Formació 2013-2014
Activitats de formació de l'AEIC
Presentació dels cursos
Introducció a les pàgines web Joomla!
Dates d'inscripció: 1 setembre al 5 octubre de 2013
Dates de realització del curs: 15 octubre al 28 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 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 inscripció, i així, podrem evitar molèsties
innecessàries a tots plegats.

Descripció
Codi del curs REC9000650
Nom del curs Introducció a les pàgines web Joomla!
Formador / Formadora Pere Castanyer Sardà
Tipologia Telemàtic
Hores totals del curs 30h certificades
Dates i horari

15 octubre al 28 novembre de 2013
Els destinataris del curs
poden interactuar amb el
fòrum sempre que vulguin

El formador tindrà uns horaris
de resposta i de suport. En
principi al migdia i a la nit, a

falta de concretar les millors
hores.
Tot i que el curs és intensiu, el fòrum es mantindrà actiu fins
al termini del curs, on els mateixos participants podran
seguir interactuant amb els continguts del curs.
Persones destinatàries Professorat de nivell no universitari de centres docents de
Catalunya
Previsió d'assistència 15 (màx 20)
(màx.)
Lloc web del curs http://aeic.xtec.cat
Proposta de Preus

90 €
Socis 70 €

Objectius generals del curs i prerequisits
Avançar cap una escola més inclusiva.
1. Facilitar la innovació en la didàctica de les àrees i matèries curriculars.
2. Impulsar l'ús didàctic de les TIC a l'aula.
3. Contribuir a la millora personal del professorat en general.
4. Contribuir a l'esforç dels docents a favor de la seva actualització, millora
professional i adquisició de nous coneixements.
Objectius de les sessions presencials i telemàtiques.
Aquest és el primer curs de dos cursos destinats a conèixer Joomla CMS i les solucions
que pot oferir en centres educatius. Aquest curs és requisit per a fer el curs de Joomla
Avançat – Blogs en Joomla!
Els objectius del curs són:
1. Instal·lació de LAMP server i Joomla 2.5
2. Veure la potència de Joomla com a gestor de continguts web i veure les possibles
aplicacions d'aquest CMS(Content Management System)
3. Visió general dels components de Joomla i de les seves particularitats
4. Saber utilitzar la interfície Joomla fer una web bàsica.
5. Saber com fer la nostre web visible al món (parlar de hostings/dominis i eines de
manteniment)
Mètodologia del curs
El curs és intensiu.
Està pensat per veure el CMS Joomla des de zero amb la intenció que el
destinatari vegi els continguts de la manera més amena
possible,
però d'una
manera introductòria.
Per tant la metodologia del curs és:
•
Es presentaran uns continguts cada 2 dies, on es crearan activitats per a

cada un d'ells.
Les activitats es consideren obligatòries, per tal d'avaluar el correcte
assoliment de continguts.
•
La utilització del fòrum és obligatòria, qualsevol alumne que no en faci ús no
podrà aprovar el curs.
Requeriments:
•

Connexió a Internet de banda ample per a fer el seguiment del curs i poder adquirir
components indispensables per a assolir els coneixements que es proposen.
Els destinataris han de tenir ordinador amb ubuntu, tot i que també es possible fer
el curs amb Mac o windows.
També han de tenir o saber instal·lar el LAMP (Linux Apache MySQL PHP) tot i que
la primera lliçó del curs es instal·lar el LAMP en ubuntu 12.04/13.04

•
•
•

Avaluació
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.

•

Cal tenir present doncs: motius pel qual no s'obtindrà l'acreditació:
•
•
•
•
•

No arribar al mínim de qualitat de les activitats, de que s'han assolit els continguts.
No participar diàriament al curs en els diferents canals de comunicació que oferta el
curs, com el fòrum o el xat.
No entregar cada activitat en el termini establert.
No haver entregat totes les activitats demanades.
Els alumnes que no es presentin als fòrums i que no tinguin uns hàbits de connexió
freqüents no podran assolir el curs per la seva manca de comunicació, essencial en
aquest tipus de formació online.

Inscripció: si estàs d'acord amb la descripció clica aquí

