Formació 2012-2013
Activitats de formació de l'AEIC
Presentació de ..
Ensenyant des del núvol(Eines i aplicacions d'Internet per a mestres i alumnes)
Dates d'inscripció:20 desembre de 2012 al 5 febrer de 2013 (al final de la descripció del curs hi ha
l'enllaç per realitzar la inscripció)
REALITZACIÓ: des del 15 febrer al 30 març 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.
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 preinscripció, així, podrem evitar molèsties
innecessàries per a tots plegats.
(Tingueu present que el preu no és el mateix en tots els cursos). Moltes gràcies
1. El preu del curs és: 70 € i pels socis, 50 € (només es podrà aplicar la reducció a un dels cursos
que t'inscriguis si estàs al corrent de la quota 2013), 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. Recordeu que
s'ha d'efectuar l'ingrés dins del període 5 de gener al 5 de febrer de 2013 .
2. El pagament de la taxa del curs i/o 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) si es vol fer servir els caixers automàtics de la caixa amb el número de codi d’Entitat
0 1 3 0 8 6 9 cal també, posar en el concepte el nom de la persona i el codi del curs.

Descripció
Codi del curs

REC5010650

Nom del curs Ensenyant des del núvol(Eines i aplicacions d'Internet per a mestres
i alumnes)
Formador
Tipologia
Hores totals del curs

Víctor Febrer
Telemàtic
30

Dates
Destinataris

des del 15 febrer al 30 març de 2013
Qualsevol ensenyant de qualsevol nivell educatiu i àrea no
universitaris

Dificultat

Fàcil / Mitjana

Previsió d'assistència

15 (màxim 20)

Lloc web del curs

http://www.aeic.es/

Orientació del curs i Objectius
En el curs oferim una bona quantitat d'eines i aplicacions
•

per treballar directament en el núvol (la web),

•

o bé per a poder editar i penjar materials preparats des de qualsevol ordinador i sistema
operatiu.

Des del curs oferirem una explicació i orientació de treball de cadascuna d'aquestes eines. Entre
tots i totes col·laborarem per descobrir i compartir en els fòrums del curs les seves potencialitats
en la nostra tasca educativa.

Programari mínim
●

Qualsevol sistema operatiu

●

Navegador FIREFOX

●

Java i Flash actualitzats

Desenvolupament
Els participants podreu escollir 8 eines a partir d'aquest dos paràmetres:
•

que no conegueu o conegueu poc,

•

que us puguin ser de profit per l'àrea i nivell en què esteu especialitzats.

També haureu de treballar tots la potencialitat d'algunes extensions del navegador FIREFOX.
●

FIREFOX i les seves extensions

●

CREACIÓ ARTÍSTICA

●

SERVEIS DE CARREGA, CERCA IO
DESCÀRREGA DE VÍDEO.

●

CONEIXEMENT DEL MEDI I NAVEGACIÓ
PER LA TERRA

●

EDICIÓ I CONVERSIÓ FORMAL DE TEXT

●

BANCS DE RECURSOS MULTIMÈDIA

●

SERVEIS DE CARREGA, CERCA IO
DESCÀRREGA D'IMATGE FIXA

●

DISCOS I COMPARTICIÓ D'ARXIUS EN EL
NÚVOL

●

EDICIÓ DE PRESENTACIONS

●

MAPES CONCEPTUALS

●

ELABORACIÓ DE CÒMICS

●

QÜESTIONARIS I FITXES

●

CERCADORS REFINAT I CONCEPTUALS

●

MÚSICA+ VIDEO

●

LA MEVA XTEC

Exemples d'eines: Youtube, Dilandau, Isuu, Fliis, Pixton, Slide, Min.us, Bubbl, Horloge

* ATENCIÓ: NO TRACTAREM LES EINES GOOGLE, JA QUE ESTAN DESENVOLUPADES EN
ALTRES DOS CURSOS DE L'AEIC
Perfil dels alumnes
Cal que els i les participants acompliu aquests requisits mínims:
●

Navegar sense problemes

●

Carregar, descarregar i recuperar arxius

●

Mínim coneixement de l'anglès per a accedir
i registrar-se en pàgines

●

Poder accedir a FIREFOX almenys en dos
ordinadors diferents

Temporalització
En el marc del segon trimestre del curs 2012-2013 l'escola d'estiu, aquest curs es circumscriu a
les següents dates: 15 febrer al 30 de març
Avaluació
El sistema d'avaluació dels participants al curs contempla:
•

El lliurament de les 9 tasques, normalment una captura de pantalla o una adreça d'accés a
l'eina web que hagueu fet servir

•

Participar en del fòrum almenys una vegada per tasca, comentant aspectes sobre l'eina
treballada, donant idees per al seu aprofitament a l'aula o suggerint eines similars

•

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

