ICSVO 2013-2014
Sessió 3

16 de desembre de 2013
Institut Celestí Bellera

Assistents
Susana León, M. Àngels Sánchez, Jordi Indiano, Eduard Navarro, Miquel Albert, Santi Lugo, Glòria Corominas.

Desenvolupament de la sessió
1- DELICIOUS: Cadascú farà el seu i el compartirem entre tots i al de l'ICSVO acordem només penjar i enllaçar les coses que fem
en grup. El nom d'usuari és ICSVO i la contrassenya ICSVO1314;
2- Criteris d'orenació dels TAGS. Parlem dels criteris d'ordenació dels TAGS amb l'objectiu de compartir elements més ben definits i
trobar eines per a compartir. S'abocaran les coses més importants per grups i es farà xarxa amb el espai personal de cadascú.
S'exposa a l'apartat acords el sistema que seguirem;
3- Aspectes tecnològics/mecànics: El delicious el podem posar a la línia de Preferits o Favoritos (Firefox). Quan ho mirem
selecciones add delicius.
4- Moodle. Per la propera sessió tothom ha de mirar si pot entrar ja que ja hi ha els espais personals i editar.
5- Es parla de la necessitat, més endavant, de fer una sessió tècnica d'utilització de moodle.
6- Comunicació. En la línia seguida pel grup des de l'any passat preveiem agafar el tema d'algú/alguns i plantejar-lo i realitzar-lo
en un bloc didàctic. Exemples: migracions als 70, literatura popular i exili i la consulta.
7- Informacions diverses: El dia 27 de gener és el dia internacional de l'Holocaust i contra els crims de la humanitat (ONU).
Enguany es treballen els camins de llibertat, grup de treball del departament, i s'acaben de fer unes jornades a l'arxiu nacional.
Qui vulgui portarà els seus alumnes a l'aula 4 de l'auditori. Hi haurà una actuació coral i als entreactes de l'actuació es recitaran
lectures preparades pels testimonis. També es proposen activitats com el tractament de l'holocaust als llibres de text i propostes de
materials didàctics.
8- Tricentenari. Es parla del portal del tricentenari i la possibilitat de penjar activitats en l'apartat propostes didàctiques.
9- El 24,25 i 26 d'abril es celebra el III Congrés de Geografia Literària i el 20 de març a l'Autònoma es celebra el congrés de
didàctica.
10- Es proposa respondre a una enquesta d'una recerca de l'Equip de Geografia del grup DHIGECS de la UB
sobre la geografia a 3r d'ESO per veure quina geografia s'aplica a les aules.
Acords
1- Les actes es penjaran al moodle i al google sites;
2- Les reunions es faran en diferents dies de la setmana. La propera es fixa el dimecres 22 de gener a les 17:30 a l'Institut Celestí
Bellera;
Cada membre del grup practicarà el DELICIUS i penjarà els dubtes que pugui tenir al moodle abans de la propera sessió;
3- Els criteris d'ordenació dels TAGS són: ESO/BAT – MATÈRIA – CURS – TEMA – APARTAT. Exemple: ESO – Història – Quart –
Holocaust – Camins;
4- L'ICSVO seguirà els components del grup;
5- Portar pensat pel proper dis els temes concrets que treballarem per començar a distribuir tasques i fixar els calendaris de
comunicacions i aportacions del grup.

