
 

 

 

 

PRESENTACIÓ 
 

La Jornada TIC –enguany virtual— de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya té com a finalitat 
oferir experiències que es duen a terme als centres i formacions de curta durada (tallers), relatives 
a l’ús que es fa de les TIC a les escoles. Aquesta edició té com a títol Educació híbrida: digitalització 
de les aules virtuals. Així doncs, la Jornada s’esdevé novament en un espai de formació i 
d’intercanvi d’experiències didàctiques on seran presents els ambients d’ensenyament-
aprenentatge virtuals. 

El confinament que hem viscut ha estat una experiència que ha mostrat les fortaleses i febleses 
del sistema educatiu, a la vegada que ha imposat noves oportunitats i ens ha obligat a generar 
espais educatius virtuals. Els docents van haver de recórrer a una formació immediata i urgent 
sobre plataformes educatives, aplicacions i recursos digitals.  

Gràcies al gran esperit de treball i compromís dels docents, s’han superat moltes dificultats; tot 
amb la necessitat de cercar canals per mantenir els estudiants comunicats amb l’escola, fer-ne un 
seguiment, crear diferents activitats i fer arribar propostes educatives en diversos formats de 
manera sincrònica o anacrònica, tot utilitzant diferents recursos i suports digitals. 

La Jornada TIC té molt present que vivim en un context educatiu i digital en constant evolució, 
accelerat a causa de la pandèmia, i per això pretenem fomentar, a través d'un programa amb 
tallers i experiències de centres educatius que implementen aquests recursos, la perspectiva 
“mLearning” als nostres docents en el procés d’aprendre i ensenyar. 

En aquesta edició, la 17a, s’inclou una ponència marc d’Albert Sangrà, Catedràtic d'Educació, 
professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació i Director de la Càtedra UNESCO en 
Educació i Tecnologia per al Canvi Social de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 

També es presentaran les experiències educatives guardonades a l’11è concurs PremisTIC. 
Tanmateix, es proposaran tallers amb dos itineraris:  recursos digitals per l’aula i Robòtica i 
Programació. En inscriure-s’hi, cada participant ha de seleccionar els tallers en els quals vol 
participar. 
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A QUI S’ADREÇA 
 

La 17a Jornada TIC virtual s’adreça principalment als responsables TIC dels centres i al seus 
directius; la participació s’estén també a d’altres membres de la comunitat educativa, tant als 
docents i educadors interessats en el tema i que desitgen saber-ne més, com aquells que volen 
introduir-s’hi.  

La jornada té dos itineraris diferenciats:  

 Itinerari A: es presentaran apps, recursos i eines de fàcil implementació a les aules virtuals i a 
totes les etapes. 

 Itinerari B:  es presentaran recursos relacionats amb la Programació i la Robòtica per treballar 
de forma virtual.  

Els assistents poden combinar ponències dels dos itineraris. En inscriure-s’hi, cal escollir una 
activitat per a cada franja horària.  

Cada activitat començarà i acabarà puntualment per permetre que els assistents alternin els dos 
itineraris 

Tota la informació a: http://jornadatic.escolacristiana.org/ 

 

PROGRAMA 

 

09:15 Connexió, acollida i indicacions de funcionament de la jornada 

09:25 Benvinguda i presentació de la Jornada. Enric Puig, Secretari general de la FECC  

09:30 a 10:30 

Ponència marc: Qüestió de temps: què passaria si dissociéssim el temps d'ensenyar del 
temps d'aprendre? Albert Sangrà, Catedràtic d'Educació, professor dels Estudis de 
Psicologia i Ciències de l'Educació i Director de la Càtedra UNESCO en Educació i 
Tecnologia per al Canvi Social, Universitat Oberta de Catalunya. 

10:30 a 10:45 1a Pausa i Fira TIC 

10:45 a 11:30 
Taller A1:  

Apps educatives a Infantil, Primària i 
Secundària, Silvia Soteras 

Taller B1:  

D'una idea a una app amb AppLab, Marc 
Genevat (Make&Learn) 

11:30 a 11:45 2a Pausa i Fira TIC 

11:45 a 12.30 

Taller A2:  
Imatge a l’aula (infografies, imatge i 
vídeo), Mónica Sobrado, col·laboradora 
de la FECC. 

Taller B2:  
Nous models per a l’ensenyament-
aprenentatge de la Robòtica Educativa. 
Solucions presencials i virtuals, Rocio Lara 
(RO-BOTICA) 

12:30 a 13:30 
Experiències guardonades amb els Premis TIC.  
Joan Calvo, col·laborador de la FECC i Atlantic Device 

13:30 Final de la jornada 



 

 

 

                    LLOC DE REALITZACIÓ 

 La jornada es realitzarà virtualment. 
 Els participants rebran el dia anterior un correu electrònic amb l’enllaç d’accés a la plataforma de la 

jornada.  
 

                    INSCRIPCIÓ  
 

 Clicar directament sobre l’enllaç:  

INSCRIPCIÓ A  LA 17a JORNADA TIC 
 

 Data límit d’inscripció: fins al 23 d’abril  
 Aportació per a despeses per participant:   

o Participants d’entitats adherides a la FECC: 40€    
o Altres: 56€  

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.  

El titular de la targeta no té per què coincidir amb la persona que s’hi inscriu, ni amb la persona –física 
o jurídica- a nom de la qual cal fer el rebut (en la inscripció es demana específicament a nom de quina 
persona o entitat cal fer el rebut). 

És un sistema totalment segur, sense que l’Escola Cristiana es quedi cap registre de dades de les 
targetes. 

