
 
 
 

MMiilllloorraarr  ll’’aapprreenneennttaattggee      
aammbb  TTIICC......  ééss  ppoossssiibbllee!!  

 

Dimecres, 25 d’abril de 2012 

3 ponències 

28 experiències d’escoles distribuïdes en 
− 3 taules d’experiències temàtiques 

− 4 sessions de bones pràctiques per nivells educatius 
 

La Jornada Telemàtica, que enguany arriba a la 10a edició, està centrada en la dimensió 
de millora dels processos d’ensenyament – aprenentatge que ha de tenir l’ús de 
les tecnologies de la informació, la comunicació, l’aprenentatge o el coneixement a les 
aules dels diversos nivells educatius. 

S’ha volgut prioritzar l’intercanvi d’experiències i hi haurà diferents espais per presentar i 
reflexionar sobre les experiències directes de diversos centres educatius (sobre els 
projectes telemàtics, sobre els continguts digitals, sobre les aplicacions de la robòtica i 
d’altres àmbits de les TIC a les aules).  

També hi haurà tres ponències que serviran per oferir panoràmiques i perspectives que 
obrin l'interès o orientin cap a nous àmbits. Dues són de caire més metodològic i 
general, sobre l'ús didàctic de les TIC en una pedagogia orientada a l'adquisició de 
competències, i la tercera estarà centrada en uns dispositius que ofereixen grans 
possibilitats i que són cada cop més presents a les aules: els tablets.  

Cada participant podrà triar entre dues opcions, ja que hi haurà sempre dues activitats 
alternatives. 

Una àmplia fira de continguts, productes i serveis TIC completarà l’oferta de la 
jornada. 

 

 Destinataris 
 

La Jornada s’adreça a coordinadors TIC o TAC de les escoles, així com a directius i 
professorat de tots els nivells educatius no universitaris interessats en la temàtica. 

 

 Objectius 

• Oferir una panoràmica i orientació sobre l’ús didàctic de les tecnologies per millorar els 
processos d’ensenyament – aprenentatge. 

• Possibilitar la presentació i l’intercanvi d’experiències TIC dels centres escolars. 

• Conèixer la producció de continguts, maquinària, programari i serveis en l’àmbit de les TIC a 
l’abast de les escoles.  

 
Fundació Escola Cristiana de Catalunya 

 

10a Jornada de Telemàtica educativa  
i fira TIC 2012  



 
 
 

 

Els participants podran optar en cada moment per l’activitat que prefereixin, amb 
l’única limitació de l’aforament de la sala. 
 

 
Sra. Carme Barba. Mestra, formadora de l’equip Àmbit TIC+C de l’ICE de la UAB i Membre de la Comunitat 
Catalana de WebQuest. 
 
Sr. Nivard González. Professor de Betània-Patmos i expert en ús educatiu de les tablet. 
 
Sra. Azucena Vázquez. Mestra d'Educació Infantil  i professora de l'ETP Xavier. Formadora TIC/TAC del 
Departament d'Ensenyament. Consultora del postgrau Innovació i ús creatiu de les TIC en Educació de la UOC 
i professora del Máster de profesorado en Educación Secundaria de la UNIR.  

 
Taula d’experiències – Recursos digitals sense aules 1x1 
 
− Treball amb recursos digitals a Batxillerat: Escola Pia Sitges – Marga Miret 
− Treball amb recursos digitals a Secundària: FEP Santíssima Trinitat – Oscar Agut 
 
Taula d’experiències – Projectes telemàtics a l’aula 
Coordina Sr. Juanjo Fernández, amb la participaran 6 escoles de la FECC 

 Programa 

 

9:00 Arribada, acollida i lliurament de material 
 

9:30 Presentació, Premi TIC i Ponència  
 

Les TIC i les TAC 
en la millora de l’aprenentatge: 

panorama i tendències 
 

Sra. Azucena Vázquez 
 

Ponència 

 

Les tablets i les aplicacions 
educatives del món de les APPS 

 

Sr. Nivard González 

 

