Formació 2012-2013
Activitats de formació de l'AEIC
Presentació del curs
Moodle a l'aula, nivell inicial en Programari Lliure
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: 60 € i pels socis, 40 € (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 REC3010650
Preu del curs 60 € els no socis i 40 €
Nom del curs Moodle a l'aula, nivell inicial en Programari Lliure
Formador / Formadora Joan Canet, Carles Miró
Tipologia Telemàtic
Hores totals del curs Certificades 30

Dates

REALITZACIÓ: des del 15 febrer al 30 març de 2013

Persones destinatàries Professorat de nivell no universitari de centres docents de
Catalunya
Previsió d'assistència 15 (màx 20)
(màx.)
Lloc web del curs http://www.aeic.es/

Obectius generals del curs i prerequisits
1. Perseverar en la formació del professorat, en l'aplicació de les noves tecnologies
en Programari Lliure per poder ajudar el professorat que continuï actualitzant-se
davant les noves exigències en la seva tasca del dia dia.
2. Seguir avançant cap a una escola més solidària.
3. Continuar introduint la innovació del 2.0 a les aules des d'un punt de vista
currícular.
4. Continuar fomentant el treball col·laboratiu per ajudar al'adaptació de les TAC a i
l'aula i, sobretot, fer la vida més fàcil al responsable de dur a terme la introducció
d'aquests nous reptes al centres.
Objectius de les sessions presencials i telemàtiques.


L'objectiu específic que un docent aconsegueixi, amb uns primers passets
molt senzills, anar des de no saber res de Moodle i de programari lliure, a
construir la seva primera Unitat didàctica dins Moodle.



Introducció a la comprensió de la interfície d'usuari Moodle.



Iniciar-se en l'aprenentatge col·laboratiu a la xarxa.



Ensenyar a descarregar i usar el programari (lliure) necessari per alcurs.



Utilitzar els recursos i activitats bàsiques a Moodle



Entendre i assumir els diferents rols dels permisos Moodle



Penjar recursos, crear cursos i gestionar-los.

Metodologia del curs
A) Introducció, explicació de la metodologia del curs, de la interfície Moodle,
normes d'ús de l'eina, descàrrega dels programes indispensables, edició de perfil i
ús dels fòrums i tasques.
B) Ús bàsic dels programes Mozilla Firefox, Gimp i Open office i dels arxius
pdf. Ensenyar a trametre tasques i respondre als fòrums. Coneixement i projecció
de les eines col·laboratives: la wiki, el diari i el xat.
C) Activar l'edició del curs: penjar fitxers, gestionar paràmetres del curs,
organitzar continguts i fer unitats didàctiques.

D) Entendre, gestionar rols d'usuaris, donar d'alta usuaris i fer grups de
diversitat. Assumir i practicar els canvis de rol.
E) Conèixer i utilitzar els recursos multimèdia de la Web i optimizar-los amb
Moodle.
Cadascuna de les unitats del curs disposarà de material formatiu, en format
PDF o vinculat al bloc de la unitat. En cada unitat hi haurà un fòrum dedicat al tema
per a la resolució deproblemes d'estudi i pràctica. Amb cada unitat hi haurà
elaboració de continguts i lliuraments de tasques concretes cada dos dies fixats
dintre de la durada del curs. La participació als fòrums és una part indispensable i
molt important del curs ja que facilita tant els aclariments en temes com la
retroacció i la millora de la comunicació entre tots els participants al curs. L'activitat
presencial del xat és d'obligada participació.
El treball metodològic d'aquests aspectes és el que requereix cada un dels
punts que esmentem i es farà en tot moment de manera eminentment pràctica, a
través de la tramesa constant de tasques concretes recolzades amb exemples
escrits, imatges, vídeos de com realitzar la pràctica requerida i tutorials amb Wink,
tot, amb el suport dels fòrums de preguntes i dubtes sobre les tasques i matèries
que s'estiguin impartint. La participació, col·laboració i interacció constant dels
alumnes del curs és condició metodològica necessària i no suficient pel seguiment i
avenç del curs amb aprofitament, així com l'ús pràctic que cada alumne ha de fer
dins l'espai moodle del curs que se li crearà i assignarà per anar realitzant les
activitats del curs.
Requeriments:
El curs, com tots els d'aquesta Associació utilitza programari lliure i accessible per
Internet.
1. L'OpenOffice (http://www.softcatala.org), preferible la seva versió 3;
2. El navegador Firefox (http://www.softcatala.org);
3. L'Audacity (http://audacity.sourceforge.net);
4. El Gimp (http://www.sofctatala.org);
5. Un compressor i descompressor de fitxers 7-zip
(http://www.softcatala.org/wiki/Categoria:Rebost_Utilitats)
Avaluació
Per tal d'aprovar el curs s'avaluaran els següents criteris:
Presentació en els terminis establerts de les activitats del curs
Fer ús intensiu de les eines en programari ofertades (moodle) i utilitzar correctament
i amb eficàcia les eines per a seguir el curs.
Presentació i connexió habitual de l'alumne periòdicament i en els temps establerts
per al correcte funcionament de la comunicació professor-alumne.
Que l'alumne hagi assolit el temari que se li demana a través de les activitats, debats
i fòrums.
Nota Important: Els alumnes que no participin als fòrums i que no tinguin uns hàbits
de connexió freqüents, no podran assolir l'acreditació del curs per no assolir
l'aprenentatge participatiu i col·laboració en aquest tipus de formació online.

L'avaluació dels participants al curs es farà a partir de les qualificacions obtingudes
en les tasques, de realització obligada, que s'aniran introduint al llarg del curs. que
s'aniran introduint al llarg del curs. L'avaluació del curs es farà, a mida que vagi
avançant, sobre l'elaboració dels continguts i els lliuraments d'activitats cada dos
dies,la participació als fòrums i al xat. 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

