Formació 2012-2013
Activitats de formació de l'AEIC
Presentació dels cursos
Introducció Al PHP llenguatge de programació web i Drupal gestor de continguts
Dates d'inscripció: 3 al 23 de juny de 2013
Dates de realització del curs: 1 al 15 juliol de 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 REC0010650
Nom del curs Introducció Al PHP llenguatge de programació web i
Drupal gestor de continguts
Formador / Formadora Emili Creus Barbí
Tipologia Telemàtica
Lloc de realització
(presencials i
semipresencials)
Hores totals del curs 30

Dates i horari

1 al 15 de juliol

Persones destinatàries Adreçat a professorat de nivell no universitari de centres
docents de Catalunya
Previsió d'assistència 20
(màx.)
Lloc web del curs http://aeic.xtec.cat

Objectius generals del curs
1. Avançar cap una escola més inclusiva.
2. Facilitar la innovació en la didàctica de les àrees i matèries curriculars.
3. Contribuir a la millora personal del professorat en general.
4. Contribuir a l'esforç dels docents a favor de la seva actualització, millora
professional i adquisició de nous coneixements.
5. Conèixer l'ús del Moodle com a complement de la formació no presencial.
6. Ampliar les formes de relació amb/entre l'alumnat amb l'ús de la plataforma.
7. Conèixer un llenguatge de programació amb possibilitats molt diverses i gratuït.
8. Veure que amb programari lliure o gratuït també es poden aconseguir reultats
notables.
9.

Fer una petita introducció als CMS. Utilitzarem el Drupal

Metodologia del curs
Seguint la planificació del curs, l'alumne mitjançant exercicis molt senzills es va introduint
en el PHP. La majoria dels programes no requerien un alt nivell de programació.
Entre les activitats preparades per fomentar la participació hi haurà un fòrum. En aquest
fòrum tot el grup podrà participar per tal d'esposar els dubtes que li van sorgint i així a part
de resoldre els seus problemes potser hi trobarà la resposta perquè algú ja s'ha trobat
amb el mateix problema.
Cada proposta d'activitat va acompanyada de la documentació prèvia necessària per
familiaritzar-se amb els recursos que es treballaven seguidament.

Material i programari recomanats a l'alumnat
El material i el programari proposat a l'alumnat es creat i/o està basat en programari lliure i
de codi obert i en cas contrari en programes, no sencers, que es poden descarregar
lliurament de la xarxa. En concret:
EL Xampp ( emulador d'un servidor Apache+mysql+php)

Un editor per treballar els programes: Notepad++ o altres com el Maguma studio
Programa de compressió i descompressió de paquets 7-zip;
Un Cms: drupal, que es pot trobar a la seva web.

Temari

•

La base del llenguatge PHP

•

Formularis, recollir i guardar dades

•

Instal·lació d'un portal d'informació: drupal. Publicar una notícia. Crear un usuari.
Instal·lar components nous.

Avaluació
L'avaluació es realitzarà a través del seguiment dels exercicis lliurats. A part del
seguiment constant a través dels fòrums del curs.
Inscripció: si estàs d'acord amb la descripció clica aquí

