Jornada
El vídeo amb finalitats didàctiques:
experiències multidisciplinars
25 de Març de 2015
Barcelona Growth Center, Roc Boronat 117, 7a planta. Sala Mitchell

Els continguts multimèdia han anat guanyant terreny en tots els àmbits i, per suposat, també en
el món educatiu. L’ús del vídeo s'ha anat generalitzant amb els anys, a mesura que la cultura
de la imatge i del so s'ha introduït i s’ha fet més evident en molts moments de la vida diària, i no
ha quedat reduït a aquells sectors en els quals va néixer, com ara la publicitat o el cinema.
Si bé la utilització de material audiovisual en general, i del vídeo en particular, pot afavorir
determinats processos d’ensenyament i aprenentatge, també és cert que en pot entorpir
d’altres si no en fem un ús adequat, plantegem activitats que ajudin a aprendre, guiem el treball
que l’estudiant ha de fer i compartim amb ell els resultats esperats.
L’audiovisual no és solament una qüestió de mitjans, sinó de llenguatge. Dominar aquest
llenguatge passa per aprendre a comunicar idees a través d’imatges i sons de manera
apropiada per tal d’informar, transmetre,...en definitiva, per tal de generar emocions diverses.
L’objectiu d’aquesta jornada, adreçada al professorat de la UOC, és compartir bones pràctiques
d’ús de material audiovisual per a la realització d’activitats d’aprenentatge, en assignatures dels
diferents àmbits disciplinars.
Les experiències que professors de la UOC presentaran són diverses, però totes elles
s’orienten a la millora de la docència i a la recerca d’una major qualitat del què i el com s’aprèn,
per tal d’assolir millors resultats.
Veurem, per exemple, quin profit podem treure a l’entrevista a un expert per a construir una
PAC, com facilitar la comprensió d’un concepte per mitjà de la combinació de recursos
multimèdia, de quina manera podem utilitzar una pel·lícula o un documental televisiu per a
treballar determinats continguts, o com els estudiants milloren les seves competències en
expressió oral alhora que defensen un treball en un vídeo enregistrat per ells mateixos.

Programa
9:30

Benvinguda i presentació de la jornada
Carles Sigalés. Vicerector Docència i Aprenentatge
Christine Appel. Directora de l’eLC

9:45

Conferència: Àudiovisual-ment fantàstic
Jordi Sánchez, Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació
Programador Anima't - Sitges Film Festival

10:00

M.,el Vampiro de Düsseldof ens ensenya Dret Penal
M. José Pifarré. Estudis de Dret i Ciència Política

10:15

Entrevista a un expert en e-assessment per a generar un debat
Teresa Romeu. Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions. Màster Educació i TIC

10:30

El departament de documentació de TV3: una visita
Candela Ollé. Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació

10:45

Del discurs dels líders empresarials a l’apoderament ciutadà: recursos audiovisuals en
el marc de la responsabilitat
Luís Garay. Estudis d’Economia i Empresa, Programa de Turisme. Oberta Publishing

11:00

Torn de debat

11:20

Pausa cafè

11:45

Normalitat, desviació, etiquetació i poder en Sociologia explicats de forma visual
Roger Martínez, Estudis d’Arts i Humanitats

12:00

Estudiants fent un telenotícies per millorar les seves competències d’expressió oral
Carolina Hintzmann, Estudis d’Economia i Empresa

12:15

3 experiències, 3 entrevistes: material d’Educació Social
Eva Bretones, Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació

12:30

El vídeo com a eina comunicativa i de dinamització
Taína López, Màster Gestió cultural, Consultora

12:45

Infinites possibilitats en l'elaboració de vídeos docents de matemàtiques
Daniel Liviano Estudis d’Economia i Empresa

13:00

Com saber com es comporten els estudiants davant d’un vídeo docent?
César Córcoles
Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions

13:15

Torn de debat

13:35

Cloenda
Ana Elena Guerrero. Model Educatiu, eLearn Center

És necessari inscriure’s a la Jornada a través d’aquest formulari.

