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DILLUNS 16 D’ABRIL | LUNES 16 DE ABRIL
15:15 ACREDITACIONS I RECOLLIDA D’INFORMACIÓ

ACREDITACIONES Y RECOGIDA DE INFORMACIÓN

16:00 – 16:10

Benvinguda ITworldEdu 2018 i Presentació Primer Dia
Bienvenida ITworldEdu 2018 y Presentación Primer Día

CAT | CAST A càrrec de la periodista / A cargo de la periodista:

Gina Tost

16:10 – 18:50 DINÀMICA D’INTERVENCIONS | DINÁMICA DE INTERVENCIONES

CONFERÈNCIA INAUGURAL | CONFERENCIA INAUGURAL

Presenta:

Montserrat Brau
Administradora Clickedu

La triple fita
La triple meta
Eduard Calvo
Director d’Operacions | Director de Operaciones IESE Business School

Transformació educativa i lideratge econòmic
Transformación educativa y liderazgo económico
Ismael Palacín
Director general Fundació Bofill

Lideratge d’equips directius davant del canvi
Liderazgo de equipos directives frente al cambio
Virginio Gallardo
Soci director | Socio director Humannova

El paper de les dones en les carreres STEM
El papel de las mujeres en las carreras STEM
Elsa Rodríguez
Cofundadora Sharge | Young IT Girls
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CAT | CAST

DILLUNS 16 D’ABRIL | LUNES 16 DE ABRIL
18:50 - 19:00 RECONEIXEMENT A LA DIVULGACIÓ DE LES TIC APLICADES A L’EDUCACIÓ: EDUCACIÓN 3.0

RECONOCIMIENTO A LA DIVULGACIÓN DE LAS TIC APLICADAS A LA EDUCACIÓN: EDUCACIÓN 3.0

CAT | CAST Lliura el guardó | Entrega el galardón:

Jordi Puigneró
Secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital
Secretario de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad Digital
Generalitat de Catalunya
Rep el reconeixement en representació de Educamos 3.0
Recibe el reconocimiento en representación de Educamos 3.0:

Francisco Javier Palazón
Director editorial Educación 3.0

19:00 – 19:30 ACTIVITAT BREAKOUT EDU | ACTIVIDAD BREAKOUT EDU
CAST

Breakout: el poder educatiu del joc | Breakout: el poder educativo del juego
Christian Negre
Professor | Profesor Escola Pia Calella

19:30 COCKTAIL NETWORKING
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DIMARTS 17 D’ABRIL | MARTES 17 DE ABRIL
08:45 ACREDITACIONS I RECOLLIDA D’INFORMACIÓ

ACREDITACIONES Y RECOGIDA DE INFORMACIÓN

09:25 - 09:30 Presentació Segon Dia | Presentación Segundo Día
CAT | CAST A càrrec de / A cargo de:

Elisabet Marill
Vicepresidenta Edutech Cluster

09:30 – 10:15 CONFERÈNCIA PLENÀRIA | CONFERENCIA PLENARIA
Presenta:

Ramon Eixarch
CEO Wiris
CAST

Unicoos, donant una volta a les classes | Unicoos, dando una vuelta a las clases
David Calle
CEO / Fundador Unicoos

10:17 – 10:37 SESSIÓ TEMÀTICA | SESIÓN TEMÁTICA WIRIS
CAST

Matemàtiques en digital. Què podem exigir?
Matemáticas en digital. ¿Qué podemos reclamar?
Ramon Eixarch
CEO Wiris

10:40 – 11:00 SESSIÓ TEMÀTICA | SESIÓN TEMÁTICA CLICKEDU - QUALITEASY
CAST

Clickedu com a gestor de l’aula innovadora: Com gestionar
amb la metodologia dels treballs per projectes i l’avaluació basada en rúbriques
Clickedu como gestor del aula innovadora: Cómo gestionar
con la metodología de los trabajos por proyectos y la evaluación basada en rúbricas
Judith Gómez
Cap d’Estudis, experta en tecnologia | Jefe de estudios, experta en tecnología
Escola Sant Gervasi (Fundació Tr@ms)

11:03 – 11:23 SESSIÓ TEMÀTICA | SESIÓN TEMÁTICA SEMIC
CAST

Lliçons i activitats interactives de Hacking STEM
Lecciones y actividades interactivas de Hacking STEM
Enrique Celma
Teacher Engagement Manager Microsoft
Alex Alegre
Responsable Educació | Responsable Educación SEMIC

