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Estàndards oberts= Interoperabilitat

RSS



Programari lliure = nou model de 
producció de coneixement

• Un model col·laboratiu i obert 
de desenvolupament i 
distribució de coneixement, 
basat en la propietat 
compartida de la innovació
(M.Castells).



Continguts lliures = innovació distribuïda



Distribució de continguts



“Broadcast”

Portal / Dipòsit 
de continguts



RSS (Really Simple Syndication)

Sindicació RSS a 
la pròpia web

Accés via un 
agregador online

Cerca en un
Cercador RSS

Font RSS

Lector RSS
en local



Xarxes de parells (P2P)

• Intercanvi de continguts directament entre 
usuaris sense repositori central

• Exemples
– emule / Xmule
– Groove
– LionShare



Topologia de xarxes i models de 
distribució

Centralitzada DistribuïdaDescentralitzada



Canals d’Activitats
d’Aprenenatge

Una proposta de projecte 
col·laboratiu
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Objectiu: donar resposta a noves 
necessitats

• La web: de fulletó a cartellera pública de 
l’escola;

• Les pàgines web dinàmiques impliquen 
esforços no sempre assumibles;

• Cada cop hi ha més informació i menys 
temps per destriar-la;

• Podríem disposar fàcilment a la nostra 
web de contingut educatiu actual i 
dinàmic?
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CAA: una primera definició

• Canals Activitats d’Aprenentatge és un projecte de 
creació i difusió de microcontinguts curriculars;

• Els continguts dels CAA es creen amb programari 
de Blogs i ofereixen sindicació RSS;

• Els CAA es poden agregar en diferents entorns: 
blogs, gestor continguts, web personal, localment... 

• CAA és un projecte col·lectiu i associatiu.
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Analogies i referents

• El problema d’escacs
• Radio a la carta 

(Podcasting)
• TV a la carta
• Anillo educativo
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1. Creació del contingut
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2. Publicació del contingut
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3. Selector de canals
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4. Sindicació i agregació RSS

Un cop feta la sindicació, 
la web / Intranet del 
centre integra els 
diferents canals RSS amb 
un mateix estil.

El contingut s’actualitza 
dinàmicament sense 
intervenció del webmaster

El problema de la setmana

Imatge astronòmica del dia
Exercicis de Filosofia

Web del centre������



Atributs proposta CAA

• Oberta
• Dinàmica
• Autoregulada
• Col·laborativa
• Orientada a la innovació
• Focalitzada en activitats curriculars
• Basada en estàndards i llicències lliures
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Com ho veieu?

http://www.xtec.es/~jvivanco/caa/
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