Núm.149. Abril de 2016

VII ESCOLA D'ESTIU
De 22 de juny a 11 de juliol
(Cursos telemàtics de 30h. reconeguts pel Departament)

CURSOS
Vols preparar-te per a futures oposicions?
•

Preparem la programació didàctica (i revisem-la)
Lectura i comprensió de la normativa curricular, tot fent un primer esbós o esquema
de la distribució per cursos d'allò que versemblantment resulta assenyat de fer en els
diferents nivells, i amb una estratègia de programació en “espiral” o focalitzant-la de
manera cada cop més concreta en cada curs.

•

Bones pràctiques contrastades per a la millora de l’aprenentatge a l’aula
Coneixement, difusió, adequació i desenvolupament de diferents marcs didàctics i
el foment de la generació d'altres, si s'escau, així com de pràctiques docents acreditades que hagin mostrat la seva eficàcia.

Necessites estar al dia?
•

Usar eines de Google Docs a classe
L'objectiu del curs és que els docents tinguin una idea exacta i una opinió crítica sobre l'ús de les eines del núvol de Google i d'altres equivalents: processadors de text,
fulls de càlcul, presentacions i llocs web.

•

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.

•

Ciutadania digital i perills d'Internet en l'adolescència
Així com existeix una educació vial independentment del fet d’adquirir les competències per aprendre a conduir, també és diferent adquirir competències digitals i una
educació per a la ciutadania digital. En el nostre cas, aquest curs tracta sobre com
conviure en el món digital amb coneixement dels perills i conseqüències que poden
existir a través d’aquest mitjà: la navegació segura, la petjada digital, la reputació de
l’individu, les agressions que podem rebre, etc.

•

Innovate your English. Different ways to get ahead
Curs orientat a explorar, aprofundir i refrescar alguns dels apartats del vocabulari i
de la gramàtica més útils per a la pràctica del seu anglès: False Friends, condicionals, Phrasal verbs...

T'agradaria incorporar altres eines a la teva tasca?
•

Moodle I: l'aprenentatge en entorn d'aula virtual
Introducció a les tècniques TIC utilitzant la plataforma Moodle.

•

Producció de recursos audiovisuals per a l'aula
Curs dirigit a familiaritzar-nos amb els mitjans tècnics disponibles als centres per a
la realització de productes audiovisuals. Es tracta de fomentar la seva utilització
com a recurs i eina comunicativa, didàctica o tecnològica a l'aula.

•

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.

Preu

• No afiliats: 70€.
• Afiliats júnior (menys de 6 mesos d'antiguitat): 40€
• Afiliats sènior (més de 12 mesos d'antiguitat): 30€
Matrícula
La matrícula es realitza telemàticament a http://secundaria.info/cursos.php
Inici matriculacions: 10 de maig

• Pagament amb targeta de crèdit: fins el 19 de juny de 2016.
• Pagament mitjançant ingrés o transferència bancària: fins el 15 de juny de 2016.

http://secundaria.info
http://facebook.com/escoladestiu2016