- Devolucions en cas de baixa 

En cas de comunicar baixa 24 hores abans de l’inici de la Jornada, 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. 
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Descripció dels tallers 

Conferència 

inicial 

Qüestió de temps: què passaria si dissociéssim el temps d'ensenyar del temps 
d'aprendre? A càrrec d’ Albert Sangrà, Catedràtic d'Educació, professor dels Estudis de 
Psicologia i Ciències de l'Educació i Director de la Càtedra UNESCO en Educació i Tecnologia per 
al Canvi Social, Universitat Oberta de Catalunya 

Sinopsi: El temps és quelcom invisible que, malgrat tot, està ben present en les nostres vides. 
De la manera com el percebem fa que el considerem quelcom positiu o quelcom que ens 
atabala i que engabia les nostres voluntats: "no tinc prou temps ..", "no hi arribo ...", "quan 
tingui temps ..". En l'àmbit educatiu el temps és un dels elements que més condicionen el 
procés d'ensenyament i aprenentatge. Sovint s'entén aquest temps educatiu aquell en què 
coincideixen estudiants i professorat. Però no és ben bé així. Què passaria si dissociéssim el 
temps d'ensenyar del temps d'aprendre? Fins a quin punt un concepte com l'asincronia ens pot 
alliberar temps? Per què en l'educació online el temps és clau per a desenvolupar models 
eficaços? Dediquem una mica de temps a parlar-ne i a pensar-hi. 

Taller A1  Apps educatives a Infantil, Primària i Secundària, a càrrec de Silvia Soteras.  

Al llarg del Taller veurem diferents apps de cada etapa que permetran treballar amb els i les 
alumnes de forma diferent i engrescadora!. 

Adreçat a Infantil, Primària i Secundària 

Taller A2 Imatge a l’aula (infografies, imatge i vídeo), a càrrec de Mònica Sobrado 

En aquest taller us facilitarem consells i eines per millorar la imatge dels vostres continguts a 
l'aula gràcies a la creació de nous recursos visuals que us ajudin a transmetre els conceptes 
d'una manera més dinàmica, utilitzant infografies, imatges i vídeos. Amb els conceptes generals 
i les diferents apps i programes que comentarem al taller, tindreu les eines necessàries per 
poder començar a crear un nova imatge a l'aula per als vostres alumnes. 

Adreçat a Infantil, Primària i Secundària 

Taller B1 D'una idea a una app amb AppLab, a càrrec de Marc Genevat (Make&Learn). 
Ara, iniciar-se en el coneixement, desenvolupament i programació d’aplicacions mòbils 
és fàcil. En aquest taller dissenyarem i programarem les nostres pròpies aplicacions 
multiplataforma amb l’entorn AppLab; tot aplicant el procés tecnològic en el 
desenvolupament d’un projecte basat en la creació d’una app a partir d’un problema 
o necessitat detectada.   
 

Adreçat a Cicle superior de primària i Secundària 

Taller B2 Nous models per l’ensenyament-aprenentatge de la Robòtica Educativa. Solucions 
presencials i virtuals. A càrrec de Rocio Lara (RO-BOTICA). 
Prenen com fill conductor el robot SPIKE™ Prime LEGO® Education ens endinsarem en 
CoderZ i CodedArena, dues propostes formatives innovadores que fan ús de 
plataformes per l’ensenyament-aprenentatge de programació per blocs i programació 
Phyton en entorns gamificats. Totes les propostes es poden treballar tant a les aules 
com fora d’elles. 
 

Adreçat a Cicle superior de Primària i  segon cicle d'ESO 

Premis TIC Experiències guardonades pel Premis TIC. A càrrec de Joan Calvo i Atlantic Device 

Premis TIC: 

1r 
guardonat 

Escapagon 
  
Escola: Vedruna (Ripoll) 
  
Autors: Joan Murgou i Joan Bobi 
  



 

 

Sinopsi: El projecte consisteix en crear un scaperoom versió en línia: breakoutedu. El joc 
ha de servir per conèixer el Ripollès. 
  
Adreçat a l'Educació Primària 

  
Premis TIC: 

2n 
guardonat 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Sagrerats, escola de màgia i bruixeria 
  
Escola: Escola Especialitzada La Sagrera (Barcelona) 
  
Autors: Xavier Lopes, Víctor Gómez, Eduard Mallol, Lídia Aure i Gerard Alarcón   
  
Sinopsi: Sagrerarts, escola de màgia i bruixeria és un projecte gamificat basat en la famosa 
pel·lícula de Harry Potter.  
  
Adreçat a alumnes d'entre 8 a 16 anys, equivalent a una etapa adaptada de cicle mitja i 
superior de Primària i ESO. 

Premis TIC: 
3r 

guardonat 

Vídeo-guia London 
  
Escola: Daina Isard (Olesa de Montserrat) 
  
Autors: Albert Vallès i Alba Cals 
 
Sinopsi: L’experiència que aquí es descriu es basa en la creació d’una vídeo-guia de London 
feta per alumnes d’Educació Infantil 4 anys, i que ha estat l’objectiu final i l’activitat 
resum del projecte “London” 
  
Adreçat a l'Educació Infantil 
   

Premis 
TIC:  

Pastoral 

Activa't amb Jesús 
  
Escola: Jesuïtes Casp - Sagrat Cor de Jesús en representació de la Fundació Jesuïtes 
Educació (Barcelona) 
  
Autors: Ferran Perelló, Joaquim Fernández-Díaz, Joan Morera sj, Jon Herraiz, Maria 
Espinet, Eulàlia Pagès i Cèlia Sentís. 
  
Sinopsi: Creació d'un recurs audiovisual de pregària infantil en català, que es publica amb 
periodicitat setmanal accessible a tot el públic. Projecte en xarxa de les escoles de la 
Fundació Jesuïtes Educació. 
  
Adreçat a l'Educació Primària en diversos cursos. 
   

 


