III CONCURS DE BONES PRÀCTIQUES TIC DEL CEB

Introducció
A iniciativa del Consorci d'Educació de Barcelona es convoca el III Concurs de Bones Pràctiques amb
ús de tecnologia educativa per als centres docents de la ciutat de Barcelona.
En aquest document s’especifiquen de forma detallada les bases de la convocatòria.

Objectiu principal del concurs
Promocionar el bon ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació i les Tecnologies de
l’Aprenentatge i el Coneixement, (TIC/TAC) i presentar experiències educatives innovadores dins de la
pràctica docent de cara a la seva difusió entre la comunitat educativa realitzades en els últims cursos
escolars.
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Modalitats
Es convoquen dues modalitats, una de centre i una altra individual, amb les característiques que
s’especifiquen a continuació.

Tipologia de projectes per participar en la modalitat de centre:
●
●
●
●

Projecte interdisciplinar per a un nivell escolar específic en què estan implicades més d’una àrea
curricular.
Projecte d’una àrea, departament o matèria per a diversos nivells del centre
Treball de síntesi.
Altres projectes que comportin la implicació de diversos docents d’un centre i presentin un treball
col·lectiu.

Els projectes, elaborats per un o dos docents, que no s’ajustin a aquesta tipologia, es poden presentar
a la modalitat individual.

Tipologia de projectes per participar en la modalitat individual:
●
●
●

Projecte plantejat i dut a terme per un o dos docents amb la implicació específica d’aquests.
Projecte d’aula amb un treball conjunt d’un docent amb els seus alumnes.
Altres projectes que comportin la implicació individual de docents d’un centre.

El jurat podrà canviar la modalitat d’un projecte que no sigui presentat a la modalitat adequada.

Abast del concurs
● Modalitat de centre: Tots els centres educatius no universitaris de la ciutat de Barcelona.
● Modalitat individual: Professorat en actiu en centres docents no universitaris de la ciutat de
Barcelona.

Presentació dels treballs
La participació en qualsevol de les dues modalitats del concurs es farà mitjançant un formulari
d’inscripció en línia el qual recollirà les dades bàsiques del treball presentat.
Enllaç modalitat centre:
Enllaç modalitat individual:

http://www.xtec.cat/tic-bci/BP/centre.htm
http://www.xtec.cat/tic-bci/BP/individual.htm

Al marge del formulari esmentat, els participants hauran de lliurar al Consorci d’Educació un document
en format PDF que inclogui la memòria del treball presentat, seguint els punts especificats en l’annex
d’aquestes bases. Un aspecte indispensable que ha d’incloure aquest document, de cara a la seva
posterior publicació i difusió com a bona pràctica educativa, és una referència en línia que permeti
publicitar-lo un cop acabat el concurs, atès que la finalitat última d’aquest és que tota la
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comunitat educativa tingui accés al vostre treball i pugui ser aprofitat per altri. Per tant, podeu triar
diferents models com la web del centre, un bloc, una wiki, un GoogleSites, un moodle, etc. Qualsevol
dels models triats hauran de ser accessibles per tothom.

Aquest document s’haurà d’enviar al compte de correu electrònic de la coordinació TAC del Consorci:
a8977231@xtec.cat
Per a disposar d’informació addicional i resoldre dubtes sobre el concurs us podeu adreçar al correu
electrònic esmentat.

Criteris
A l’hora de decidir els treballs guanyadors es valoraran els aspectes següents:
● Experiències reals desenvolupades en el context d'un centre educatiu
● Enfocament metodològic i didàctic de l'experiència/projecte:
○ Objectius,
○ Descripció del projecte
○ Paper de l'alumnat (grau de participació i rol)
○ Millora de l'aprenentatge
○ Foment del treball cooperatiu, col·laboratiu
○ Ús de les eines TIC i audiovisuals en general
○ Ús d'eines col·laboratives i 2.0 en particular
○ Varietat de recursos i tècniques utilitzades
○ Previsió de l'avaluació de l'alumnat
● Foment de les competències bàsiques i aspectes transversals:
○ Enfocament competencial de l'experiència
○ Treball de diverses competències
○ Interdisciplinarietat (àrees implicades)
● Originalitat i innovació de l'experiència:
○ Originalitat de la idea
○ Grau d'innovació
○ Contingut del projecte (relació amb el currículum),
○ Envergadura del projecte (durada de l'experiència).
● Altres aspectes de l'experiència/projecte:
○ Adaptabilitat i escalabilitat (aplicable a d'altres entorns escolars)
○ Sostenibilitat
○ Relació amb l'entorn
● Qualitat del projecte
● Qualitat de la presentació del document que acompanya el projecte
● Paper actiu o participació de l’alumnat en el projecte
● Grau de participació del professorat del centre en la modalitat centre
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Suport
Es podrà comptar amb l'ajut i assessorament dels referents TAC dels CRP (Centres de Recursos
Pedagògics) i dels assessors TAC del Consorci d’Educació de Barcelona.
La seva gestió i coordinació es farà des de la Coordinació TAC del Consorci d'Educació de Barcelona,
amb els següents referents:
Baltasar Sin:
Gabriel Núñez:

