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PUJA AL NÚVOL D’INTERNET I BAIXA’T RECURSOS GRATIS.
CONTEXT
Tothom parla del núvol. Però què és el núvol?. El núvol és una expressió
que s'usa per a denominar un espai a Internet que es pot utilitzar per
allotjar dades i després accedir-hi
accedir hi des de qualsevol lloc del món.
Aconsegueix el teu currículum en imatges i una targeta de presentació
virtual, converteix els teus documents en publicacions digitals i
emmagatzema dades sincronitzades instantàniament. Organitzaràs
visualment la informació en un mapa mental, generaràs núvols de
paraules per il·lustrar les teves presentacions
Sense coneixements previs i gratis.

OBJECTIUS
Disposar d'accés instantani i en tot moment a les teves dades
siguis on siguis i a través tant de dispositius mòbils (telèfons
intel·ligents, tauletes, etc.), com de PC’S o portàtils.
Facilitar tenir a mà la quantitat d'informació que necessitem
necess
consultar.
Permetre alliberar molt espai del teu disc dur.
Generar en els participants la confiança necessària per continuar
per si sols el seu aprenentatge.
DIRIGIT
Persones que sentin que desconèixer aquest tipus d'aplicacions són un
desavantatge i que els limiti assolir els seus objectius personals i
professionals. Predisposats per adquirir nous coneixements per
adequar-se
se als canvis socials i tecnològics.
DURADA
Monogràfic Express de 1 sessió
se
de 4 hores.
Taller de 2 sessions de 3 hores de duració
du
cadascuna.
Taller de 10 sessions de 1,5 hores de duració
duraci cadascuna.
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CONTINGUTS
1 - CURRICULUM INFOGRÀFIC.
RE.VU
El primer pas per aconseguir que ens contractin és que
s'interessin pel nostre currículum. Així podràs crear el teu
currículum perquè no passi indiferent.
Amb l'ajuda de la infografia substituirem el clàssic text pla per un
document més eficaç, creativa i molt rellevant.
vant.

2 - VÍDEO CURRICULUM.
ANIMOTO
Cada vegada més empreses demanen als seus aspirants que
posseeixin amplis coneixements d'Internet i del món digital.
No només no necessita una càmera de vídeo sinó que d'una
manera fàcil però potent podràs muntar videoclips amb les teves
pròpies imatges i més amb música.
Així no estaràs desactualitzat i destacaràs enfront d'altres
candidats.

3 - TARGETA VIRTUAL.
ABOUT.ME

4 - MAPA MENTAL.
MINDOMO

Targeta de presentació virtual molt professional com una
"miniweb" pròpia on posem les nostres dades de contacte, el
currículum, una foto i afegir enllaços a xarxes socials disponibles.
En 5 minutets de res i és gratis!.

Captura el poder de les seves idees amb mapes mentals
convertint-les
les en presentacions sobre la marxa, i compartir-los
compartir
amb els altres.
Sincronitzaràs els seus mapes al núvol, des de qualsevol
dispositiu i en temps real !!.
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5 - LLIBRERIA VIRTUAL.
SLIDESHARE
És una eina gratuïta que permet emmagatzemar i compartir en
públic o en privat les teves presentacions sense necessitat
d'adjuntar arxius pesats en els nostres correus electrònics. Un
senzill enllaç és suficient per accedir a la informació.
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ISSUU
És una aplicació gratuïta on podem transformar fàcilment els
nostres documents i convertir-los
los com si estiguéssim llegint una
revista real.
En pocs segons podràs començar a disposar d'una atractiva
llibreria virtual igual que es faria amb les publicacions en paper.
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6 - EMMAGATZEMATGE I SINCRONITZACIÓ D'ARXIUS.
DROPBOX – BOX.

7 - REALITAT AUGMENTADA.
CÒDIC QR.

Emmagatzemar tot tipus d'arxius, completament gratis,
sincronitzant qualsevol modificació que facis i de forma
instantània. Compartir els teus arxius o carpetes amb altres
persones.

QR té l'avantatge de poder emmagatzemar molta informació, ser
petit i desxifrar ràpidament el seu contingut. L'accés a la
informació és instantani. Pot ser generat totalment gratuït i ser
interpretat per moltíssimes aplicacions de lectura també
gratuïtes.
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8 - NÙVOLS DE PARAULES.
WORDLE
Sense cap tipus d'instal·lació al nostre ordinador i no cal
subscriure per poder elaborar un núvol de paraules; una eina
senzilla, motivadora i s'adapten a moltes i en diferents utilitats,
ajuden a resumir, captar o plasmar les idees principals ...
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TAXGEDO
Està molt de moda crear núvols de paraules o etiquetes. És una
eina gratuïta i online que et permetrà fer atractives
presentacions visuals de paraules agrupant aquestes paraules en
formes o imatges originals com mapes, retrats, objectes ...
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DOCENT
Vicenç López
Tècnic docent per a la Formació a l’Ocupació per CIFO-SOC
CIFO
i
Diplomat en Direcció i Gestió de Màrqueting d'ESADE. La seva
trajectòria professional s'ha desenvolupat en la gestió
empresarial, la funció comercial i la formació. Màster en Direcció i
Gestió d'empreses
d'empreses constructores a l’UPC. Postgrau en Design
Management per l’UPC. Actualment exerceix la seva tasca
professional com Andragog, Facilitador i Docent a NoûsCamins
Formació.
Maratonià popular.

MODALITAT
Presencial.
RECURSOS, INSTAL·LACIONS, EQUIPS I MATERIALS
Les sessions es desenvoluparan en una aula amb capacitat màxima de 20
participants, distribuint les taules segons la temàtica de la sessió.
En funció de la metodologia s'empraran programes de presentació
PowerPoint i/o Prezi.
Projector per presentacions i pantalla. Pissarra Velleda i paperògraf.
Connexió Internet
nternet o Wifi per al
a docent.
NOTA: Cal portar ordinador portàtil o bé disposar de aula informàtica.
METODOLOGÍA
Proposem la utilització del paradigma d'aprenentatge,, com un factor d'èxit
basant-se
se en la implicació dels participants i l’observació com una de les
formes d’adquirir els coneixements.
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"Un no pot negar els riscos ni preocupar-se
per ells, el que ha de fer és dotar-se de les
eines necessàries per superar-los"
Elisabeth Egea. Pedagoga.

www.nouscaminsformacio.com · vicenc@nouscaminsformacio.com

