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Jornada ‘tecnologies educatives emergents i mòbils a l’escola’ 
Fira de tecnologies i recursos digitals per a l’educació 

 

Programa general 

09:30 Inauguració de la jornada i 1a ponència: Aprenentatge i Tecnologia, tendències per a un canvi d'època 
 

A càrrec de Juanmi Muñoz, assessor tècnic docent i codirector de l'Observatori d'Innovació Tecnològica i Educativa 
(Didactalia - Espiral) 
 

10:30  Lliurament del premi TIC patrocinat per Atlantic Devices  
 

11:00 Cafè – Fira – Networking 
 

11:30 Comunicació d’experiències de les escoles: tablets, flipped learning, robòtica, porfoli digital, codis QR, stop 
motion...  

 

13:00  2a Ponència: Tecnologies mòbils, pedagogia i vida escolar  
 

A càrrec de Ferran Ruíz, que ha estat professor de matemàtiques i director d'institut, director del Programa d'Informàtica 
Educativa i, actualment, president del Consell Escolar de Catalunya. Autor de "La nueva educación", premi d'assaig Everis 
2006. 
 

14:00 
Dinar (opcional) 
1r torn 

Cafè – Fira – Networking   
14:30 

Dinar (opcional) 
2n torn 

15:00* 
Presentacions – casos d’èxit de productes o 
serveis  

A partir de les 15 h entrada lliure només per a la fira i les presentacions - casos d’èxit de productes o serveis 
 

16:00 Sessió temàtica 1 (caldrà triar-ne una entre les quatre simultànies) 
 

 Recursos i bones pràctiques per al bon ús de les apps a infantil i primària [a càrrec de Fer del Real] 

 Recursos web i apps per crear activitats amb tauletes i/o mòbils [a càrrec de Sílvia Soteras] 

 Què podem fer amb els mòbils a l'aula? Una proposta senzilla [a càrrec de Xavier Suñé i Azu Vázquez] 

 La gamificació en l’educació [a càrrec d’Òscar Garcia d’ENTI] 
 

17:00 Cafè – Fira – Networking Presentacions – casos d’èxit de productes o serveis 
 

17:45  Sessió temàtica 2 (caldrà triar-ne una altra entre les quatre que es repetiran) 
 

18:45 Fi de la jornada 
 

Descripció de les experiències, sessions temàtiques i presentacions-casos d’èxit; presentació dels ponents i informació 

ampliada i actualitzada al blog de la jornada [http://jornadatelematica.blogspot.com.es/] 

http://enti.cat/?gclid=COC1z9ew58QCFWfmwgodRwEA7Q
http://jornadatelematica.blogspot.com.es/
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Fira TIC: tecnologies i recursos digitals per a l’educació  

 Tot 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 i els continguts i recursos digitals. Al blog de la Jornada podreu accedir a la informació dels expositors.  

Inscripció 

A través de l’enllaç: http://www.escolacristiana.org/esdeveniments/inscripcio.aspx?idev=188 

Preu (dinar no inclòs) 

 Per a persones de centres adherits a la FECC:  36 € per participant. 

 Per a persones d’entitats no adherides a la FECC:  60 € per participant. 
 

Preu del dinar (al mateix seminari): 10 € per participant. 
 

ATENCIÓ! AQUEST PAGAMENT REQUEREIX TARGETA BANCÀRIA 

- Totes les targetes són vàlides 
El pagament cal fer-lo mitjançant una targeta bancària. Són admeses totes, tant les de crèdit  com les de dèbit, i la 
inscripció no es considera vàlida fins que no s’ha fet el pagament. 

- Devolucions en cas de baixa 
En cas de comunicar baixa dins els terminis establerts (24h 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.) 

- Pot ser de qualsevol titular, independentment del rebut 
o 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.  

o 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 al 5 de maig a les 10h (o fins a que s’esgotin les places, que són limitades i s’ocuparan 
per ordre d’inscripció). 

 

o Després d’aquesta data, només s’admetran matrícules si encara hi ha places disponibles.  
o En els casos de no assistència sense avís dins el termini establert abans esmentat, no es retornarà l’import. 

 

Indicació del lloc de realització i transport públic: Seminari Barcelona, c. Diputació, 231. 08012.  
 

TREN   
RENFE: Estació 
BARCELONA – 
PASSEIG DE GRÀCIA 
FFGC: Estació PLAÇA 
CATALUNYA 
 

METRO 
Parada 
UNIVERSITAT: línies 
1 (vermella) i 2 (lila) 
Parada PASSEIG DE 
GRÀCIA: línies 4 
(groga), 3 (verda) i 2 
(lila)   
 

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 i H12 
 
 

SEMINARI 

CONCILIAR 
SEMINARI 

Diputació 231  
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