Formació 2011-2012
Escola d'Estiu 2012
Activitats de formació de l'AEIC
Presentació dels cursos
Gimp avançat. Edició d'imatges en programari lliure
Dates d'inscripció:1 al 26 de juny de 2012
Dates del curs: del 1 al 15 juliol de 2012
Per inscriure's, si esteu d'acord amb les condicions, heu de clicar en l'enllaç que hi
ha al final d'aquest document, i si no podeu fer l'ingrés de la taxa del curs dins el
període establert ho comuniqueu a secretariaAEIC@gmail.com per negociar la data
de poder realitzar-lo.
Sobretot, si no penseu abonar la taxa no cal que feu la preinscripció, així, podrem
evitar molèsties innecessaries a tots plegats. Moltes gràcies
1. El preu del curs és: 60 € i pels socis 30 € (només es podrà aplicar la reducció
com a soci a un curs dels que 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 . Recordeu, s'ha
d'efectuar l'ingrés dins del període 1 al 25 juny de 2012 .
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 i/o en el compte 2100
5796 31 02 00005014 .Recordeu que cal posar en el concepte el nom de la
persona i el codi del curs. (Podeu imprimir-vos el document explicatiu en PDF
de poder realitzar l'ingrés als caixers de la caixa).
Descripció
Codi del curs REC6130650
Nom del curs Gimp avançat. Edició d'imatges en programari lliure
Formador / Formadora Anna Castanyer / Xavier Beà
Tipologia Telemàtic
Hores totals del curs 20 hores
Persones destinatàries Professorat de nivell no universitari de centres docents de
Catalunya
Dates 1-15 de juliol de 2012
Previsió max d'assistents 30 alumnes

Lloc web del curs http://www.aeic.es/moodle

Objectius generals del curs

•

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.

Metodologia i continguts del curs
El curs es realitzarà dins l'entorn moodle del web de l'AEIC, seguint les pautes d'aquest
entorn.
Els continguts a tractar seran els següents:
•

Ajuda en el Gimp. Instal·lació dels fitxers d'ajuda al disc

•

Preferències

•

Fusió de capes

•

Camins i canals

•

Pinzells, patrons i degradats

•

Gif's animats

•

Eines avançades

•

Filtres.

•

Nous connectors

Requeriments
•

Es treballarà sempre en línia, amb el navegador. Per tant, cal disposar de connexió
a Internet.

•

En el moment de la redacció, els apunts estan basats en la versió 2.6.11 del

programa Gimp, en català. Donat que, en versions anteriors varien lleugerament
les ordres dels menús, es totalment recomanable disposar d'aquesta darrera
versió. Ara bé, ja que el present curs va encarat a usuaris no inicials, el tutor farà
l'esforç de mantenir actualitzats els apunts a la darrera versió alliberada a data de
començament de curs (probablement la 2.8).
•

No és indispensable, si bé es recomanable, tenir unes mínimes nocions del Gimp
per fer un seguiment correcte del curs.

•

Per poder visualitzar els tutorials en format .rm es requereix tenir instal·lat el
programa RealPlayer o el VLC.

Avaluació
La qualificació de les tasques s'anirà fent a mesura que aquestes es vagin lliurant al tutor,
essent necessari haver superat el 80 % de les mateixes per poder certificar el curs.
La darrera tasca consistirà en l'edició d'una imatge final, en la que s'utilitzaran ( seguint
les pautes del tutor) una bona part de les eines apresses.
Inscripció: si estàs d'acord amb la descripció clica aquí

