Formació 2012-2013
Activitats de formació de l'AEIC
Iniciació a les eines GOOGLE
Dates d'inscripció: 3 al 23 de juny de 2013 (al final de la descripció del curs hi ha l'enllaç
per realitzar la inscripció)
REALITZACIÓ: de l'1 al 10 de juliol 2013
Si esteu d'acord amb les condicions, per inscriure-us, heu de clicar a l'enllaç que hi ha al
final d'aquest document.
1.

El preu del curs és: 65 € pels no socis. Pels que es donin d'alta ara de soci 50 € i
pels que ja en siguin 40 € (només es podrà aplicar la reducció com a soci a un dels
cursos als quals t'inscriguis). Una vegada hàgiu omplert la inscripció cal fer l'ingrés
de la taxa del curs comunicant a "secretariaAEIC@gmail.com" en quina entitat bancària
s'ha fet, el nom del curs i el de la persona que el realitzarà. Recordeu que s'ha
d'efectuar l'ingrés dins del període 1 al 23 juny de 2013 .

2. El pagament de la taxa del curs i/o de l'alta de soci es pot realitzar de dues
maneres: a) a través del banc Sabadellatlantic amb núm. de compte 0081 5393 40
0001009203. Recordeu que cal posar en el concepte el nom de la persona i el codi
del curs. b) En el compte de la caixa amb el núm: 2100 5796 31 02 00005014 amb
el codi de l'oficina d’Entitat 0 1 3 0 8 6 9 . També es poden fer servir els caixers
automàtics de la caixa amb el número de codi d’Entitat 0 1 3 0 8 6 9.
3. Per donar-se d'alta de soci cal anar a la pàgina principal del portal (www.aeic.xtec.cat)
Si no podeu fer l'ingrés de la taxa del curs dins el període establert, cal que ho
comuniqueu a secretariaAEIC@gmail.com per negociar la data de la seva realització.
Sobretot, si no penseu abonar la taxa, no feu la inscripció, i així, podrem evitar molèsties
innecessàries a tots plegats.

Descripció
Codi del curs REC1020650
Nom del curs Iniciació a les eines GOOGLE
Formador Maria Castanyer Sardà i Anna Castanyer Sardà
Tipologia Telemàtica
Hores totals del curs 20
Plataforma Moodle de l'AEIC

Dates De l'1 al 10 de juliol 2013
Destinataris Professorat no universitari
Grup mínim 20
Web del curs http://www.aeic.es

Objectius generals
1. Avançar cap a una escola més inclusiva.
2. Facilitar la innovació en l'aprenentatge de diverses àrees o matèries.
3. Promoure l'ús educatiu de les TIC a l'aula.
4. Contribuir a la millora personal dels educadors.
5. Contribuir als esforços dels professors a favor de l'ús de les TIC i millorar
l'aprenentatge i adquisició de nous coneixements.

Continguts del curs
Els continguts que es tractaran en aquest curs són:
1. GMAIL

COMPLET: contactes, etiquetes, filtres, comptes, laboratoris i xat.

2. Google

Calendari: calendari personal i compartit

3. Google

Picasa (i picasaweb): publicar i compartir imatges i fotografies

Requisits
●

Connexió a internet 24h.

Criteris d'avaluació
L'avaluació dels participants es basarà en les qualificacions obtingudes en les tasques així
com també en la seva participació al curs.
Com a pre-requisit per obtenir el certificat, es demana als alumnes que participin
activament als fòrums, xats o altres vies de comunicació amb altres estudiants i amb el
formador.
L'entrega de totes les tasques dins dels terminis establerts és condició sine qua non per al
correcte seguiment i assoliment dels continguts.
Inscripció: si estàs d'acord amb la descripció clica aquí

