Departament d'Ensenyament. Formació del professorat

BEB2 - El blog de la biblioteca escolar 2: aprofundiment i
dinamització.
Mòdul 10. Tutorials i arxiu dels documents del curs
Presentació
Aquest és un mòdul de consulta i accessori que recull en un sol lloc tots els tutorials necessaris per
desenvolupar algunes de les accions proposades.
No és un mòdul que conté matèria del curs, sinó que la seva funció és la de complementar els mòduls
anteriors.
Es pot accedir mitjançant aquest índex i també des dels mòduls on les accions proposades
requereixen l'ús d'algun tutorial.
Així mateix, en el darrer tema es troba l'accés als documents del curs, a les lectures de referència i a
les aplicacions en línia més comentades.

Objectius
Vol evitar la dispersió dels tutorials pels diversos mòduls i facilitar, d'una forma ràpida i ordenada,
l'accés a la consulta d'aquest material.

Continguts
●

Com inserir en el blog aspectes de l'aplicació ePèrgam.

●

Com inserir en el blog alguns ginys especials com els RSS.

●

Com inserir la Sinapsi de Biblioteques escolars i les diapositives de Google.

●

Com fer llistes de reproducció a Youtube.

●

Arxiu de documents del curs i accés a les aplicacions més comentades.

Temes
●

Tema 1: Com obtenir la URL del catàleg ePèrgam.

●

Tema 2: Com inserir en el blog guies bibliogràfiques fetes amb ePèrgam.

●

Tema 3: Com inserir un giny RSS d'un mitjà digital.

●

Tema 4: Com fer que els enllaços obrin en una pestanya nova.

●

Tema 5: Com inserir la Sinapsi de Biblioteques escolars en una pàgina del blog.

●

Tema 6: Com fer llistes de reproducció amb Youtube.

●

Tema 7: Com inserir una presentació de diapositives Google en el blog.
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●

Tema 8: Arxiu de documents dels curs i accés a les aplicacions en línia.
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