10:45 Pausa cafè i temps per a la 

FIRA TIC 
 

11:30 
Taula d’experiències 

Recursos digitals sense aules 1x1 

12:30 
Bones pràctiques TIC: 

Experiències d’usos didàctics de  
les TIC a l’ESO 

Taula d’experiències: 
Projectes telemàtics a l’aula: 

d’infantil fins a l’ESO 
 

Coordina: Sr. Juanjo Fernández 

 

13:30 

Dinar grup A FIRA TIC 
 

14:30 

FIRA TIC Dinar grup B 

 

15:30 Bones pràctiques grup B: 
Experiències d’usos 

didàctics de les TIC a 
Primària 

Bones pràctiques grup C: 
Experiències d’usos 

didàctics de les TIC a 
Batxillerat i altres I 

Bones pràctiques grup D: 
Experiències d’usos 

didàctics de les TIC a 
Batxillerat i altres II 

 

16:30 Ponència  
 

Les TIC per a un aprenentatge  
més competencial:  

estratègies i recursos 
 

Sra. Carme Barba 
 

Taula d’experiències 
La robòtica educativa a l’aula 

 

Coordina: Sr. Miquel Àngel Prats 
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Repartiment de certificats 

 Ponents i escoles participants 



Taula d’experiències – La robòtica educativa a l’aula 
Coordina Sr. Miquel Àngel Prats 
 
• Sant Gervasi de Mollet – Xavier Valldeoriola – ESO I BATXILLERAT 
• Escola Horitzó – Jaume Basseda i Cardó; Maria de Montserrat Oliveras i Ballús – ESO I 

BATXILLERAT - “Veure i controlar des de casa un robot que hem fet a l’Escola”  
• Escola Projecte – Frank Sabaté – PRIMÀRIA – “Scratch a l’aula” 
• Escola Jesuïtes Sarriá – Mariona Gallart – Projecte Lego PIX 
• IES Bogatell – Icaria – Josep Ma. Fargas – ESO I BATXILLERAT  
• Ro-Botica (10’) – Rocío Lara – L’empresa Ro-Botica: productes i serveis.  

 
Bones Pràctiques Grup A: Experiències d’usos didàctics de les TIC a l’ESO 
 
• L’hibridisme genèric i els cibergèneres: sensacions, flaixos i escenes  
 Nostra Sra. del Rosario (Barcelona) - Montse Ballestero i Dolors Madrenas 
• TICTACVIDEO: un crèdit optatiu de Visual i Plàstica  
 Escola Pia Calella – Christian Negre i Walczak 
• Projecte I.TAC.A  
 Mare de Déu de la Mercè (Barcelona) – Francesc Capel 
• El pes de les motxilles  
 Escola Oscus (Barcelona) – Dídac Chias 
 
Bones Pràctiques Grup B: Experiències d’usos didàctics de les TIC a Primària 
 
• Projectes senzills amb pàgines web gratuïtes: L’enigma de la setmana i la lliga dels llibres 
 Escola Sant Jaume de la FEP (Barcelona) – Ricard Baillés Isart 
• Micro-projectes a primària  
 Maristes Montserrat (Lleida) – Joan Pifarré Vidal 
• Podcast de contes infantils 
 Salesians Mataró – Elisa Trigueros Saez, Jaume Villarreal Quintana 
• Projecte interdisciplinari: La fruiteria  
 Escola St. Pere Claver, Jesuïtes Poble Sec (Barcelona) – Teresa Borrut, Clàudia Tersol 
 
Bones Pràctiques Grup C: Experiències d’usos didàctics de les TIC a Batxillerat i altres I 
 
• Aprenentatge in situ amb mòbils: rutes interactives educatives amb QuesTInSitu 
 Grup de Tecnologies Interactives, Universitat Pompeu Fabra – Patricia Santos 
• Mapes mentals amb FreeMind a l’aula  
 Col�legi St. Gabriel, Viladecans – Ángel Lucas de la Cruz, Carlos Giménez Esteban 
• Aplicació del mètode de l’artefacte amb eines TAC  
 Col�legi St. Gabriel, Viladecans – Carlos Giménez Esteban, Ángel Lucas de la Cruz 
 
