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La Universitat Oberta de Catalunya organitza uns
nous tallers del cicle “Descobreix...”, una iniciativa
divulgativa de la UOC que dóna a conèixer les
possibilitats que diferents eines i usos de les tic
ofereixen a estudiants, particulars i professionals.  
 
El nou cicle està format per 3 tallers que us ajudaran
a descobrir els avantatges dels llibres digitals i a com 
treballar-hi. 
 
Aquests tallers han estat desenvolupats per la 
Biblioteca de la UOC. 
 
Les sessions tindran lloc de 18.30 h a 20.30 h. La 
primera sessió es celebrarà a la Biblioteca Roca
Umbert i les següents al Centre Tecnològic i
Universitari de Granollers. 
  
Els tallers dels dies 20 i 21 són sessions pràctiques 
amb un màxim de dos alumnes per ordinador.  
 
 
Inscripció 
 
La inscripció als tallers és gratuïta i limitada a 20
persones en el cas dels tallers dels dies 20 i 21. Les 
places seran assignades per ordre d’inscripció. 
No és necessària inscripció per al taller del dia 19 de 
març, les places s’assignaran per ordre d’arribada
fins a completar l’aforament de la sala. 
 
Per a inscriure-us-hi, us heu d’adreçar al blog de la 
Xarxa territorial de la UOC:
http://territori.blogs.uoc.edu 
 

PROGRAMA
 
 
 
 
DILLUNS, 19 DE MARÇ DE 2012 
Panorama actual 
Sessió introductòria sobre el llibre electrònic, els formats 
disponibles (epub, mobipocket, pdf..), els dispositius que 
podem trobar al mercat (e-readers, tauletes, smartphones…) 
i les tecnologies que s’utilitzen (e-ink, pantalles tàctils, 
connectivitat…). 
 
 
DIMARTS, 20 DE MARÇ DE 2012 
Construint la nostra biblioteca digital 
En aquesta sessió s’explicaran les opcions disponibles per a 
l’adquisició de continguts per als nostres dispositius de 
lectura digital. S’hi presentaran tant fonts de materials 
gratuïts disponibles a internet com la disponibilitat i les 
característiques de les principals plataformes comercials. 
 
 
DIMECRES, 21 DE MARÇ DE 2012 
Gestió de continguts digitals i autoedició 
S’aprofundirà en l’ús dels programes disponibles per a la 
gestió dels continguts digitals que tenim en la nostra 
col·lecció. Es treballarà en com generar els nostres propis 
documents en un format compatible amb els nostres 
dispositius o com realitzar el canvi i la conversió de format 
dels documents que ja tinguem. Es presentaran programes 
com ara Adobe Digital Editions, Stanza, Sigil o Calibre. 
 
 
 


