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Taller Educat 1X1 adreçat a les famílies
Ulldecona, 31 / octubre / 2019.
Benvolguts familiars,
Amb la present us voldríem comunicar que, com és habitual durant aquests últims anys, aquest
curs 2019-2020 també oferirem el curs Educat 1X1 adreçat a les famílies. L’objectiu del curs
és facilitar a les mares i pares el coneixement de les eines digitals amb les què treballen els
seus fills/es. Serà interessant la sessió del primer dia, amb l'explicació del mòdul de
comunicació d’incidències de la plataforma Weeras.
Aquest taller és totalment gratuït per a totes les famílies ja què, està patrocinat i
subvencionat per l’AMPA de l’Institut.
Us encoratgem a participar-hi, per poder resoldre qualsevol inquietud que tingui a veure amb
l’ús de les noves tecnologies i la realització de les activitats acadèmiques per part dels seus
fills/es.
Per tal de confirmar l’assistència al curs cal retornar al tutor/a la part final d’aquesta circular
degudament signada abans del divendres dia 8 de novembre.

Atentament,
L’equip directiu

Nota: Els pares assistents al taller hauran de portar l’ordinador i la contrasenya dels seus fills per poder
posar-lo en marxa i accedir a les diferents plataformes digitals.

Us agrairíem que ens retornéssiu el resguard següent signat.

.....................................................................................................
En/Na ___________________________________, com a pare, mare, tutor de
l’alumne/a _______________________________________, confirmo que he rebut i he
llegit la present circular informativa. Tanmateix confirmo la meva assistència al curs.

Ulldecona, a ___ de __________ de 20___

Signat: __________________________
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TEMPORITZACIÓ DEL TALLER
El curs estarà distribuït en quatre sessions de dues hores cadascuna (de 19 a 21 hores) i amb les següents dates:
SESSIÓ 1: (11/11/2019)





Demanda de necessitats.
Coneixement de l’ordinador Chromebook i treball amb Google Drive.
El mòdul de comunicació d’incidències de la plataforma Weeras.
Treballar des d’internet i amb ordinador: una manera diferent d’organitzar-nos.
SESSIÓ 2: (13/11/2019)





Treballem amb el Moodle. Disseny de la pàgina.
Com ajudar als nostres fills?
Com estar al cas del seu treball?
SESSIÓ 3: (18/11/2019)





Presentació del llibre digital: Possibilitats i gestió de la feina.
Com ajudar als nostres fills?
Com estar al cas del seu treball?
SESSIÓ 4: (20/11/2019)





Mesures correctores.
RRI digital.
Avaluació de les competències digitals.

Nota: Els pares assistents al taller hauran de portar l’ordinador dels seus fills així com la contrasenya per
poder posar-lo en marxa.

