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III Escola d'Estiu organitzada per
ASPEPC·SPS

Cursos telemàtics de 30 hores
homologats pel Departament

d'Ensenyament.
De l'1 al 14 de juliol

Requisit mínim general: coneixements de la plataforma Moodle a nivell d'usuari.

Relació de cursos (30 hores):

• Fotografia Bàsica amb Gimp. 
Destinataris: persones sense coneixements de programes de retoc d'imatges o que vulguin 
ampliar i/o refrescar els seus coneixements de GIMP. 

• Desenvolupament de webs de centre. 

Destinataris: qualsevol persona vinculada a l'ensenyament que vulgui aprendre a crear 
portals web. 

• How do you do? A course on British culture  

Destinataris: tothom qui estigui interessat en la llengua anglesa i la seva cultura. Es necessita 
un nivell pre-intermedi d'anglès com a mínim.

• Moodle I: l'aprenentatge en entorn d'aula virtual

Destinataris: professors de qualsevol nivell i matèria.  S'aconsella no inscriure's en els dos 
nivells de Moodle a l'hora. 

• Moodle II: Dinamització d'aula virtual

Destinataris: professors de qualsevol nivell i matèria amb coneixements previs de Moodle o 
haver realitzat el curs de nivell I. S'aconsella no inscriure's en els dos nivells de Moodle a 
l'hora. 
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• Disseny d'activitats amb programari lliure per a l'àrea de Música.

Destinataris: Tot el professorat interessat en el programari lliure de música. Entorn preferent: 
Windows i Linux (no es garanteix el correcte funcionament en Mac tot i que hi ha versions 
aptes dels programes que es faran servir).

• La direcció participativa i sostenible d'un centre de secundària. 

Destinataris: professors de secundària en general.

• Prevenció de riscos laborals. Conceptes bàsics i contextualització per 
sectors. 

Destinataris: professorat de Cicles formatius i de secundària en general.

• Usar eines de Google Docs (i altres) en classe.

Destinataris: mestres i professors en general.

• Qualificació, competències i incorporació a la feina.

Destinataris:  professorat  de  qualsevol  nivell  educatiu  en  el  que  es  desenvolupin  tasques 
d'orientació a l'alumnat tant per la seva incorporació a la feina, l'assessorament en l'itinerari 
formatiu i el coneixement de programes com l'ACREDITA'T.

• Programas de la acción educativa española en el exterior.

Destinataris: professors interessats en conèixer les possibilitats de treball i formació a 
l’estranger.

Període d'inscripció i matrícula (únicament telemàtica):
Del 2 al 24 de juny a http://secundaria.info/cursos.php

Preus
- 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.

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 unes 
dues setmanes després de la finalització de l'Escola d'Estiu 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 
de l'1 de setembre de 2012.
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