Formació 2013-2014
Activitats de formació de l'AEIC
Presentació dels cursos
CURS D'ACOMPANYAMENT EN TAC DE L'ESCOLA ELSIENDA DE MONTCADA
REALITZACIÓ: 15 febrer al 31 març de 2014
1. El preu del curs és: 90 € i pels socis, 70 € (només es podrà aplicar la reducció a un dels
cursos que t'inscriguis), una vegada hàgiu omplert la inscripció cal fer immediatament l'ingrés
de la taxa del curs comunicant a "secretariaAEIC@gmail.com" i en quina entitat bancària s'ha
fet, el nom del curs i el de la persona que el realitzarà el curs.
2. El pagament de la taxa del curs es pot realitzar de dues maneres: 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.

Descripció
Codi del curs

REC5100650

Nom del curs

CURS D'ACOMPANYAMENT EN TAC DE L'ESCOLA ELSIENDA
DE MONTCADA

Formador
Tipologia
Hores totals del curs

Víctor Febrer
Telemàtic
30

Dates i horari
Destinataris

Docents de l'escola Elisenda de Montcada

Dificultat

Baixa / Mitjana

Previsió d'assistència

15 (màxim 20)

Lloc web del curs

http://www.aeic.es/

Objectius
Assoliran un o altre en funció dels continguts triats:
•

Assolir competències en l'ús de programari, maquinari i metodologies d'aplicació de les
TAC a l'aula.

•

Elaboració de materials a compatir per a la PDI, amb tutorització i avaluació del formador.

•

Assolir competències en la gestió de la web del centre i en l'edició de blocs.

•

Saber gestionar eines bàsiques en entorn 2.0: la meva xtec i eines google.

•

Coneixement d'eines 2.0 i la seva aplicació a l'aula.

Continguts
Els i les participants triaran un bloc sencer o la meitat de dos blocs:
●

Gestió i edició de la web del centre i de blocs

●

Elaboració tutoritzada de materials per a la PDI (Promethean i Smart)

●

Gestió de continguts i alumnes en thatquiz.

●

Edició multimèdia: vídeo, àudio i retoc fotogràfic.

●

9 eines 2.0 amb diferent tipologia: extensions firefox, escriptoris, línies de temps,
imatge,....

Programari mínim
●

S.O.: qualsevol

●

Navegador FIREFOX

Perfil dels alumnes
Estar en actiu com a mestres durant el curs.

Temporalització
Durada dels cursos del segon trimestre del curs 2011-12 de l'AEIC

Avaluació
El sistema d'avaluació dels participants al curs contempla:
•

El lliurament de totes les tasques (i de la seva correcció si s'escau) en els terminis
marcats, especialment dels dos llibres d'activitats que cal fer

•

Participar en diferents fòrums d'opinió i discussió d'aspectes de bloc triat.

•

Requisit indispensable per obtenir el certificat serà la realització de l'enquesta de final de
curs.
Inscripció: si estàs d'acord amb la descripció clica aquí

