Fundació Escola Cristiana de Catalunya

Seminaris TIC 2011-2012

EINES DE CREACIÓ D’ACTIVITATS
MULTIMÈDIA INTERACTIVES
29 de setembre de 2011

En aquest seminari de tres hores, es donaran a conèixer diverses eines de creació d’activitats multimèdia
interactives i la millor manera d’utilitzar-les en la millora de l’ensenyament i l’aprenentatge a l’aula.

Destinataris
Titulars, directors, equips directius, coordinadors TIC i mestres de les escoles de la FECC.
Els participants han de dur ordinador portàtil.

Lloc de realització
Seminari Conciliar de Barcelona (c/ Diputació, 231).
Al final del programa trobareu un plànol de localització.

Objectius



Conèixer els principis bàsics del disseny i la creació multimèdia on-line i off-line i la lògica de la multimèdia interactiva.
Conèixer algunes eines de creació d’activitats multimèdia interactives: Jclic, Hot Potatoes, i diverses aplicacions web 2.0 per crear material didàctic.

Programa
14:45
15:00
16:15
16:30

h:
h:
h:
h:

18:00 h:

Lliurament de documentació
Introducció a la creació i usos de la multimèdia interactiva. Hot Potatoes.
Pausa-cafè
Jclic. Eines web 2.0 per crear material didàctic a l'aula: puzzles, sopes de lletres,
mots encreuats i altres activitats.
Fi de la sessió

Ponents
Francesc Nebot, Joan Calvo i Ricard Baillés
Formadors TIC i col·laboradors de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya

Inscripció
-

Cal sol·licitar-la a través del formulari que trobareu a la pàgina web
http://www.escolacristiana.org (Cliqueu a Accions Formatives de la banda dreta
de la pàgina d’inici). En el procés d’inscripció se us demanarà que us identifiqueu
amb el nom d’usuari i el password. Si no esteu donats d’alta a la pàgina web,
heu de fer l’alta d’usuari primer (a la banda esquerra de la pàgina principal).

-

Les places són limitades i s’ocuparan per ordre d’inscripció.

-

Cal fer una aportació per a despeses, per participant, de 25 € (per a entitats no
adherides a la FECC, l’import serà de 35€ per participant).

-

Per a inscrits d’escoles adherides a la FECC, el pagament es farà per rebut domiciliat al compte corrent de l'escola. No cal fer cap més tràmit. L’import es carregarà
el 28 de setembre de 2011.

-

Si l’escola no es fa càrrec del pagament o no es pertany a cap escola adherida a la
FECC indiqueu-nos, el més aviat possible, el nom de l’entitat o escola i el compte
corrent on cal domiciliar el rebut, a l’adreça: administracio@escolacristiana.org.

-

Data límit d’inscripció: fins dimarts dia 27 de setembre, a les 9h del matí.

o

Després d’aquesta data s’admetran matrícules si encara hi ha places disponibles però tindran un recàrrec del 20% en l’aportació econòmica per a despeses de gestió i no podem assegurar que se’ls pugui facilitar el certificat en
el mateix dia.

o

Els canvis de participants després de la data límit d’inscripció també tindran
un 20% de recàrrec.

o

En baixes posteriors al dia de càrrec de l’aportació i en els casos de no assistència, no es retornarà cap quantitat.

Indicació del lloc de realització
-

En TREN:
o
o

-

En METRO:
o
o

-

Renfe - Estació BARCELONA-PASSEIG DE GRÀCIA
FFGC – Estació Catalunya

Parada Universitat: línies 1 (vermella) i 2 (lila)
Parada Passeig de Gràcia: línies 4 (groga), 3 (verda) i 2 (lila)

En BUS: línies 6 7 9 13 14 15 16 17 19 20 22 24 28 31 33 34 37 39 40 41 42
43 44 45 47 50 54 55 56 58 59 62 63 64 66 67 68 91 120 141
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