
Itinerari: Entorns virtuals d'aprenentatge

2021-2022

CATÀLEG DE FORMACIÓ
DE L'ÀMBIT DE LES TIC

APLICADES A L'EDUCACIÓ

Robòtica
educativa

Pensament
computacional

a l'aula amb
Scratch

 Gestors de
cursos en

línia: Aules
nivell inicial 

Gestors de
cursos en

línia: Aules
nivell mitjà

Portal Educatiu:
allotjament de
l'espai web de

centre

Lliurex per a
la tasca
docent

Eines bàsiques
de les TIC per
a la docència

Creació de
materials
didàctics:

eXeLearning
inicial

Creació de
materials
didàctics:

eXeLearning
mitjà

Seguretat TIC,
tractament de

dades i propietat
intel·lectual a l'aula

Ciberconvivència
i ús responsable

d'Internet

Multimèdia.
Fem vídeo

des de zero 

1a edició octubre 2021
2a edició febrer 2022

Autoformació Àmbit TICJornades

Reconeixement d'autoria de les imatges de la pàgina web: Icons made by smartline, monkik, kiranshatry, eucalyp, freepik from www.flaticon.com
 

https://portal.edu.gva.es/ambittic/
https://portal.edu.gva.es/ambittic/formacio/autoformacio-tic/
https://www.flaticon.com/authors/smartline
https://www.flaticon.com/authors/monkik
https://www.flaticon.com/authors/kiranshastry
https://www.flaticon.com/authors/eucalyp
https://www.flaticon.com/authors/freepik
http://www.flaticon.com/


Itinerari: Entorns virtuals d'aprenentatge

1a edició 
octubre 2021

CATÀLEG DE FORMACIÓ
DE L'ÀMBIT DE LES TIC

APLICADES A L'EDUCACIÓ

Robòtica
educativa

 Gestors de
cursos en

línia: Aules
nivell inicial 

Gestors de
cursos en

línia: Aules
nivell mitjà

Portal Educatiu:
allotjament de
l'espai web de

centre

Lliurex per  
 a la tasca

docent

Eines bàsiques
de les TIC per
a la docència

Ciberconvivència
i ús responsable

d'Internet

Multimèdia.
Fem vídeo

des de zero 

Inscripció
fins 30/9/21

 
Confirmació

fins 12/10/21
 

Formació
del 18/10/21

al 5/1/22

Autoformació Àmbit TICJornades

Reconeixement d'autoria de les imatges de la pàgina web: Icons made by smartline, monkik, kiranshatry, eucalyp, freepik from www.flaticon.com
 

Creació de
materials
didàctics:

eXeLearning
inicial

https://portal.edu.gva.es/ambittic/
http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=9730482&usuario=formacion&idioma=va
http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=9730469&usuario=formacion&idioma=va
http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=9730477&usuario=formacion&idioma=va
http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=9730485&usuario=formacion&idioma=va
http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=9730427&usuario=formacion&idioma=va
http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=9730385&usuario=formacion&idioma=va
http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=9730487&usuario=formacion&idioma=va
http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=9730471&usuario=formacion&idioma=va
https://portal.edu.gva.es/ambittic/formacio/autoformacio-tic/
https://www.flaticon.com/authors/smartline
https://www.flaticon.com/authors/monkik
https://www.flaticon.com/authors/kiranshastry
https://www.flaticon.com/authors/eucalyp
https://www.flaticon.com/authors/freepik
http://www.flaticon.com/
http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=9746157&usuario=formacion&idioma=va


Itinerari: Entorns virtuals d'aprenentatge

CATÀLEG DE FORMACIÓ
DE L'ÀMBIT DE LES TIC

APLICADES A L'EDUCACIÓ

Pensament
computacional

a l'aula amb
Scratch

 Gestors de
cursos en

línia: Aules
nivell inicial 

Gestors de
cursos en

línia: Aules
nivell mitjà

Portal Educatiu:
allotjament de
l'espai web de

centre

Lliurex per a
la tasca
docent

Creació de
materials
didàctics:

eXeLearning
mitjà

Seguretat TIC,
tractament de

dades i propietat
intel·lectual a l'aula

Multimèdia.
Fem vídeo

des de zero 

Autoformació Àmbit TICJornades

2a edició 
febrer 2022

Inscripció
del 15/11/21

fins el 31/1/22
 

Confirmació
fins 15/2/22

 
Formació

del 21/2/22
al 10/4/22

Reconeixement d'autoria de les imatges de la pàgina web: Icons made by smartline, monkik, kiranshatry, eucalyp, freepik from www.flaticon.com
 

https://portal.edu.gva.es/ambittic/
https://portal.edu.gva.es/ambittic/formacio/autoformacio-tic/
https://www.flaticon.com/authors/smartline
https://www.flaticon.com/authors/monkik
https://www.flaticon.com/authors/kiranshastry
https://www.flaticon.com/authors/eucalyp
https://www.flaticon.com/authors/freepik
http://www.flaticon.com/

