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Editorial
Hola amics i amigues,
Iniciem una nova etapa de Bits en aquest nou espai. Des de l'associació hem volgut donar més entitat a la nostra
publicació en línia i hem considerat que ubicar-la a aquesta web, íntegrament dedicada a Bits-Espiral. Ben aviat anirem
incorporant novetats i altres serveis.
De moment, però, comencem amb la publicació del número 10 de la revista que surt, just després de la Jornada Espiral
2008, enguany dedicada a les xarxes socials i l'aprenentatge col·laboratiu. La Jornada ha estat també l'emotiu escenari
del lliurament dels premis als blocs guanyadors del II Premi Edublogs Espiral , que ha estat de nou un èxit de participació
i qualitat.
Què trobareu a aquest número? Maria Domingo entrevista SL Renzo Amat sobre el potencial educatiu de Second Life.
Jordi Adell fa una col·laboració especial i ens explica en poques paraules què són les xarxes socials. No us perdeu el final!
Als articles dues experiències molt interessants: Pilar Soro comparteix amb nosaltres la seva iniciativa a "Tutora virtual",
un espai que utilitza moodle com a entorn principal de treball en classes de suport a nens i nenes de primària; Maria Rosa
Latorre i Joaquin Giménez ens presenten l'espai virtual de treball AUDIMAT, adreçat especialment a l'aprenentatge de
matemàtiques d'alumnat amb deficiència auditiva.
La secció d'una visió didàctica dels recursos de la xarxa ens porta a Google Sites de la mà de Xavi Suñé. Si voleu fer-vos
una pàgina web en tres passes, aquí trobareu la manera!
Com sempre, ja sabeu que Bits està a disposició de tots els socis i sòcies d'Espiral per tal que compartiu les vostres
experiències i reflexions. A més, estem ampliant l'equip d'edició, de manera que si us hi voleu incorporar estarem
encantats de poder comptar amb vosaltres. Podeu enviar les vostres contribucions i propostes a bits@ciberespiral.net.
Esperem les vostres opinions!
Irene Martínez

http://bits.ciberespiral.net
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