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1. INTRODUCCIÓ
L’objectiu d’aquest document és donar pautes als avaluadors de la plataforma Toolbox per
descriure les experiències educatives (o propostes didàctiques) realitzades amb el suport de
dispositius mòbil. La descripció del desenvolupament d’una experiència necessita una
estructura ben definida amb una correcta identificació del contingut per a cadascuna de les
seves parts.

2. VINCULACIÓ DE L’APP AMB L’EXPERIÈNCIA
És necessari cercar l’aplicació principal que es fa servir a l’experiència per desplegar l’entorn de
descripció.

3. DESCRIPCIÓ INICIAL
●
●

●
●
●
●
●

●
●

Nom de l’experiència. Doneu un nom descriptiu coherent amb la finalitat de
l’experiència.
Síntesi de la proposta. Descriu breument la proposta educativa incidint en la seva
temàtica, la metodologia, els recursos i els objectius. Hauria de tenir entre 50 i 100
paraules.
Autor(s) de l’experiència. Nom i cognoms dels autors. El sistema crearà etiquetes per
als diferents autors.
Escola de l’experiència. El sistema buscarà el centre a partir de la introducció del nom.
En cas que Toolbox no el trobi, introduïu Departament d’Ensenyament.
Nivell educatiu. Assenyaleu el nivell o nivells educatius als quals va dirigida aquesta
aplicació.
Matèria. Indiqueu matèria on s’ha desenvolupat aquesta experiència educativa.
Tipus de metodologia. En cas que la proposta didàctica sigui un projecte continuat
durant un període de temps llarg, marqueu l’opció Projecte. En aquest cas, haureu de
seleccionar l’etiqueta Sense definir al camp Temporització
Temporització. Seleccioneu del desplegable el nombre de sessions que s’han establert
per desenvolupar aquest projecte.
Data. Mes i any d’implementació de l’experiència.

4. OBJECTIUS
Cal fer un llistat amb els objectius didàctics de l’experiència educativa. Eviteu els enunciats
massa genèrics i remarqueu els objectius específics de l’experiència. Establiu un mínim de tres
objectius.

5. SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS
La seqüència d’activitats és una de les parts més importants de la descripció d’experiències
educatives. Aquest apartat és l’element principal que permetrà que qualsevol usuari de
Toolbox pugui entendre com s’ha desenvolupat i implementat l’experiència educativa.
És necessari seqüenciar totes les etapes de desenvolupament i implementació de l’experiència
perquè l’estructura del pas a pas tingui sentit. La primera frase de cadascuna de les etapes es
marcarà automàticament en negreta, a fi de comunicar quina és la idea principal de les
diferents accions i activitats d’aprenentatge que s’integren a la seqüència.

6. TANCAMENT
●

●

●

Observacions i comentaris. En aquesta part de l’entorn d’edició, l’avaluador introduirà
informació contextual a l’activitat. És l’espai apropiat per introduir una breu valoració,
suggeriments tècnics i d’organització o propostes de millora.
Paraules clau. La introducció de paraules clau permet ampliar la classificació de
l’experiència des de la perspectiva de l’avaluador, ja que permet destacar aspectes de
l’experiència que s’escapen del camp estrictament curricular.
Altres apps utilitzades en l’experiència. Sovint, a part de l’aplicació principal que actua
com a eix de l’experiència, és necessari fer ús d’altres aplicacions mòbils que, tot i que
poden tenir un paper secundari, són indispensables per a la consecució dels objectius.
En cas que aquestes apps no estiguin dins del sistema de Toolbox serà necessari
introduir la URL a l’espai No la trobes?

7. MATERIAL COMPLEMENTARI
En aquesta part de l’entorn d’edició, l’avaluador tindrà l’opció d’incloure material audiovisual i
textual per ampliar la dimensió comunicativa de l’experiència educativa.

●

●
●
●

Imatges. La primera imatge que l’avaluador afegeixi es visualitzarà a la caixa principal
de l’experiència educativa. Per optimitzar el disseny visual, és necessari tenir entre cinc
i sis imatges.
Vídeo associat. En cas de tenir un clip de vídeo sobre el projecte, caldrà copiar i
enganxar la URL de compartició dins d’aquest camp.
Fonts d’informació. Espai vàlid per adjuntar qualsevol material digital vinculat
(presentació, article, póster,...) a l’experiència.
Adjuntar fitxer PDF. Espai per pujar documents complementaris vinculats a
l’experiència que no estiguin en línia.

8. VISUALITZACIÓ DE LA DESCRIPCIÓ D’EXPERIÈNCIES

Descripció inicial i objectius. La informació de l’app principal, les app secundàries i les paraules
clau estan a la part dreta de la descripció de l’experiència. Les imatges es visualitzen just a sota
de la síntesi.

Seqüència d’activitats. La primera frase de cadascun dels punts de la seqüència està en
negreta.

Observacions i referències. Les referències inclouen material, ja sigui audiovisual o textual, en
línia i documents pdf.

