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Patricia Remiro
Clúster Manager
Edutech Cluster

Des del Clúster Edutech, amb més de 40 empreses i agents del sector tecnològic educatiu, tenim com
a missió promoure i impulsar l’ús de les TIC en l’educació i treballar conjuntament amb els centres
educatius i tots els agents implicats per resoldre els reptes tecnològics i avançar en nous models
educatius. En aquest marc, l’ITworldEdu és un dels projectes estratègics del Clúster ja que propicia la
trobada entre la indústria i la comunitat educativa. És la ocasió en què podem compartir les novetats,
tendències, prospectives, experiències i totes les pràctiques que s’han anat treballant per resoldre els
reptes que afrontem els professionals d’aquest sector.

En aquest marc, l’ITworldEdu és un dels projectes
estratègics del Clúster ja que propicia la trobada entre
la indústria i la comunitat educativa..
Enguany és un any de canvi i de transformació. Si bé hem mantingut els formats i el mateix espai
que en la darrera edició, s’ha treballat un programa amb el Comitè Científic en línia amb els darrers
moviments que hi ha hagut a Catalunya pel que fa la transformació educativa. Així doncs, es tractaran
temàtiques com ara la personalització de l’aprenentatge, els models d’avaluació en el nou marc
competencial i les noves formes d’organització a l’aula i a l’escola. Comptarem amb ponents d’excepció
com César Coll, José Ramon Gamo, Fiorella Haim i la professora americana Mònica Burns, així com
taules rodones amb directors i mestres per debatre models i estratègies i sessions dinamitzades amb
Marinva on els protagonistes sereu vosaltres.

32

L’ITworldEdu continua essent també l’espai en què els centres educatius mostren a la resta de comunitat
aquelles experiències més innovadores i on els recursos tecnològics propicien l’aprenentatge. El
punt final el tindrem durant l’ITworldEdu Junior on els alumnes prenen la paraula i ens explicaran de
primera mà les seves experiències.

35

En aquesta edició hem comptat també amb la col·laboració d’Eurecat, principal Centre Tecnològic
de Catalunya, amb qui hem volgut anar de la mà per oferir un congrés de qualitat amb projecció
internacional i sobretot afavorint les sinèrgies i connexions entre totes les empreses i agents que
treballem per a millorar i innovar en l’educació.
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Dimarts 21 de març de 2017
Martes 21 de Marzo de 2017
9:00 – 9:30
9:30 – 10:00

Auditori
10:00 - 11:00

Dimarts 21 de març de 2017
Martes 21 de Marzo de 2017

Acreditacions i recollida d’informació | Acreditaciones y recogida de información
Acte d’inauguració | Acto de inauguración
Sr. Jordi Puigneró i Ferrer, Secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, Departament de la
Presidència, Generalitat de Catalunya
Representant | Representante de Barcelona Activa - Ajuntament de Barcelona
Sra. Elisabet Marill Femenias, presidenta del Clúster Edutech

Conferència inaugural | Conferencia inaugural

14:00 – 15:00

Pausa - Dinar networking (únicament per a inscripcions prèvies)
Pausa - Comida networking (únicamente para inscripciones previas)

15:00 – 16:30

Sessions dinamitzades amb centres educatius: Creació del decàleg sobre l’ús adequat de les TIC
Sesiones dinamizadas con centros educativos: Creación del decálogo sobre el uso adecuado de las TIC
A. Pràctiques basades en la personalització de l’aprenentatge
A. Prácticas basadas en la personalización del aprendizaje

Sala 6

Tendències actuals sobre la personalització de l’aprenentatge
Tendencias actuales sobre la personalización del aprendizaje escolar

Auditori

Presenta:
Patricia Alocén
Directora del departament d’Acció Educativa | Directora del departamento de Acción Educativa | Fundació Bancària “la Caixa”
Ponent: | Ponente:
Dr. César Coll
Catedràtic de Psicologia per a l’Educació | Catedrático de Psicología para la Educación | Universitat de Barcelona

11:00 – 11:30

Pausa cafè – Espai exhibició | Pausa café – Espacio expositor

11:30 – 12:30

Tallers de bones pràctiques per part d’empreses (I) | Talleres de buenas prácticas de empresas (I)
11:30 - 12:00

12:00 - 12:30

Explainers CosmoCaixa
Cristina Smandia, Responsable de Planificació i

CosmoCaixa
Participació de 4 alumnes | Participación de 4 alumnos

Com aplicar un projecte d’aprenentatge – Servei a les
aules. De la robòtica a l’IoT | Cómo aplicar un proyecto de
aprendizaje - Servicio a las aulas. De la robótica al IoT
Nacho Sala, Fundador Atrápalo
Oriol Farràs, CEO penwinEdu

11:30 - 12:00

12:00 - 12:30

El llibre digital i les noves metodologies educatives a
Primària
El libro digital y las nuevas metodologías educativas en
Primaria
Itziar Malgà, Tutora de 6è de Primària i coordinadora
TAC - Escola Taula Rodona de Sant Quirze del Vallès

Ciberseguretat a les aules
Ciberseguridad en las aulas
Elena Cabrera, ATC Watchguard

11:30 - 12:00

12:00 - 12:30

Model digital en un centre educatiu: exemple
d’implantació i valors que aporta
Modelo digital en un centro educativo: ejemplo de
implantación y valores que aporta
Javier Cortés i Víctor Vitoria, Director d’escola i
Responsable de l’Àrea de Tecnologia Educativa del
Col·legi SUMMA Aldapeta

Innovació en la docència amb solucions interactives
Innovación en la docencia con soluciones interactivas
Xavier Canaleta, Coordinador d’Innovació
Gabriel Fernàndez, Director Acadèmic del Grau
d’Animació
la Salle Campus Barcelona, Universitat Ramon Llull

Difusió | Responsable de Planificación y Difusion
Auditori

Sala 5

Sala 6

12:30 – 14:00

Esther Hierro, Directora de projectes de | Directora de proyectos de Marinva
Dinamitzat per Marinva
B. Pràctiques educatives que treballen l’avaluació de les competències
B. Prácticas educativas que trabajan la evaluación de competencias

Sala 5
15:00 – 16:00

Auditori
16:00 – 16:30

Auditori

Imma Marín, Fundadora i directora general de | Fundadora y directora general de Marinva
Dinamitzat per Marinva

Experiència internacional | Experiencia internacional
Pla Ceibal: Tecnologia al servei de la innovació pedagògica
Plan Ceibal: Tecnología al servicio de la innovación pedagògica
Fiorella Haim, Gerent General | Gerente General, Centro Ceibal, Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay

Sessió: | Sesión:
L’aula del futur
El aula del futuro
Laura Morillas, Consellera Tècnica Unitat de Suport a Direcció | Consejera Técnica Unidad de Apoyo a Dirección
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

16:30 – 17:00

Pausa – Espai exhibició | Pausa – Espacio expositor

17:00 – 18:00

Tallers de bones pràctiques per part d’empreses (II) | Talleres de buenas prácticas de empresas (II)

Auditori

18:00 – 19:00

17:00 - 17:30

17:30 - 18:00

Connectivitat, seguretat i fiabilitat a les xarxes del
sector educatiu i cultural
Conectividad, seguridad y fiabilidad en las redes del sector
educativo y cultural
David Montserrat, CEO d’eZoneBox

Utilització de G Suite a l’aula
Utilización de G Suite en el aula
Jaume Feliu, Cap d’estudis de Institut Salas i Xandri de
Sant Quirze del Vallès

Conferència plenària | Conferencia plenaria
La importància de les TIC en el model de neuroeducació
La importancia de las TIC’s en el modelo de neuroeducación
Presenta:
Georgina Vidal
Adjunta de Direcció | Adjunta de Dirección | penwinEdu

Auditori

Ponent: | Ponente:
José Ramón Gamo, Director Pedagògic Especialista en Audició i Llenguatge
Director Pedagógico Especialista en Audición y Lenguaje
CADE - Centro de Atención a la Diversidad Educativa

TAULA RODONA: Avaluar per aprendre: estratègies i noves metodologies
MESA REDONDA: Evaluar para aprender: estrategias y nuevas metodologías
PRESENTACIÓ I MODERACIÓ:
Miquel Àngel Prats, Professor titular Universitat Ramon Llull, Director dels estudis de Grau d’Educació Infantil a la FPCEE
Blanquerna i membre del Comitè Científic de l’ITworldEdu

Auditori
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Dr. Joan Mateo, President | Presidente Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu - Universitat de Barcelona
Teresa Pietx, Directora de l’Institut de Gurb
Ester Ortiz, Cap d’estudis | Jefe de estudios de l’Escola Jungfrau de Badalona
Carol de Britos, Professora de l’Escola Virolai de Barcelona
Francesc Gomila, Coordinador pedagògic | Coordinador pedagógico - Escola Garbí Pere Vergés de Badalona

9
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SOCIAL TECH
SERVICIO
VOCACIÓN

penwin.org
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Dimecres 22 de març de 2017
Miércoles 22 de Marzo de 2017

11:40
– 12:10
11:40
– 12:10

Presentació
Presentació
de les
demillors
les millors
pràctiques
pràctiques
per part
per part
d’escoles
d’escoles
9:15 –9:15
10:30
– 10:30
Presentación
Presentación
de las
demejores
las mejores
prácticas
prácticas
de escuelas
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Categoria
Categoria
pràctiques
pràctiques
educatives
educatives
basades
basades
en laen
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Categoría
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prácticas
prácticas
educativas
educativas
basadas
basadas
en la en
personalización
la personalización
del aprendizaje
del aprendizaje
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Presenta:
Presenta:
Representant
Representant
Barcelona
Barcelona
Activa,
Activa,
Ajuntament
Ajuntament
de Barcelona
de Barcelona

Dimecres 22 de març de 2017
Miércoles 22 de Marzo de 2017
12:10
– 12:40
12:10
– 12:40

Criteris
de qualitat
en processos
els processos
d’ensenyament
Criteris
de qualitat
en els
d’ensenyament
i i
aprenentatge
aprenentatge
Criterios
de calidad
en procesos
los procesos
de enseñanza
Criterios
de calidad
en los
de enseñanza
y y
aprendizaje
aprendizaje
Carles
Suero,
Director
Corporatiu
d’Educació
d’Educaria
Carles
Suero,
Director
Corporatiu
d’Educació
d’Educaria

Coses
no sabies
sobre
Office365
Coses
queque
no sabies
sobre
Office365
Cosas
no sabías
sobre
Office365
Cosas
que que
no sabías
sobre
Office365
Barceló,
Teacher
Engagement
Manager
de Microsoft
Ovi Ovi
Barceló,
Teacher
Engagement
Manager
de Microsoft
Educación
España
Educación
España

