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Desenvolupament de webs de centre

Formador:

Ricart Rotllant, Ivan

El curs ensenya, pas a pas, com crear una web orientada a

centres educatius mitjançant programari lliure, d'una

manera ràpida i senzilla i, el que és més important, sense

coneixements previs d'entorns web.

Destinataris

Qualsevol persona vinculada a l'ensenyament que vulgui

aprendre a crear portals web

Requisits

La persona interessada ha de tenir coneixements bàsics del

sistema operatiu Windows o Linux a nivell d'usuari.

No calen coneixements previs de cap llenguatge de

programació ni d'entorns web.

Ciutadania digital i perills d'Internet en

l'adolescència

Formador: Roset Mayals, Roman

Donar a conèixer de forma clara als docents, quins són els

perills reals de navegar per Internet per als adolescents així

com ensenyar diferents mesures per prevenir aquests

perills.

Donar a conèixer els fonaments del concepte ciudadania

digital: la identitat digital, reputació online i convivència en

la xarxa.

Destinataris

Qualsevol persona vinculada a l'ensenyament

Requisits

Coneixements en xarxa socials: novell i mitjà

Disseny d'activitats amb programari lliure per a

l'àrea de Música

Formadora:

Borràs Cristòfol, Esther

L'objectiu del curs és donar a conèixer eines de programari

lliure útils per a desenvolupar activitats tant a l'aula de

Música com a la d'informàtica musical, amb especial

IV Escola d’Estiu ASPEPCSPS
Com ha fet els darrers anys, la Federació ASPEPC·SPS ofereix dins la IV Escola d'Estiu cursos telemàtics de 30 hores de durada

reconeguts pel Departament d'Ensenyament com a activitats incloses en el pla de formació permanent del professorat.

Cursos Telemàtics de 30 hores

Els cursos tindran lloc de l'1 al 15 de

juliol de 2013. (Inscripció del 20 de maig

al 24 de juny)

Requeriment mínim general:

Coneixements de la plataforma Moodle a

nivell d'usuari i utilització de software

lliure.

Cada curs estableix les seves condicions

per a la certificació. Els Certificats

estaran disponibles uns quinze dies

després de la finalització de l'Escola

d'Estiu a la web de la XTEC, a l'apartat

de Formació. Aquells que no disposin

d'un usuari XTEC podran demanar a

l'adreça certificats@secundaria. Més

informació a

http://secundaria.info



atenció al processament d'audio i el

treball amb MIDI i les combinacions

d'ambdós àmbits.

El curs s'orientarà prioritàriament al

voltant de la confecció i disseny

d'activitats d'ensenyament-

aprenentatge complementàries que

ajudin a la comprensió de continguts

fonamentals de la matèria.

Destinataris:

Tot el professorat interessat. Entorn

Window i Linux (no es garanteix el

correcte funcionament de tot el

programari en entorn Mac).

Requisits:

Micro per a gravació.

Salut laboral i prevenció de riscos
laborals
Formadora:

Orteu Guiu, Llúcia

Aquest curs està dissenyat per dotar als

docents d'eines que els permetin

identificar els factors de risc existents

en el seu àmbit de treball, relacionant-

los amb els efectes que provoquen en la

seva salut i fent la proposta de mesures

preventives per evitar-los.

Tot el professorat en general

Requisits:

Cap

"Scratch": una eina per resoldre

problemes, expressar-se,

col·laborar i jugar

Formadora: Zorrilla Díez, Mercedes

Curs telemàtic que té per finalitat

l'ensenyament de la programació

d'ordinadors (videojocs, presentacions,

simulacions) amb l'entorn Scratch.

Destinataris

Professorat de qualsevol nivell

educatiu. És convenient tenir pràctica

en el funcionament bàsic de l'ordinador

i de les seves principals aplicacions, la

navegació per Internet i el servei de

correu electrònic.

Requisits

Estar disposat a participar activament

en el desenvolupament del curs.

Qualificació, competències i

incorporació a la feina

Formadora: López Lorenzo, Miren Itziar

El curs pretén donar les eines al

professorat per conèixer més a fons el

sistema de qualificacions professionals i

les eines que tenen al seu abast per

realitzar l'orientació dels seus alumnes

tant acadèmica, professional com

laboral.

Requisits

Conèixement bàsic de les eines

comunicatives on line: correu

electrònic, adjunció de fitxers. . .

English to go abroad

Formadora: Salgado Blesa, Mònica

Curs on l’estudiant aprendrà recursos

lingüístics i culturals per afrontar amb

eficàcia les situacions comunicatives

més habituals en els viatges i estades

perllongades en països de parla

anglesa. S’oferirà vocabulari específic i

exercicis de comprensió auditiva i

lectora per comprendre les situacions

en context i habituar-se a la pronúncia i

role-plays per afavorir la producció de

llengua apresa.

Persones que tinguin un nivell

intermedi o tercer d'anglès

Requisits

Els participants hauran de tenir un

nivell d'anglès intermedi com a mínim.

Fotografia bàsica amb GIMP

Formador: Casas Torres, Llogari

En aquest curs es fa una revisió de

totes les eines y mecanismes que

permeten fer qualsevol de les

operacions bàsiques que són

necessaries conèixer per poder

treballar en imatges digitals.

Destinataris

Persones sense coneixements de

programes de retoc d'imatges o que

vulguin ampliar i/o refrescar els seus

coneixements de GIMP.

Requisits

Sense requisits previs

Moodle I: l'aprenentatge en

entorn d'aula virtual

Formador: Guerrero Hernàndez,

Guillermo

Introducció a les tècniques TIC

utilitzant la plataforma Moodle.

Destinataris

Tot professorat de qualsevol nivell

educatiu que vulgui aproximar-se a

l'educatiu en entorn d'aula virtual i la

utilització de Moodle.

Requisits

Tot el software necessari serà indexat o

lliurat durant el curs. Es potenciarà el

software lliure en l'entorn de aula

virtual.

Per a fer aquest curs cal tenir un

coneixement bàsic de les TIC: ús

d'Internet, processador de textos,

correu electrònic, maneig de fitxers i

directoris. Es recomana l'ús de

software lliure tant en el SS.OO com en

les aplicacions ofimàtiques.

Programas de la Acción

Educativa española en el

Exterior

Formador: Pujol Llop, Mario

El curs fa un repàs de les diferents

opcions que les Administracions

educatives, tant estatals com

autonòmiques, així com altres

institucions presenten per a treballar o

ampliar la formació com a docents a

l’estranger. Descriu els programes

existents, les seves característiques i

condicions, i la institució que les

proposa.

Destinataris

Estudiants universitaris dels darrers

cursos, mestres i professors, siguin

funcionaris interessats en conèixer les

opcions existents per a treballar o

seguir la seva formació a l’estranger.

Requisits

Coneixements bàsics de informàtica per

poder treballar a l’entorn Moodle.

Termini d'inscripció

De 20 de maig a 24 de juny

La matrícula es realitzarà telemàticament a http://secundaria.info
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