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V Escola d'Hivern

V Escola d'Hivern
Curs 2015-2016
Com ha fet els darrers anys, 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 25 de gener al 04 de març de 2016.

Cursos
Usar eines de Google Docs a classe
Fotograﬁa bàsica amb Gimp
Moodle I: l'aprenentatge en l'entorn de l'aula virtual
Introducció a la programació de mòbils amb Appinventor2

Preu
Regal bonus descompte de 5€ pels aﬁliats 1).
No aﬁliats: 70€.
Aﬁliats júnior2): 40€. (+ regal bonus 5€) 3)
Aﬁliats sènior4): 30€. (+ regal bonus 5€) 5)
Si sou aﬁliat/da d'ACESC podeu demanar, abans de ﬁnalitzar la matriculació, un bonus descompte de
30€

Matrícula
La matrícula es realitza telemàticament a http://secundaria.info/cursos.php
Inici matriculacions: 18 de desembre de 2015.
Pagament amb targeta de crèdit: ﬁns el 22 de gener de 2016.
Pagament mitjançant ingrés o transferència bancària: ﬁns el 16 de gener de 2016.

Aula virtual
L'accés a l'aula virtual es realitza des de l'Espai Personal (opció Els meus cursos). S'obrirà 24 hores
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abans de l'inici del curs per tal que comproveu que el vostre accés sigui correcte.

Certiﬁcats
Informació sobre l'acreditació de perﬁls professionals
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

1)

, 3) , 5)
S'abonaran a la Caixa del vostre perﬁl i es descomptarà automàticament en posteriors matriculacions
2)

amb menys de sis mesos d'antiguitat
4)

amb més de sis mesos d'antiguitat
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