
 CURS LES TIC A L'ESCOLA     ZONA NORD DE NOU BARRIS (BARCELONA) curs 2008-09

  LA PART TEÒRICA !                                                             

QUINA MENA DE CURS ÉS AQUEST?                                                                        

Aquest  curs  intenta  ser  una  mica   d i f e r e n t  dels  cursos  que  esteu 
acostumats a fer. Incorporem

● La idea d'acompanyament   , curs rera curs, en la formació continuada i aplicació a 
l'aula de les noves tecnologies de l'aprenentatge i la comunicació  (TAC)

● Uns aprenentatges globals :   

◊ Conservar i actualitzar les eines, els coneixements i les pràctiques docents en 
TAC, tant maquinari com programari.

◊ Ser capaços d'aprendre,  utilitzar  com a usuaris  i  aprofitar  en el  si  de l'aula 
noves eines i recursos:   cal practicar a l'aula.

◊ Fer un ús social i èticament acceptable de les noves tecnologies en un entorn 
social minvat de recursos: afavoriment de l'ús del programari lliure i gratuït per 
a tota la comunitat escolar.

UN CURS PERMANENT?                                                                                               

● Sí...   mentre  hi  hagi  participants  disposats  a  realitzar-lo.  Com  una  mena  de 
“manteniment” personal i professional en TAC. 

El professorat de la zona, per tant, es podrà inscriure any rere any en el curs (o de 
forma no continuada) sense cap més limitació que el nombre de places del curs.

● Amb coneixements i pràctiques diferents cada curs  , intentant recollir... 

···· propostes de seminaris TAC, EE i CAV ····  interessos i preocupacions entre el 
professorat  de  la  zona ····  experiències  educatives  provinents  d'escoles,  grups  i 
entorns de treball ····  propostes de cursos presencials i telemàtics ···· possibilitats 
infrautilitzades del programari i maquinari a l'abast en els propis centres ···· alguna 
novetat aplicable a l'escola, de caràcter gratuït ···· nous usos de la web 2.0 com a 
eina de comunicació ···· els resultats l'enquesta final del curs anterior  ···· 
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I QUÈ PODREM APRENDRE...?                                                                               

● Els aprenentatges de continguts no es dirigiran a programari concret, sinó a 
tipus de programari.

El programari de referència serà el disponible al centre:

◊ dotació del Departament 

◊ programari lliure i gratuït a l'abast de tothom.

● Es tracta de que adquiriu competències mínimes en:

◊ programari  habitual  i  a  l'abast, 
sobretot el paquet ofimàtic i  edició en 
web

◊ tractament  de  la  imatge  fixa  i  en 
moviment

◊ recursos  a  la  i  des  de  la  web: 
informació, comunicació i organització 
remota i virtual

◊ estratègies  adequades  i  mètodes  de 

treball per a un bon aprenentatge amb 
ús de les noves tecnologies

◊ usos  combinats  de  programari  i 
maquinari amb un objectiu concret

◊ sistemes  operatius  i  organització 
d'arxius

◊ bons usos de maquinari i programari

◊ programari educatiu

COM ÉS EL CURS 2008-09?                                            

DE 30 HORES, SEMI-PRESENCIAL                                                            

● 20   hores presencials   d'aprenentatge repartides en 8 sessions de 2,30 hores: 

○ Tardor de 2008: 7 sessions presencials de 2,30 h els dimecres de 5,30 a 8

◊ 15 d'octubre - 22 d'octubre - 29 d'octubre 
◊ 5 de novembre - 12 de novembre - 18 de novembre - 26 de novembre 

○ 4  de  març  de  2009:  sessió  presencial  per  presentar  un  resum de  les 
pràctiques 

● 10    hores de pràctiques no presencials   (entre desembre i març),  on cada alumne 
haurà d'aplicar a la seva pràctica docent, amb o per a alumnes, alguna de les eines o 
dels coneixements adquirits durant el curs.

