
Fem xarxa amb les tecnologies



Actualment

9
escoles

5000
alumnes

400
mestres i 

professors 



Història de les escoles Cor de Maria

Escoles cristianes fundades pel capellà olotí 

Joaquim Masmitjà per formar les dones 

treballadores del segle XIX



Oferir una educació de qualitat i una formació integral 

per ajudar als alumnes a encarar-se als grans reptes i canvis del segle XXI

Projecte educatiu



Projecte educatiu



Educació en valors i 

competència espiritual

Tracte proper amb

les famílies

Presència de les 

tecnologies a l’aula
Escola plurilingüe

Quatre pilars educatius



Les TIC...

Quan comença tot ?

i per què de tot plegat? 

Projecte educatiu



En el marc d’un context digital...

Dedicar temps a pensar 

en el futur proper: 
ser atrevit 

Aprofitar els avantatges 

dels nous recursos 
tecnològics a les escoles

Oferir als futurs 
ciutadans la preparació 
que demana la societat: 
alfabetització digital

Preparar als docents
(no són nadius digitals)

Reflexionar sobre un nou
model en l’aprenentatge

i en la docència



2009 Infraestuctura
Wifi, servidor propi, 

dominis, correu coorp…
Exigeix inversió

económica

Poca 
transferència

pedagògica

2010 
2011

Dispositius
Inici programa EDUCAT 

1X1
Oportunitat per 
diferenciar-nos

Comença 
transferència 

pedagògica

2012 
2015

Model d’ús

1x1 a ESO

S’estenen les TIC a EI i EP 
i comunitat educativa

Valoració del procés i 
resultats de forma 

continua

Les Tic es fan 
imprescindibl

es

2015 
2016

Inici coordinació i transferència 
entre centres

Ús estratègic de plataformes pe Alexia, Xtend... 

Fem un històric



Evolució de la seva competència
digital.

No contempla tornar al llibre en 
paper a ESO.

Elabora materials propis 
(departament) creats a Xtend (més
econòmic per a les famílies).

Valoració

Claustre



S’evidencia que són competents
digitalment.

Respecte i bon ús dels diferents
aparells i dispositius.

Inici de la utilització de 
smartphones a les aules en 
moments concrets (Tecnologia, TdS, 
PdR).Alumnes

Valoració



Educades digitalment
(smartphones).

Queden registrades les 
comunicacions escola-familia (LOPD)

Informes de notes per destinatari
(resolen temes diversitat familiar).

Tenen interioritzada l'adquisició
i utilització de l'ordinador a l'ESO.

Famílies

Valoració



Vídeo

https://educariaes-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mzulueta_educaria_com/ETJlt4ysd2VPvASr8UTe9zcBynyrVS6Ijs0PEU8CESo2Aw?e=GUsNbW


I com ho estem fent com a 
xarxa de centres...

Valoració



Buscant un equilibri entre estandaritzar un model propi com a xarxa i 
respectar la realitat de cada centre en aquestes quatre línies...

Definir un 
model 

d’ensenyament 
i aprenentatge 

propi

Planificar la 
comunicació de 

tota la 
comunitat 
educativa

Desplegar 
estratègies de 
compartició 

entre centres

Liderar i 
coordinar els 
processos de 
transformació

Amb el suport de les tecnologies

I com ho estem fent com a xarxa de centres...



• PDI i ordinador a totes les aules.

• Dispositius compartits a EP i EI.

• Dispositius individuals a ESO.

• Aules d’informàtica per alumnes, material 
i programes de robòtica,...

• Canons i pantalla en espais polivalents.

• Xtend Plataforma d’aprenentatge i 
gestor de continguts 
• Llibres digitals.
• Materials propis (documents, vídeos, 

animacions...) que cada cop el claustre veu 
més necessaris.

Model d’ensenyament i aprenentatge propi



• Pàgina web actualitzada 
setmanalment.

• Xarxes socials (Facebook, 
Twitter, Instagram).

• Correu electrònic corporatiu per tot 
el personal

– Correus interns. 

– Correus de l’exterior.

– Comunicació tutors-famílies.

• Plataforma de comunicació Alexia

– Enviaments massius als diferents sectors 
de la comunitat educativa.

– Arxiu de documentació: circulars pels 
diferents sectors.

– Informes d'avaluació trimestrals (no 
informes en paper).

– Seguiment dels resultats dels alumnes a 
les famílies 

Planificació de la comunicació



Servidor amb espai propi
pels personal accessible des de les
aules.

Estratègies de compartició

Biblioteca de continguts
de centre (Xtend) que permet compartir
entre el claustre de la mateixa escola.

• Elaboració de continguts propis de
cultura religiosa i d’Educació en Valors
intercentres (Projecte pilot).

• Digitalitzats i distribuïts des de la
Biblioteca de continguts de l’Agrupació

(Xtend).

• Directoris propis: 
Arxiu de documentació.

• Directoris compartits.



• Creació d’un equip de gestió de la nova institució Fundació Educativa 
Cor de Maria que lidera el projecte.

• Pla d’estandarització de processos, eines TIC i rols en tots els centres 
en un model d’integració (Sistema de gestió, Plataforma de 
comunicació, Entorn d’aprenentatge, Gestor d’horaris,...)

• El coordinador TIC es reuneix trimestralment per compartir bones 
pràctiques i alinear el projecte de cada centre amb els reptes de la 
Institució.

Lideratge i coordinació



Gràcies per la seva atenció!


