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Expoelearning 2009
Per immab | març 4, 2009

EXPOELEARNING 2009 és un Congrés Internacional i Saló professional de
formació on-line que aquest any arriba a la vuitena edició. El VIII Congrés tindrà lloc els dies 19 i
20 de març d’aquest any al Palau de Congressos de la Fira de Barcelona, dins de la Setmana de la
Formació que organitza la Fira de Barcelona.
En el marc del Congrés EXPOELEARNING es durà a terme la sessió d’EDUC@PARTY,una
activitat anual adreçada al professorat i estudiants universitaris. Té com a objectiu mostrar les
últimes tendències i aplicacions d’ús de la tecnologia a l’aula.
Organitzada per AEFOL (Club de servicios de marketing para empresas de e-learning de todo el
mundo) i amb la col·laboració d’ITWordl Edu i Espiral, educació i tecnologia, EDUC@PARTY
tindrà lloc el divendres 20 a la sala 4 del Palau 5 del Recinte Firal de Montjuïc, de 15:00 a 19:00
h.
L’entrada a aquesta activitat és lliure i gratuïta, prèvia inscripció.
També podeu descarregar una invitació professional.
————————————
Avance de Programa de la EDUC@PARTY
16:00 h. Presentación y bienvenida
D. Joan Padrós, Tesorero de Asociación Espiral, Educación y Tecnología
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16.10 h. Ponencia: “De la escuela analógica a la escuela digital: retos de futuro de las TIC en el
ámbito educativo” Dr. Miquel Ángel Prats, Director del CETEI - Fundació Joan XXIII
16.50 h. Ponencia: “Últimas tendèncias TIC/TAC aplicades la educación : web 2.0, RSS, wikis,
blogs, Google como modelo de escuela 2.0″ D. Jordi Guim y D. Manuel Rino, Asociación Espiral,
Educación y Tecnología
17.20 h. Ponencia: “La convergencia de medios en Aulas Interactivas Multimedios con Media
Centers & IP .tv” D. Luís Fernando Del Signo Guembe, Director General TRALCOM
17.50 h. Taller: “Posibilidades de la Metodología PBL” D. Jordi Guim y D. Manuel Rino,
Asociación Espiral, Educación y Tecnología
18.25 h. Discusión abierta y Turno de preguntas.
Todas las dudas y preguntas que se generen durante la sesión se responderán y discutirán de forma
abierta, fomentando las aportaciones de experiencias de los asistentes.
19.00 h. FIN DE LA JORNADA - Copa de cava en el hall
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Trobada d’educadors blocaires 2009
273
Dia d’Internet 17 de maig
III Premi Espiral Edublogs 2009
4ª sessió SETICPA
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Núria Mora en Aprenem a escriure amb l’ordinador
Núria Mora en 4ª sessió SETICPA
M Rius en Saps què és un portafolis digital?
Txeli en El CFA Palau de Mar a la Moodle Moot
Raül en 1ª sessió de SETICPA curs 2008/2009
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Dossiers curs 2004-2005
Dossiers curs 2005-2006
Dossiers curs 2006-2007
Dossiers curs 2007-2008
Dossiers curs 2008-2009
Experiències TIC a l’aula
Informació de SETICPA

Sindicació RSS SETICPA
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Identificar-se
RSS de les entrades
RSS dels comentaris
WordPress.org

La Farga
• S'ha produït un error; probablement l'RSS ha deixat de funcionar. Torna-ho a provar d'aquí
una estona.

Twitter CR
• centrederecurso: Us presentem el banc de REcursos Moodle del Centre de Recursos de
FPA: http://prezi.com/73808/
• centrederecurso: ha mort Mario Benedetti. In memoriam els seus poemes llegits per ell
mateix: http://tinyurl.com/q3ade6
• centrederecurso: Ara marxem a treballar per grups mitjans, 25 persones. Una activitat
participativa.
• centrederecurso: Joan-Tomàs: les tecnologies ens ajuden a desenvolupar el procés, són eines
necessàries. Finalment hi ha petó i fi del diàleg.
• centrederecurso: Olga: El que dóna solidesa als plantejaments pedagògics és la metodologia.
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• centrederecurso: L'enllaç correcte a la Comunitat Catalana de Webquest és:
http://blocs.xtec.cat/webquest/
• centrederecurso: El que és nou és l'explicitació de com és exactament en la pràctica un
aprenentatge significatiu.
• centrederecurso: Olga: les metodologies són també noves? L'ARC no és nou del tot. Moltes
coses ja es fan de manera informal, inconscient o no sistemàtica.
• centrederecurso: EL Moodle permet un aprenentatge tipus ARC.
• centrederecurso: Les TIC creen necessitats noves i també possibilitats noves.
Cercar
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ITworldEdu premi_impuls presentacions Programes europeus Sant Jordi servei_moodle_departament_educació. seticpa textos
WebQuest

TIC

Calendari UEP
Activitats TIC
No pudimos mostrar aquí los eventos de
uno o más calendarios porque no tienes
permiso para verlos.
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Los eventos se muestran en
la zona horaria: GMT (horario
de invierno)
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