● Requisits per superar el curs *:   haver realitzat el 80% de les hores del curs (24 h), 
comptant  que 10 són de pràctiques i  que hi  ha una darrera sessió  de  2,30  h  on 
s'exposaran les pràctiques realitzades (qui no hagi fet o pogut fer la pràctica o no la  
lliuri en el termini del curs, dia 4 de març, no superarà els mínims demanats).

* No es comptarà cap altre treball que es proposi durant el  
curs. Totes les propostes de lectura de documents, petites  
pràctiques entre una sessió i una altra són voluntàries.
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MÈTODE DE TREBALL, MATERIALS, RECURSOS I WEB DEL CURS                  

● Sessions presencials: Individual o en parelles fixes o puntuals.

● Pràctiques: Individual, no descartant la col·laboració entre persones.

● Materials: són digitals, no en paper. Qui tingui problemes podrà optar a imprimir-
los, però no com a opció principal.

● Hi haurà dos grups de treball  : el grup general i el grup web 2.0. 

Cada persona pot optar a un o altre grup, tenint en compte que el  grup web 2.0 
realitzarà tasques de forma més autònoma i  es requereix una certa competència 
prèvia en l'ús de les TIC.

Podreu veure en el document “Tic a l'escola 08-09 -sessions.pdf” el programa del 
curs corresponent a cada grup.

● ACCÉS  ALS ORDINADORS I PROGRAMARI:

Heu d'entrar com a usuari ticaula / contrasenya ticaula (si l'ordinador està engegat, 
heu de canviar d'usuari i entrar com a ticaula).

Accedireu a un escriptori especial per al curs, amb accès a la unitat W, 

■ Tots: Podeu desar en local els materials que aneu elaborant.

■ Grup general: teniu accés als materials del curs, ordenats per sessions.

■ Grup web 2.0: no hi ha materials; aquests estan penjats a la web del curs.

Si  voleu,  podreu posteriorment  enviar  materials  a  la  web del  curs,  com es 
detalla tot seguit.

● SUPORT DEL CURS A LA WEB:  aeic.xtec.net/moodle

Aquest curs comptarà amb un suport a la web en forma de  cursos virtuals amb 
format  Moodle,  tancat  als  visitants:  “LES  TIC  A L'ESCOLA 1”  i  “LES  TIC  A 
L'ESCOLA 2 – web 2.0”

○ Accès a la web:   dni sense lletra  / Contrasenya: darreres 4 xifres del dni

○ Per a tots els i totes les alumnes, en aquest curs virtual:

■ Hi ha penjats tots els documents, guions, recursos, materials i enllaços 
del  curs  (això  s'ha  pensat  perquè  hi  pugueu  accedir  sempre,  no  només 
durant les sessions presencials).

■ Entre algunes de les sessions presencials es proposaran diverses lectures o 
visualitzacions de presentacions per practicar l'accès a la web del curs

■ Podreu entrar al  fòrum i opinar sobre els documents de reflexió, preguntar 
qualsevol cosa al professor o debatre.

■ Finalment,  els  materials-resum de les pràctiques seran penjats  en aquesta 
interfície per a ús públic a final de curs.

○ Grup general :   Treballareu amb el curs LES TIC A L'ESCOLA 1.

■ És aconsellable   penjar algunes de les activitats que aneu fent a la web: el 
professor les mirarà, opinarà i us donarà algun consell de millora, si cal. Les 
podeu penjar on digui PENJA UNA ACTIVITAT.
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Grup  web  2.0: Els  i  les  alumnes  del  tindreu  accès  al  dos  cursos,  seguint 
principalment el curs LES TIC A L' ESCOLA 2 - web 2.0.

Haureu d'intentar desar les tasques que es proposen sobre la web 2.0 durant el 
curs, per tal que el professor en pugui fer el seguiment entre sessió i sessió i 
pugueu avançar.
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