Obertes les inscripcions per a la formació al
professorat que impulsa la Fundació .cat i la
Universitat Rovira i Virgili
•
•

Enguany, aquest programa de formació gratuïta, en funcionament des del 2018,
s’ha obert també a Illes Balears i el País Valencià
La formació pretén oferir eines i recursos per a la creació de pàgines web i
aplicacions, seguretat i privacitat a la xarxa i disseny multimèdia

La Fundació .cat i la Universitat Rovira i Virgili (URV) han obert les inscripcions per a la
formació al professorat sobre creació de llocs web en català/valencià als centres
educatius en els tres territoris de parla catalana més poblats: Les Illes, País Valencià i
Catalunya.
Aquest programa de formació gratuïta, en funcionament des del 2018, persegueix la
doble finalitat de capacitació en competències digitals i de potenciació de l’ús del
català/valencià a la xarxa. La formació, dirigida al professorat de les àrees STEM,
d’humanitats i de ciències socials de Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de
Grau Mitjà i Superior, pretén oferir eines i coneixements per a la creació de llocs web i
aplicacions o altres necessitats relacionades amb el món d’Internet i les noves
tecnologies (WordPress, AppInventor, Seguretat i privacitat a la xarxa).
Enguany és el primer cop que la proposta formativa es durà a terme fora de Catalunya.
Amb una durada de 30 hores, aquesta formació s’imparteix en línia. Contempla sessions
formatives en plataforma Moodle i webinars, i una part de treball al centre en què
s’utilitza com a recurs i element de motivació el “Concurs WAPPS.cat”, dirigit als
alumnes, la gala de premiats del qual vam celebrar recentment.
L’assistència a aquestes sessions formatives facilita al professorat la possibilitat
d’aconseguir punts reconeguts dins del programa de formació permanent del
Departament d’Educació. Gairebé 80 docents han confirmat la seva assistència a la
formació programada pel proper mes de juliol, solament tres dies després d’obrir les
inscripcions, que per les edicions de juliol es poden fer telemàticament de l’1 al 17 de
juny.
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