Benvolgudes famílies,

l’escola oferirà a les
famílies un curs d’informàtica de forma gratuïta.
Us volem comunicar que al llarg del tercer trimestre

Aquesta formació la podem oferir de forma gratuïta, ja que aquest any
comptem amb l’aportació de les mesures adoptades pel Departament
d’Educació al que s´integra el Programa del Ministeri d’Educació i Formació
Professional dins del Pla de millora d’oportunitats educatives per al curs
2020-2021.
Els temes a tractar en aquesta formació seran: Plataforma Educamos,
navegació per internet (pàgina web de l’escola, pàgina del Departament i
Consorci…), Classroom, processador de textos Word, el mòbil i les seves
possibilitats, altres.
Per poder fer una formació que sigui realment aprofitable, es faran dos grups
segon nivell que haureu de assenyalar en fer la inscripció.
El dia de la setmana en què es realitzarà aquesta formació seran el dijous de
17:00 A 18:00 h amb una duració total de 10 h.
La data d’inici la direm a partir de l’organització dels grups.
Esperem que us animeu i participeu d’aquesta formació, ja que us facilitarà la
comunicació amb l’escola i també podreu ajudar als vostres fills en les feines
de classe relacionades amb algú dels programes informàtics que utilitzem, a
més d’un aprenentatge que us pot ser útil en el vostre dia a dia.
Tots aquells que estigueu interessats podeu recollir el full d’inscripció a
secretaria i tornar-lo degudament omplert.

Atentament,
L’equip directiu

INSCRIPCIÓ CURS D’INFORMÀTICA

D/Dña……………………………………………………………………………………………………………….
com a pare/ mare o tutor legal de …………………………………………………………………….
que cursa ……………………, estic interessat/da en realitzar, al llarg de tercer
trimestre, la formació d’informàtica que realitza l’escola de forma gratuïta.

Respon les preguntes ( Marca amb una X la resposta correcta)
- Tinc Correu electrònic (e-mail) i el faig servir:

Si

NO

- Se utilitzar el Word:

Si

NO

- Estic habituat a navegar per internet

Si

NO

- Utilitzo Educamos per contactar amb l’escola

Si

NO

Proposta de formació (si tens algun suggeriment ho pots escriure a sota)

Signatura.