935511000
935511000

Ext. 6651
Ext. 6652

bsin@xtec.cat
gnunez@xtec.cat

O bé també us podeu adreçar al correu de la Coordinació TAC a8977231@xtec.cat

Terminis del concurs
La temporització del concurs és al llarg del present curs escolar 2012/13.
Període d'inscripció: Del 13 de març al 20 de maig de 2013.
Els treballs finalistes es comunicaran als centres participants la primera setmana de juny. Tota la
informació relativa al procés, la podeu trobar de forma actualitzada a l’apartat de Tecnologia Educativa
de la web del Consorci d’Educació:

http://www.edubcn.cat/tecnologiaeducativa
L’acte final d'exposició dels treballs premiats i de lliurament de premis es durà a terme el dia 12 de juny
en horari de tarda en lloc per determinar.

Jurat
El jurat estarà format per les següents persones:
Jordi Serarols, President de la Comissió de Tecnologia Educativa del CEB
Carme Massa, Directora de Centres del Consorci d’Educació
Francesc Olabarri, Coordinador TIC del Consorci d’Educació
José Luís Castel, Cap d'Àrea d’Educació Infantil i Primària del CEB
Baltasar Sin, Coordinació TAC del CEB
Gabriel Núñez, Coordinació TAC del CEB
Quatre representants dels CRP de la ciutat
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Premis
Categoria modalitat centre:
1r Premi
Diferents elements de hardware i software
2n Premi
Diferents elements de hardware i software
3r Premi
Diferents elements de hardware i software
Categoria modalitat individual per al professorat:
1r. Premi
Diferents elements de hardware i software
2n. Premi
Diferents elements de hardware i software
3r. Premi
Diferents elements de hardware i software
En funció de la qualitat dels treballs presentats pot haver-hi modificacions en la
distribució dels premis i en pot quedar algun d’ells desert.

Logos de les empreses patrocinadores i col·laboradores amb la dotació dels premis del concurs:
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ANNEX: DOCUMENT A PRESENTAR
A part d’enviar el formulari en línia per donar-se d’alta al concurs, hi ha l’obligatorietat de fer arribar una
fitxa o memòria del treball en format PDF i que haurà d’incloure les dades següents:

Modalitat centre:
● Dades del centre: Codi de centre, tipus de centre, nom del centre i titularitat
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Títol del projecte
Nivell o nivells educatius al qual s'adreça
Persona responsable del projecte i col·laboradors
Objectius principals
Continguts treballats
Avaluació de l'alumnat
Aspectes competencials treballats
Descripció del projecte
Temporització
Recursos i equipament necessari
Enllaç en línia obligatori (web de centre, bloc, wiki, etc.) relacionat amb el centre on quedi recollit
el contingut del treball presentat de cara a la seva publicació posterior com a bona pràctica. És
necessari preveure la disposició dels permisos necessaris per l’aparició d’imatges de l’alumnat en
qualsevol format multimèdia.
● Participació de l’alumnat: recull de la participació dels alumnes en l’aplicació del projecte (feines
fetes, testimoni gràfic del procés de treball amb els alumnes...)
● Grau d’implicació i participació del professorat
● Observacions

Modalitat individual:
● Dades del docent: NIF, nom i cognoms, centre educatiu i codi de centre on s'ha desenvolupat
l'experiència
Títol del projecte
Nivell educatiu al qual s'adreça
Objectius principals
Continguts treballats
Avaluació de l'alumnat
Aspectes competencials treballats
Descripció del projecte
Temporització
Recursos i equipament necessari
Enllaç en línia obligatori (web de centre, bloc, wiki, etc.) relacionat amb el centre on quedi recollit
el contingut del treball presentat de cara a la seva publicació posterior com a bona pràctica. És
necessari preveure la disposició dels permisos necessaris per l’aparició d’imatges de l’alumnat en
qualsevol format multimèdia.
● Participació de l’alumnat: recull de la participació dels alumnes en l’aplicació del projecte (feines
fetes, testimoni gràfic del procés de treball amb els alumnes...)
● Observacions
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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