11:40
– 12:10
11:40
– 12:10

12:10
– 12:40
12:10
– 12:40

Un salt
la teva
escola
Un salt
per per
a la ateva
escola
Un salto
tu escuela
Un salto
parapara
tu escuela
Magí
Almirall,
Director
Global
d’Educamos
Magí
Almirall,
Director
Global
d’Educamos
Francina
Burgos,
Secretària
Acadèmica
de l’Escola
Francina
Burgos,
Secretària
Acadèmica
de l’Escola
i i
Responsable
de qualitat
de l’Escola
de Caldes
Responsable
de qualitat
de l’Escola
Pia Pia
de Caldes
de de
Montbui
Montbui

ONMAT:
la plataforma
digital
a l’ESO
ONMAT:
la plataforma
digital
per per
a l’ESO
queque
estàestà
revolucionant
les matemàtiques
revolucionant
les matemàtiques
ONMAT:
la plataforma
digital
la ESO
ONMAT:
la plataforma
digital
parapara
la ESO
que que
estáestá
revolucionando
las matemáticas
revolucionando
las matemáticas
Enric
Pozo
i Lea
Pozo,
Director
General
Enric
del del
Pozo
i Lea
del del
Pozo,
Director
General
i i
Directora
Editorial
de tekman
Books
Directora
Editorial
de tekman
Books

• Vedruna
• Vedruna
Makers
Makers
(El racó
(El racó
creatiu)
creatiu)
| Vedruna
| Vedruna
Makers
Makers
(El rincón
(El rincón
creativo)
creativo)
Miguel
Miguel
Blanco,
Blanco,
Professor
Professor
| Profesor
| Profesor
Col·legi
Col·legi
Vedruna
Vedruna
Vall Vall
Auditori
Auditori

• Gravem
• Gravem
un anunci?
un anunci?
| ¿Grabamos
| ¿Grabamos
un anuncio?
un anuncio?
JordiJordi
Bermúdez,
Bermúdez,
Mestre
Mestre
| Maestro
| Maestro
+ Manel
+ Manel
Sayrach,
Sayrach,
Professor
Professor
d’educació
d’educació
secundària
secundària
i Coordinador
i Coordinador
TIC |TIC
Profesor
| Profesor
de de
educación
educación
secundaria
secundaria
y Coordinador
y Coordinador
TIC, TIC,
Escola
Escola
Sadako
Sadako
de Barcelona
de Barcelona
• 08015.
• 08015.
Un projecte
Un projecte
que canviarà
que canviarà
el barri
el barri
| 08015.
| 08015.
Un proyecto
Un proyecto
que cambiará
que cambiará
el barrio
el barrio
Ana Albalat,
Ana Albalat,
Professora
Professora
de tecnologia
de tecnologia
| Profesora
| Profesora
de tecnología
de tecnología
Institut
Institut
Ernest
Ernest
LluchLluch
de Barcelona
de Barcelona
SalaSala
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Noves
Noves
formes
formes
d’organitzar
d’organitzar
l’espai
l’espai
i el temps
i el temps
a l’aula
a l’aula
o a l’escola
o a l’escola
Nuevas
Nuevas
formas
formas
de organizar
de organizar
el espacio
el espacio
y el tiempo
y el tiempo
en el en
aula
el oaula
en la
o en
escuela
la escuela
Presenta:
Presenta:
JordiJordi
Vivancos,
Vivancos,
Cap de
Cap| de
Responsable
| Responsable
de Àrea
de Àrea
de Tecnologies
de Tecnologies
per aper
l’Aprenentatge
a l’Aprenentatge
i el Coneixement,
i el Coneixement,
Departament
Departament
d’Ensenyament
d’Ensenyament
de lade
Generalitat
la Generalitat
de Catalunya
de Catalunya
• Programa
• Programa
Makernel
Makernel
- El primer
- El primer
makerspace
makerspace
portàtil
portàtil
amb amb
segell
segell
de pura
de pura
vida (VÍDEO)
vida (VÍDEO)
Programa
Programa
Makernel
Makernel
- El primer
- El primer
makerspace
makerspace
portátil
portátil
con sello
con sello
de pura
de pura
vida (VÍDEO)
vida (VÍDEO)
Ana Rodera,
Ana Rodera,
Co-Fundadora
Co-Fundadora
de lade
Fundación
la Fundación
CostaCosta
Rica Rica
para para
la Innovación
la Innovación
Fundación
Fundación
CostaCosta
Rica Rica
para para
la Innovación
la Innovación
Sala Sala
5
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• aulABP,
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on els
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es posen
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al servei
al servei
de lade
metodologia
la metodologia
aulABP,
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los espacios
los espacios
y la tecnología
y la tecnología
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al servicio
al servicio
de la de
metodología
la metodología
Francesc
Francesc
Solans,
Solans,
Professor
Professor
de tecnologia
de tecnologia
i assessor
i assessor
TAC del
TACcentre
del centre
i Capide
Cap
departament
de departament
de Tecnologia
de Tecnologia
| Profesor
| Profesor
de de
tecnología
tecnología
y asesor
y asesor
TAC del
TACcentro
del centro
y Responsable
y Responsable
del Departamento
del Departamento
de tecnología
de tecnología
Tere Tere
Viscasillas,
Viscasillas,
Cap de
Cap
departament
de departament
de Tecnologia
de Tecnologia
| Responsable
| Responsable
de departamento
de departamento
de Tecnología
de Tecnología
Institut
Institut
JosepJosep
Vallverdú
Vallverdú
de les
deBorges
les Borges
Blanques
Blanques
• Metodologies
• Metodologies
i aules.
i aules.
Fem Fem
realitat
realitat
els somnis!
els somnis!
| Metodologías
| Metodologías
y aulas.
y aulas.
¡Hacemos
¡Hacemos
realidad
realidad
los sueños!
los sueños!
Antoni
Antoni
Heras,
Aparicio,
Directorcoordinador
+ Eva Miró,TAC
Coordinadora
+ Eva Miró,pedagògica
Coordinadora
| Coordinadora
pedagògica pedagògica
| Coordinadora pedagógica
Institut
Institut
Joaquima
Joaquima
Pla i Pla
Farreras
i Farreras
de Sant
de Sant
CugatCugat
del Vallès
del Vallès

Reconeixement
la divulgació
de les
aplicades
a l’educació
Reconeixement
a laadivulgació
de les
TICTIC
aplicades
a l’educació

12:40–
12:50
Reconocimiento
la divulgación
de las
aplicadas
la educación
12:40–
12:50
Reconocimiento
a laadivulgación
de las
TICTIC
aplicadas
a laaeducación

Presentat
| Presentado
Presentat
per per
| Presentado
por por
Elisabet
Marill,
Presidenta
del Clúster
Edutech
Elisabet
Marill,
Presidenta
del Clúster
Edutech
Auditori
Auditori

Conclusions
denovena
la novena
edició
de l’ITworldEdu
Conclusions
de la
edició
de l’ITworldEdu
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– 13:05
Conclusiones
denovena
la novena
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ITworldEdu
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Conclusiones
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edición
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ITworldEdu
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Auditori
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| e2TransFoli,
| e2TransFoli,
el portafolio
el portafolio
digital
digital
para para
formar
formar
jóvenes
jóvenes
competentes
competentes
NeusNeus
Heras,
Heras,
Directora
Directora
Institut
Institut
Vall de
Vall
Llémena
de Llémena

Auditori
Auditori

Significatiu,
Sostenible,
Escalable:
Creant
Experiències
d’Aprenentatge
Atractives
enMón
el Món
Digital
Significatiu,
Sostenible,
Escalable:
Creant
Experiències
d’Aprenentatge
Atractives
en el
Digital
Significativo,
Sostenible,
Escalable:
Creando
Experiencias
de Aprendizaje
Atractivas
el Mundo
Digital
Significativo,
Sostenible,
Escalable:
Creando
Experiencias
de Aprendizaje
Atractivas
en elenMundo
Digital
Presentat
| Presentado
Magíd’Educamos
Almirall, Director Global d’Educamos
Presenta:
Magíper:
Almirall,
Directorpor:
Global

11:0011:00
– 11:40
– 11:40
Sessió:
Sessió:
| Sesión:
| Sesión:

Auditori
Auditori

Les vocacions
Les vocacions
científiques
científiques
i tecnològiques:
i tecnològiques:
les professions
les professions
amb amb
futur,futur,
Generalitat
Generalitat
de Catalunya
de Catalunya
i GSMA
i GSMA
Las vocaciones
Las vocaciones
científicas
científicas
y tecnológicas:
y tecnológicas:
las profesiones
las profesiones
con futuro,
con futuro,
Generalitat
Generalitat
de Catalunya
de Catalunya
y GSMA
y GSMA
JordiJordi
Miró,Miró,
Director
Director
general
general
d’Atenció
d’Atenció
a la Família
a la Família
i Comunitat
i Comunitat
Educativa
Educativa
| Director
| Director
general
general
de Atención
de Atención
a la Familia
a la Familia
y
y
Comunidad
Comunidad
Educativa.
Educativa.
Departament
Departament
d’Ensenyament
d’Ensenyament
Generalitat
Generalitat
de Catalunya
de Catalunya

17:00
– 18:30
17:00
– 18:30

- Entrada
LLiure
| Entrada
Libre
- Entrada
Lliure
| Entrada
Libre
- -

Millors
pràctiques:
“Transformant
l’escola”
| Mejores
prácticas:
“Transformando
la escuela”
Millors
pràctiques:
“Transformant
l’escola”
| Mejores
prácticas:
“Transformando
la escuela”
Dinamitzat
Jiménez,
i divulgador
| Dinamizado
Jiménez,
físico
y divulgador
Dinamitzat
per per
DaniDani
Jiménez,
físicfísic
i divulgador
| Dinamizado
por por
DaniDani
Jiménez,
físico
y divulgador

Albert
Albert
Forn,Forn,
Director
Director
d’mSchools
d’mSchools
GSMA
GSMA
11:4011:40
– 12:40
– 12:40
Tallers
Tallers
de bones
de bones
pràctiques
pràctiques
per part
per part
d’empreses
d’empreses
(III) |(III)
Talleres
| Talleres
de buenas
de buenas
prácticas
prácticas
de empresas
de empresas
(III)
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Ponent:
| Ponente:
Monica
Burns,
Consultora
de tecnologia
educativa
i fundadora
de Class
| Consultora
Ponent:
| Ponente:
Dra.Dra.
Monica
Burns,
Consultora
de tecnologia
educativa
i fundadora
de Class
TechTech
TipsTips
| Consultora
de de
tecnologia
educativa
y fundadora
de Class
tecnologia
educativa
y fundadora
de Class
TechTech
TipsTips
FINAL
CONGRÉS
| FINAL
CONGRÉS
FINAL
DELDEL
CONGRÉS
| FINAL
DELDEL
CONGRÉS

