Introducció al programari MDT per
aplicacions topogràfiques
Curs 2019-2020
Esdeveniment 30
30 hores - 15 places
Mallorca
Presencial

Formació Professional

24 d'abril a 12 de juny de 2020

Línia estratègica
PQ 1620 7 Actualització científica, tècnica i de col·lectius específics

Destinataris

Professors de la família de edificació i obra civil.

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

Conèixer i aprendre a utilitzar el programari MDT.
Realitzar projectes amb el programari.

Continguts

Introducció al programari MDT d'Aplitop.
Introducció de núvols de punts a partir de dades d'estació local.
Gestió de punts.
Obtenció de resultats en base a objectius.

Metodologia

Les sessions consistiran en l'explicació de funcionament i aplicacions pràctiques que ofereix el programari.

Transferència

Realització d'una aplicació didàctica on es reflecteixin els continguts del curs i la seva aplicació amb l'alumnat.

Calendari

Abril:
24 de 8:00 a 12:30h.
Maig:
8, 15 i 22 de 8:00 a 12:30h. dia 29 de 8:00 a 12:00h.
Juny:
5 i 12 de 8:00 a 12:00h.

C/ Mestre Antoni Torrandell, 59, 07300 Inca
Tel: 971 507 044 Fax: 971 881 052 Web: http://formacioprofessional.caib.es

Lloc
IES Politècnic

Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 13 a dia 22 de març de 2020 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 FORMACIÓ PROFESSIONAL.
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 23 de març de 2020. 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 FORMACIÓ PROFESSIONAL. 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 23 a dia 31 de març
de 2020 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, de dia 1 a dia 2 d'abril de 2020, fins que s'ocupin les places lliures.
7. La llista definitiva de participants es publicarà dia 3 d'abril de 2020.
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

Participació activa i continuada, amb assistència mínima del 85%. Emplenar el qüestionari d'avaluació dins els cinc
dies posteriors a la finalització de la formació. Elaborar una aplicació didàctica on es reflecteixin els continguts del
curs i la seva transferència a l'alumnat abans del 28 de juny i enviar-la al correu del coordinador.

Coordinació i informació
Joan Llabrés
joanllabres@cepinca.cat

Formador

Jeroni Perelló Vallespir
Àrea: FP. Edificació i obra civil Modalitat: Formació per àmbits
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