Dades de l’acció formativa / Datos de la acción formativa
Denominació (títol de l’acció formativa) / Denominación (Título de la acción formativa)

Creació de documents científics amb LaTeX2e
Modalitat formativa (marcar amb X) / Modalidad formativa (marcar con X)
Curs / Curso

X

Taller

Seminari / Seminario

Grup de treball / Grupo de Trabajo

Jornada

Conferència / Conferencia

Modalitat d’impartició (marcar amb X) / Modalitat d’impartició (marcar amb X)
Presencial

En línia / En línea

X

Mixta

Llengua d’impartició (marcar amb X) / Lengua de impartición (marcar con X)
Espanyol / Español

Valencià / Valenciano

Duració (hores) /Duración (horas)

X

Anglés / Inglés

20
Edicions (número) /Ediciones (número)
10 + 10

1ª

Calendari de realització (per a cadascuna de les sesions) / Calendario de realización (para cada
una de las sesiones)
Sessió /

Data / Fecha

Horari / Horario

1ª

09/05/2019

16:00 - 19:00

2ª

16/05/2019

11:00 - 14:00

3ª

30/05/2019

16:00 - 18:00

4ª

12/06/2019

12:00 - 14:00

Sesión

Lloc / Lugar

Facultat de Matemàtiques
Burjassot
Aula d’Informàtica III

Destinataris: perfil professional (detallar) /Destinatarios: perfil profesional (detallar)
PAS i PDI de la Universitat de València.
Per a aprendre la instal·lació i el maneig d'aquest programari, és necessari que al curs
utilitzes el teu ordenador portàtil. D'aquesta manera, també podràs fer quan millor et
convinga, la part en línia de l'activitat.
Professorat responsable de l’acció formativa / Profesorado responsable de la acción formativa

Nom / Nombre

Vicente García Martínez

Breu CV / CV breve

Professor associat del Departament de Didàctica de la Llengua i la
Literatura de la Universitat de València.
Corrector i editor de textos acadèmics.
Experiència professional en maquetació de documents.
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Objectius formatius i continguts / Objetivos formativos y contenidos
OBJECTIUS
- Identificar TeX.
- Conèixer l’origen i la necessitat de LaTeX.
- Aprendre el funcionament de LaTeX.
- Implementar LaTeX al treball de laboratori i investigació.
CONTINGUTS
• Introducció a LaTeX: Instal·lació. Primers passos.
• Formats en LaTeX: Format de font. Format de paràgraf. Entorns i llistes.
Encapçalaments i peus de pàgina.
• Imatges i figures: Inserció d'imatges. Figures. Posicionament.
• Elements hipertextuals: Etiquetes i referències encreuades. Enllaços. Notes al peu i
notes al marge.
• Text tècnic: Equacions matemàtiques. Símbols matemàtics. Llistes de codi.
• Taules: Taules senzilles. Combinació de cel·les. Taules avançades.
• Referències bibliogràfiques: BibTeX. NatBib. Aplicacions per a la gestió de les
referències bibliogràfiques.
• Creació de grans documents: Instruccions.
Competències que es desenvoluparan / Competencias que se desarrollarán
− Conèixer la instal·lació i funcionament de LaTeX.
− Desenvolupar documents científics amb fluïdesa amb aquesta eina.

Criteris i procediment d’avaluació de l’activitat (obligatori) / Criterios y procedimientos de
evaluación de la actividad (obligatorio)
Assistència al 85 % de les hores presencials i superació de les activitats fixades.
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