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Damos las gracias a Júlia Herrero y a los asistentes a la sesión Exelearning. Salimos todos muy contentos.
Y como tenemos muuuucha energía... aquí os presentamos la próxima sesión de Autoformación. Como siempre, para
apuntaros tenéis que dejar un comentario en nuestro blog con vuestro nombre y correo electrónico. Os esperamos.
http://autoformacion.wordpress.com/

Dijous 24 d&rsquo;Abril Sistemes de participació Interactiva. Un nou recurs a l&rsquo;aula. - Formador: Eugeni Chafer
18.00 a 20.45 hores Facultat de Pedagogia UAB - Edifici G - Aula 3
REQUISITS DELS ASSISTENTS: Cap requisit tècnic.
Els sistemes de votació interactius estan canviant les dinàmiques dins l&rsquo;aula a molts indrets. Són dispositius
d&rsquo;ús molt simple, com un comandament a distància, que permeten al docent interactuar ràpidament i simple amb
l&rsquo;alumnat. La utilitat d&rsquo;aquests dispositius és que les respostes a les preguntes que fa el docent es
quantifiquen de forma immediata i objectiva. I, més encara, poden ser emmagatzemades, la qual cosa permet fer una
anàlisi exhaustiva de l&rsquo;evolució, tant del grup com de cada alumne en particular. Aquests sistemes poden usar-se
per a sondejar opinions, explorar el grau de coneixement sobre un tema, avaluar sobre la marxa el grau de comprensió
d&rsquo;un concepte, per a avaluar el procés d&rsquo;aprenentatge&hellip;
També faciliten la participació de l&rsquo;alumnat d&rsquo;una forma ordenada i estimulant, la qual cosa ajuda a
mantenir centrada l&rsquo;atenció en la proposta del docent. És, a més, una eina inclusiva, ja que permet la participació de
tothom des de l&rsquo;anonimat. A la sessió es farà una presentació pràctica del sistema Optivote (www.optivote.com) i les
possibilitats que permet dins l&rsquo;aula o el centre educatiu. Es mostraran també altres sistemes com Senteo
d&rsquo;Smart i ActiVote de Promethean.
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