Formació 2013-2014
Activitats de formació de l'AEIC
Presentació del curs

Iniciació a l'Ubuntu
Dates d'inscripció: 1 setembre al 5 d'octubre de 2013
Dates de realització del curs: 15 d'octubre al 28 de novembre 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.
1.

El preu del curs és: 90 € pels no socis. Pels socis 70 € (només es podrà aplicar la
reducció com a soci a un dels cursos als quals t'inscriguis). Una vegada hàgiu
omplert la inscripció cal fer l'ingrés de la taxa del curs comunicant a
"secretariaAEIC@gmail.com" en quina entitat bancària s'ha fet, el nom del curs i el de la
persona que el realitzarà.

2. El pagament de la taxa del curs i/o de l'alta 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) En el compte de la caixa amb el núm: 2100 5796 31 02 00005014 amb
el codi de l'oficina d’Entitat 0 1 3 0 8 6 9 . També es poden fer servir els caixers
automàtics de la caixa amb el número de codi d’Entitat 0 1 3 0 8 6 9.
Si no podeu fer l'ingrés de la taxa del curs dins el període d'inscripció, 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 inscripció, i així, podrem evitar molèsties
innecessàries a tots plegats.

Descripció
Codi del curs REC0050650
Nom del curs Iniciació a l'Ubuntu
Formador / Formadora Emili Creus Barbí
Tipologia Telemàtica
Hores totals del curs 30 hores certificades

Dates i horari

15 d'octubre al 28 de
novembre de 2013

Telemàtic

Persones destinatàries
Previsió d'assistència 20 (màx 25)
(màx.)
Lloc web del curs http://www.aeic.es/

Objectius generals del curs i prerequisits
1. Avançar cap una escola més inclusiva. Impulsar l'ús didàctic de les TIC a l'aula.
2. Contribuir a la millora personal del professorat en general.
3. Contribuir a l'esforç dels docents a favor de la seva actualització, millora
professional i adquisició de nous coneixements.
4. Afavorir un espai de formació i d’intercanvi d’experiències a través del Moodle.
5. Avançar en la formació del professorat en les Tecnologies de la Informació i
Comunicació.
6. Contribuir en la millora de la formació telemàtica.

Objectius
1. Familiaritzar-se amb el maneig de la informació en sistemes lliures.
2. Avaluar les possibilitats de GNU/Linux per cobrir les necessitats de processament
de la informació en entorns educatius.
3. Instal·lar i utilitzar, si escau, qualsevol distribució GNU/Linux per a les tasques
informàtiques habituals i apreciar les seves possibilitats com a eina educativa en el
context de les TIC.
4. Conèixer les característiques del programari lliure i els valors derivats de la lliure
circulació del coneixement.
Continguts

•
•
•
•
•
•

Instal·lació d'Ubuntu sobre VirtualBOX
Programari Lliure
L'escriptori de treball en Ubuntu
Gestió d'arxius
Administració bàsica del sistema.
Aplicacions de xarxa

•
•

Ofimàtica bàsica en Ubuntu
Altres tasques elementals

Requeriments:

El curs està destinat a persones que estiguin utilitzant WINDOWS com a sistema operatiu
per a les seves tasques diàries de professorat, i que en tinguin la voluntat de valorar una
alternativa. A més cal que no es tingui una visió restringida sinó oberta al treball
multidisciplinari.
Avaluació i Metodologia del curs
L'avaluació d'activitats i del curs es farà sobre el progrés diari fent les diferents activitats
proposades.
Els fòrums són l'eina de relació del curs. La participació activa, per ajudar a resoldre
problemes o per plantejar-ne en funció de les activitats del curs, per aportar opinions
i enriquir les possibilitats del treball en un entorn moodle. Aquestes aportacions
constituiran un element més d'avaluació.
Material i programari recomanats a l'alumnat
Tot el material previst i previsible es troba disponible a la Internet i és de disposició lliure.
. Cd- Ubuntu 12.04 en format iso. http://www.ubuntu.com/start-download?
distro=desktop&bits=32&release=lts
. Virtualbox. http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
Inscripció: si estàs d'acord amb la descripció clica aquí

