3ª SESSIÓ CURS “FORMACIÓ BÀSICA EN DIDÀCTICA I RECURSOS PER ALS AULARIS
AGRUPATS” (09ON14EP013 )
Al CRA Riu d’Albaida, Guadasséquies (la Vall d’Albaida)
25 de març de 2009
Lluís M. Segrelles

En aquesta tercera sessió, a banda d’aprofundir en la gestió del bloc que hem
creat amb el Blogger, mostrarem d’altres funcionalitats que podem afegir al
bloc.
Abans, però, cal que ens fem una avaluació del que hem treballat fins ara, per
tal de reorientar l’activitat futura amb certa perspectiva.

R EPENSEM EL NOSTRE B LOC
A partir de l’experiència de les sessions presencials del curs, i d’aquelles
activitats que autònomament hem estat desenvolupant des de cada CRA en
els períodes intermedis, posarem en comú :
1.
2.
3.
4.

Els avanços obtinguts,
Les dificultats trobades,
Les necessitats que albirem
i com reorientarem el que queda de curs per donar‐ne resposta a les
nostres perspectives

Podem plantejar‐nos‐ho a partir de les qüestions següents:
•

Què volem mostrar al bloc?

•

Amb quina finalitat?

•

Quins són els autors i quins els hipotètics receptors?

•

Quins apartats o seccions volem incloure? Aprenguem a buscar‐ne la
solució.

•

Dissenyem sobre el paper la nostra idea del bloc. Respon a les necessitats
inicials? Permet ampliar les seues possibilitats? Podem recollir idees a la
pàgina del curs de blocs, investigant a les seccions de Blocosfera
educativa i de Blocs d’aula.

•

Canviem la plantilla que havíem escollit per una altra que s’adiga més a la
nova idea que tenim ara del que volem del nostre bloc. Dins Format,
cliquem a la llengüeta que diu “Tria una plantilla nova”. Valorem‐ne els
canvis, guardem‐los si n’estem satisfets o desfem‐los en cas contrari.
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C ONTINUEM GESTIONANT EL NOSTRE BLOC
AMB B LOGGER
Una vegada accedim de bell nou al Format del nostre bloc dins Blogger, anem
a continuar aprenent a afegir i organitzar els elements de la pàgina:

1r. Recordem que cal clicar en “Afegir un gadget”, en l’apartat “Fonaments”,
repassem quins són els diferents tipus d’elements que podem incloure:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Llista de blocs
Seguidors
Presentació de diapositives
Enllaços de subscripció
Enquesta
Llista
Llista d’enllaços
Imatge
Text
HTML/Javascript
Flux d’actualització (RSS)
Etiquetes
Noticiari
Barra de vídeo
Logotip
Perfil
Arxiu de bloc
Encapçalament de pàgina

Si hi ha elements que ja els tenim com “afegits”, per a modificar‐los, cal que
els editem.
Repassarem la funcionalitat dels elements HTML/Javascript, en què només
copiant una fórmula que ens proporcionaran al programa en què estem
interessats (que ens subministren rellotges o estadístiques web, arxius de so,
etc...), podem personalitzar d’allò més bé el nostre producte. Només cal que,
en funció de l’element que desitgem afegir, ens assabentem (mitjançant el
Google, per exemple) de quin programari ens cal.

2n. Després de la posada en comú amb la resta d’assistents al curs, i una
vegada repensada sobre el paper l’estructura i nou contingut del nostre bloc,
cal que desem els canvis introduïts al nostre bloc a Blogger,i triem una nova
plantilla que s’adapte al que ara volem. Per això cal que, dins Format,
cliquem a la llengüeta que diu “Tria una plantilla nova”.
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3r. Plantegem‐nos quins elements, i assabentem‐nos de quin programari ens
cal per a afegir:
•

Àlbums de fotos: Picasa (Picasa 3 es pot instal·lar a l’ordinador i/o usar en
línia), Flickr ( lloc web per a organitzar fotografies digitals que funciona
com una xarxa social).

•

Vídeos: Youtube Broadcast Yourself (cal enregistrar‐se en línia per a
poder‐ne penjar, o buscar els ja existents amb una paraula clau), Google
vídeo, Dailymotion. Educasting és un projecte que incentiva la correcta
creació de podcasts educatius. D’altres: Podcasting Tools, Anna Pérez.