Dani Dani
Marco,
Marco,
Director
Director
SmartCAT,
SmartCAT,
Generalitat
Generalitat
de Catalunya
de Catalunya

Auditori
Auditori

Sr. Jordi
Meix,
director
general,
Atenció
la Família
i Comunitat
Educativa,
Departament
d’Ensenyament
de la
Sr. Jordi
MiróMiró
Meix,
director
general,
Atenció
a la aFamília
i Comunitat
Educativa,
Departament
d’Ensenyament
de la
Generalitat
de Catalunya
Generalitat
de Catalunya
Representant
| Representante
de Barcelona
Activa
- Ajuntament
de Barcelona
Representant
| Representante
de Barcelona
Activa
- Ajuntament
de Barcelona
Elisabet
Marill
Femenias,
presidenta
del Clúster
Edutech
Sra.Sra.
Elisabet
Marill
Femenias,
presidenta
del Clúster
Edutech

13:20
– 14:05
Conferència
plenària
| Conferencia
plenaria
- Idioma:
anglès,
Traducció
simultània:
Castellà
13:20
– 14:05
Conferència
plenària
| Conferencia
plenaria
- Idioma:
anglès,
Traducció
simultània:
Castellà

10:3010:30
– 11:00
– 11:00
Pausa
Pausa
cafècafè
– Espai
– Espai
exhibició
exhibició
| Pausa
| Pausa
café café
– Espacio
– Espacio
expositor
expositor

Auditori
Auditori

Miquel
Àngel
Prats,
Professor
titular
Universitat
Ramon
Llull,
Director
estudis
de Grau
d’Educació
Infantil
Miquel
Àngel
Prats,
Professor
titular
Universitat
Ramon
Llull,
Director
delsdels
estudis
de Grau
d’Educació
Infantil
a la a la
FPCEE
Blanquerna
i membre
del Comitè
Científic
de l’ITworldEdu.
| Profesor
titular
Universitat
Ramon
Llull,
Director
de los
FPCEE
Blanquerna
i membre
del Comitè
Científic
de l’ITworldEdu.
| Profesor
titular
Universitat
Ramon
Llull,
Director
de los
estudios
de Grado
de Educación
Infantil
la FPCEE
Blanquerna
y miembro
del Comité
Científico
del ITworldEdu
estudios
de Grado
de Educación
Infantil
en laenFPCEE
Blanquerna
y miembro
del Comité
Científico
del ITworldEdu

13:05
- 13:20
Cloenda
institucional
| Clausura
institucional
13:05
- 13:20
Cloenda
institucional
| Clausura
institucional

• Eines
• Eines
de Recerca
de Recerca
– Projecte
– Projecte
de Recerca
de Recerca
| Herramientas
| Herramientas
de búsqueda
de búsqueda
- Proyecto
- Proyecto
de Investigación
de Investigación
NeusNeus
Ferran,
Ferran,
Docent
Docent
i Coordinadora
i Coordinadora
de Qualitat
de Qualitat
| Docente
| Docente
y Coordinadora
y Coordinadora
de Calidad
de Calidad
Escola
Escola
Pia Sant
Pia Sant
Antoni
Antoni
Sala Sala
6
6

el reconeixement
| Recibe
el reconocimiento
RepRep
el reconeixement
| Recibe
el reconocimiento
Torres,
Responsable
desecció
la secció
de Formació
dePaís
El País
| Responsable
la sección
de Formación
El País
AnaAna
Torres,
Responsable
de la
de Formació
de El
| Responsable
de ladesección
de Formación
de EldePaís

Presentació
de millors
les millors
pràctiques
alumnes:
Presentació
de les
pràctiques
per per
partpart
delsdels
alumnes:
Presentación
de mejores
las mejores
prácticas
parte
de alumnos:
los alumnos:
Presentación
de las
prácticas
por por
parte
de los

(III)

11:4011:40
– 12:10
– 12:10

12:1012:10
– 12:40
– 12:40

BIG DATA
BIG DATA
a les aescoles
les escoles
| BIG |DATA
BIG DATA
en lasenescuelas
las escuelas
José José
Luís Luís
Tourón,
Tourón,
professor
professor
de tecnologia
de tecnologia
Escola
Escola
Virolai
Virolai
de Barcelona
de Barcelona

Connecta+.
Connecta+.
Educació
Educació
en elen
bon
elús
bon
d’internet
ús d’internet
i la i la
tecnologia
tecnologia
Georgina
Georgina
Vidal,Vidal,
penwinEdu
penwinEdu
José José
Manuel
Manuel
López
López
i Alberto
i Alberto
Cortés,
Cortés,
Patronat
Patronat
Fundació
Fundació
Impuls
Impuls

Auditori
Auditori

Pràctiques
educatives
basades
enpersonalització
la personalització
de l’aprenentatge
Pràctiques
educatives
basades
en la
de l’aprenentatge
Prácticas
educativas
basadas
la personalización
del aprendizaje
Prácticas
educativas
basadas
en laenpersonalización
del aprendizaje
Pràctiques
educatives
treballen
l’avaluació
de competències
Pràctiques
educatives
queque
treballen
l’avaluació
de competències
Prácticas
educativas
trabajan
la evaluación
de competencias
Prácticas
educativas
que que
trabajan
la evaluación
de competencias
Noves
formes
d’organitzar
l’espai
i el temps
a l’aula
o a l’escola
Noves
formes
d’organitzar
l’espai
i el temps
a l’aula
o a l’escola
Nuevas
formas
de organizar
el espacio
el tiempo
el aula
la escuela
Nuevas
formas
de organizar
el espacio
y el ytiempo
en elenaula
o enolaenescuela
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21 de març 2017 | 10:00 – 11:00 | CONFERÈNCIA INAUGURAL

21 de març 2017 | 15:00 – 16:00 | EXPERIÈNCIA INTERNACIONAL

Dr. César Coll

Fiorella Haim

l @cesarcolls

l @Plan_Ceibal

Catedràtic de Psicologia per a l’Educació
Catedrático de Psicología para la Educación

Gerent General
Gerente General

Universitat de Barcelona

Centro Ceibal, Ministerio de Educación y Cultura de
Uruguay

Doctor en Psicologia i catedràtic de Psicologia Evolutiva i de l’Educació de la Universitat de Barcelona.
Ha dirigit treballs i recerques sobre les implicacions pedagògiques de la psicologia i l’epistemologia
genètiques, l’orientació educativa, el disseny i el desenvolupament del currículum escolar, i l’anàlisi de
pràctiques educatives.

Fiorella Haim és Gerent General del Centro Ceibal des de 2016, al qual es va incorporar el 2007 com a
responsable de l’Àrea Tècnica. El 2010 va passar a exercir com Gerent d’Operacions i a partir de 2012
com subgerent General. Entre 2006 i 2009 va ser cap del Departament d’Electrònica del Laboratorio
Tecnológico de l’Uruguai (LATU).

Els seus interessos actuals s’orienten a l’estudi de l’ús de les TIC per impulsar l’aprenentatge i millorar
a l’ensenyament, la personalització de l’aprenentatge escolar i la construcció de la identitat d’aprenent.

Va obtenir el seu títol d’Enginyera Electrònica de la Universidad de la República (Uruguai) el 2002, i
en 2005 el seu Màster de la Universitat de Maryland (USA). Des de 2001 és docent de l’Instituto de
Ingeniería Eléctrica (UdelaR). Ha treballat en projectes d’Enginyeria Biomèdica, Control Industrial i
Electrònica Aplicada.

Doctor en Psicología y catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Barcelona.
Ha dirigido trabajos e investigaciones sobre las implicaciones pedagógicas de la psicología y la epistemología
genética, la orientación educativa, el diseño y el desarrollo del currículum escolar, y el análisis de prácticas
educativas.
Sus intereses actuales se orientan al estudio del uso de las TIC para impulsar el aprendizaje y mejorar la
enseñanza, la personalización del aprendizaje escolar y la construcción de la identidad de aprendiz.

Tendències actuals sobre la personalització de l’aprenentatge escolar.
Tendencias actuales sobre la personalización del aprendizaje escolar.
La personalització de l’aprenentatge, entesa com la diversificació de les oportunitats, experiències
i recursos d’aprenentatge en funció dels interessos i opcions dels aprenents, és omnipresent en el
panorama educatiu contemporani. La proposta de personalitzar l’aprenentatge escolar apareix en
múltiples iniciatives i propostes a tot el món impulsades tant des de les administracions educatives com
des de fundacions i institucions sense ànim de lucre, àmbits acadèmics, i associacions de professors.
Sobre aquest teló de fons, la finalitat de la ponència és precisar el concepte de personalització,
presentar algunes propostes de personalització de l’aprenentatge escolar i apuntar algunes claus per
avançar en aquesta direcció, prestant una especial atenció al paper de les TIC en aquesta tasca.
La personalización del aprendizaje, entendida como la diversificación de las oportunidades, experiencias
y recursos de aprendizaje en función de los intereses y opciones de los aprendices, es omnipresente en
el panorama educativo contemporáneo. La propuesta de personalizar el aprendizaje escolar aparece en
múltiples iniciativas y propuestas en todo el mundo impulsadas tanto desde las administraciones educativas
cómo desde fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro, ámbitos académicos, y asociaciones de profesores.
Sobre este telón de fondo, la finalidad de la ponencia es precisar el concepto de personalización, presentar
algunas propuestas de personalización del aprendizaje escolar y apuntar algunas claves para avanzar en
esta dirección, prestando una especial atención al papel de las TIC en esta tarea.
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Fiorella Haim es Gerente General de Centro Ceibal desde 2016, habiendo ingresado en 2007 como responsable
del Área Técnica. En 2010 pasó a desempeñarse como Gerente de Operaciones y a partir de 2012 como
Subgerente General. Entre 2006 y 2009 fue Jefa del Departamento de Electrónica del Laboratorio Tecnológico
del Uruguay (LATU).
Obtuvo su título de Ingeniera Electrónica de la Universidad de la República (Uruguay) en 2002, y en 2005 su
Master de la Universidad de Maryland (USA). Desde 2001 es docente del Instituto de Ingeniería Eléctrica
(UdelaR). Ha trabajado en proyectos de Ingeniería Biomédica, Control Industrial y Electrónica Aplicada.