11:25 – 11:50 CAFÈ NETWORKING | CAFÉ NETWORKING
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DIMARTS 17 D’ABRIL | MARTES 17 DE ABRIL
11:50 – 12:33 CONFERÈNCIA PLENÀRIA | CONFERENCIA PLENARIA
Presenta:

Enrique Celma
Teacher Engagement Manager Microsoft
ENG

Adaptive learning software and the future of the teacher
Conor Flynn
COO cofundador Adaptemy

12:35 – 12:55 SESSIÓ TEMÀTICA | SESIÓN TEMÁTICA MICROSOFT – AULAPLANETA
CAST

Eines imprescindibles per al dia a dia a l’aula
Herramientas imprescindibles para el día a día en el aula
Jaime Toribio
Mestre | Maestro Colegio San Agustín (Valladolid)

12:57 – 13:17 SESSIÓ TEMÀTICA | SESIÓN TEMÁTICA AIR-FI
CAST

L’AULA CONNECTADA: Empower students to connect, create, and share
EL AULA CONECTADA: Empower students to connect, create, and share
José Juan Martín
Cap d’Informàtica | Jefe de informática Escola Pia de Sarrià
Adrián Jiménez
Cap d’Informàtica | Jefe de informática Liceu Francès de Barcelona
Marc Estruch
Professor i coordinador tecnològic | Profesor y coordinador tecnológico Escola Montserrat
Oleguer Alguersuari
Responsable comercial AIR-FI

13:19 – 13:39 SESSIÓ TEMÀTICA | SESIÓN TEMÁTICA EDEBÉ
CAST

Projectia, la plataforma que et facilita el treball per projectes
Projectia, la plataforma que te facilita el trabajo por proyectos
Víctor Rodríguez
Mestre d’educació primària | Maestro de educación primaria Salesianos

13:40 – 13:55 PRESENTACIÓ: “SANT CUGAT APRÈN”

CAT | CAST

PRESENTACIÓN: “SANT CUGAT APRENDE”
Esther Salat
Regidora d’Educació, Universitat, Família i Recursos Humans
Concejal de Educación, Universidad, Familia y Recursos Humanos
Ajuntament de Sant Cugat
Narcís Vives
President | Presidente Fundació Itinerarium

15:30 - 19:00 WORKSHOPS I SESSIONS TEMÀTIQUES PER GRUPS

(horaris per grups a la pàgina següent)
WORKSHOPS Y SESIONES TEMÁTICAS POR GRUPOS
(horarios por grupos en la página siguiente)
19:15 - 20:00 CONFERÈNCIA DE CLOENDA | CONFERENCIA DE CLAUSURA
Presenta:

Representant | Representante SEMIC

Creativity & computing in K-5 education
ENG

Linda Liukas
Autora i il·lustradora | Autora e ilustradora Hello Ruby
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GRUP | GRUPO A
15:30 – 16:50 WORKSHOPS

HOTEL SANT CUGAT - Avinguda de la Torre Blanca, 57, Sant Cugat del Vallès
W#01 We are all good at maths
ENG | CAST

St Paul’s School

W#02 Processos de Design Thinking aplicats a la Cultura Maker. El projecte CREA
CAT | CAST

Procesos de Design Thinking aplicados a la Cultura Maker. El proyecto CREA
Jesuïtes Educació Cetei

W#03 Giorgio’s Pizza: proposta de gamificació a Primària
CAT | CAST

Giorgio’s Pizza: propuesta de gamificación en Primaria
FEDAC Montcada

W#04 Ràdio Garbí
CAT | CAST

Escola Garbí Pere Vergués Esplugues

W#05 Participa en un taller pràctic de tecnologia creativa a l’aula
CAT | CAST

Participa en un taller práctico de tecnología creativa en el aula
Josep Carles Homet, Director TbKids
Victoria Castillo, Directora TbKids

W#06 Gestiona fàcilment els Cicles Formatius amb iEduca
CAT | CAST

Gestiona facilmente en los Ciclos Formativos con iEduca
Ruben Roma, IT consultant iEduca

ESADECREAPOLIS - Cèsar Martinell, 2, Sant Cugat del Vallès
W#07 Wiris Quizzes, preguntes matemátiques amb sentit
CAT | CAST

Wiris Quizzes, preguntas matemáticas con sentido
Ramon Eixarch, CEO Wiris

W#08 Treball per projectes: Celebrar el Nadal a la platja?
CAT | CAST

Trabajo por proyectos: ¿Celebrar la Navidad en la playa?
Oriol Bargalló, formador i mestre | formador y maestro Clickedu

