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ESCOLA
PÚBLICA

GIRONA

456 ALUMNES
i 30 MESTRES
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2007/2008

si
2

“Si c
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es , an às és àpi ,
m a y , ar ràs és un .”
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R

INÈS

ÀREES CLAU DEL MARC DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL
DESENVOLUPAMENT
PROFESSIONAL
PRÀCTIQUES DE LIDERATGE I
GOVERNANÇA

CONTINGUTS I
CURRÍCULUMS
PRÀCTIQUES D’ENSENYAMENT
I APRENENTATGE

PRÀCTIQUES D’AVALUACIÓ
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ORIGEN
D’ON PARTIM?
✓SOCIETAT EN CANVI CONSTANT.
✓INTERÈS DEL PROFESSORAT I DE L’ALUMNAT PER LES
TECNOLOGIES.
✓FORMACIÓ PRÈVIA DELS RECURSOS TECNOLÒGICS A
IMPLEMENTAR.
✓CREACIÓ I TRANSFORMACIÓ DELS DIFERENTS ESPAIS DE
L’ESCOLA
EDUCATIVA.
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PER

POTENCIAR

AQUESTA

INNOVACIÓ

COM HO FEM?
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o DE FORMA TRANSVERSAL I INCLUSIVA.
EDUCACIÓ INFANTIL

o AMB AGRUPAMENTS INTERNIVELL I
COOPERATIUS.
CICLE INICIAL

o PARTINT D’APRENENTATGES BASATS EN
REPTES.
CICLE MITJÀ

o PERSONALITZACIÓ DE L’APRENENTATGE.
CICLE SUPERIOR

o POTENCIANT LA CREATIVITAT I
L’EMPRENEDORIA.
o FOMENTANT LA REFLEXIÓ I L’ESPERIT CRÍTIC.

OBJECTIUS
DE LES NECESSITATS I DELS INTERESSOS DE LA COMUNITAT EDUCATIVA,
SE’N DERIVEN UNS OBJECTIUS PRINCIPALS DEL PROJECTE DE TECNOLOGIES DE L’ESCOLA.
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Plantejar reptes per tal
d’estimular la creativitat i
l’emprenedoria per
assolir-los tot potenciant
l’aprenentatge cooperatiu i
internivell.
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02

Fomentar l’esperit crític i
l’ús responsable de les
tecnologies. Respectar la
protecció de dades, la
seguretat i la propietat
intel·lectual.

Personalitzar i
diversificar els
recursos utilitzats
com a mitjà
d’aprenentatge.
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03

Promoure el
desenvolupament de
les habilitats i recursos
TAC necessaris per
viure en la societat
actual.

Potenciar l’assoliment de
la competència digital del
professorat de l’escola
per tal d’aconseguir una
aplicació de les
tecnologies més efectiva.

INDICADORS D’AVALUACIÓ I D’IMPACTE
OBJECTIU
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OBJECTIU
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Plantejar reptes per tal
d’estimular la creativitat i
l’emprenedoria per
assolir-los tot potenciant
l’aprenentatge cooperatiu i
internivell.

ACTUACIONS

Realitzar sessions amb
metodologies globalitzadores
(Espais, Aprenentatge basat en
Problemes, Projectes…)
utilitzant les TAC com a mitjà
d’aprenentatge.

INDICADOR

Personalitzar i diversificar
els recursos utilitzats com
a mitjà d’aprenentatge
afavorint la inclusió de tot
l’alumnat.

ACTUACIONS

Parlar amb l’EAP i el personal
docent de l’escola per tal de
conèixer les personalitzacions
necessàries a fer als diferents
alumnes.

INDICADOR

Potenciar l’assoliment de la
competència digital del
professorat de l’escola per
tal d’aconseguir una
aplicació de les tecnologies
més efectiva.

ACTUACIONS

Proposarem dues sessions de Claustre
pedagògic al trimestre per tal de fer
formació sobre diferents aspectes i fer
un bon acompanyament al Claustre.
En les diferents programacions caldrà
explicitar quines activitats utilitzen
les TAC com a mitjà d’aprenentatge.

