LITERATURA&EINESDIGITALS
SEMINARI D’ESTIU PER A DOCENTS
D’ESO I BATXILLERAT
Una coproducció de :

amb el suport de :

Literatura&EinesDigitals

Actualment, la cultura digital aporta eines molt diverses que poden
esdevenir grans aliades per plantejar i treballar les lectures curriculars a l’aula.
Literatura&EinesDigitals és un seminari d’estiu per a docents
d’ESO i Batxillerat que vulguin treballar les lectures curriculars a
través d’eines digitals com el podcast, les xarxes socials i la creació de webs, promovent el coneixement de competències digitals,
literàries i lingüístiques en el marc de la comunitat educativa.
En aquest seminari us oferim una doble formació:
Iniciació a la capacitació tecnològica en:
• Gravació i edició de vídeos amb programari gratuït
• Creació de perfils i interacció bàsica a xarxes socials
com Facebook, Twitter, Instagram y Linkedin.
• Eines bàsiques de Wordpress per a la creació de pàgines
web.
Creació de continguts literaris pedagògics amb eines digitals i
de dinàmiques lectores a l’aula utilitzant la tecnologia apresa.

Objectius

Oferir eines per treballar algunes de les lectures que figuren
en el programa curricular de la Generalitat de Catalunya
(promocions 2017 – 2019).
Oferir nous recursos a les aules per a la millora de la competència lectora, lingüística i tecnològica dels alumnes.
Oferir als docents un espai d’aprenentatge-servei desenvolupant propostes concretes per ser utilitzades al llarg del curs.
Desenvolupament

5 sessions de 4 hores de durada.
Cada sessió constarà d’una primera part teòrica (2h) i una
segona part per posar en pràctica els coneixements i les
solucions o tecnologies presentades en relació a les lectures
curriculars (2h).

Programa

DILLUNS . 9 DE JULIOL

MARC LITERARI: MEDIACIÓ LITERÀRIA
AMB ADOLESCENTS
Treballarem aspectes fonamentals de la mediació literària amb adolescents, proposant
maneres alternatives d’apropar-los a la lectura
i introduir les obres escollides (propostes de relectura, relació amb altres arts,...)

DIMECRES . 11 DE JULIOL

DIMARTS . 10 DE JULIOL

LECTURA I AUDIOVISUAL

LECTURA I XARXES SOCIALS

Iniciació en l’ús de programari audiovisual, enregistrament i edició de Podcasts i Videocasts;
disseny d’activitats per fomentar la lectura a
través d’aquestes eines.

Iniciació en l’ús de Facebook, Instagram,
Twitter, Spotify, Linkedin, GoogleMaps i altres
eines 2.0 per fomentar la lectura a través de les
Xarxes Socials i altes plataformes interactives.

DIVENDRES . 13 DE JULIOL

LECTURES EN WEBS

ALTRES RECURSOS LITERARIS 2.0

Iniciació en l’ús de Wordpress per a la creació de pàgines web i disseny d’activitats per
fomentar la lectura a través de la creació de
pàgines web.

Donarem a conèixer tres projectes de lectura i
TIC adreçats a joves: Read On, Literàpolis i Què
Llegeixes.
Tristán Pérez-Martín

DILOUS . 12 DE JULIOL

Docents d’ESO i Batxillerat

9 al 6
13de
dejuliol
juliolde 2018
Del 2

20 hores formatives

9:30 - 14:00 h

25 euros

Tantàgora: C. de l’Art, 80

Homologació en tràmit

93 213 59 91

INSCRIPCIONS

Contacte
info@tantagora.net
93 213 59 91
www.tantagora.net

Segueix-nos!
facebook.com/tantagora
twitter.com/tantagora

Tantàgora, associació sense ànim de lucre

Fundació puntCAT

Tantàgora és un espai de creació, producció, difusió i innovació de
les formes de promoure la literatura escrita i oral, popular i d’autor,
en llibre i digital, a través del treball amb altres disciplines artístiques: música, arts plàstiques, teatre, dansa, arts digitals, etc.

La Fundació puntCAT és una entitat privada, sense ànim de lucre ni filiació política, titular del domini d’Internet .cat, la qual
s’autofinança exclusivament mitjançant la venda de dominis .cat.

Fa 25 anys que Tantàgora treballa, tant a Catalunya com a nivell internacional, oferint serveis pedagògics, culturals i d’edició.
És promotora del FLIC Festival, el programa Escola Literària i el
Laboratori de Narratives Digitals. L’any 2010, Roser Ros, presidenta de l’associació, va ser guardonada amb el Premi Nacional
de Cultura per la seva trajectòria i per l’edició del llibre Quins uns,
els gegants!, editat per Tantàgora.

Entre les seves missions destaquen la promoció d’activitats
referents a la gestió i promoció del domini .cat, la realització d’accions per normalitzar l’ús del .cat de forma transversal, l’impuls de la identitat catalana i la normalització de
l’ús del català en l’àmbit d’Internet i les TIC, així com la potenciació de la Societat de la Informació catalanoparlant.

