Butlleta d’inscripció

INFORMACIÓ GENERAL

Biblioteques, xarxes socials i mobilitat.

Dates i horaris:

Nom i llinatges: .......................................…………..........

Divendres 28 d’octubre de 16.00 a 21.00 h
Dissabte 29 d’octubre de 9.00 a 14.00 h
Nombre d’hores: 10.00 h
Lloc: Universitat de les Illes Balears, Edifici
Anselm Turmeda, Aula 7, Campus UIB,
Carretera de Valldemossa, Km 7,5. Palma.
(Plànol a: http://www.uib.es/ca/campus/planols/

...................................................................…………..........
Adreça: ......................................................………….........
Localitat: ...............................…… CP: ...........……...........
Telèfon o E-mail (adreça electrònica) de contacte:
..................................……....................................................
.............................................................................................
Associat/da ABADIB

No associat/da

Forma de pagament:
Transferència bancària a nom de l’ABADIB. Curs:
Biblioteques, xarxes socials i mobilitat, a
qualsevol dels següents comptes:

-

2051-0106-24-1029329326, de la Caixa de Balears
“Sa Nostra”

-

2100-0207-56-0200233978, de La Caixa

La inscripció no serà efectiva fins el moment de la
recepció, per correu electrònic, del comprovant de la
transferència, juntament amb la butlleta d’inscripció.

Places limitades: Mínim 15
Matrícula:
 Associats/des de l’ABADIB*: 70 €
 No associats/des: 100 €
* Associats/des de l’ABADIB que es desplacin
de Menorca, Eivissa o Formentera per realitzar
el curs: matrícula gratuïta.

Biblioteques,
xarxes socials i
mobilitat

Data límit d’inscripció: 27 d´octubre de 2011
Es lliurarà certificat a les persones que
assisteixin a un 80% de les classes.

APARTAT DE CORREUS 1488
07080 PALMA (Illes Balears)
E-mail: formacioabadib@gmail.com

Didac Margaix

Palma
28 i 29 d’octubre de 2011

Dídac Margaix Arnal
Dídac
Margaix-Arnal
és
diplomat
en
Biblioteconomia i Documentació per la
Universitat de València. Ha treballat en
biblioteques
públiques,
universitàries
i
especialitzades. Actualment treballa a la
Biblioteca General de la Universitat Politècnica
de València. Des de novembre de 2006 manté
el
seu
bloc
DosPuntoCero
(http://dospuntocero.dmaweb.info/) dedicat a
les novetats en el mon de la informació,
especialment sobre els canvis que està portant
la Web 2.0 a les activitats professionals i als
serveis de biblioteques i centres de
documentació. És autor de diversos articles
publicats sobre web social i els seus usos en
centres d'informació i ha participat com a
ponent
en
congressos
nacionals
i
internacionals.

Programa

1. Que es la web social?
2. Twitter
3. Pàgines de Facebook
4. Eines de publicació de contingut
5. web mòbil
6. Geoposicionament: foursquare
7. Estratègies de presències 2.0

ABADIB
Comissió de Formació
E-mail: formacioabadib@gmail.com

Els seus treballs se centren en l'estudi dels
conceptes de Web 2.0 i Biblioteca 2.0 i
l'aplicació d'aquest model als catàlegs
bibliogràfics.
♦♦♦
.

Objectius del curs
- Analitzar l'evolució, les característiques i la
situació actual de les xarxes socials a les
biblioteques.
- Conèixer les eines de publicació que es fan
servir a les xarxes socials.
- Presentar les tendències de futur de les
xarxes socials.

Remetre per correu electrònic, junt amb el
comprovant de la transferència a:

Metodologia
Es tracta d’un curs teòrico-pràctic que combina
la descripció de la situació de les xarxes
socials amb la realització de diversos exercicis
pràctics d’anàlisi i avaluació de diversos casos.