Pla Ceibal: Tecnologia al servei de la innovació pedagògica
Plan Ceibal: Tecnología al servicio de la innovación pedagógica
Des de 2007, el Pla Ceibal lliura dispositius i accés sense fil a internet a tots els estudiants de Primària
i Cicle Bàsic d’Educació Pública uruguaiana i als seus docents, tancant les bretxes d’equitat en accés
de tecnologia.
Aquesta infraestructura permet universalitzar l’ensenyament de l’anglès, la difusió massiva de
continguts o cursos i la personalització de l’ensenyament de matemàtiques, però a més permet
accelerar l’adopció de noves pedagogies, fomenta una altra forma de treballar a l’aula, desenvolupant
competències i canviant el rol dels docents, a partir per exemple de la robòtica, videoconferències o
programació i pensament computacional.
Desde 2007, Plan Ceibal entrega dispositivos y acceso inalámbrico a internet a todos los estudiantes de
Primaria y Ciclo Básico de Educación Pública uruguaya y a sus docentes, cerrando las brechas de equidad
en acceso de tecnología.
Esta infraestructura permite universalizar la enseñanza del inglés, la difusión masiva de contenidos o
cursos y la personalización de la enseñanza de la matemática, pero además permite acelerar la adopción
de nuevas pedagogías, fomenta otra forma de trabajar en el aula, desarrollando competencias y cambiando
el rol de los docentes, a partir por ejemplo de la robótica, videoconferencias o programación y pensamiento
computacional.
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21 de març 2017 | 18:00 – 19:00 | CONFERÈNCIA PLENÀRIA

22 de març 2017 | 13:20 – 14:05 | CONFERÈNCIA PLENÀRIA DE CLOENDA

José Ramón Gamo

Dra. Monica Burns

Especialista en Audició i Llenguatge. Director Pedagògic
Especialista en Audición y Lenguaje. Director Pedagógico
CADE - Centro de Atención a la Diversidad Educativa

l @ClassTechTips
Consultora de tecnologia educativa i fundadora
Consultora de tecnologia educativa y fundadora
ClassTechTips

José Ramón Gamo és especialista en audició i llenguatge i Màster Especialista en Neuropsicologia
Infantil. És cofundador de la Fundació Educació Activa i els centres a la Diversitat Educativa CADE i
NIUCO, empresa dedicada a la transformació dels centres educatius.

La Dra. Monica Burns és assessora curricular i consultora de tecnologia educativa, Apple Educador
Distingit i fundadora de ClassTechTips.com. Com a mestra, Mónica va utilitzar la tecnologia one-to-one
per crear programacions participatives segons els nivells acadèmics.

La seva activitat professional se centra en el camp de la reeducació de nens amb trastorns del
neurodesenvolupament i la transformació de la cultura en educació, on centra els seus esforços en
apropar els coneixements de les neurociències a l’àmbit educatiu. Entre altres accions ha desenvolupat
el Màster de Neurodidàctica que s’imparteix a la Universidad Rey Juan Carlos, juntament amb Anna
Forés.

Monica ha estat ponent en conferències nacionals i internacionals com SXSWedu, ISTE, i Edutech. És
amfitriona d’un webinar per a SimpleK12 i col·laboradora habitual d’Edutopia. Monica és autora dels
llibres “Deeper Learning with QR Codes and Augmented Reality” (Corwin, 2016) and “#FormativeTech:
Meaningful, Sustainable, and Scannable Formative Assessment with Technology” (Corwin, 2017).

José Ramón Gamo es especialista en audición y lenguaje y Master Especialista en Neuropsicología Infantil.
Es cofundador de la Fundación Educación Activa y los Centros a la Diversidad Educativa CADE y NIUCO,
empresa dedicada a la transformación de los centros educativos.
Su actividad profesional se centra en el campo de la reeducación de niños con trastornos del neurodesarrollo
y la trasformación de la cultura en educación, dónde centra sus esfuerzos en acercar los conocimientos de
las neurociencias al ámbito educativo. Entre otras acciones ha desarrollado el Master de Neurodidáctica que
se imparte en la Universidad Rey Juan Carlos, junto con Anna Forés.

La importància de las TIC en el model de neuroeducació
La importancia de las TIC’s en el modelo de neuroeducación
La neurodidàctica implica la incorporació dels nous coneixements sobre el funcionament del nostre
cervell en els processos d’aprenentatge. Aquests coneixements ens permeten la selecció dels mètodes
més adequats a l’hora de dur a terme els processos d’ensenyament, així com, dissenyar aquests
processos i seleccionar les eines més adequades per a la seva implementació i acompanyament.
En aquest marc i atenent a les demandes de la societat del Segle XXI, considerem molt rellevant la
cultura digital i per tant, l’ús d’aquestes eines i escenaris, en les diferents fases formatives del nostre
ciutadans.
La Neurodidáctica implica la incorporación de los nuevos conocimientos sobre el funcionamiento de nuestro
cerebro en los procesos de aprendizaje. Estos conocimientos nos permiten la selección de los métodos
más adecuados a la hora de llevar a cabo los procesos de enseñanza, así como, diseñar dichos procesos y
seleccionar las herramientas más adecuadas para su implementación y acompañamiento.
En este marco y atendiendo a las demandas de la sociedad del Siglo XXI, consideramos muy relevante la
cultura digital y por lo tanto, el uso de estas herramientas y escenarios, en las diferentes fases formativas de
nuestro ciudadanos.
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La Dra. Monica Burns es asesora curricular y consultora de tecnología educativa, Apple Distinguished
Educator y fundadora de ClassTechTips.com. Como maestra, Monica utilizó la tecnología one-to-one para
crear lecciones atractivas y basadas en estándares.
Monica ha sido ponente en conferencias nacionales e internacionales incluyendo SXSWedu, ISTE, y EduTECH.
Es anfitriona de webinar para SimpleK12 y colaboradora regular de Edutopia. Monica es autora de “Deeper
Learning with QR Codes and Augmented Reality” (Corwin, 2016) y “#FormativeTech: Meaningful, Sustainable,
and Scannable Formative Assessment with Technology (Corwin, 2017)”.

Significatiu, Sostenible, Escalable: Creant Experiències
d’Aprenentatge Atractives en el Món Digital
Significativo, Sostenible, Escalable: Creando Experiencias de
Aprendizaje Atractivas en el Mundo Digital
L’ensenyament i l’aprenentatge s’estan transformant com a resultat de poderoses eines digitals
a l’aula. Crear experiències d’aprenentatge atractives és possible quan la integració tecnològica és
significativa, sostenible i escalable.
La Dra. Monica Burns, fundadora de ClassTechTips.com, ens ensenyarà, mitjançant un procés creatiu,
a respectar els interessos dels estudiants, situar les tasques per davant de les apps i a utilitzar
l’avaluació formativa integrada per dirigir els estudiants cap a un producte compartit i transcendental.
La enseñanza y el aprendizaje se están transformando como resultado de poderosas herramientas digitales
en el aula. Crear experiencias de aprendizaje atractivas es posible cuando la integración tecnológica es
significativa, sostenible y escalable.
La Dra. Monica Burns, fundadora de ClassTechTips.com, nos enseñará, mediante un proceso creativo, a
respetar los intereses de los estudiantes, situar las tareas por delante de las apps y a utilizar la evaluación
formativa integrada para dirigir a los estudiantes hacia un producto compartido y trascendental.
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TALLERS BONES PRÀCTIQUES PER PART D’EMPRESES (I)
TALLERES DE BUENAS PRÁCTICAS POR PARTE DE EMPRESAS (I)
21.03.2017
AUDITORI | AUDITORIO

21.03.2017
SALA DE CONFERÈNCIES 5 | SALA DE CONFERENCIAS 5

11:30 – 12:00
11:30 – 12:00

Itziar Malgà

Cristina Smandia

Responsable de Planificació i Difusió de | Responsable de Planificación y Difusion CosmoCaixa

EXPLAINERS COSMOCAIXA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat.

EXPLAINERS COSMOCAIXA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Tutora de 6è de Primària i coordinadora TAC | Tutora de 6º de Primaria y coordinadora TAC
Escola Taula Rodona de Sant Quirze del Vallès

EL LLIBRE DIGITAL I LES NOVES METODOLOGIES
EDUCATIVES A PRIMÀRIA
Vols aprofitar totes les possibilitats del llibre digital a les teves classes?
La professora Itziar Malgà ens explica com fa servir a l’aula aquesta i altres eines digitals per activar
l’aprenentatge i posar en pràctica noves metodologies educatives.

EL LIBRO DIGITAL Y LAS NUEVAS METODOLOGÍAS EDUCATIVAS
EN PRIMARIA
¿Quieres aprovechar todas las posibilidades del libro digital a tus clases?
La profesora Itziar Malgà nos explica como usa en el aula esta y otras herramientas digitales para activar el
aprendizaje y poner en práctica nuevas metodologías educativas.

12:00 – 12:30

Nacho Sala

Fundador Atrápalo

Oriol Farràs
CEO penwinEdu

COM APLICAR UN PROJECTE D’APRENENTATGE
SERVEI A LES AULES. DE LA ROBÒTICA A L’IoT
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat.

CÓMO APLICAR UN PROYECTO DE APRENDIZAJE
SERVICIO A LAS AULAS. DE LA ROBÓTICA AL IoT
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

12:00 – 12:30

Elena Cabrera
ATC Watchguard

CIBERSEGURETAT A LES AULES
Taller adreçat a directors, responsables TIC, professors de col·legis Públics, privats i concertats, així com
d’universitats, durant aquesta jornada es podrà conèixer la importància de la Seguretat en educació de la mà
de WatchGuard.

CIBERSEGURIDAD EN LAS AULAS
Taller dirigido a directores, responsables TIC, profesores de colegios públicos, privados y concertados, así como de
universidades. Durante esta jornada se podrá conocer la importancia de la Seguridad en educación de la mano de
WatchGuard.
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TALLERS BONES PRÀCTIQUES PER PART D’EMPRESES (I)
TALLERES DE BUENAS PRÁCTICAS POR PARTE DE EMPRESAS (I)

Premi SIMO 2016
Millor Plataforma

21.03.2017
SALA DE CONFERÈNCIES 6 | SALA DE CONFERENCIAS 6

11:30 – 12:00

Javier Cortés

Director d’escola | Director de escuela
Col·legi SUMMA Aldapeta

Víctor Vitoria

Responsable de l’Àrea de Tecnologia Educativa
Responsable del Área de Tecnología Educativa
Col·legi SUMMA Aldapeta

MODEL DIGITAL EN UN CENTRE EDUCATIU:
EXEMPLE D’IMPLANTACIÓ I VALORS QUE APORTA

Alexia s’integra amb les millors
eines col·laboratives

El sector educatiu no és aliè als processos de transformació digital.
El col·legi SUMMA Aldapeta exposa la seva experiència en la qual tecnologia i pedagogia poden anar de la mà en un model
viable. La tecnologia al servei d’una adequada reflexió pedagògica, es revela com una palanca necessària per fer possible
aquest procés de canvi i millora de l’escola. Aprofundirem en els processos d’innovació a l’escola basats en un ecosistema
educatiu integral: Eduquem.

