
     

 

1. Dades generals 

Títol de l’activitat DimDim a l'aula 

Professor/professors  Jordi Solé Casals 

Correu electrònic jordi.sole@uvic.cat  

Centre/departament EPS - Departament de Tecnologies Digitals i de la Informació 

Data publicació maig 2011 

Paraules clau DimDim, activitat en línia, webinar, màster 

Eines TiC utilitzades DimDim 

Descripció de l’activitat Seguiment de la classe mitjaçant DimDim 

 
2. Dades de l’assignatura/assignatures 

Nom assignatura Tipus N. crèdits N. estudiants Tipus activitat 

Aprenentatge a 
partir de dades 

Obligatòria 6 11-20 Presencial amb tot el grup classe 
 Treball dirigit amb grup classe 
 Treball dirigit amb grup petit 
 Treball autònom individual 
 Treball autònom grupal 
 Altres (epecificar): on-line 

 
3. Dades de l’activitat amb ús de les TIC 

Preparació (totes les 
tasques que el professor 
ha de dur a terme per 
preparar l’activitat) 

Preparació d’un Powerpoint com a guió a seguir a classe. 

Desenvolupament Ús del Powerpoint a classe, integrat al DimDim, per tal de poder seguir la classe des 
de l'aula o des de casa en directe, o bé per poder visualitzar posteriorment 
l'enregistrament fet durant la sessió a través del DimDim. 

Avaluació L’avaluació de l’assignatura és en base a les pràctiques realitzades individualment 
per cada alumne. Les pràctiques (memòria i codi dels programes) es lliura a través 
del Campus Virtual. 

Punts forts Possibilitat de seguir la sessió des d'un altre lloc. 
Possibilitat de tornar a veure la sessió posteriorment. 

Punts febles A vegades el servidor del DimDim es penja i es perd l'enregistrament i la possibilitat 
de poder seguir la sessió en línia. 

Aspectes que possibiliten 

la transferència a altres 

contextos (reutilització per 
part d’altres professors en 
altres àmbits) 

Es tracta d’un programa per poder fer conferències web (webinar), i per tant és 
extrapolable a molts altres contextos. 

Observacions Hi ha altres programes similars al DimDim, com per exemple l’Elluminate 
(http://www.elluminate.com/) 

 

CIFE-GI Incorporació de les TIC  

a la docència universitària 

CIFE-GITIC-R000 


