Facultat Economia i Empresa
Curs pràctic de Presentació i exposició de treballs amb recursos multimèdia

Identificació del curs
Curs pràctic: Presentació i exposició de treballs amb recursos multimèdia
Crèdits/Hores: 1 crèdit genèric (25 h: 10h videoconferència / 15h treball alumne)
Període d’impartició: 5 divendres
Idioma d’impartició: Català i castellà
Nº max. d’alumnes: 15

Professorat

Toni Pérez Sánchez toni.perez@uib.es
Centre de Tecnologies de al Informació CTI

Contextualització
Les presentacions i exposicions de treballs són necessàries a les diferents assignatures del pla
d’estudis dels alumnes. La presentació culminant es podria dir que és la del treball de fi de
grau o màster.
Cal saber emprar de forma eficient eines com Power Point i Prezi per tal d’assegurar l’èxit a les
presentacions i exposicions de treballs. A part d’aquestes eines, és necessari conèixer i saber
emprar tots els recursos multimèdia disponibles als diferents escenaris com aules o sales
d’actes (projectors, pantalles, controls remots, càmeres, micròfons, etc.)
Si no és possible realitzar presentacions en presència física ens centrarem a com fer
presentacions eficients en entorns de videoconferència.

Requisits
Coneixements bàsics de informàtica i navegació a Internet.

Competències
Es preveu que l’alumnat assoleixi les competències necessàries per tal de realitzar
presentacions amb les eines Power Point i Prezi. Així com a tenir una visió global dels recursos
multimèdia disponibles per fer presentacions online.

Continguts i temporalització
-

1º dia: Taller de Power Point
2º dia: Taller de Prezi
3º dia: Recursos multimèdia online (vídeo, audio, il·luminació, etc.)
4º dia: Presentacions presencials
5º dia: Presentacions desateses

Metodologia docent
El seguiment del curs és a partir de les sessions per videoconferència i de les activitats
proposades a realitzar com a treball autònom de l’alumne.
A les sessions per videoconferència l’alumne haurà de disposar de càmera i micròfon així com
la possibilitat de poder compartit el seu escriptori per tal de fer una presentació online.
La versió de Microsoft Office que s’emprarà serà la 2016 (Office 365).
Es disposa de la plataforma de Campus Extens per al seguiment global del taller, i com a eina
de comunicació amb l’alumnat.

Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants
L’alumne haurà d’entregar els diferents exercicis que es proposaran durant el curs. Aquests
faran referència a les temàtiques explicades a cada sessió.
Els alumnes obtenen la qualificació d’APTE o NO APTE, fruit de l’assoliment dels objectius de
l’activitat avaluadora i l’acompliment d’un 80% d’assistència a classe per videoconferència.

