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Cursos Telemàtics de 30 hores

Fotogràfia bàsica amb GIMP
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.

GIMP a fons
Aquest és un curs d'aprofundiment en el qual s'ensenya a
treballar les imatges digitals amb procediments avançats.

Advance your English
El curs tracta temes de la vida
quotidiana però amb un
enfocament avançat, potenciant
i fomentant l' ús d' estructures i
vocabulari pròpies d' aquest
nivell. Els mòduls inclouran
textos per llegir, vídeos per
reflexionar-hi així com vocabulari i idees pràctiques per
afavorir la conversa al voltant d' aquests temes.

English to go abroad.
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.

Programas de la Acción
Educativa española en el
Exterior
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.

Usar eines de Google Docs (i altres) a classe
Sabies que hi ha un paquet
d'ofimàtica que tu i els teus
alumnes podeu usar
simplement connectant-vos a
una pàgina web? I que a més a
més pots fer que els alumnes
presentin els seus treballs en
aquest entorn i que pots
corregir els seus treballs i fer comentaris al damunt en el
mateix moment que estan escrivint? No t'agradaria veure
tots els retocs que ha fet un alumne en un treball? Vols
muntar una pàgina web de la classe i no saps com? Vols que
els teus alumnes facin un portafoli digital? En aquest curs
aprofundirem sobre les eines de Google (encara que també
veurem altres alternatives web) per a introduir-les en la
pràctica diària de la nostra aula.

S'aconsella no inscriure's en els dos nivells de Moodle
alhora
Moodle I: l'aprenentatge en entorn d'aula virtual
Introducció a les tècniques TIC utilitzant la plataforma
Moodle.
Moodle II: Dinamització d'aula virtual
Introducció a les tècniques TIC utilitzant la plataforma
Moodle.

Com ha fet els darrers anys, la Federació ASPEPC·SPS ofereix dins la II Escola d'Hivern cursos telemàtics de 30 hores de durada
reconeguts pel Departament d'Ensenyament com a activitats incloses en el pla de formació permanent del professorat. Els cursos
tindran lloc del 21 de gener al 28 de febrer de 2013.
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Els cursos tindran lloc del 21 de gener al 28 de febrer de 2013.

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'Hivern 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.info la certificació en paper
a partir del 15 de març de 2013.

El preu dels cursos serà:

- No afiliats: 70 euros.

- Afiliats amb menys de sis mesos d'antiguitat (afiliats júnior): 40 euros.

- Afiliats amb més de sis mesos d'antiguitat (afiliats sènior): 30 euros.

Matrícula

Pagament amb targeta de crèdit:

A partir d'1 de desembre de 2012 fins el 6 de gener de 2013

Pagament mitjançant ingrés o transferència bancària:

A partir d'1 de desembre de 2012 fins el 21 de desembre de 2013

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

Certificacions
Tots els cursos estan reconeguts pel Departament d'Educació com a Activitats de Formació Permanent.

Cada curs estableix les seves condicions per a la certificació. Els Certificats estaran disponibles a la
finalització de l'Escola d'Hivern a la web de la XTEC, a l'apartat de Formació. Aquells que no disposin d'un
usuari XTEC podran demanar la Certificació en paper a partir del 15 de març de 2013.




