Àrea de Suport Academicodocent
Gestió Acadèmica

FITXA D’ACTIVITAT RECONEIXEMENT ACADÈMIC AL GRAU
– 2n semestre 2014-2015–
(no omplir els espais ombrejats)
CENTRE
OFERENT

NOM ACTIVITAT

Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Apps per a bibliotecaris-documentalistes: ús i aplicació dels
smartphones i tauletes

DATES
IMPARTICIÓ
1
ACTIVITAT

 De l‘11 de març a l’1
d’abril.

Nº HORES
ACTIVITAT

12

PROGRAMA DE L’ACTIVITAT
•

•

•

Connectivitat mòbil
o

Lletres

o

Xifres

Dispositius
o

Smartphones i tablets

o

Característiques

o

Sistemes Operatius

Web mòbil
o

•

Aplicacions
o

Eines per la creació d’app

•

Aplicacions híbrides i web mòbil vs aplicacions

•

Context
o

1

HTML 5

Mòbil i tablet: un intens univers informatiu

Inici de l'activitat entre el 9 de febrer i el 29 de maig de 2015 ambdós inclosos.

PREU
ACTIVITAT

231€

Àrea de Suport Academicodocent
Gestió Acadèmica
•

Biblioteques i professionals davant les app mòbils

•

o

Biblioteques i aplicacions mòbils: revisió de casos

o

Més enllà de l’evidència: possibilitats no explorades per les
biblioteques en l’aprofitament de la mobilitat

o

Oportunitats per als professionals de la informació i la documentació

Anàlisi detallada

•

o

Elements clau perquè una aplicació funcioni

o

Gamificació: introduint elements del joc en aplicacions serioses

Dinamització d’usuaris utilitzant app mòbils

PROFESSORAT
David Maniega
Historiador de l’Art i Documentalista, màster en Gestió d’Entitats Culturals, consultor d’Usabilitat i
expert en la creació i desenvolupament de projectes d’innovació tecnològica centrats en e-learning.
Va ser Director de I+D i de l’Oficina d’Innovació de la UOC, institució on prèviament va ser
webmaster de la biblioteca durant 10 anys. Actualment és el Director de Tecnologia (CTO) de
l’empresa ICAlia Solutions enfocada al e-Learning, Coneixement i Innovació. És professor i tutor de
projectes web en el màster en Documentació Digital de la Universitat Pompeu Fabra
(www.davidmaniega.com).
TIPUS
D’AVALUACIÓ

3

Tipus
d’activitat

Curs

2

Aprofitament

Entitat oferent
i telèfon d’informació
per als estudiants
COBDC - 933197675

4
Càrrec
Adreçat a
responsable que (si és "genèric" deixeu
signarà el certificat la columna en blanc)

Secretària

Observacio
ns
http://www.co
bdc.net/laboti
ga/producte/a
pps-per-abibliotecarisdocumentalist
es-us-iaplicacio-delssmartphonesi-tauletes/
1 crèdit

2

Aprofitament o només assistència
3

Indicar si es tracta d'un curs, congrés, simposi, curs d’extensió, etc…

4

Omplir només en el cas de que es tracti d'una activitat per a ensenyaments específics.

