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1. Activitat

D'entre els tres temes que heu identificat relacionats amb les AG a la UPF, cal

escollir-ne un que serà la base de la vostra activitat per a aquest cas. No vol dir

que no us interesseu pels altres, o que fins i tot que no hi trobeu una connexió,

perquè estan connectats, però escolliu aquell que cregueu que us pot reportar

més profit ara mateix.

Hi ha dues parts que cal resoldre: l'activitat i el producte final que es vol acabar

desenvolupant.

Activitat

Treball�individual Treball�col·laboratiu

1) Explicar al Fòrum de l'aula quin dels temes trieu i per quin mo-
tiu.

 

2) Consultar les diferents referències que es proposen, pel tema
escollit.

3) Es crea una eina per a compartir informació, per a tots aquells
que treballeu un mateix tema. La base és l'esquema de referències
que proposa el cas, que caldrà anar ampliant.

4) Plantejar-vos una hipòtesi de treball, un dubte per resoldre, un
punt al qual vulgueu arribar.
El consultor de l'assignatura dóna el vistiplau.
Fer un esquema del que voleu aconseguir fer i, per tant, dissenyar
les fases per a aconseguir resoldre el vostre repte. Fer un calendari
de la feina que cal fer.

 

5) Es desenvolupa el vostre projecte  

Producte

Treball�individual Treball�col·laboratiu

1) Heu de preparar la presentació del vostre projecte al director
tècnic i al director acadèmic del CQUID.
Escolliu un format de presentació nou, ja que treballeu en un cen-
tre per a la innovació).
Propostes: Pechakucha 20x20, Prezi, vídeo amb MovieMaker...

 

  2) S'activen espais per a compartir comentaris sobre eines.

  3) S'activen espais per a compartir les presentacions a les quals
tothom pot afegir comentaris lliurement.
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