INDICADOR

A E.I. 5 sessions setmanals, i a C.I,
C.M i C.S 3 sessions setmanals.
Es portarà a registre per tal d’anar
controlant les sessions que es van
portant a terme.

Es veurà com a positiva una
resposta que voregi el 90% de
les demandes fetes.

V. Inicial: Almenys un 40% del
professorat presenta uns
coneixements bàsics de les TAC.
V.Final: Un 75% del professorat
mostra uns coneixements bàsics
de les TAC.

INDICADORS D’AVALUACIÓ I D’IMPACTE
OBJECTIU
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Fomentar l’esperit crític
i l’ús responsable de les
tecnologies.

Promoure el
desenvolupament de les
habilitats i recursos TAC
necessaris per viure en la
societat actual.

ACTUACIONS

ACTUACIONS

S’ofereixen xerrades informatives per a
les famílies sobre la seguretat en les
tecnologies i es plantegen diferents
activitats amb l’alumnat de C.M i C.S per
treballar la seguretat, la protecció de
dades i la propietat intel·lectual.
Es lliurarà la normativa de seguretat al
professorat i el protocol d’escola per
escrit respecte la seguretat i la protecció
de dades.
S’oferirà una xerrada al Claustre per
tractar i informar sobre aquest tema.
S’oferirà a l’alumnat activitats i
propostes amb recursos molt
diversos, motivadors i innovadors
per tal de facilitar el
desenvolupament de les seves
habilitats aplicables el seu entorn.
Es plantejaran activitats per tal de
comprovar si l’alumnat és capaç
d’aplicar les tecnologies en diferents
contextos i de forma versàtil.

INDICADOR Almenys un 85% de l’alumnat i
del professorat vetllarà per la
seguretat i l’ús responsable de les
tecnologies. Des de la
Coordinació TAC es faran
diferents revisions per tal de
comprovar que s’estan
respectant aquests aspectes.

INDICADOR

Almenys un 85% de l’alumnat
haurà adquirit les habilitats i els
recursos necessaris per tal de fer
una bona aplicació de les TAC al
seu entorn.

* En finalitzar el curs farem una memòria valorant el grau d’implementació i el grau d’impacte de cadascun dels objectius del projecte.

RECURSOS, ACTIUS EDUCATIUS I COL·LABORACIONS
APRENENTATGE MÒBIL
EDUCACIÓ INFANTIL

CICLE INICIAL

CICLE MITJÀ

CICLE SUPERIOR

Hem introduït les tauletes digitals a tots els cicles com a mitjà d’aprenentatge i partir d’activitats
cooperatives. Volem potenciar l’ús d’aquesta eina en diferents contextos per tal d’oferir un gran
ventall de recursos aplicables a la vida quotidiana dels alumnes. Ho fem a partir de reptes i
enginys, per tal de potenciar la seva motivació i el treball en equip.
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RECURSOS, ACTIUS EDUCATIUS I COL·LABORACIONS
ROBÒTICA
EDUCACIÓ INFANTIL

CICLE INICIAL

CICLE MITJÀ

CICLE SUPERIOR

S’ha establert una línia transversal de Robòtica a partir del treball per Espais que tracta d’un
treball en grups internivell i heterogenis entre els diferents cicles.
Les sessions estan estructurades en 3 moments: es comença presentant el material i deixant que
l’alumnat investigui, experimenti, provi..., a continuació el/la mestre/a intervé des d’un paper de
guia, fent preguntes, potenciant la reflexió de l’alumnat segons el que va descobrint i finalment
una estona en rotllana per a posar en comú i compartir el que s’ha descobert i après durant la
sessió. Tanmateix potenciem l’aplicació de la Robòtica en altres contextos i moments del dia a dia.
CODE & GO
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BEE-BOTS

