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Activitat: REC9020650 Curs de creació de continguts digitals web amb Joomla!
Període: 2014-2015
Entrada:

Modalitat:
Nivell:
Calendari:
Horari:
Places:
Hores:
Lloc:
Matrícula:

Curs telemàtic
Primària / Secundària
Del 1 juliol al 15 de juliol 2015
De :h a :h
20
30
A distància
45 Socis, 60 no socis

Organització: El cus s'organitza en temaris de una setmana de durada, al final del qual, els alumnes han d'entregar activitats que conformaran el
mateix temari i que avaluaran la correcte comprensió dels continguts. Al mateix temps, durant la setmana, es creen espais de debat sobre el mateix
temari o relacionat que són de participació obligatòria i que junt amb l'entrega d'activitats durant els terminis establerts i el correcte seguiment,
conformen la certificació o no de l'alumne.
Descripció:

Aquest és un curs destinat a que els docents tinguin una visió introductòria a la creació de continguts digitals web amb
la plataforma CMS Joomla!. En aquest curs, l'alumne veurà com crear continguts (temari, documentació,...etc) en
format web i com penjar-ho a la xarxa (tant intranet, com internet)

Destinataris:

Professorat de primària, secundària obligatòria i formació professional (veure l'apartat nivell de l'encapçalament)

Objectius

-Instal·lació de Joomla CMS en un sistema LAMP (Linux, Windows, MAC)
-Estructura de Joomla I
-Estructura de Joomla II: JED
-Saber utlitzar el Joomla! per a crear una web bàsica del centre.
-Disseny de posicionament i contingut
-Saber les extensions recomanades i millors pràctiques.

Continguts:

Tema 1: Instal·lació de Joomla CMS en un sistema LAMP (Linux, Windows, MAC)
Què és Joomla
Per a què serveix
Comparativa CMS
Instalació de Joomla
Pre-requisits LAMP
Ubuntu
Mac
Windows
Tema 2: Estructura de Joomla I
Backend o frontend del CMS
Articles i categories
Menús
Extensions
Components, Mòduls i plugins
Templates
Idiomes
Tema 3: Estructura de Joomla II: JED
Estructura de directoris
JED
JED:Components
JED:Mòduls
JED:Templates
Tema 4: Saber utlitzar el Joomla! per a crear una web bàsica del centre
Tipus de Web
Tria de template
Adaptació de template
Elements bàsics de disseny
Treball de CSS
Tema 5: Disseny de posicionament i contingut
Posicions de contiguts dins de la template
Per defecte sense extensions
Amb extensions
Tema 6: Extensions recomanades i millors pràctiques
K2
Easyblog
Custom html advanced
MijoSEF
exTplorer
Gantry
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Pla d'avaluació:
Avaluació general
1. Dins l'entorn Moodle, estan pautats un exemple i un o més exercicis sobre
l'edició d'imatges digitals per cada un dels apartats dels continguts anteriorment
anomenats. Aquests exercicis, anomenats tasques, caldrà que l'alumnat els vagi
lliurant dins l'espai temporal marcat.
2. La qualificació de cada una de les tasques s'anirà fent a mesura que aquestes es
vagin lliurant al formador, seguint la pauta temporal marcada com a referència. I
caldrà que cada participant revisi/modifiqui el que el formador vag indicant. Un cop
la revisió sigui positiva, el formador anotarà la qualificació com a vàlida.
3. La darrera tasca, obligatòria, consistirà en l'edició d'una imatge final, el retoc i
millora d'una foto, seguint les pautes del tutor, en la que s'utilitzaran una bona part
de les eines apresses.
4. La feina del curs es donarà per acabada un cop el formador ho comuniqui a cada
alumne individualment.
Quan al ritme de connexió del formador al curs de Moodle per la consulta, correcció
i participacions als fòrums serà, mínim d'un cop al dia entre setmana i un cop pel
cap de setmana.
Avaluació específica
Activitats Tema 1: Introducció als CMS i instal·lació de Joomla
Criteris d’avaluació: Es demana la correcte instal·lació de Joomla! en un
Activitats Tema 2: Estructura de Joomla I
Criteris d’avaluació: Es demana la correcta utilització del panell de control per
Activitats Tema 3: Estructura de Joomla II
Criteris d’avaluació: Es demana la correcte utilització de les extensions, aprendre
Activitats Tema 4: Projecte continguts digitals amb Joomla al centre
Criteris d’avaluació: Es comença la pràctica utilització dels continguts vistos fins ara
sistema LAMP dins del ordinador de cada docent accedir a les diferents parts del CMS
els diferents tipus i usos i navegar per el JED i que permeten la creació de continguts digitals amb Joomla
per a ús docent.
Activitats Tema 5: Posicionament i Continguts
Criteris d’avaluació: Es demana entendre el poscionament dintre de les plantilles
Activitats Tema 6: Extensions populars recomandes
Criteris d’avaluació: Es demana el correcte ús i aplicació de les diferents
on el nostra contingut del CMS es pot mostrar. extensions analitzades en aquest tema.
Certificació:

Per tal d'obtenir el certificat del curs s’ha d’haver seguit la metodologia del curs i assolits els requisits mínims
d’avaluació esmentats en el pla d’avaluació.
Aquests mínims són:
-Haver entregat i participat en un mínim d’un 80% de les activitats proposades pel formador i que
conformen el pla d’avaluació.
-Haver omplert i entregat l’enquesta final de grau de satisfacció.

Inscripció: si estàs d'acord amb la descripció clica

aquí

