PREU

75€

Curs d’Introducció a la
Ciència 2.0

INSCRIPCIONS I PAGAMENT

Per inscripcions: clic aquí
Més informació: www.pssjd.org

DATES
16 de Maig 2018

HORARIS
De 9:30 a 13:30 i 14:30 a 16:30

LLOC
Unitat de Formació i Docència.
Aula 4 Edifici Dr. Pujadas.
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Dr. Antoni Pujadas, 42
Sant Boi de LLobregat, Barcelona
Com arribar

Dimecres 16 de Maig 2018
En virtut del que disposa la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal, els informem que les seves
dades personals quedaran incorporades i seran tractades en el fitxer responsabilitat de Parc Sanitari Sant Joan de
Déu amb la finalitat de promoció i altres relacionats amb l’acte. L’enviament de la inscripció implica l’autorització a
Parc Sanitari Sant Joan de Déu per utilitzar amb la finalitat esmentada. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel · lació i oposició a les nostres oficines situades a C/.Camí Vell de la Colònia, 25, 08830 Sant Boi de Llobregat.
Parc Sanitari Sant Joan de Déu es reserva el dret d’utilització de les imatges enregistrades durant l’ acte en les seves
plataformes de difusió.

Dr. Antoni Pujadas, 42
Sant Boi de Llobregat
Tel.: 936 406 350
unidaddocente@pssjd.org

DIRIGIT

CONTINGUTS

PROGRAMA COMPLET

Professionals de l’àmbit sanitari
i social interessats en conèixer
funcionalitats i aplicacions del
web social en la recerca. Els
assistents hauran de portar el
seu propi ordinador portàtil.

1.Introducció a la ciència 2.0.

16 de Maig de 2018

2.Plataformes per compartir
processos de recerca.

9.30-10.00 Introducció a la Ciència 2.0

3.Plataformes per compartir
recursos d’informació.

OBJECTIU

4.Plataformes per compartir
resultats de recerca.

10.00-12.30 Plataformes per compartir processos de recerca.
Comunitats per a l’intercanvi d’informació i opinions, espais de relació amb
perfils similars al nostre, compartició de fluxos de treball, etc.

Identificar funcionalitats del
web social en la recerca.
Conèixer aplicacions per
compartir processos, recursos i
resultats de recerca.

EQUIP DOCENT

Marcos Catalan. Biblioteca
PSSJD

OBJECTIUS ESPECÍFICS

TIPUS

Aprendre a utilitzar les
funcionalitats de les
plataformes més reconegudes
de la ciència 2.0:
ResearchGate, Academia.edu,
ResearcherID, Google Scholar,
PLoS, PubMed Central, etc.

Presencial

12.30-13.30 Plataformes per compartir recursos d’informació
Gestors de bibliografies, marcadors socials, índexs de cites, etc.
13:30 a 14:30 Pausa Menjar
14.30-16.30 Plataformes per compartir resultats de recerca
Blogs i wikis, serveis de notícies, plataformes d’accés obert.
Programa horaris

*Per un millor aprofitament
del curs, es recomana portar ordinador propi.
.

Es lliurarà certificat d’aprofitament
Per a més informació podeu fer-ho a través del correu electrònic
unidaddocente@pssjd.org

Curs d’Introducció a la Ciència 2.0