MODELO DIGITAL EN UN CENTRO EDUCATIVO:
EJEMPLO DE IMPLANTACIÓN Y VALORES QUE APORTA
El sector educativo no es ajeno a los procesos de transformación digital.
El colegio SUMMA Aldapeta expone su experiencia en la que tecnología y pedagogía pueden ir de la mano en un modelo viable. La
tecnología al servicio de una adecuada reflexión pedagógica, se revela como una palanca necesaria para hacer posible este proceso
de cambio y mejora de la escuela. Profundizaremos en los procesos de innovación en la escuela basados en un ecosistema educativo
integral: Educamos.

12:00 – 12:30

Xavier Canaleta

Coordinador d’Innovació | Coordinador de Innovación
Salle Campus Barcelona (Universitat Ramon Llull)

Gabriel Fernàndez

Director Acadèmic del Grau d’Animació
Director académico del Grado de Animación
Salle Campus Barcelona (Universitat Ramon Llull)

INNOVACIÓ EN LA DOCÈNCIA AMB SOLUCIONS INTERACTIVES
Breu narració del projecte d’implementació del Grau d’Animació als estudis de LaSalle Campus Barcelona, amb la iniciativa
de portar a terme un pla d’innovació en la docència basat en la integració de sistemes de projecció interactiva i dinàmiques de
participació amb recursos audiovisuals.

INNOVACIÓN EN LA DOCENCIA CON SOLUCIONES INTERACTIVAS
Breve narración del proyecto de implementación del Grado de Animación en los estudios de LaSalle Campus Barcelona, con la
iniciativa de llevar a cabo un plan de innovación en la docencia basado en la integración de sistemas de proyección interactiva y
dinámicas de participación con recursos audiovisuales.

Altres novetats pel curs 2016/17:

Quadern del professor

Biblioteca d'unitats didàctiques

Planiﬁca i gestiona les teves sessions amb els
alumnes.

On implementar una estratègia d'aula comuna per
al teu centre.

Nova app famílies

Quadre de comandament

Molt intuïtiva. El seu mur mostra tota la informació d'un cop d'ull.

Properament. Business Intelligence per al teu
centre o agrupació.

La plataforma de gestió educativa Alexia té més de
1.200 centres usuaris i més de 400 a Catalunya!
Per a més informació:
escriu-nos a marketing@educaria.com
visita www.alexiaeducacion.com
o segueix-nos a twitter @alexiaeducacion

20

Web

App

TAULA RODONA
MESA REDONDA
21.03.2017
AUDITORI | AUDITORIO

12:30 – 14:00

AVALUAR PER APRENDRE: ESTRATÈGIES I NOVES METODOLOGIES
EVALUAR PARA APRENDER: ESTRATEGIAS Y NUEVAS METODOLOGÍAS
Presentació i moderació: | Presentación y moderación:

Miquel Àngel Prats

Dr. Joan Mateo

Teresa Pietx

Ester Ortiz

Carol de Britos

Francesc Gomila

Professor titular | Profesor titular
Universitat Ramon Llull.
Director Estudis de Grau d’Educació
Infantil a la FPCEE Blanquerna.
Membre del | Miembro del
Comitè Científic de l’ITworldEdu

Cap d’estudis | Jefe de estudios
Escola Jungfrau de Badalona

President | Presidente
Consell Superior d’Avaluació del
Sistema Educatiu

Professora | Profesora
Escola Virolai de Barcelona

Directora
Institut de Gurb

Coordinador pedagògic
Coodinador pedagógico
Escola Garbí Pere Vergés de Badalona

El binomi educació i (noves) tecnologies és sempre controvertit. Més enllà de la simple incorporació tecnològica a les escoles,
no exempta de problemàtiques diverses, el debat en profunditat es troba essencialment a buscar una autèntica renovació
metodològica i una transformació educativa que permeti estar a l’alçada de les circumstàncies de la societat actual.
Tanmateix, el nou marc competencial exigeix canvis profunds en els processos d’ensenyament-aprenentatge en el què
l’alumne es converteixi en el veritable protagonista. I els processos avaluatius són un dels elements claus que cal abordar en
el nostre sistema educatiu actual.
És per això que en aquesta taula rodona volem destacar quin és el paper de l’avaluació en el nou marc competencial, què
s’esta fent de nou, quines són les pràctiques i polítiques de centre que s’estan portant a terme i quines són les experiències
d’aula més reeixides.
El binomio educación y (nuevas) tecnologías es siempre controvertido. Más allá de la simple incorporación tecnológica a las escuelas,
no exenta de problemáticas diversas, el debate en profundidad se encuentra esencialmente en buscar una auténtica renovación
metodológica y una transformación educativa que permita estar a la altura de las circunstancias de la sociedad actual.
Aun así, el nuevo marco competencial exige cambios profundos en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el que el alumno se
convierta en el verdadero protagonista. Y los procesos evaluativos son uno de los elementos claves que hay que abordar en nuestro
sistema educativo actual.
Es por eso que en esta mesa redonda queremos destacar cuál es el papel de la evaluación en el nuevo marco competencial, que se
está haciendo de nuevo, cuáles son las prácticas y políticas de centro que se están llevando a cabo y cuáles son las experiencias de
aula más exitosas
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En Epson creamos soluciones que aportan valor añadido y que permiten
transformar el entorno de aprendizaje en un núcleo de inspiración para
captar la atención de todos los alumnos.
Nuestras soluciones se han desarrollado para la colaboración, la creatividad
y el aprendizaje continuo. Esto se traduce en alumnos motivados, una
eficiencia mejorada y un control completo.
Descubre nuestras soluciones para el sector educativo
en www.epson.es
ww

SESSIONS DINAMITZADES AMB CENTRE EDUCATIUS
SESIONES DINAMIZADAS CON CENTROS EDUCATIVOS
21.03.2017
AUDITORI | AUDITORIO

LA SOLUCIÓN PARA GESTIONAR Y OBTENER EL
MÁXIMO RENDIMIENTO DE TU RED ESCOLAR

16:00 – 16:30

L’AULA DEL FUTUR
EL AULA DEL FUTURO
Laura Morillas

Consellera Tècnica Unitat de Suport a Direcció | Consejera Técnica Unidad de Apoyo a Dirección
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte

MÁXIMA
SEGURIDAD

Laura Morillas Molina va finalitzar els seus estudis d’enginyeria informàtica a la Universidad de
Granada l’any 2006 i des de 2008 pertany a l’equip de Professors d’Ensenyament Secundari per
l’Especialitat d’Informàtica en la Comunitat Autònoma de Castilla-la Mancha.
Actualment és Consellera Tècnica en la unitat de suport a adreça en l’Instituto de Tecnologías
Educativas y Formación del Profesorado (INTEF), unitat del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.
Laura Morillas Molina finalizó sus estudios de ingeniería informática en la Universidad de Granada en el
año 2006 y desde 2008 pertenece al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria por la especialidad
de Informática en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Actualmente es Consejera Técnica en la unidad de apoyo a dirección en el Instituto de Tecnologías
Educativas y Formación del Profesorado (INTEF), unidad dependiente del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

L’Aula del Futur | El Aula del Futuro
En analitzar la societat actual i la manera que tenen els joves d’aprendre en el dia d’avui, observem que ha canviat
indubtablement a causa de la irrupció de la tecnologia, per la qual cosa també es fa necessari transformar els sistemes
educatius i les metodologies d’ensenyament perquè permetin que l’alumne sigui el protagonista del seu propi aprenentatge i
que el docent no sigui tan sols un transmissor de coneixements sinó un facilitador de l’aprenentatge.

Gestiona tu red de manera autónoma y eficiente.

OPTIMIZACIÓN DEL
ANCHO DE BANDA

eZone és una plataforma informática que gestiona y
controla la red, optimizando los recursos y ofreciendo
conectividad de manera eficiente, transparente y
amigable, a todos los usuarios.

L’Aula del Futur pretén ser un model de referència a l’hora d’aconseguir aquest ambiciós objectiu.

• Sin inversión inicial

Al analizar la sociedad actual y la manera que tienen los jóvenes de aprender hoy en día, observamos que ha cambiado indudablemente
debido a la irrupción de la tecnología, por lo que también se hace necesario transformar los sistemas educativos y las metodologías
de enseñanza para que permitan que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje y que el docente no sea un mero
transmisor de conocimientos sino un facilitador del aprendizaje.

• Control total de internet

El Aula del Futuro pretende ser un modelo de referencia a la hora de conseguir este ambicioso objetivo.

• Optimización del tráfico

DISTRIBUCIÓN
DE SOFTWARE

• Soporte permanente e inmediato

¡PRUÉBALO DESDE

199€ AL MES!
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info@ezonebox.com - www.ezonebox.com

MOBILE DEVICE
MANAGER

TALLERS BONES PRÀCTIQUES PER PART D’EMPRESES (II)
TALLERES DE BUENAS PRÁCTICAS POR PARTE DE EMPRESAS (II)
21.03.2017
AUDITORI | AUDITORIO

17:00 - 17:30

David Montserrat
CEO, eZoneBox

CONNECTIVITAT, SEGURETAT I FIABILITAT A LES XARXES DEL
SECTOR EDUCATIU I CULTURAL
Connectivitat, Seguretat i Fiabilitat a les xarxes del Sector Educatiu i Cultural. Oferim màxima eficiència a
costos competitius i assumibles per les escoles, biblioteques i museus.

CONECTIVIDAD, SEGURIDAD Y FIABILIDAD EN LAS REDES DEL
SECTOR EDUCATIVO Y CULTURAL
Conectividad, seguridad y fiabilidad en las redes del sector educativo y cultural.Ofrecemos máxima eficiencia a
costes competitivos y asumibles por las escuelas, bibliotecas y museos.

17:30 – 18:00

Jaume Feliu

Cap d’estudis | Jefe de estudios
Institut Salas i Xandri de Sant Quirze del Vallès

UTILITZACIÓ DE G Suite A l’AULA
En el taller es mostrarà la utilització d’algunes aplicacions de G Suite for education que es realitza
en l’institut Sales i Xandri. Concretament, el taller se centrarà en les activitats d’aula, en la
comunicació entre professors i alumnes, i en l’avaluació amb rúbriques.

