Núm.161. Desembre de 2016

V ESCOLA D’HIVERN
Com ha fet els darrers anys, el Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps)
ofereix, dins l'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 23 de gener al 3 de
març de 2017.

Innovate your English. Different ways to
get ahead
En aquest curs, el professorat
explorarà i refrescarà
alguns dels apartats del
vocabulari i de la gramàtica
més usuals per a la pràctica de
l'anglès, alhora que
reflexionarà sobre els orígens
de la llengua anglesa i la seva
rellevància avui en dia. Farà d’una necessitat acadèmica una experiència més personal i agradable.

Business English
En aquest curs es mostren
diferents tècniques per a
desenvolupar-se en un
ambient de negocis en
anglès: des de fer un
currículum, una entrevista de
treball o presentar un producte
propi, als àpats de negocis i la
socialització amb nous
companys o clients. També es tractaran temes
relacionats amb el món empresarial com són les
multinacionals, la banca i el rol de la dona dintre de
l'empresa.

Producció de recursos audiovisuals per
a l’aula
El curs tractarà de familiaritzar
el professorat amb els mitjans
tècnics disponibles als centres
per a la realització de
productes audiovisuals. Es
tracta d'afavorir la competència
digital en aquest domini i
fomentar la seva utilització com
a recurs i eina comunicativa, didàctica o tecnològica
a l'aula.

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

Preparem la programació didàctica (i revisem-la)

Fotografia bàsica amb Gimp

Preparació de la
programació didàctica, tot
recollint els continguts de la normativa i adreçant-la
preferiblement a l'alumnat d'un
centre real o, en el seu defecte,
a un centre fictici
convenientment contextualitzat
amb paràmetres realistes.

Introducció a les tècniques TIC
utilitzant la plataforma Moodle.

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

V Escola d’Hivern del Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps)
Cursos telemàtics de 30 hores de durada.
Els cursos tindran lloc del 23 de gener al 3 de març de 2017.
Requeriment mínim general: coneixement a nivell d’usuari de la plataforma Moodle.
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 després de la finalització del curs a la web de la XTEC:
http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/la-meva-formacio/els-meus-certificats/.
Aquells que no disposin d'un usuari XTEC podran demanar la certificació en paper al nostre
Centre d'Atenció al Professorat (http://secundaria.cat/suport).

Preus

• No afiliats: 70€
• Afiliats amb menys de sis mesos d’antiguitat (afiliat júnior): 40€
• Afiliats amb més de sis mesos d’antiguitat (afiliat sènior): 30€

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

Inici matriculacions: 12 de desembre de 2016.

• Pagament amb targeta de crèdit: fins el 19 de gener de 2017.
• Pagament mitjançant ingrés o transferència bancària: fins el 13 de gener de
2017.