LEGO WEDO

RECURSOS, ACTIUS EDUCATIUS I COL·LABORACIONS
PROGRAMACIÓ
EDUCACIÓ INFANTIL

CICLE INICIAL

CICLE MITJÀ

CICLE SUPERIOR

Treballem la programació a partir d’activitats amb robots però també a partir de diferents
aplicacions en línia com: l’Scratch, el Code, Lightbot, Botlogic... ho fem a partir de grups
cooperatius i potenciant l’assaig-error. Donem valor a l’error ja que permetrà reformular i
reajustar les accions de l’alumnat i aprendre de forma significativa.
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RECURSOS, ACTIUS EDUCATIUS I COL·LABORACIONS
ENTORN VIRTUAL D’APRENENTATGE
CICLE SUPERIOR
GOOGLE CLASSROOM

Ens hem iniciat amb el Gsuite i la Classroom a Cicle Superior. Ens permet portar un control de les
tasques proposades, veure els comentaris de l’alumnat, aplicar formularis d’avaluació, facilitar
recursos i informacions diverses però el més important, potenciar la col·laboració entre l’alumnat.
Una bona eina per treballar conjuntament alumnes i mestres. La idea és aplicar-ho a Cicle Mitjà
properament.
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ACCIONS I FASES

Reinventar els
espais de l’escola
per poder adoptar
la transformació
digital.
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Formació del
professorat en
el domini dels
recursos
tecnològics.

Adquisició dels
recursos
tecnològics
necessaris per dur a
terme el projecte.

Implementació del
treball d’Espais de
Robòtica per tal de
crear una línia
transversal.

Fomentar intercanvis
d’experiències i
treball en xarxa entre
el professorat i
l’alumnat.

Aconseguir
l’aplicació efectiva
de les tecnologies
en diferents
contextos.

CALENDARI D’EXECUCIÓ
✓ Sorgeix la necessitat de
transformar els espais
de l’escola.
✓ Compra de recursos
tecnològics necessaris per
dur a terme el projecte.

Juny
2018
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✓ Introducció de
les tauletes
digitals a tots
els nivells
educatius.

✓ Utilització de les
tauletes digitals a
partir de
l’aprenentatge
basat en reptes.

Setembre
2018

✓ Presentació de
l’Espai de Robòtica
a tots els nivells de
l’escola.

✓ Durant aquest període volem continuar la tasca
d’implementació del treball de la robòtica, dels
dispositius mòbils i de l’EVA. Ens hem proposat un
termini de dos cursos per tal d’establir una base i anar
revisant els diferents processos ajustant la nostra acció
educativa i adquirint més recursos tecnològics.

Octubre
2018

✓ Implementació de
l’Espai de Robòtica
en grups reduïts i
internivell a tota
l’escola.

De Gener del 2019 fins al
Juny del 2020

✓ Continuació de les
sessions de l’Espai
de Robòtica a tots
els nivells.

VALORACIÓ
EN APLICAR AQUEST PROJECTE ENS ESTEM TROBANT:
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-

UN BON NIVELL D’IMPLICACIÓ I D’ACCEPTACIÓ DE TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA.

-

EL FET DE PLANTEJAR LES ACTIVITATS DES DE L’EMOCIÓ I DE REPTES HA FET AUGMENTAR LA MOTIVACIÓ DE
L’ALUMNAT I DEL PROFESSORAT ENVERS LES TECNOLOGIES.

-

ESTEM ACONSEGUINT UN TREBALL EN XARXA, COL·LABORATIU I COOPERATIU, TENINT EN COMPTE LES
HABILITATS DE TOTHOM AMB L’OBJECTIU DE SUMAR COM A EQUIP.

-

LA NECESSITAT DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT HA OBERT UNA NOVA FINESTRA PER APRENDRE, PER
COMPARTIR, PER DESCOBRIR I PER INNOVAR A TRAVÉS D’AQUEST LLENGUATGE DIGITAL.

-

DURANT EL PROCÉS ANEM AJUSTANT LES NOSTRES ACTUACIONS I EL TIPUS D’ACTIVITATS PER ACONSEGUIR
UN TREBALL ÒPTIM DE LES TECNOLOGIES.

-

CONTINUEM AMB LES MATEIXES GANES QUE EL DIA QUE VAM COMENÇAR PER TIRAR ENDAVANT AQUEST
PROJECTE. QUEDA RECORREGUT, PERÒ EL CAMÍ ÉS EL MÉS IMPORTANT.