UTILIZACIÓN DE G Suite EN EL AULA
En el taller se mostrará la utilización de algunas aplicaciones de G Suite for education que se realiza
en el institut Salas i Xandri. Concretamente, el taller se centrará en las actividades de aula, en la
comunicación entre profesores y alumnos, y en la evaluación con rúbricas.
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PRESENTACIÓ DE LES MILLORS PRÀCTIQUES PER PART D’ESCOLES
PRESENTACIÓN DE LAS MEJORES PRÁCTICAS POR PARTE DE ESCUELAS
22.03.2017
AUDITORI | AUDITORIO

PRÀCTIQUES BASADES
EN LA PERSONALITZACIÓ DE L’APRENENTATGE
PRÁCTICAS BASADAS
EN LA PERSONALIZACIÓN DEL APRENDIZAJE

09:40 – 10:00

Presenta: Pilar Roura

Gravem un anunci?

Directora de Formació i Innovació
Directora de Formación e Innovación
Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona
09:15 – 09: 35

Miguel Blanco

Profesor | Profesor Col·legi Vedruna Vall

Vedruna Makers (El racó creatiu)
L’objectiu fonamental és que els alumnes amb inquietuts tecnologiques puguin desenvolupar-se obertament i puguin arribar
on les seves possibilitats li permeten.
Aprendre tècniques de treball en grup, crear informes i sobretot cercar i interpretar les dades per posar-les en pràctica.
L’èmfasi del maker és aprendre a través de l’experiència. I encara que té com a estandar el concepte del DIY ( “Fers-ho tu
mateix”), promou el treball en equip, obtenció i producció de coneixement en comunitat i l’anul·lació de individualisme en pro
del DIWO (” Fes-lo amb uns altres”).

Vedruna Makers (El rincón creativo)
El objetivo fundamental es que los alumnos con inquietudes tecnológicas puedan desarrollarse abiertamente y puedan llegar donde
sus posibilidades les permitan. Aprender técnicas de trabajo en grupo, crear informes y sobre todo buscar e interpretar los datos
para ponerlos en práctica.
El énfasis del maker es aprender a través de la experiencia. Y aunque tiene como estándar el concepto del DIY (“hazlo tu mismo”),
promueve el trabajo en equipo, obtención y producción de conocimientos en comunidad y la anulación de individualismos en pro del
DIWO (“Hazlo con otros”).

Jordi Bermúdez

Professor d’educació secundària
Profesor de educación secundaria

Oriol Farràs
Coordinador TIC

Col·legi Vedruna Vall

A l’aula col.laborativa de 5è de primària de l’Escola Sadako, hem treballat el tema de la publicitat. Cada grup ha fet tot el
procés d’elaboració d’un anunci, i han preparat una exposició oberta a les famil.lies .
El projecte final de la seqüència didàctica era poder gravar un anunci de manera col.laborativa, per la qual cosa, els 58
alumnes es van repartir en grups de treball corresponents a les diferents seccions d’una productora de publicitat. Amb
l’ajuda d’un expert en el tema, es van coordinar i van treballar de valent per aconseguir un producte final de qualitat.

¿Grabamos un anuncio?
En el aula colaborativa de 5º de primaria de la Escuela Sadako, hemos trabajado el tema de la publicidad. Cada grupo ha hecho todo
el proceso de elaboración de un anuncio, y han preparado una exposición abierta a las familias.
El proyecto final de la secuencia didáctica era poder grabar un anuncio de manera colaborativa, por lo que, los 58 alumnos se
repartieron en grupos de trabajo correspondientes a las diferentes secciones de una productora de publicidad. Con la ayuda de un
experto en el tema, se coordinaron y trabajaron duro para conseguir un producto final de calidad.
10:05 – 10: 25

Ana Albalat

Professora de tecnologia | Profesora de tecnología
Institut Ernest Lluch de Barcelona

08015. Un projecte que canviarà el barri
08015 és un projecte pensat des de l’àrea de tecnologia per poder treballar transversalment en equips i desenvolupant
competències digitals. Els equips cocrearan projectes per fer del nostre barri, un Smart barri, seguint les fases del Design
Thinking centrat en l’usuari, els veïns. S’ajudaran d’eines de fabricació digital i programació per poder prototipar les seves
propostes. Un cop enllestides es plasmaran en una maqueta intel·ligent. L’App Aurasma, ens permetrà gaudir dels vídeos i
projectes tècnics creats pels alumnes, amb el mòbil. Cadascun dels equips té uns objectius, característiques i aprenentatges,
i dintre de cada equip, es reparteixen diferents rols.

08015. Un proyecto que cambiará el barrio
08015 es un proyecto pensado desde el área de tecnología para poder trabajar transversalmente en equipos y desarrollar
competencias digitales. Los equipos cocrean proyectos para hacer de nuestro barrio, un Smart barrio, siguiendo las fases del
Design Thinking centrado en el usuario, los vecinos. Se ayudarán de herramientas de fabricación digital y programación para poder
prototipar sus propuestas. Una vez terminadas se plasmarán en una maqueta inteligente. La App Aurasma, nos permitirá disfrutar
de los vídeos y proyectos técnicos creados por los alumnos, con el móvil. Cada uno de los equipos tiene unos objetivos, características
y aprendizajes, y dentro de cada equipo, se reparten diferentes roles.
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PRESENTACIÓ DE LES MILLORS PRÀCTIQUES PER PART D’ESCOLES
PRESENTACIÓN DE LAS MEJORES PRÁCTICAS POR PARTE DE ESCUELAS
22.03.2017
SALA DE CONFERÈNCIES 6 | SALA DE CONFERENCIAS 6

PRÀCTIQUES EDUCATIVES
QUE TREBALLEN L’AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES
PRÁCTICAS EDUCATIVAS
QUE TRABAJAN LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

09:40 – 10:00

Presenta: Francesc Rambla

aulABP:
Una classe on els espais i la tecnologia es posen al servei de la
metodologia

09:15 – 09: 35

Les metodologies actives necessiten espais diàfans, funcionals i intercanviables per poder arribar al seu màxim potencial.
Juntament amb els espais físics és també molt important el poder disposar dels recursos tecnològics més avançats per
facilitar la tasca al professorat i incrementar el potencial creatiu de l’alumnat. A l’aulABP s’ha aconseguit crear un entorn
d’aprenentatge multifuncional, amb diferents tipologies d’espai i la seva conseqüent implicació en el moment de fer els
agrupaments d’alumnat. L’espai, acollidor i agradable, suggereix un canvi en la forma d’encarar l’aprenentatge per part de
l’alumnat i condiciona totalment la forma en que el professorat planteja les activitats. Els projectes en són la millor manera
de treballar-hi.

Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, Departament de la Presidència
Secretaria de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad Digital, Departamento de la Presidencia
Generalitat de Catalunya

Neus Ferran

Docent i Coordinadora de Qualitat | Docente y Coordinadora de Calidad Col·legi Vedruna Vall

Eines de Recerca – Projecte de Recerca
Eines de recerca és una matèria que ajuda a l’alumnat a realitzar el Projecte de Recerca de 4t d’ESO. Les activitats del primer
trimestre es plantegen entorn dos eixos APRENDRE a COMPARTIR i aprofitar tot allò que ja està DESCOBERT per assentar
les bases de les recerques que farà l’alumnat. L’equip docent a partir del segon trimestre guia i avalua amb ells, amb una
rúbrica, la feina que han de fer al llarg dels mesos de gener a juny. Tot el material complementari es troba a una web i està
obert per a tothom que el vulgui consultar.

Herramienta de investigación – Proyecto de Investigación
Herramientas de búsqueda es una materia que ayuda al alumnado a realizar el Proyecto de Investigación de 4º de ESO. Las actividades
del primer trimestre se plantean en torno a dos ejes APRENDER a COMPARTIR y aprovechar todo lo que ya está DESCUBIERTO para
sentar las bases de las investigaciones que hará el alumnado. El equipo docente a partir del segundo trimestre guía y evalúa con
ellos, con una rúbrica, el trabajo que tienen que hacer a lo largo de los meses de enero a junio. Todo el material complementario se
encuentra en una web y está abierto para todos los que lo quiera consultar.

Francesc Solans

Professor de tecnologia i assessor TAC del centre
Profesor de tecnología y asesor TAC del centro

Tere Viscasillas

Cap de departament de Tecnologia
Responsable del departamento de Tecnología

Institut Josep Vallverdú de les Borges Blanques

aulABP:
Una clase donde los espacios y la tecnología se ponen al servicio de la
metodología
Las metodologías activas necesitan espacios diáfanos, funcionales e intercambiables para poder llegar a su máximo potencial. Junto
con los espacios físicos es también muy importante el poder disponer de los recursos tecnológicos más avanzados para facilitar la
tarea al profesorado e incrementar el potencial creativo del alumnado. Al aulABP se ha conseguido crear un entorno de aprendizaje
multifuncional, con diferentes tipologías de espacio y su consecuente implicación en el momento de hacer los agrupamientos de
alumnado. El espacio, acogedor y agradable, sugiere un cambio en la forma de encarar el aprendizaje por parte del alumnado y
condiciona totalmente la forma en que el profesorado plantea las actividades. Los proyectos son la mejor manera de trabajar.
10:05 – 10: 25

Antoni Aparicio
Coordinador TAC

Eva Miró

Coordinadora pedagògica
Coordinadora pedagógica

Institut Joaquima Pla i Farreras

e2TransFoli, el portafoli digital per a formar joves competents
El nostre centre fa temps que explora metodologies i eines de treball que ajudin a millorar els processos d’aprenentatge. Un
dels aspectes més importants és el d’aconseguir una millor adequació dels espais a les necessitats que generen aquests
processos. Per això s’ha dissenyat un projecte que s’ha desenvolupat amb la participació d’alumnes, professors, PAS i
famílies, i que va comptar també amb la col·laboració de l’ETSAV (UPC). Tot i que els resultats ja són ben visibles, el projecte
continua endavant perquè creiem que el procés de millora no s’ha d’aturar mai.

