat anual adreçada al professorat i estudiants
universitaris. L'EDUC@PARTY té com a objectiu mostrar les darreres
tendències i aplicacions d'ús de la tecnologia a l'aula.
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Avançament del Programa de l'EDUCAPARTY
16:00 h. Presentació i benvinguda
D. Joan Padrós, Tresorer de l'Associació Espiral: educació i tecnologia
16.10 h. Ponència: “De l'escola analògica a l'escola digital: reptes de
futur de les TIC a l'àmbit educatiu” Dr. Miquel Ángel Prats, Director
del CETEI – Fundació Joan XXIII
16.50 h. Ponència: ”Darreres tendències TIC/TAC aplicades a
l'educació : web 2.0, RSS, wikis, blogs, Google com a model d'escola
2.0” D. Jordi Guim i D. Manuel Rino, Associació Espiral: educación i
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tecnologia
17.20 h. Ponència: ”La convergència de mitjans en Aules Interactives
Multimèdies amb Media Centers & IP .tv” D. Luís Fernando Del Signo
Guembe, Director General TRALCOM
17.50 h. Taller: ”Possibilitats de la Metodologia PBL” D. Jordi Guim y
D. Manuel Rino, Associació Espiral: educació i tecnologia
18.25 h. Discussió oberta i torn de preguntes.
Tots els dubtes i preguntes que es generin durant la sessió es
respondran i discutiran de forma oberta, fomentant les aportacions
d'experiències dels assistents
19.00 h. FI DE LA JORNADA - Copa de cava al hall
Etiquetes de comentaris: educaparty, espiral
introduït per Joan Padrós @ 7:23 AM
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