Bones Pràctiques Grup D: Experiències d’usos didàctics de les TIC a Batxillerat i altres II 
 
• Un blog per aprendre ètica 
 Col. Padre Damián Sagrados Corazones, Barcelona – Mariana Morales, Núria Casterà 
• Càpsules d’Auto-aprenentatge de la NET per professors de Jesuïtes Sarrià  
 Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi –  Maria José Vivancos, Sebastian Díaz 
• Cultura, M-Learning y ELE – Pilar María Álvarez Gómez 
 
 

Fira TIC: continguts, productes i serveis 
 

 Contingut 

Coincidint amb la Jornada, se celebrarà una FIRA TIC en la qual hi haurà presència d’empreses i 
entitats que oferiran productes o serveis relacionats amb les tecnologies de la informació, la 
comunicació, l’aprenentatge i el coneixement: 

− Continguts digitals: editorials i productors de continguts. 

− Productes i serveis TIC o TAC: màquines (ordinadors, projectors, PDIs, servidors, controladors...) 
plataformes, instal�ladors, serveis... 

− Altres: mobiliari i altres productes i serveis escolars. 

Més de 20 expositors compromesos fins al moment! 

 

 Horari 
 

Per als participants i ponents de la Jornada, la FIRA TIC restarà oberta des de les 10.30 h fins a les 
17 h, i podran assistir-hi lliurament al llarg d’aquest horari. 



w w w . e s c o l a c r i s t i a n a . o r g  Àngels 18, 3r. 08001 BCN | fecc@escolacristiana.org 
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 Lloc de realització 
 

Edifici del Seminari Salesià – Casa d'Acollides Martí-Codolar.  Avda. Cardenal Vidal i 
Barraquer, 15 – 08035 Barcelona. 

o A prop de la Ronda de Dalt (direcció Besòs: sortida 5) 
o Metro L3 estació Montbau 
 

 
 
 
 
 
 

 Inscripció  

- Cal sol�licitar-la a través del formulari que trobareu properament a la pàgina web 
http://www.escolacristiana.org  (Cliqueu a Accions Formatives de la banda dreta de la pàgina d’inici). Les 
places són limitades i s’ocuparan per ordre d’inscripció. 

- En el procés d’inscripció, se us demanarà que us identifiqueu amb el nom d’usuari i el password. Si no 
esteu donats d’alta a la pàgina web, heu de fer l’alta d’usuari primer (a la banda esquerra de la 
pàgina principal). 

- Import de la inscripció, per persona, que inclou el cafè de la pausa i el dinar: 

• Personal d’escoles adherides a la FECC: 55 €. 

• Altres: 80 €. 

Per a inscrits d’escoles adherides a la FECC, el pagament es farà per rebut domiciliat al compte corrent de 
l'escola. No cal fer cap més tràmit. Si l’escola no es fa càrrec del pagament o no està adherida a la FECC, 
indiqueu-nos, el més aviat possible, el nom de l’entitat o escola i el compte corrent on cal domiciliar el 
rebut, a l’adreça: administracio@escolacristiana.org. 

 

 Empreses col�laboradores 

                                                             
 

 

� 
 
 
 
 

Més informació i inscripcions al web: www.escolacristiana.org 
 
 
 
 
 

 

 clicar Formació a la secció usuaris registrats de la pàgina d’inici i identificar-vos amb el nom 
d’usuari i el password. 

 

Si no esteu registrats caldrà que, abans de fer la inscripció, tramiteu l’alta d’usuaris. Cal fer-ho 
des de la mateixa pàgina d’inici de la web (columna de l’esquerra, secció “Serveis bàsics”, clicar 
a l’apartat “Alta d’usuaris”. 
 
 

 clicar > Llistat de cursos: Apareixeran totes les accions formatives endreçades per data d’inici (en 
ordre invers). 

 