17:00 - 17:30 CANVI DE | CAMBIO DE HOTEL SANT CUGAT/ ESADECREAPOLIS > TEATRE-AUDITORI

17:30 – 17:55 SESSIONS TEMÀTIQUES | SESIONES TEMÁTICAS

TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT - Avinguda del Pla del Vinyet, 48, Sant Cugat del Vallès
17:30 – 17:55

CAT | CAST

17:56 – 18:21
CAST

BigData. La intel·ligència de dades | BigData. La inteligencia de datos
Miriam Goñi, Cap d’Estudis d’Eso i Batxillerat i professora d’Informàtica AG Mundet
Marcel Invernon, Gestor Programa ”EduCaixa”

Una proposta didàctica modular per un aprenentatge adaptatiu
Una propuesta didáctica modular para un aprendizaje adaptativo
Salvador Rodríguez
Director d’Educació Primària | Director de Educación Primaria Editorial Vicens Vives

18:22 - 18:47

CAT

18:48 – 19:08
CAST

Fem xarxa amb les tecnologies | Hacemos red con las tecnologías
Marta Serra i Mir
Directora Pedagògica | Directora Pedagógica Fundació Educativa Cor de Maria

Famílies fans: el teu millor marqueting | Familias fans: tu mejor marketing
Álvaro Varona
Manager Corporatiu d’Experiència d’Usuari | Manager Corporativo de Experiencia de Usuario
SM Educamos
6

GRUP | GRUPO B
15:30 – 17:10 SESSIONS TEMÀTIQUES | SESIONES TEMÁTICAS

TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT - Avinguda del Pla del Vinyet, 48, Sant Cugat del Vallès
15:30 – 15:55
CAT | CAST

15:56 – 16:22

CAST

BigData. La intel·ligència de dades | BigData. La inteligencia de datos
Miriam Goñi, Responsable projecte | Responsable proyecto EduCaixa
Marcel Invernon

Una proposta didàctica modular per un aprenentatge adaptatiu
Una propuesta didáctica modular para un aprendizaje adaptativo
Salvador Rodríguez
Director d’Educació Primària | Director de Educación Primaria Editorial Vicens Vives

16:24 – 16:49

CAT | CAST

16:50 – 17:10

CAT | CAST

Fem xarxa amb les tecnologies | Hacemos red con las tecnologías
Marta Serra i Mir
Directora Pedagògica | Directora Pedagógica Fundació Educativa Cor de Maria

Famílies fans: el teu millor marqueting | Familias fans: tu mejor marketing
Álvaro Varona
Manager Corporatiu d’Experiència d’Usuari | Manager Corporativo de Experiencia de Usuario
SM Educamos

17:00 - 17:30 CANVI DE | CAMBIO DE TEATRE-AUDITORI > HOTEL SANT CUGAT/ ESADECREAPOLIS

17:30 – 18:50 WORKSHOPS

HOTEL SANT CUGAT - Avinguda de la Torre Blanca, 57, Sant Cugat del Vallès
W#09 Missió a Mart: Crear un projecte STEM a batxillerat
CAT | CAST

Misión a Marte: Crear un proyecto STEM en bachillerato.
Fundació Grup Escoles Mataró

W#10 Cubetto, un robot que ajuda a pensar
CAT | CAST

Cubetto, un robot que ayuda a pensar
Escuela Frederic Mistral Tècnic Eulàlia

W#11 Millora la teva classe utilitzant analítiques de dades!
CAT | CAST

¡Mejora tu clase utilizando analíticas de datos!
Universitat Pompeu Fabra – TIDE

W#12 esp@iLibri – Un impuls de la lectura a Secundària
CAT | CAST

esp@iLibri – Un impulso de la lectura en Secundaria
Escola Ramon Fuster

W#13 “Everybody can Code”. Viu una experiència d’aula de la mà de Apple i LEGO® Education®
CAT | CAST

“Everybody can Code”. Vive una experiencia de aula de la mano de Apple y LEGO® Education®

Equip Miranda, Microgestió i RO-BOTICA

ESADECREAPOLIS - Cèsar Martinell, 2, Sant Cugat del Vallès
W#14 RTC en acció: Fem un escape room?
CAST

RTC en acción: ¿Hacemos un escape room?
SEMIC | Centre d’Estudis Montseny | HP

W#15 Aules col•laboratives i gamificació: Microsoft i aulaPlaneta
CAT | CAST

Aulas colaborativas y gamificación: Microsoft y aulaPlaneta
Microsoft-aulaPlaneta

18:50 – 19:15 CANVI DE | CAMBIO DE HOTEL SANT CUGAT/ ESADECREAPOLIS > TEATRE-AUDITORI
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16 d’abril 2018 | 16:10 – 17:00
CONFERÈNCIA INAUGURAL

