Formació 2011-12
Curs d'hivern (2n. trimestre)
Activitats de formació de l'AEIC
Presentació dels cursos

Ús de les PDI amb software 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 REC5100650
Nom del curs Ús de les PDI amb software lliure
Formador / Formadora Víctor Febrer
Tipologia Telemàtic
Hores totals del curs 30
Dates

REALITZACIÓ: des del 15 febrer al 30 març de 2013

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

Objectius generals del curs
•

Entendre la filosofia de treball que implica usar programari lliure.

•

Conèixer i saber emprar el programari lliure específic per gestionar activitats i
lliçons a la PDI.

•

Conèixer i saber emprar com a usuari i docent el programari lliure en cadascun
dels àmbits útils en l'ús de la PDI: creació de PDF, captura d'imatge fixa i vídeo,
programes d'autor (LIM i Jclic),..

•

Contribuir a l'esforç dels docents a favor de la seva actualització, millora
professional i adquisició de nous coneixements.

Desenvolupament del curs
●

Tema 1: CONCEPTE DE PROGRAMARI LLIURE

●

Tema 2: EL PROGRAMARI LLIURE EN CADASCUN DELS ÀMBITS DE
TREBALL DE LES TAC

●

Tema 3: SANKORÉ (1), L'ALTERNATIVA LLIURE A SMART I
PROMETHEAN

●

TEMA 4: SANKORÉ (2): INTERACCIÓ MULTIMÈDIA I AMB LA RESTA DEL
MAQUINARI I PROGRAMARI

●

Tema 4: EDICIÓ DE PDF, ÚS EDUCATIU DE PROGRAMARI D'AUTOR EN
PDI.

●

TEMA 5: PRESENTACIONS EN EL NÚVOL (no són lliures però tampoc no
es paguen...)

Programari mínim
●

Windows

●

Sankoré, LibreOffice, Firefox o Chrome

Requisits mínims
●

Saber navegar per internet.

●

Tenir coneixements bàsics d'usuari en l'ús de les PDI.

Avaluació
El sistema d'avaluació dels participants al curs es farà a partir del lliurament o no, i
de les qualificacions obtingudes en les tasques que demanarem, entre les que
destaca l'actuació a l'aula amb alumnes i el lliurament gràfic d'aquesta actuació.
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

