VINE A L’ESTIU

D’INTERNET!
POSA’T AL DIA AMB ELS CURSOS
D’ESTIU DEL CIBERNÀRIUM
TRIA ENTRE
17 CURSOS
DIFERENTS!

DEL 6 AL 30
DE JULIOL
INFORMA’T I INSCRIU-TE EN LA WEB:

WWW.CIBERNARIUM.COM/ESTIUTIC
L’ESPAI ON FORMAR-TE
I CRÉIXER AMB INTERNET

TRIA EL TEU CURS!
POTS APUNTAR-TE ALS CURSOS
QUE MÉS T’INTERESSIN:
TREBALLA AMB INTERNET

EDUCA AMB INTERNET

Preu de cada curs: 60 €
Dirigits a persones amb una idea de negoci,
emprenedors i professionals treballant en pimes
i microempreses
Màrqueting amb pocs recursos: com promocionar
la teva empresa amb Internet a baix cost
Edició tarda (1ª edició). Del 6 al 9 de juliol
Edició tarda (2ª edició). Del 27 al 30 de juliol
Impartit per Aminima
Utilitza la web per vendre més: com augmentar
els ratis de conversió i convertir els visitants
en clients
Edició tarda. Del 13 al 16 de juliol
Impartit per Multiplica
Com fer una campanya de publicitat i màrqueting
on line exitosa amb Google Adwords
Edició tarda. Del 20 al 23 de juliol
Impartit per Google

Preu de cada curs: 30 €
Dirigits a professionals del món de l’educació
Aprofita les possibilitats didàctiques de les eines web
2.0: blogs, wikis, podcasting, vídeo...
Edició matí. Del 6 al 9 de juliol
Com fomentar l’aprenentatge interactiu creant
fàcilment una ràdio per Internet a l’escola
Edició tarda. Del 13 al 16 de juliol
Com crear un projecte web a l’aula
Edició matí: del 20 al 23 de juliol
Treballa l’aprenentatge col.laboratiu amb una
plataforma on line: com instal.lar, crear i gestionar
un curs amb Moodle
Edició matí: del 27 al 30 de juliol
S'ha sol·licitat el reconeixement de crèdits del Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per als
professors que assisteixin com a mínim a 2 cursos (32h),
restant pendents de resolució.

Els participants en aquest curs rebran com a regal un val
per valor de 50 € per obrir un compte nou de Google
Adwords.

CREA AMB INTERNET
Preu de cada curs: 60 €
Photoshop CS3: retoca imatges digitals i preparales per a la web
Edició matí. Del 6 al 9 de juliol
Edició tarda. Del 27 al 30 de juliol
Dreamweaver CS3: crea i edita el teu lloc web
Edició matí. Del 13 al 16 de juliol
Edició tarda. Del 20 al 23 de juliol
Flash CS3: aprèn a dissenyar animacions digitals
Edició tarda. Del 6 al 9 de juliol
Edició matí. Del 20 al 23 de juliol
Illustrator CS3: dibuix vectorial i disseny gràfic
per a Internet
Edició matí. Del 27 al 30 de juliol
Edició i muntatge de vídeo digital amb Pinnacle
Studio 10
Edició matí. Del 13 al 16 de juliol
Joomla: crea, gestiona i actualitza un lloc web amb
un gestor de continguts
Edició tarda. Del 13 al 16 de juliol

HORARI
De dilluns a dijous.
Cursos de matins, de 10 a 14 h.
Cursos de tardes, de 16 a 20 h.
Durada de tots els cursos: 16 hores.
Places limitades. Informació i preinscripcions
en la web www.cibernarium.com/estiutic
Cada persona es pot inscriure a un màxim de 4 cursos.
Les places es donaran per ordre d’inscripció.
El Cibernàrium confirmarà telefònicament la plaça
a cada alumne seleccionat i li comunicarà les dades
per fer el pagament.

Cofinancen:

Unió Europea
Fons Social Europeu
L’FSE inverteix en el teu futur

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball

