Fundació Escola Cristiana de Catalunya

Seminari TIC

Eines senzilles i gratuïtes de creació de

webs escolars
Dijous, 2 de febrer de 2012
Quantes vegades hem tingut la necessitat de mostrar als nostres alumnes informacions o activitats via
web? Quantes vegades hem tingut la necessitat que els nostres alumnes expressin la seva feina en una
pàgina web? Hem tingut la necessitat de crear un menú, per fer més fàcil als nostres alumnes trobar les
pàgines web que els volem mostrar? Treballem amb projecte on és necessària una pàgina web? Moltes
vegades un blog és insuficient per mostrar la tasca dels nostres alumnes i voldriem fer-ho amb un altre
format.
Però per crear pàgines web no és necessari conèixer el codi HTML; es poden crear d’una manera
fàcil, intuïtiva, visual i, sobretot, gratuïta.

Destinataris
Professorat de tots els nivells educatius interessats en conèixer com realitzar pàgines web de manera
senzilla i gratuïta.

MOLT IMPORTANT!


Per a un bon aprofitament del seminari, cal que els assistents duguin el seu propi portàtil
(amb la bateria carregada).



A més, caldrà que disposeu d’una adreça de correu electrònic per poder registrar-vos en les
pàgines que utilitzarem, preferentment un correu de google (gmail.com), que també ens
permetrà poder treballar amb google docs. Si no el teniu creeu-vos-el abans. Aneu a
http://mail.google.com/mail/help/intl/ca/about.html.



I, sobretot, cal portar molta imaginació i creativitat.
Objectius





Conèixer algunes eines web 2.0 per la creació de pàgines web gratuïtes.
Explorar weebly.com, webnode.com i wix.com
Explorar Dropbox.com, google docs i d’altres, com a complement per la creació de pàgines web.

Programa
•
•
•
•

Weebly.com
Webnode.com
Wix.com
Calaix de sastre: Dropbox, GoogleDocs, Pencamp.com, Palipalem.com.

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

Data i horari
Dijous, 2 de febrer de 2012. De 14:45 a 18:00
14:45
15:00
16:15
18:00

h:
h:
h:
h:

Lliurament de documentació
Inici del Seminari
Pausa-cafè
Fi de la sessió

Ponent

Ricard Baillés.
Formador del Departament TIC de la FECC.

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.

-

Import de la inscripció:



-

Entitats adherides a la FECC: 25 €
Entitats no adherides a la FECC: 35 €

o

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 dimarts dia 31
de gener de 2012.

o

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 31 de gener, 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 i transport públic
TREN:
- Renfe - Parada Barcelona Plaça de
Catalunya
- FFGC - Parada Catalunya
METRO:
Parada Universitat (Línies 1 i 2)
Parada Catalunya (Línies 1 i 3)
Parada Passeig de Gràcia (Línies 2, 3
i 4)
BUS: Línies: 14 6 7 9 13 14
17 19 20 22 24 28 31 33 34
40 41 42 43 44 45 47 50 54
58 59 62 63 64 66 67 68 91
141



15 16
37 39
55 56
120

Més informació i inscripcions al web: www.escolacristiana.org
clicar Formació a la secció usuaris registrats de la pàgina d’inici i identificar-vos
amb el nom d’usuari i el password.
Si no ho esteu registrat caldrà que, abans de fer la inscripció, tramiteu l’alta d’usuaris. Cal ferho des de la mateixa pàgina d’inici de la web (columna de l’esquerra, secció “Serveis bàsics”,
clicar a l’apartat “Alta d’usuaris”.

clicar > Llistat de cursos: Apareixeran tots els cursos per data d’inscripció.
w w w . e s c o l a c r i s t i a n a . o r g
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