•

Sons i músiques (Podcàsting), a servidors d’àudio: Odeo, Goear.

•

Mapes i plànols: Google Maps, Google Earth. Ambdues ferramentes es
poden usar conjuntament amb un àlbum de fotos del Picasa.

•

D’altres que ens interessen.

4t. Practiquem amb Picasa, Goear, Google Maps, etc. i els insertem al nostra
bloc.

MOLT IMPORTANT: PRENGUEU NOTA DE TOTS ELS NOMS D’USUARI I DE
CONTRASENYES QUE POSEU, I NO HO PERDEU.
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ACTIVITATS TERCERA SESSIÓ
Activitat 1. Parem‐nos a repensar el nostre bloc:
•

Què volem mostrar al bloc?

•

Amb quina finalitat?

•

Quins són els autors i quins els hipotètics receptors?

•

Quins apartats o seccions volem incloure? Aprenguem a buscar‐ne la
solució.

•

Dissenyem sobre el paper la nostra idea del bloc. Respon a les necessitats
inicials? Permet ampliar les seues possibilitats? Podem recollir idees a la
pàgina del curs de blocs, investigant a les seccions de Blocosfera
educativa i de Blocs d’aula.

•

Canviem la plantilla que havíem escollit per una altra que s’adiga més a la
nova idea que tenim ara del que volem del nostre bloc. Dins Format,
cliquem a la llengüeta que diu “Tria una plantilla nova”. Valorem‐ne els
canvis, guardem‐los si n’estem satisfets o desfem‐los en cas contrari.

Activitat 2. Vistes les necessitats que ens han sorgit per millorar el nostre bloc, i una vegada assabentats
de quin programari ens cal per a afegir, practiquem‐lo:
•

Pengem àlbums de fotos.

•

Pengem o enllacem vídeos.

•

Pengem o enllacem arxius de so.

•

Aprenguem a usar i enllaçar mapes i plànols i d’altres recursos geogràfics.

•

Plantegem‐nos d’altres programes i funcions que ens interessen.

Activitat 3. Linkem els arxius anteriors dins el Format del nostre bloc.

Activitat per a casa: Continuar treballant amb tota aquesta gamma de programes, i anem ampliant el
ventall de possibilitats del nostre bloc.
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ADRECES D’INTERÉS
Picasa: http://picasa.google.cat/
Flickr:

http://www.flickr.com/

Youtube Broadcast Yourself:
http://www.youtube.com/view_play_list?gl=ES&hl=es&p=06E2514017922F1C
Google Video:

http://video.google.com/

Dailymotion:

http://www.dailymotion.com/es

Odeo:

http://www.odeo.com/

Goear: http://goear.com/
Educasting:

http://blocs.xtec.cat/enversiodigital/2008/07/29/educasting/

Podcasting Tools: http://www.podcasting‐tools.com/
Bitàcola de Mestra Tic (Anna Pérez):
http://bloc.ravalnet.org/bloc/9_bitacola_demestratic
http://bloc.ravalnet.org/bloc/bitacola_demestratic/multimedia_video_videojocs_virtualitat_ra
dio_i_podcasting
Google Maps:

http://maps.google.cat/

Google Earth:

http://earth.google.cat/

MÉS BLOCS DE LA VALL D’ALBAIDA:
Blogaires valldalbaidins: http://blogairesvalldalbaidains.blogspot.com/
Can Carrasca:

http://sergicarrasca.blogspot.com/

Colata:

http://www.colata.blogspot.com/

Diari d’un jove maniàtic: http://twentypv.blogspot.com/
El blog de Juli Fenollar:

http://julifenollar‐salem.blogspot.com/

El Mirador Valencià:

http://elmiradorvalencia.net/

Gàlim:

http://blocs.mesvilaweb.cat/bloc/1096

La Terra d’Enlloc:

http://laterradenlloc.blogspot.com/

Otos04:

http://otos4.blogspot.com/

Tinc un blog de tres pams i mig:
Valldalbaidí:

http://eldescredit.blogspot.com/

http://blocs.mesvilaweb.cat/bloc/view/id/6148

