
 

     
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 

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

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

 

 Programa 
 

 

 

 Ponència 
 
 

 Mobilitat i noves tendències de Tecnologia Educativa 
 

Ponència presentada amb al col·laboració del Clúster Edutech. 
 
 
 

 Destinataris 

 

9:00 Arribada, acollida i lliurament de material 

 

9:30 
Presentació, Premi TIC i Ponència  

 

Mobilitat i noves tendències en 

Tecnologia Educativa 

Fòrum: 
 

Tablets i Tecnologia  
a l’Educació infantil 

 

 

11:00 
Pausa cafè i temps per a la FIRA TIC 

 

11:30 
 

 
Taules d’experiències en quatre espais simultanis 

Presentació d’experiències d’escoles i empreses especialitzades 
 
 

Espai Infantil – Primària   ||   Espai ESO   
     

Espai Batxillerat i CF   ||   Espai gestió de centre 

 

13:30 

Dinar Torn 1 FIRA TIC 
 

14:30 

FIRA TIC Dinar Torn 2 

 

15:30 
Taules d’experiències en quatre espais simultanis 

Presentació d’experiències d’escoles i empreses especialitzades 
 
 

Espai Infantil – Primària   ||   Espai ESO   
     

Espai Batxillerat i CF   ||   Espai gestió de centre 

 

17:30 

 

Fi de la Jornada 

 

Amb el patrocini de:  
 

 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya 

12a Jornada de  

Tecnologia educativa 

i fira TIC  
 

Dijous, 15 de maig de 2014 
 

http://edutech.cat/


 Fòrum 
 
 

  

Tablets i Tecnologia a l’Educació infantil 
 

Taula rodona centrada en el paper de les tecnologies a l'Educació Infantil. Es presentarà un marc 

general sobre l'ús de les tablets en aquesta etapa, alhora que s'exposaran experiències d'aula 
explicades de la mà dels mestres que les han dut a la pràctica. 
 

Moderada per la Sra. Azucena Vázquez, mestra de l'Escola Tècnico-Professional Xavier, formadora 
TIC/TAC, consultora de la Universitat Oberta de Catalunya i professora de la Universitat Internacional 
de La Rioja. Membre del grup d'investigació edul@b de la UOC. 
 

Amb la presència de la Sra. Fer del Real, cap de Projectes de BubbleBooks, col·laboradora al Depar-
tament de Pedagogia Aplicada de la Facultat d’Educació de la UAB i investigadora/consultora d’Apps 

educatives per a nens; la Sra. Tona Castell, assessora Tècnica docent i de l’Àrea de Tecnologies per a 
l'Aprenentatge i el Coneixement en Departament d'Ensenyament - Generalitat de Catalunya. Sr. Jordi 
Bigas, mestre de l’escola Mare de Déu de la Mercè de Sant Feliu de Llobregat, i Sra. Gemma Martin, 
mestra de l’escola St. Josep de St. Sadurní d’Anoia.  

 
 

 Presentació d’experiències d’escoles i empreses especialitzades 
 

Properament podreu consultar les experiències que es faran a cada espai al blog de la Jornada Te-

lemàtica: http://jornadatelematica.blogspot.com.es/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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. Al blog de la Jornada Telemàtica podreu accedir a 
la informació dels expositors de la Fira TIC: 

http://jornadatelematica.blogspot.com.es/p/expositors-fira-tic.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://jornadatelematica.blogspot.com.es/
http://jornadatelematica.blogspot.com.es/p/expositors-fira-tic.html


 Inscripció  
 
 

Cal sol·licitar-la a través del següent enllaç:   

http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=1683 

Preu (inclou el dinar): 

 Per a persones d’escoles adherides a la FECC, 50 € per participant. 
 Per a persones d’entitats no adherides a la FECC, l’ import serà de 75 € per participant. 

 
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. 

- Devolucions immediates en cas de baixa 

En cas de comunicar baixa dins els terminis establerts, la devolució de l’import pagat serà 
immediata (l’entitat bancària farà el retorn al compte de la mateixa targeta des d’on s’ha fet el 
pagament.) 

- 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 jurídica- a 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. 

És un sistema totalment segur, sense que Escola Cristiana es quedi cap registre de dades de 

les targetes. 

Data límit d’inscripció: fins el 12 de maig  a les 09.00h. (O fins que s’exhaureixin les places, 
que  són limitades i s’ocuparan per ordre d’inscripció) 

 Després d’aquesta data, només s’admetran matrícules si encara hi ha places disponibles.  
 En els casos de no assistència, no es retornarà l’import. 

 

 Indicació del lloc de realització i transport públic 

 Seminari conciliar de Barcelona, c. Diputació, 231. 

 
 

En TREN:  Renfe - Estació  BARCELONA-PASSEIG DE GRÀCIA 
FFGC – Estació Plaça Catalunya 

 

En METRO:  Parada Universitat: línies 1 (vermella) i 2 (lila) 
Parada Passeig de Gràcia: línies 4 (groga), 3 (verda) i 2 (lila)   

 

En BUS: línies 6  7  9  13  14  15 16  17  19 20  22  24 28  31  33  34  37  39 40  41  42  43  44  45  47  50  54  55  58  
59  62  63  64  66  67 68  91  120  141  H12 

SEMINARI 

Diputació 231  

SEMINARI 

CONCILIAR 

http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=1683