Metodologías y aulas. !Hacemos realidad los sueños!
Nuestro centro hace tiempo que explora metodologías y herramientas de trabajo que ayuden a mejorar los procesos de aprendizaje.
Uno de los aspectos más importantes es el de conseguir una mejor adecuación de los espacios a las necesidades que generan estos
procesos. Para ello se ha diseñado un proyecto que se ha desarrollado con la participación de alumnos, profesores, PAS y familias,
y que contó también con la colaboración de la ETSAV (UPC). Aunque los resultados ya son bien visibles, el proyecto sigue adelante
porque creemos que el proceso de mejora no debe detenerse nunca.
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PRESENTACIÓ DE LES MILLORS PRÀCTIQUES PER PART D’ESCOLES
PRESENTACIÓN DE LAS MEJORES PRÁCTICAS POR PARTE DE ESCUELAS
22.03.2017
SALA DE CONFERÈNCIES 5 | SALA DE CONFERENCIAS 5

NOVES FORMES D’ORGANITZAR
L’ESPAI I EL TEMPS A L’AULA O A L’ESCOLA
NUEVAS FORMAS DE ORGANIZAR
EL ESPACIO Y EL TIEMPO EN EL AULA O EN LA ESCUELA S
Presenta: Jordi Vivancos

Cap de l’Àrea de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement
Jefe del Área de Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
09:15 – 09: 35

Ana Rodera

Co-Fundadora Fundación Costa Rica para la Innovación

Programa Makernel:
El primer makerspace portàtil amb segell de pura vida
Promoure l’esperit maker, potenciar les nostres dots d’investigació, consolidar habilitats digitals, tangibilizar idees, dissenyar,
desenvolupar i prototipar projectes col·laboratius/personals, tot això i molt més és possible! amb el programa Makernel. Es
tracta del primer makerspace tic low cost, totalment portable i personalitzable. A més del moble amb els seus components,
inclou una sèrie d’accions formatives i d’acompanyament que impulsen l’aprendre fent, l’aprendre “amb” i “de” els altres
mitjançant l’ús d’eines de fabricació i tecnologies diverses i la compartició de coneixement obert, tant en repositoris com en
xarxes socials. #otraeducaciónesposible.

Programa Makernel:
El primer makerspace portátil con sello de pura vida
Promover el espíritu maker, potenciar nuestras dotes de investigación, consolidar habilidades digitales, tangibilizar ideas, diseñar,
desarrollar y prototipar proyectos colaborativos/personales, todo esto y mucho más ¡es posible! con el programa Makernel. Se trata
del primer makerspace tico low cost, totalmente portable y personalizable. Además del mueble con sus componentes, incluye una
serie de acciones formativas y de acompañamiento que impulsan el aprender haciendo, el aprender “con” y “de” los otros mediante
el uso de herramientas de fabricación y tecnologías diversas y la compartición de conocimiento abierto, tanto en repositorios como
en redes sociales. #otraeducaciónesposible.

09:40 – 10:00

Marta Ricart

Professora Secundària i Batxillerat | Profesora de secundaria y bachillerato Escorial Vic (Vedruna)

Presentació de l’experiència i els resultats de 3 anys treballant les
Ciències a l’ESO amb el suport dels materials de Science Bits i la seva
metodologia constructivista de les 5E
Al Col·legi Escorial de Vic aprenem ciències per mitjà d’un model didàctic que ens convida a explorar, raonar i comprendre:
el model de les 5E, a partir dels materials de Science Bits. Aquest model inicia l’aprenentatge a partir d’una situació inicial,
fa observar, experimentar, pensar i discutir per tal d’arribar a una resposta científica des d’on començar a construir el
coneixement. El professor esdevé una guia al llarg del procés, que culmina amb la realització d’un projecte en equip amb el
suport d’eines TIC i amb una avaluació que consisteix en aplicar allò après per a resoldre nous reptes.

Presentación de la experiencia y los resultados de 3 años trabajando las
Ciencias en la ESO con el apoyo de los materiales de Science Bits y su
metodología constructiva de las 5E
En el Colegio Escorial de Vic aprendemos ciencias por medio de un modelo didáctico que nos invita a explorar, razonar y comprender:
el modelo de las 5E, a partir de los materiales de Science Bits. Este modelo inicia el aprendizaje a partir de una situación inicial, hace
observar, experimentar, pensar y discutir para llegar a una respuesta científica desde donde empezar a construir el conocimiento.
El profesor se convierte en una guía a lo largo del proceso, que culmina con la realización de un proyecto en equipo con el apoyo de
herramientas TIC y con una evaluación que consiste en aplicar lo aprendido para resolver nuevos retos.
10:05 – 10: 25

Neus Heras

Directora Institut Vall de Llémena

e2TransFoli, el portafoli digital per a formar joves competents
L’avaluació té una funció reguladora de tot el procés d’aprenentatge. Els alumnes que constaten el seu progrés i saben
regular-se estan més preparats per avançar en els aprenentatge i assolir l’èxit. En aquesta línia, s’implementa el projecte
que pretén que prenguin consciencia dels aspectes que volen millorar i els assumeixen com a repte de superació personal.
Els alumnes disposen d’un portafoli digital en el que anoten els seus reptes, estratègies i nivell d’assoliment i presenten
evidències dels seus progressos acompanyats de reflexions. També hi guardes eines per aprendre com rúbriques, bases
d’orientació i tècniques d’estudi.

e2TransFoli, el portafolio digital para formar a jóvenes competentes
La evaluación tiene una función reguladora de todo el proceso de aprendizaje. Los alumnos que constatan su progreso y saben
regularse están más preparados para avanzar en el aprendizaje y alcanzar el éxito. En esta línea, se implementa el proyecto para que
tomen conciencia de los aspectos que quieren mejorar y los asumen como reto de superación personal.
Los alumnos disponen de un portafolio digital en el que anotan sus retos, estrategias y nivel de logro y presentan evidencias de sus
progresos acompañados de reflexiones. También puedes guardar herramientas para aprender como rúbricas, bases de orientación
y técnicas de estudio.
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11:00 – 11:40

LES VOCACIONS CIENTÍFIQUES I TECNOLÒGIQUES:
LES PROFESSIONS AMB FUTUR
LAS VOCACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS:
LAS PROFESIONES CON FUTURO

Dani Marco

Director SmartCAT
Generalitat de Catalunya

Equipa tu centro con un aula Chromebook desde 229€ + IVA al mes*
30
unidades

Licencia Gestión
Google Chrome

+

+

30
unidades

1
unidad

Carro de almacenamiento
LocknCharge Joey 30 v2

ASUS C202

Precio al contado: 7.599 € 7.399 € + IVA | Cuota mensual renting aula completa: 229 € + IVA |
Seguro de accidentes y robo incluido
*Renting 36 meses. Oferta sujeta a la aprobación de riesgo de crédito del cliente. Cuota final de adquisisión a determinar.

Servicios a la educación
¡Importe reembolsable*!

Pack de creatividad
por 11,85€* + IVA
Facilita el aprendizaje, hazlo visual, memorable y permite que tus alumnos expresen
aquello que deseen sin trabas con las
siguientes herramientas.
Licencias de un año.

Para centros que usan GSuite:

Auditoría de Panel + Formación técnica

1.500€ + IVA
Para centros que no usan GSuite:

Despliegue + Formación técnica

Jordi Miró

Director general d’Atenció
a la Família i Comunitat Educativa
Director general de Atención
a la Familia y Comunidad Educativa
Departament d’Ensenyament
Generalitat de Catalunya

Albert Forn

Director
mSchools GSMA

Estudis realitzats per diferents organismes apunten que hi ha un desequilibri creixent entre la demanda laboral de persones
qualificades en els camps de la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques, i les persones amb titulacions en
aquests àmbits.
Aquesta situació és encara més greu si l’observem amb una perspectiva de gènere, perquè les dones, tot i que accedeixen
amb major proporció que els homes als estudis superiors, ho fan en menor percentatge per estudis en aquestes àrees.
Aquest desequilibri està provocant que, a hores d’ara, hi hagi llocs de treball que no es puguin cobrir i que, en els propers
anys, no es podran crear.
Les previsions per als propers anys pronostiquen que aquesta situació s’agreujarà encara més. L’objectiu del Pla STEMcat
de les vocacions científiques, tecnològiques, en enginyeria i matemàtiques és promoure l’interès per aquests estudis, fent
especial èmfasi en les noies.
Estudios realizados por diferentes organismos apuntan que hay un desequilibrio creciente entre la demanda laboral de personas
cualificadas en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, y las personas con titulaciones en estos
ámbitos.
Esta situación es todavía más grave si lo observamos desde una perspectiva de género, porque las mujeres, a pesar de que acceden
con mayor proporción que los hombres a los estudios superiores, lo hacen en menor porcentaje en los estudios de estas áreas. Este
desequilibrio está provocando que, a estas alturas, haya puestos de trabajo que no se puedan cubrir y que, en los próximos años, no
se podrán crear.
Las previsiones para los próximos años pronostican que esta situación se agravará todavía más. El objetivo del Pla STEMcat de
las vocaciones científicas, tecnológicas, en ingeniería y matemáticas es promover el interés por estos estudios, haciendo especial
énfasis en las mujeres.

1.500€ + IVA
*Consulta condiciones

*Consulta condiciones

Tecnología abierta y flexible para movilizar tu proyecto educativo
SEVILLA
954 22 49 34

BARCELONA
932 82 60 37
www.ieducando.com | info@ieducando.com

MADRID
916 35 69 35
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TALLERS BONES PRÀCTIQUES PER PART D’EMPRESES (III)
TALLERES DE BUENAS PRÁCTICAS POR PARTE DE EMPRESAS (III)
22.03.2017
AUDITORI | AUDITORIO

ONMAT es una plataforma digital basada en las Inteligencias Múltiples
para estudiantes de la ESO. Trabaja las matemáticas en un contexto
real y adaptado a las necesidades de los alumnos del siglo XXI.
¡Súmate a la revolución de las matemáticas!

José Luís Tourón

Professor de tecnologia | Profesor de tecnología
Escola Virolai de Barcelona

www.tekmanbooks.com

BIG DATA a les escoles

EMOCIÓN

AUTONOMÍA

11:40 – 12:10

MOTIVACIÓN

La rellevància del Big Data al món actual és inqüestionable, per això resulta molt important que comenci a
ser estudiat a les escoles. Volem presentar un taller que permeti al professorat dels centres educatius, d’una
manera senzilla, fer una introducció al món de la mineria de dades a través de l’exploració de dades que siguin
rellevants pels estudiants. L’Escola Virolai porta tres anys desenvolupant el projecte Big Data, on s’analitzan
temes d’interès actual i on els alumnes aprenen els fonaments de les tècniques d’anàlisi de dades. En aquesta
oportunitat alumnes de l’escola presentaran alguns dels resultats obtinguts de l’anàlisi de dades sobre tràfic
de persones i refugiats sirians.

BIG DATA en las escuelas

PENSAMIENTO
CRÍTICO

ESTÍMULOS
POSITIVOS

La relevancia del Big Data en el mundo actual es incuestionable, por lo que resulta muy importante que empiece a
ser estudiado en las escuelas. Queremos presentar un taller que permita al profesorado de los centros educativos,
de una manera sencilla, hacer una introducción al mundo de la minería de datos a través de la exploración de datos
que sean relevantes para los estudiantes. La Escuela Virolai lleva tres años desarrollando el proyecto Big Data,
donde se analizan temas de interés actual y donde los alumnos aprenden los fundamentos de las técnicas de análisis
de datos. En esta oportunidad alumnos de la escuela presentarán algunos de los resultados obtenidos del análisis de
datos sobre tráfico de personas y refugiados sirios.

