Activitats de formació de l'AEIC
Presentació del curs:
Competència digital en Moodle i Programari lliure (nivell inicial)
Moodle (bàsic) i Programari lliure: competències digitals per a la construcció d’un Entorn
Personal d’Aprenentatge (E.P.A.)
Dates de realització del curs: del 15 octubre al 28 novembre de 2014
1. El curs 30 hores, el preu és de 90€ i 60€, pels no socis i pels socis, respectivament.
2. Una vegada hàgiu omplert la inscripció, tot seguit indiqueu la data de l'ingrés de la taxa del
curs, a "secretariaAEIC@gmail.com" el nom i el codi del curs, el de la persona que el
realitzarà.
3. El pagament de la taxa del curs s'ha de realitzar a través del banc Sabadellatlantic
amb núm. de compte IBAN:ES98-0081- 5393-40-0001009203. La reducció pel fet de
ser soci és aplicable a TOTS els cursos inscrits.
Per inscriure's, cliqueu a sobre del curs que us interessi i, al final de la descripció del
mateix, hi trobareu l'enllaç per a fer-la.

Descripció

Codi del curs REC3000650
Nom del curs Moodle (bàsic) i Programari lliure: competències digitals
per a la construcció d’un Entorn Personal
d’Aprenentatge (E.P.A.)
Formador / Formadora Joan Canet
Tipologia Telemàtic
Hores totals del curs Certificades 30
Persones destinatàries Professorat de nivell no universitari de centres docents de
Catalunya
Previsió d'assistents

15 (màx 20)

Objectius generals


Perseverar en la formació del professorat, en l'aplicació de les noves tecnologies
en Programari Lliure per poder ajudar el docent a configurar-se una Identitat digital
que li permeti construir un Entorn Personal d’Aprenentatge (E.P.A.) davant les
noves exigències en la seva tasca del dia dia i animar-lo a que continuï actualitzantse en l’aprenentatge, de manera permanent



Aconseguir que el docent pugui avançar de manera senzilla, de no saber res de
Moodle i de programari lliure, a construir la seva primera U.D. dins Moodle.












Introducció a la comprensió de la interfície d'usuari Moodle i les seves possibilitats
educatives en funció del centre d'interessos i identitat digital de cada usuari i en el
marc de les competències bàsiques digitals.
Iniciar-se en l'aprenentatge col·laboratiu a la xarxa i veure'n la utilitat i usos.
Aplicar progressivament pràctiques reals a l'aula a l'entorn de treball Moodle en el
marc de l’Entorn Personal d’Aprenentatge
Utilitzar els recursos i activitats bàsiques a Moodle dins la tasca docent.
ESPECÍFICS:
Ensenyar a descarregar i usar el programari (lliure) i normalitzar-ne el seu ús.
Entendre i assumir els rols dels permisos a Moodle per a professor i alumne.
Dissenyar i crear cursos i gestionar-ne la dinàmica actualitzant-ne el contingut.
Acostumar a avaluar amb Moodle i fer retroacció contínua amb els alumnes.

Continguts, metodologia i temporalització del curs
L’objectiu d’aquest curs és per complir amb la competència bàsica de ciutadania,
hàbits, civisme i identitat digital (9,10,11) per a preparar el docent perquè
esdevingui un ciutadà o ciutadana competent i responsable en l’ús dels recursos
digitals, respectuós de la legislació vigent i de la propietat intel·lectual, i que al
mateix temps utilitzi mesures adequades per garantir la seva identitat digital de
forma segura.
Es pretén alhora que disposi de recursos suficients per continuar el seu
aprenentatge permanent i que participi de les accions que, com a ciutadà i
ciutadana, la societat li ofereixi.
Pel que fa a la valoració dels múltiples tipus de continguts i recursos que la xarxa
ofereix, convé que, en acabar el curs el docent disposi de suficients mecanismes
per valorar-ne, de forma crítica, la idoneïtat en funció de les intencions prèvies en
cada cas i, amb el seu ús, actuï com un ciutadà o ciutadana partícip i integrat en el
seu entorn.
Requeriments:
El curs, com tots els de l' Associació, utilitza programari lliure accessible al Web.
1. El navegador Firefox (http://www.softcatala.org);
2. El processador de text LibreOffice (http://www.softcatala.org);
3. L'àudio-video Real Player (http://es.real.com/) o l'VLC media player
(http://www.softcatala.org);
4. Un fotografiador de pantalla (http://www.gadwin.com/printscreen/)
5. Un compressor i descompressor de fitxers 7-zip:
(http://www.softcatala.org/wiki/Categoria:Rebost_Utilitats)
Ocasionalment:
6. L'Audacity (http://audacity.sourceforge.net);
7. El Gimp (http://www.sofctatala.org);
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Criteris d’Avaluació
L'avaluació dels participants es farà tot avançant, sobre els lliuraments de tasques
obligatòries cada dos dies a partir de les qualificacions obtingudes en elles, i la
participació als fòrums i al xat que s'aniran introduint al llarg del curs.
Hi haurà unes tasques bàsiques d'objectius mínims que s'hauran d'haver assolit
de manera suficient i necessària. En especial, l'alumne, al final del curs haurà de:
1) haver confegit correctament un perfil propi al Moodle.
2) haver col·laborat regularment amb els companys tot interactuant amb ells amb
les eines fòrum del Moodle. L'activitat presencial del xat és d'obligada participació.
3) saber gestionar al menys tres recursos: etiqueta, penjar un fitxer i organitzar-lo
en carpetes i penjar un vídeo-imatge-so.
4) saber dissenyar al menys tres activitats: tasca en línia i fora de línia, fòrum, i al
menys una activitat col·laborativa tipus wiki, glossari o diari.
5) haver donat forma a una Unitat Didàctica senzilla dins l'espai de pràctiques de
l'AEIC amb materials propis reals que li serveixin per simular el què farà al Moodle
del seu centre de treball.
6) haver donat d'alta usuaris reals amb permisos diferenciats al curs de pràctiques.
7) haver creat una escala de qualificació útil i haver fet avaluació i retroacció
d'alguna tasca posada als companys/-es del curs, al menys, una vegada.
8) El curs romandrà obert fins el dia 28 de novembre per si algú necessita acabar
de trametre les tasques corresponents.
Caldrà que cada participant revisi/modifiqui el que el formador vagi indicant. La feina
del curs es donarà per acabada un cop el formador ho comuniqui a cada alumne
individualment.
Arribat aquest moment, el formador confirmarà a l'alumne la certificació del curs.

Inscripció: si estàs d'acord amb la descripció clica aquí

