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Presentació d’experiències 

d’aula premiades en el Concurs 

de Bones Pràctiques 

 

 
Data:  2 de desembre de 2013 

Horari:  de 17:30  a 19:40 hores 

Lloc:   Institut Moisès Broggi 

  C/ Sant Quintí, 50. Barcelona 

 

Programa 
 
17:30  Inauguració a càrrec del Sr. Manel Blasco, gerent 

del Consorci d’Educació de Barcelona. 

 

17:40 “Tendències actuals en l’ús de les tecnologies a 

l’aula”, conferència del Sr. Juan Miguel Muñoz, del 

CESIRE del Departament d’Ensenyament. 

 

18:15 Presentacions simultànies d’experiències 

 

19:40 Fi de la jornada. 

 

 
Inscripcions 

 
Les inscripcions es poden fer de l’11 al 29 de novembre. 

 

Codi de l’activitat: 1001000511  

Al vestíbul hi haurà una 

mostra de materials 

per part de l’empresa 

col·laboradora. 

http://aplitic.xtec.cat/pls/soloas/home


Tardor TIC BCN 
Presentacions d’experiències 

ESPAI   A ESPAI   B ESPAI   C ESPAI   D 

18:15  Institut Príncep de Girona 
Pren la paraula 

Presentació de tres experiències 

complementàries que posen en 

joc l’ús de la llengua oral a partir 

de recursos audiovisuals 

treballant la capacitat expressiva. 

L’aprenentatge és competencial i  

col·laboratiu. ESO 

Institut Vall d’Hebron/Virolai 
Junts fins a l’Everest 

A partir d’una activitat que es 

presenta a través de codis QR, els 

alumnes han d’aconseguir els 

punts individuals i de grup per 

aconseguir escalar l’Everest. 

ESO 

Escola Jacint Verdaguer 

Expliquem el barri 
Les activitats formen part d'un 

projecte compartit amb el Camp  

d'Aprenentatge de Barcelona i 

dues escoles: Torrent d'en Melis i 

La Mar Bella. Cicle Superior de 

Primària 

Escola Ausiàs March 
Desenvolupament TAC-

TIC de la música a l’aula 
El projecte consisteix en 

integrar les TIC a la matèria de 

música. 

Cicles mitjà i superior de 

Primària 

18:45 Institut Príncep de Viana 
El parc de la Pegaso 

Treball de síntesi que arrenca de 

la pregunta “Com ha de 

gestionar-se un parc públic?”. 

Els alumnes hauran de produir 

diferents tipologies de document 

digital. ESO 

Institut Quatre Cantons 
Mira qui sóc 

Treball globalitzat que té com a 

finalitat primordial la immersió en 

l’entorn virtual d’aprenentatge i el 

coneixement mutu entre el nou 

alumnat de 1r d’ESO.  

Escola Nadís, CEE 
Les formigues busquen 

casa 
Projecte d'escola que ha tingut en 

compte les capacitats cognitives, 

sensorials i físiques de cada 

alumne. Educació Especial 

Escola Splai 
SplaiEnglish 

Totes les activitats plantejades 

al Bloc, vertebren l'assignatura 

d’anglès i li donen un sentit de 

globalitat que afavoreix el seu 

aprenentatge. Primària. 

19:15 Escola Sadako 
Gestió i ús de les eines 

digitals 
La utilització de les TIC com a 

eina de renovació metodològica i 

presentació d’algunes 

experiències d’aula. ESO 

CFA Palau de Mar 
Realitat augmentada al 

recinte de l'Escola 

Industrial 
Ús de la geolocalització i codis QR 

i realització d'àudioguies. 

Formació d’adults 

Inst/Esc. Costa i Llobera 
Creativitat i Stop Motion 

Tècnica, que consisteix en captar 

imatges i fer la seqüenciació, tot 

construint una història a mig camí 

entre vídeo i fotografia. 

Educació Infantil. 

Escola Collaso i Gil 
Qui és Salvador Espriu? 
Els alumnes han realitzat una 

revista digital multimèdia que 

recull tot el que han investigat 

sobre Espriu utilitzant diferents 

eines web 2.0. Cicle Superior 

 

 

 


