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El web ha estat actualitzat i ja funciona el registre d'usuaris i l'enviament d'articles, documents,
imatges i enllaços web o Weblinks. Aquesta és una petita explicació del que podeu trobar a
cadascún dels ítems del Menú principal i del funcionament d'alguns mòduls instal·lats:
- Articles : lloc on podreu enviar i llegir articles relacionats amb la docència de la filosofia
que poden haver estat publicats en diaris i revistes. Poden pertànyer a usuaris registrats del
web o a altres persones.
- Aula virtual : és un enllaç a un exemple d'aula virtual realitzada amb el gestor de
continguts (CMS) moodle. Si hi voleu participar heu d'enviar un missatge a l'administració del
web. Podreu enviar missatges un cop us registreu com usuaris.
- Cercar : cercador de materials, articles... intern del web amb possibilitat de fer cerques
més generals a través del google.
- Documents : recull de diferents documents, relacionats amb la docència de la filosofia.
Per enviar-ne us heu de registrar com a usuaris del Seminari Virtual de Filosofia. Trobareu les
instruccions per registrar-vos i enviar documents a
Preguntes . Hi ha un límit
de 4MB en l'enviament de documents.
- F&ograve;rum : espai de diàleg i intercanvi d'opinions sobre la docència en particular i
altres temes en general. També hi ha una secció dedicada a fer preguntes sobre el
funcionament del web.
- Galeria Imatges : aplicació que permet enviar imatges (registre previ) en relació a les
diferents unitats de filosofia.
- Informacions : novetats sobre pràctica filosòfica, docència, reunions grup de didàctica...
- Llibres : ressenyes i informació sobre llibres relacionats amb la docència de la filosofia,
textos de selectivitat, pràctica filosòfica.
- Not&iacute;cies : darreres incorporacions al web, conferències, activitats...
- Not&iacute;cies externes : enllaços RSS a altres webs i portals dedicats a la docència de
la filosofia o a la filosofia en general.
- Preguntes : exemples i explicacions sobre el funcionament del web. Com registrar-se,
com publicar articles, com enviar imatges, enllaços a altres web i documents...
- WebLinks : vincles a altres pàgines d'interès per a la pràctica docent de la filosofia.
- El mòdul de Calendari permet visualitzar d'una manera ràpida activitats, reunions,
jornades, congressos, i l'enviament d'events per part dels usuaris registrats. Trobareu una
explicació del seu funcionament a
Preguntes .
- El mòdul d'Enquestes és per tenir un referent del que pensen els altres docents de
filosofia. S'anirà ampliant. I el mòdul
Mini-xat és per mantenir
converses en temps real amb altres usuaris connectats.
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