Fundació Escola Cristiana de Catalunya
Microtallers TIC (J1402.01/02)

Amb el patrocini de:

Estratègies i recursos

TIC per a Ed. infantil
Dimarts, 21 de gener de 2014
Amb dues opcions horàries: edició tarda i edició vespre

Presentació
Des que els nostres infants arriben al món, es troben immersos en una societat plenament
tecnificada. Conviuen amb els ordinadors portàtils dels pares, amb els mp3 dels germans, amb els
telèfons mòbils dels avis... D'aquesta manera la presència i ús de tecnologies a l'aula és per a ells i
elles una extensió de la vida quotidiana.
En aquest seminari es presentaran eines i recursos TIC especialment pensats per desenvolupar en el
context d'una aula d'infantil de manera natural i de la mà d'experiències dutes a terme a diferents
escoles que volen donar idees d'aplicació a aquells mestres que vulguin iniciar-se o aprofundir en l'ús
de les TIC dins les seves aules

Destinataris
•

Mestres d'Educació Infantil (especialment de segon cicle) interessats a introduir-se o aprofundir en
l’ús de les TIC a les seves aules i de conèixer experiències d'èxit dutes a termes per altres
professionals.
Altre personal docent interessat en els continguts que es presentaran al seminari.

•

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 disposin d’una adreça de correu electrònic de Google (gmail.com),
que també permetrà poder treballar amb grups de Google. Si no el teniu, creeu-lo
abans. Aneu a http://mail.google.com/mail/help/intl/ca/about.html.
Per tal de connectar a la nostra xarxa, el portàtil haurà d'estar configurat per
obtenir l'adreça IP de forma automàtica (DHCP).

Objectius
1.

Conèixer experiències d'èxit d'ús de les TIC en Educació Infantil per tal de prendre idees
susceptibles de ser transferides a la pròpia aula.

2.

Conèixer eines i recursos TIC interessants per ser utilitzats amb nens i nenes de 3 a 6 anys, així
com introduir-se en possibles usos educatius d'aquestes eines.

3.

Formar part d'una petita comunitat de mestres d'Educació Infantil interessats en la reflexió entorn
l'ús educatiu de les TIC a les aules d'aquest nivell, tot donant l'opció a les persones assistents de
participar voluntàriament en un grup virtual en el qual es puguin plantejar dubtes i compartir
experiències més enllà d'aquest seminari.

Programa
•
•
•

Eines i recursos TIC per a les aules d'Educació Infantil
Experiències TIC a les aules d'Educació Infantil
Precs i preguntes

Formadora

Sra. Azucena Vázquez Gutiérrez
Mestra d'Educació Infantil
i professora de l'ETP Xavier. Formadora TIC/TAC del Departament
d'Ensenyament. Consultora del postgrau Innovació i ús creatiu de les TIC en Educació de la UOC i
professora del Màster de professorat en Educació Secundària de la UNIR. Membre del grup universitari
d'investigació Edul@b.

Lloc de realització
Aquest seminari tindrà lloc a la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (c. dels Àngels, 18, 4a
planta. Barcelona) Al final del programa trobareu un plànol de localització.

Data i horari
Dimarts, 21 de gener de 2014
La durada del taller és de 2.30 h. Per a la realització es pot optar entre dues possibilitats:
Primera edició (opció tarda): de 15.00 a 17.30h
14.45 h Lliurament de documentació
15.00 h Inici del taller
17.30 h Fi de la sessió
Segona edició (opció vespre): de 17.45 a 20.15h
17.30 h Lliurament de documentació
17.45 h Inici del taller
20.15 h Fi de la sessió

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

-

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).

-

Import de la inscripció:
o

Entitats adherides a la FECC: 20 €

o

Altres: 35 €

-

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.

-

Si l’escola no es fa càrrec del pagament o no es pertany a cap escola adherida a la FECC haureu de:
o

Fer la inscripció a través de la web

o

Fer la transferència per l’import de l’activitat, al número de compte: 2100-3200-942201233517 (indicant el codi de l’activitat i els vostres cognoms)

o

Enviar el comprovant de la transferència a formacio@escolacristiana.org o per fax al
nº 93 342 65 46

o

(No es podrà accedir a la jornada si no s’han realitzat tots els passos anteriors)

-

Data límit d’inscripció: fins el dia 20 de gener, a les 9h del matí (o fins a exhaurir les places).

-

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.

-

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

-

Les baixes posteriors a la data límit d’inscripció tindran un càrrec del 20% de l’aportació econòmica per
a despeses de gestió, i en baixes el mateix dia de la jornada, 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)
BUS
• Línies: 9–14–91–120
...i totes les que passen
per Pl. Catalunya i
Pl. Universitat

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 fer-ho 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 endreçats per data d’inici.
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