Curs d'administrador d'AbiesWeb per a
centres educatius
Curs 2018-2019
Esdeveniment 15936
10 hores - 15 places
Autonòmic
Presencial

Servei d'Innovació Educativa
5 a 16 de novembre de 2018

Línia estratègica
6. TIC i competència digital

Destinataris

1r. Professors que hagin fet el curs "AbiesWeb. Programa de gestió de la biblioteca escolar (bibliotecari)" i que seran
administradors del programa al seu centre.
2n. Professors que hagin fet el curs "AbiesWeb. Programa de gestió de la biblioteca escolar (bibliotecari)".

Requisits
1r. Professors que hagin fet el curs "AbiesWeb. Programa de gestió de la biblioteca escolar (bibliotecari)" i que seran
administradors del programa al seu centre.
2n. Professors que hagin fet el curs "AbiesWeb. Programa de gestió de la biblioteca escolar (bibliotecari)".

Criteris de selecció
Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:
1. L'ordre de preferència que figura a l'apartat de DESTINATARIS.
2. L'ordre d'inscripció.

Objectius
Administrar els recursos del programa de gestió de biblioteques escolars AbiesWeb.
Personalitzar l'AbiesWeb per a cada centre.
Gestionar l'administració.
Establir la política de préstecs del centre.
Com importar/exportar dades.
Com assignar bibliotecaris i encarregats.

Continguts
Personalització l'AbiesWeb per a cada centre.
Paràmetres d'administració.
Política de préstecs del centre.
Importació/exportació de dades.
Gestió de bibliotecaris i encarregats.

Metodologia
Explicació dels menús mitjançant demostració audiovisual i llavors repetir cada un el procediment explicat accedint al
seu propi centre.
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Hi haurà un manual en pdf per recolzar les explicacions.
En acabar els participants hauran de lliurar una activitat per consolidar els coneixements adquirits, a la qual hi
dedicaran dues hores online.

Transferència
Cada participant podrà administrar el programa de gestió de biblioteques AbiesWeb del seu centre, per la qual cosa
elaboraran una activitat, que evidenciï els coneixements adquirits, adaptada al seu centre.

Calendari
Dia 05/11/2018 de 16 a 19
Dia 8 /11/2018 de 16 a 18.30
Dia 15/11/2018 de 16 a 18.30
Dues hores de pràctiques a distància durant el curs

Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 1 a dia 14 d'octubre de 2018 de la manera següent:
1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d'usuari, no
podrà accedir al Portal del Personal. Si teniu problemes per accedir al portal podeu trobar informació a
http://weib.caib.es/Suport/solicitud_email/sol_email_.htm. Al menú principal de l'esquerra trobareu Formació dels
DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau D.G. DE F. PROFESSIONAL I F. DEL PROFESSORAT.
2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l'apartat INSCRIU-TE de l'activitat i emplenau tots els camps del
formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d'acord amb la vostra situació actual si s'escau, especialment el
centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar
la inscripció i la llista d'espera.
3. La llista d'admesos provisional es publicarà dia 15 d'octubre de 2018. Podreu consultar si heu estat admesos
cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l'esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos
seleccionant D.G. DE F. PROFESSIONAL I F. DEL PROFESSORAT. La llista d'espera, si s'escau, es publicarà també a
la mateixa pàgina.
4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 16 a dia 21
d'octubre de 2018 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins
aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.
5. La llista d'admesos s'actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
6. Si les places no s'han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d'espera per
estricte ordre de preferència, dia 1 de gener de 2018, fins que s'ocupin les places lliures.
7. La llista definitiva de participants es publicarà dia 1 de gener de 2018.
IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l'activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de
participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

Avaluació i certificació
Assistència mínima obligatòria al 85% de la durada presencial de la formació.
Participació activa durant les sessions presencials i online.
Avaluació de l'activitat que han d'elaborar.

Coordinació i informació
Àrea: Totes Modalitat: Formació per àmbits
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