Fundació Escola Cristiana de Catalunya

PRESENTACIÓ
L'actual situació de pandèmia ha mostrat la necessitat d'enfortir els vincles entre les famílies i les
escoles.
Alguns centres compten amb el programa FEAC, o amb dinàmiques similars de trobades, que han
passat forçosament a format online sense haver-ne pogut explorar totes les possibilitats.
Aquest webinar proposa eines i recursos per aconseguir trobades virtuals més properes i
dinàmiques.

A QUI S’ADREÇA
Webinar adreçat a animadors de grups de Família-Escola, a càrrecs directius i AMPAs

PONENT
Cristina Carbonell Valls
Professora especialitzada en l’ús de les TIC aplicades a l’educació. Actualment treballa com a
coordinadora de formació de la Fundació Edelvives i coordinadora de la Universitat de Pares.
Col·labora com a assessora pedagògica de projectes e-learning i professora del màster en Educació
i TIC e-learning de la UOC.
A la seva pàgina web cristic.com comparteix recursos per a professors i famílies, així com jocs
educatius online per a nens i nenes d’Educació Infantil i Primària.

INSCRIPCIÓ
-

Per sol·licitar-la podeu anar al formulari que trobareu a la web de formació de la FECC:
http://blogs.escolacristiana.org/formacio/llistat-de-cursos/
O bé podeu clicar directament sobre aquest enllaç:
http://www.escolacristiana.org/esdeveniments/inscripcio.aspx?idev=303

Preu:
o
o

Escoles que participen al programa FEAC de la FECC: Inscripció gratuïta
Altres: 10€
ATENCIÓ! EL PAGAMENT D’AQUESTA SESSIÓ REQUEREIX TARGETA BANCÀRIA

-

Totes les targetes són vàlides
El pagament cal fer-lo mitjançant una targeta bancària. Són admeses totes, tant les de crèdit con les de dèbit, i la
inscripció no es considera vàlida fins que no s’ha fet el pagament. És un sistema totalment segur, sense que
l’Escola Cristiana es quedi cap registre de dades de les targetes.

- Pot ser de qualsevol titular, independentment del rebut
El titular de la targeta no té per què coincidir amb la persona que s’hi inscriu, ni amb la persona –física o jurídicaa nom de la qual cal fer el rebut.
Per facilitar les coses, es demana específicament a nom de quina persona o entitat cal fer el rebut. Així es pot
utilitzar la targeta que es tingui més a mà amb independència de qui s’acabi fent càrrec del cost i, per tant, sigui
el titular del rebut corresponent.
-

Devolucions en cas de baixa



-

En cas de comunicar baixa 24 hores abans de l’inici del Webinar, es procedirà a la devolució de
l’import pagat (l’entitat bancària farà el retorn al compte de la mateixa targeta des d’on s’ha fet el
pagament.)
En els casos de no assistència sense avís el dia anterior, no es retornarà l’import.

Data límit d’inscripció: fins el 4 de maig de 2021


Després d’aquesta data, només s’admetran matrícules si encara hi ha places disponibles.
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