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Un any més arriba l'Escola d'Estiu Virtual. Enguany ja en serà la quarta edició en català, acompanyada d'una primera edició
de cursos en castellà.
El nostre objectiu és consolidar l'oferta formativa en català i continuar amb la millora de la qualitat dels cursos que
oferim. Però això volem apropar-nos a les noves tendències educatives basades en la pràctica reflexiva amb l'ús del
portfolio digital, l'ús de serveis en línia de la web 2.0 ja iniciades (blocs, wikis, mapes mentals i conceptuals, edició a la
Wikipèdia,...
Coneixerem i optimitzarem algunes eines ja clàssiques però necessàries per a la pràctica educativa de la societat de la
informació i el coneixement: el vídeo digital, el tractament d'imatges, diversos recursos TIC per al dia a dia a l'aula, el
cineclub que permet la participació i interacció de docents i alumnes d'una comunitat educativa.
Alhora, volem apropar-nos a tot el professorat hispanoparlant amb aquesta primera edició en castellà que pretés difondre i
desenvolupar projectes educatius innovadors i lligats a la realitat social i als nous reptes educatius que la nova societat
de la informació i el coneixement ens demanen.

Hem volgut també treure el cap a tres fronts als camps virtuals d'ensenyament/aprenentatge amb Mooodle: formació
inicial, formació per a usuaris iniciats amb un curs de nivell avançat i no ens oblidem de l'elaboració d'activitats didàctiques
per al seu ús dins Moodle.

Els nous entorns virtuals i les seves possibilitats educatives tenen el seu espai, també, de la mà del curs de Second Life.
I no podem oblidar el treball amb eines i recursos TIC per a una escola inclusiva.
Podeu consultar l'oferta formativa completa en castellà i en català i tots els detalls a l'enllaç del portal Espiral
(www.ciberespiral.net) o directament a http://ciberespiral.net/wee08/index.htm
És una escola per fer en qualsevol moment i des de qualsevol lloc, així que us animem a participar-hi.
Bona escola d'estiu i bon coneixement!
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