12:10 – 12:40

Georgina Vidal

Adjunta de Direcció | Adjunta de Dirección
penwinEdu

José Manuel López
Alberto Cortés

Patronat Fundació Impuls

Connecta+
EDUCACIÓ EN EL BON ÚS D’INTERNET I LA TECNOLOGIA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat.

Connecta+
EDUCACIÓN EN EL BUEN USO DE INTERNET Y LA TECNOLOGÍA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
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TALLERS BONES PRÀCTIQUES PER PART D’EMPRESES (I)
TALLERES DE BUENAS PRÁCTICAS POR PARTE DE EMPRESAS (I)
22.03.2017
SALA DE CONFERÈNCIES 5 | SALA DE CONFERENCIAS 5

22.03.2017
SALA DE CONFERÈNCIES 6 | SALA DE CONFERENCIAS 6

11:40 – 12:10

11:40 – 12:10

Carles Suero

Magí Almirall

CRITERIS DE QUALITAT EN ELS PROCESSOS
D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE

UN SALT PER A LA TEVA ESCOLA

Director Corporatiu d’Educació | Director Corporativo de Educación
Educaria

L’estratègia d’aula ha de ser coherent amb l’ideari i el projecte educatiu del centre, i sembla difícil aconseguir
està coherència simplement adquirint continguts, mètodes o programacions externes.
Per a això es comencen a perfeccionar eines de programació amb diferents enfocaments, encara que una de
les línies principals és la de lligar la programació amb la qualitat.
•

Quan podem considerar que una programació és de qualitat?

•

Existeixen criteris absoluts per determinar-la?

•

Com ens pot ajudar una plataforma tecnològica a lligar criteris de qualitat amb les nostres programacions?

CRITERIOS DE CALIDAD EN LOS PROCESOS
DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Director Global Educamos

Francina Burgos

Secretària Acadèmica i Responsable de qualitat
Secretaria Académica y Responsable de calidad
Escola Pia de Caldes de Montbui

Al carrer ja tenim el món digital, no existeixen feines sense ordinadors, ni persones sense móbils, ni cases
sense wifi. A l’escola parlem de robòtica educativa, impresores 3D o Internet de las coses com a conceptes
aillats. Estem a punt per fer el salt, els nostres profesors estan a punt i els nostres alumnes també. Veurem
com Educamos ens acompaña en aquest viatge que conecta l’escola al món. L’escola Pia de Caldes de Montbui
ens mostrarà la seva experiència, el seu dia a día potenciat pel món digital.

UN SALTO PARA TU ESCUELA
En la calle ya tenemos el mundo digital, no existen trabajos sin ordenadores, ni personas sin móviles, ni casas sin
wifi. En la escuela hablamos de robótica educativa, impresoras 3D o Internet de las cosas como conceptos aislados.
Estamos a punto para hacer el salto, nuestros profesores están a punto y nuestros alumnos también. Veremos como
Educamos nos acompaña en este viaje que conecta la escuela en el mundo. La escuela Pia de Caldes de Montbui nos
mostrará su experiencia, su día a día potenciado por el mundo digital.

La estrategia de aula debe ser coherente con el ideario y el proyecto educativo del centro, y parece difícil conseguir
está coherencia simplemente adquiriendo contenidos, métodos o programaciones externas. Para ello se empiezan
a perfeccionar herramientas de programación con distintos enfoques, aunque una de las líneas principales es la de
ligar la programación con la calidad.
•

¿Cuándo podemos considerar que una programación es de calidad?

•

¿Existen criterios absolutos para determinarla?

•

¿Cómo nos puede ayudar una plataforma tecnológica a ligar criterios de calidad con nuestras programaciones

12:10 – 12:40

Enric del Pozo
Director General
tekman Books

Lea del Pozo

Directora Editorial
tekman Books

ONMAT: LA PLATAFORMA DIGITAL PER A L’ESO
QUE ESTÀ REVOLUCIONANT LES MATEMÀTIQUES
12:10 – 12:40

Ovi Barceló

Teacher Engagement Manager de Microsoft Educación España

COSES QUE NO SABIES SOBRE Office365
Explicar les curiositats sobre Office 365 que la majoria dels docents desconeixen. Novetats, funcionalitats
noves, extensions, millors pràctiques…

COSAS QUE NO SABÍAS SOBRE Office365
Explicar las curiosidades de Office 365 que la mayoría de los docentes desconocen. Novedades, funcionalidades
nuevas, extensiones, mejores prácticas, etc.

És possible ensenyar matemàtiques a secundària des de la personalització i la ludificació?
ONMAT és una plataforma digital basada en les Intel·ligències Múltiples per a estudiants de l’ESO. Treballem
les matemàtiques en contexts reals segons les necessitats dels alumnes, incorporant la ludificació com a
element motivador. Amb ONMAT promovem l’autonomia dels alumnes i facilitem la gestió de l’aula.
A tekman Books estem revolucionant les matemàtiques.

ONMAT: LA PLATAFORMA DIGITAL PARA LA ESO
QUE ESTÁ REVOLUCIONANDO LAS MATEMÁTICAS
¿Es posible enseñar matemáticas en secundaria desde la personalización y la ludificación?
ONMAT es una plataforma digital basada en las Inteligencias Múltiples para estudiantes de la ESO. Trabajamos las
matemáticas en contextos reales según las necesidades de los alumnos, incorporando la ludificación como elemento
motivador. Con ONMAT promovemos la autonomía de los alumnos y facilitamos la gestión del aula.
En tekman Books estamos revolucionando las matemáticas.
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22.03.2017 | 17:00 - 18:30
AUDITORI | AUDITORIO

Millors pràctiques: “Transformant l’escola”
Mejores prácticas: “Transformando la escuela”
Dinamitzat per: | Dinamizado por:

Dani Jiménez
físic i divulgador | físico y divulgador

Presentació de les millors pràctiques per part dels alumnes:
Presentación de las mejores prácticas de los alumnos:
•
•
•

902 109 120

W

www.semic.es

info@semic.es

Pràctiques educatives basades en la personalització de l’aprenentatge
Prácticas educativas basadas en la personalización del aprendizaje
Pràctiques educatives que treballen l’avaluació de competències
Prácticas educativas que trabajan la evaluación de competencias
Noves formes d’organitzar l’espai i el temps a l’aula o a l’escola
Nuevas formas de organizar el espacio y el tiempo en el aula o en la escuela.
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PLÀNOL DE SITUACIÓ ESPAIS EXPOSITORS
PLANO DE SITUACIÓN ESPACIOS EXPOSITORES
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ORGANITZADOR:

COL·LABORADOR:

El Clúster Edutech és una agrupació de més de 40 empreses del sector TIC Educació que creen productes o ofereixen serveis
de base tecnològica per a la millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge.

Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya (membre de Tecnio), aplega l’experiència de 600 professionals que generen un
volum d’ingressos de 43 milions d’euros anuals i dóna servei a més de 1.000 empreses. R+D aplicat, serveis tecnològics,
formació d’alta especialització, consultoria tecnològica i esdeveniments professionals són alguns dels serveis que Eurecat
ofereix tant per a grans com per a petites i mitjanes empreses de tots els sectors.

El principal objectiu del Clúster és afavorir la competitivitat i les oportunitats de negoci de les empreses que en formen part,
promoure nous escenaris de demanda de productes i serveis i difondre la importància estratègica de les TIC en l’Educació.
Des del Clúster Edutech es treballa estretament amb els centres educatius per conèixer els seus reptes tecnològics i
proposar solucions col·laboratives, així com crear plataformes d’innovació, coneixement i connexió entre el món empresarial
i l’educatiu.

Eurecat hi participa activament en promoure les vocacions tecnològiques entre els joves mitjançant una inclusió directa
a l’empresa ja sigui amb un compromís amb la Formació Professional Dual com desenvolupat un programa plurianual,
anomenat +Q1Feina, destinat a oferir als joves una primera experiència en el món professional, mitjançant el desenvolupament
pràctic dels seus coneixements, apropant-los al món empresarial i tecnològic.

Per a més informació: www.edutech.cat | info@edutech.cat

Per a més informació: www.eurecat.org | events@eurecat.org

Innovant amb les empreses
Tecnologies al Servei de l’Educació

Membre de:

Amb el suport de:
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Solucions digitals
innovadores
pensades per a
l’educació
La incorporació de les TIC a l’aula no ha de
treure temps al que és realment important:
el procés d’ensenyament i aprenentatge.

COL·LABORADORS:

Agraïm la col·laboració en la difusió de l’ITworldEdu de les següents entitats:
Agradecemos la colaboración en la difusión del ITworldEdu de las siguientes entidades:
•

SmartCatalonia

•

22@Network BCN

•

Agrupació Escolar Catalana (AEC)

•

Asociación de Maestros Industriales y Técnicos Superiores (AMIT)

•

Asociación de Técnicos de Informática (ATI)

•

Asociación Espiral, Educación y Tecnología

•

Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat)

•

Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG)

•

Aula Adaptativa

•

Cercle Tecnològic de Catalunya (C-Tecno)

•

Clúster Audiovisual de Catalunya

•

Clúster Digital

•

Col·legi d’Enginyers en Informàtica de Catalunya

•

Editorial Graó

•

Educaweb

•

European Schoolnet (Scientix EU)

•

Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC)

Edubook

Dash & Dot

Tiching

•

Federación Española de Centros Tecnológicos

Una solució completa que
s’adapta a la realitat de cada
aula. Edubook facilita la
incorporació de les TIC i
acompanya el procés
d’aprenentatge.

Robots educatius per a ments
curioses. Dash & Dot són dos
robots educatius que impulsen
l’aprenentatge de l’alumnat
d’entre 5 i 14 anys. Una manera
nova d’aprendre!

Tiching és la xarxa educativa
per trobar, organitzar i
compartir els recursos
educatius necessaris per
aprendre i ensenyar millor.

•

Fundació Bit (Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia)

•

Fundació Escola Cristiana

•

Fundació Tr@ms

•

KID’S CLUSTER

http://edubook.vicensvives.com

http://www.vicensvives.com/
robots-educatius/

•

Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona

•

Parc de Recerca UAB (PRUAB)

•

Tus Media S.L.

•

UK Trade & Investment

http://www.tiching.com

Descobreix els nostres projectes!

/vicensvives
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@vicensvives
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PATROCINADORS:

PLATINUM

OR

PLATA

BRONZE

PROMOTORS:

ORGANITZADOR:

COL·LABORADOR:

