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FORMACIÓ D’EDUCACIÓ EN 
STEAM AMB VIDEOJOCS
3 L’educació en STEAM es basa en 
l’aprenentatge integrat de disci-
plines cintífiques, incloent-ne la 
creació i l’ús de l’art, per mig de 
la resolució de problemas i situa-
cions obertes i no estructurades. 
Els videojocs s’estàn convertint 
en una ferramenta moderna en 
l’educació. És per aixó que el curs 
s’adreça al professorat amb la fi-
nalitat que desenvolupen les com-
petències digitals necessàries per 
a adequar la forma de treballar 
en classe a l’actualitat tecnológi-
ca. Es mostrarà el procés de crea-
ció de videojocs  i com ensenyar a 
crear-los, ja que promouen el tre-
ball en equip, l’aprenentatge au-
tònom i el desenvolupament de 
la creativitat. S’inicia el15 de des-
embre. Info: http://www.fue.uji.es/
steam-videojuegos.
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ÚS DE LA PISSARRA DIGITAL 
INTERACTIVA A DESEMBRE

3 L’Oficina d’Estudis ha organi-
tzat un curs de formació conti-
nuada sobre Ús de la pissarra digi-
tal interactiva que es desenvolupa-
rà del 11 de desembre de 2017 al 
12 de gener de 2018. El curs està 
irigit pel professor Julio Pacheco 
Aparicio. La formació va dirigida 
a les titulacions vinculades amb 
l’ensenyament i inclourà cinc 
unitats: conceptes i funcionali-
tats bàsiques; posada en marxa; 
aplicacions específiques de la PDI 
a l’aula; la búsqueda de recursos 
digitals i integració en el currícu-
lum. El curs serà enimentemen-
te pràctic i està reconegut amb 
0,5 crèdits per als graus de la Jau-
me I. Més informació i matrícula 
en la pàgina web de la nova Ofi-
cina d’Estudis: www.uji.es/serveis /
ode/propis/fc.

CURS DE LIDERATGE POSITIU 
AMB JULIÁN PELACHO
3 La Fundació Universitat Jaume 
I-Empresa gestiona una nova edi-
ció del Curs de Lideratge Positiu que 
s’iniciarà el 19 de gener de 2018 
de la mà de Julián Pelacho. Es ba-
sa en la idea que el líder positiu 
és aquell que sap crear un clima 
de benestar psicològic i facilita 
el creixement professional i per-
sonal dels equips de treball de la 
nova empresa del segle XXI. Es 
debatirà sobre quin és el model 
per a gestionar i liderar una orga-
nització saludable i productiva.  
D’aquesta manera, l’alumnat en-
trenarà  les estratègies del líder 
positiu: clima, comunicació, re-
lacions i sentit positius que faci-
liten el context per a millorar la 
la productivitat. Més informació 
i matrícula: http://www.fue.uji.es/li-
derazgo-positivo.
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Reforma del 
procedimient 
administratiu i 
règim públic

L’objectiu d’aquest curs és 
l’anàlisi i estudi de les lleis 
39/2015, de Procediment Ad-
ministratiu Comú, i 40/2015, 
de Règim Jurídic del Sector Pú-
blic. Es pretén que l’alumnat 
conega les principals novetats 
que aporten estes lleis o com 
han canviat per complet el 
Dret aplicable a les Adminis-
tracions Públiques. Comença-
rà el 9 de gener de 2018. Ma-
trícula: http://www.fue.uji.es/
reforma-procedimiento-adminis-
trativo. H
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DES DE 15 DE DESEMBRE

Formació ‘on 
line’ en disseny 
amb Adobe 
Illustrator

El 15 de desembre comença 
el Curs de Disseny amb Adobe 
Illustrator. Es tracta de forma-
ció on line de 20 hores de du-
rada. El curs aprofundirà en 
un dels programes més utilit-
zats en tot el món per a realit-
zar il·lustracions gràfiques. Els 
participants aprendràn conse-
lls i tècniques necessàries per 
a crear gràfics professionals 
amb Illustrator. Informació 
i matrícula en: http://www.fue.
uji.es/illustrator-online. H
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«El curs està enfocat al treball 

d’informació i documentació» 
Vicent Falomir del Campo             Noves tendències en Gestió de la Informació

R. D.
especiales@epmediterraneo.com
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--A qui s’adreça aquest curs?
-Nuevas Tendencias en Gestión 
de la Información: http://blogs.uji.
es/ntgd/ està adreçat a professio-
nals de l’àrea de Bibliotecono-
mia i Documentació, a estudian-
tat que ha finalitzat els diversos 
graus de les àrees d’Humanitats, 
Ciències Socials i als de les cièn-
cies de la comunicació, així com 
a alumnat de tecnologia i infor-
màtica. És un curs transversal 
molt pràctic i enfocat al treball 
diari dels gestors de la informa-
ció i documentació.

--Què novetats hi ha enguany?
-S’incorporen temes de plena ac-
tualitat, com la gestió de les da-
des que tanta importància te-
nen en la base de la presa de de-
cisions; el Govern Obert, és a dir, 
transparència i dades en obert; 
la digitalització de la documen-
tació que s’està aplicant pràctica-
ment en la gestió de les empreses 
innovadores i també s’abordaran 
les estratègies a seguir per millo-
rar la reputació on line i l’ús dels 
mitjans socials. 

--Quin tipus d’oportunitats 
s’obrin en aquest camp?
-El curs té una vessant totalment 
pràctica enfocada i pensada per 
a la feina. Després d’haver reali-
tzat dues edicions d’aquest curs, 
ens ha permès traure perfils de 
l’estudiantat i podem conèixer 
quin percentatge hi ha de cadas-

33Vicent Falomir del Campo, director del curs i de la Biblioteca de l’Universitat Jaume I de Castelló.
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flexibilitat horària per seguir el 
curs que li facilita un millor apre-
nentatge. Un fet que ressaltaria 
és el professorat, que és molt pro-
fessional i domina moltíssim les 
matèries que imparteix, així com 
el contingut del curs, ja que les 
matèries que s’imparteixen són 
molt atractives i estan de plena 
actualitat, com la preservació, 
prescripció o big data en la gestió 
de la informació. El postgrau co-
mença a gener de 2018: www.fue.
uji.es/tendenciasinformacion. H

cun d’ells. Hi ha un número im-
portant de persones que ja estan 
treballant i estan interessades 
en ampliar i actualitzar coneixe-
ments. A banda d’aquesta forma-
ció continua per als professio-
nals, s’obre una oportunitat pro-
fessional molt bona per l’alumnat 
dels graus de ciències socials i in-
formàtica per poder gestionar la 
documentació, tant en les em-
preses com en el sector públic. 
A més, el material que es facili-
tarà en el curs serà molt útil per 

poder preparar-se per a les diver-
ses convocatòries d’oposicions de 
biblioteques, arxius i centres de 
documentació de l’administració 
pública.

--Què destacaria?
-Que es realitza per internet, 
usant l’Aula Virtual de l’UJI. El 
model de docència triat permet 
interactuar professor i estudiant, 
a través de les tutories, materials, 
fòrums, tot de manera virtual. 
Per a l’alumnat significa una 
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