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V Escola d'Estiu d'ASPEPC·SPS
Cursos telemàtics  reconeguts pel Departament d'Ensenyament

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 30 de juny al 14 de
juliol de 2014. 

Requisits generals dels participants:
coneixements a nivell d'usuari de la plataforma
Moodle.

Preu

• No afiliats: 70€.

• Afiliats júnior (menys de sis mesos
d'antiguitat): 40€.

• Afiliats sènior (més de sis mesos
d'antiguitat): 30€. 

Si sou afiliat/da d'ACESC podeu demanar un
bonus descompte de 30€ a 
pagaments@secundaria.info 

Matrícula

La matrícula es realitza telemàticament a 
http://secundaria.info/cursos.php 

Inici del període d'inscripcions: 26 de maig de
2014 

Finalització del període d'inscripcions:

• Pagament amb targeta de crèdit: fins el
25 de juny de 2014. 

• Pagament mitjançant ingrés o
transferència bancària: fins el 20 de juny
de 2014
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Relació de cursos

Usar eines de Google Docs (i altres) a classe

L'objectiu del curs és que els docents tinguin una idea exacte i una opinió crítica sobre l'ús de les
eines del núvol de Google i d'altres equivalent: processadors de text, fulls de càlcul, presentacions i
llocs web. Vegin les avantatges i els seus inconvenients. 

Programes educatius europeus

El curs proposa una introducció als programes educatius europeus com eTwinnig i Erasmus + que
promouen la formació i el intercanvi, tant del professorat com de l'alumnat, a fi que el professorat
pugui fer una exploració personalitzada a partir dels seus interessos i situació professional. El curs es
completa  amb les  opcions  de  formació  i  treball  que  ofereixen  altres  organismes  oficials  com el
Ministerio de Educación.

Fotografia bàsica amb Gimp

En aquest curs es fa una revisió de totes les eines i mecanismes que permeten de fer qualsevol de les
operacions bàsiques que cal conèixer per a poder treballar amb imatges digitals. 

Fotomuntatges amb Gimp

Curs orientat a l'aprofundiment de les eines que permeten fer qualsevol operació avançada en el
treball amb imatges digitals. 

Desenvolupament de webs de centre

Desenvolupament de webs de centre és un curs que permet al professorat crear entorns web d'una
manera ràpida i fàcil. Els continguts estan enfocats a preparar un espai web de centre on tota la
comunitat educativa podrà accedir als diferents recursos. 

Moodle I: l'aprenentatge en l'entorn de l'aula virtual

Introducció a les tècniques TIC utilitzant la plataforma Moodle. 

Introducció a la programació de mòbils amb Appinventor2

A  partir  de  6  mini-projectes,  el  curs  mostra  com  aprofitar  continguts  transversals  (  Ciències
Experimentals,  Tecnologia,  Música,  Plàstica,  Llengües,  Idioma,  Matemàtiques,  etc)  per  generar
anàlisi,  disseny  i  desenvolupament  de  solucions  sota  una  plataforma  de  programació  com  és
Appinventor, generant com a resultat 6 apps's Android creades pels propis usuaris. 

British Life and Culture

En aquest curs, el professorat coneixerà els aspectes més rellevants de la cultura britànica que li
serviran per  entendre-la  millor,  establir  connexions  amb la  nostra  cultura  i  transmetre-la  al  seu
alumnat per mitjà d' anècdotes o activitats curriculars. 

Teen World - Get to know your students better!

Curs on el professorat practicarà i refrescarà el seu anglès, alhora que pot reflexionar sobre els seus
alumnes, obtenir idees per a aplicar a les seves classes i crear activitats que siguin significatives i
motivadores. 

Certificats

Cada  curs  estableix  les  seves  condicions  per  a  la  certificació.  Els  certificats  estaran
disponibles després de la finalització del curs a la web de la XTEC, a l'apartat de Formació.
Aquells  que  no  disposin  d'un  usuari  podran  demanar  la  certificació  en  paper  a
certificats@secundaria.info.
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