Eduard Calvo
l @IESE_esp
Director d’Operacions
Director de Operaciones
IESE Business School

Eduard Calvo és professor de producció, tecnologia i operacions a l’IESE, on dóna classe a programes de formació de directius
i MBA. És doctor enginyer de telecomunicació per la UPC i ha estat visiting scholar al MIT de Boston. El 2005 va rebre el premi
Salvà i Campillo a l’enginyer novell i al 2014 va aparèixer a la llista dels 40 millors professors d’escoles de negoci de menys
de 40 anys.
L’Eduard és director de INEO—la Iniciativa de l’IESE per a l’Excel•lència en les Operacions—, de l’Industrial Excellence Award
Spain, y és conseller tècnic de l’Institut Cerdà. L’Eduard és expert en l’anàlisi de bases de dades massives per al suport a la
presa de decisions de l’alta direcció. Realitza consultoria d’estratègia i operacions, coaching executiu, ponències en trobades
empresarials i és conseller de diverses empreses.
Eduard Calvo es profesor de producción, tecnología y operaciones en el IESE, donde imparte clases programas de formación de
directivos y MBA. Es doctor ingeniero de telecomunicaciones por la UPC y ha sido visiting scholar en el MIT de Boston. En 2005 recibió
el premio Salvà i Campillo al Ingeniero Novel y en 2014 apareció en la lista de los 40 mejores profesores de escuelas de negocio
menores de 40 años.
Eduard es director de INEO—la Iniciativa del IESE para la Excelencia en las Operaciones—, del Industrial Excellence Award Spain, y es
consejero técnico del Institut Cerdà. Eduard es experto en el análisis de bases de datos masivas para el soporte a la toma de decisiones
de la alta dirección. Realiza consultoría de estrategia y operaciones, coaching ejecutivo, conferencias en foros empresariales y es
consejero de varias empresas.

La triple fita.
La triple meta.
Les organitzacions exemplars -i els centres educatius no són una excepció- aspiren a assolir una triple fita: (i) l’excel•lència
tècnica -fer el que toca i fer-ho bé, (ii) l’excel•lència de servei -amb la millor experiència de client, i (iii) l’excel•lència de procés
-amb el menor ús de recursos-.
Descuidar un o més d’aquests àmbits pot portar-nos a l’abisme i amenaçar la sostenibilitat del nostre negoci; no anticipar
l’impacte de la innovació tecnològica en el nostre sector, també. Com podem estar segurs que anem per bon camí?
Aquesta és la pregunta que intentarem respondre durant la sessió. Per a això, realitzarem una “anàlisi post-mortem” de
diversos fracassos rotunds en l’àmbit empresarial amb l’objectiu d’extreure algunes lliçons que confio pugueu aplicar en els
vostres centres.
Las organizaciones ejemplares –y los centros educativos no son una excepción -aspiran a alcanzar una triple meta: (i) la excelencia
técnica –hacer lo que toca y hacerlo bien, (ii) la excelencia de servicio -con la mejor experiencia de cliente, y (iii) la excelencia de
proceso-con el menor uso de recursos-.
Descuidar uno o más de estos ámbitos puede llevarnos al abismo y amenazar la sostenibilidad de nuestro negocio; no anticipar el
impacto de la innovación tecnológica en nuestro sector, también. ¿Cómo podemos estar seguros de que vamos por buen camino?
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17 d’abril 2018 | 09:30 – 10:15
CONFERÈNCIA PLENÀRIA

David Calle
@davidcpvm | @unicoos

l

CEO i Fundador
CEO y Fundador
unicoos

David Calle és enginyer de Telecomunicacions. Va compatibilitzar els seus estudis universitaris impartint classes en una
acadèmia de suport a l’estudi que, anys més tard, li va servir per retrobar-se amb la seva passió per la docència.
Després del seu pas per diferents multinacionals, l’any 2003 decideix replantejar la seva carrera professional i reprèn el seu
treball com a professor.
El 2011, al mig de la crisi, intentant ajudar millor als seus alumnes i amb la intenció de donar les mateixes oportunitats a tots,
funda unicoos i unicoos.com. Actualment són el canal Youtube i la Plataforma Educativa en llengua hispana més importants
del món en la seva categoria.
Al 2016 va ser triat “Youtuber del Año” en els premis Bitácoras 2016, i al 2017 va ser un dels 10 finalistes al Global Teacher
Prize, considerat el Nobel de l’educació, i la revista FORBES l’ha inclòs entre les 100 persones més creatives del món.
David Calle es ingeniero de Telecomunicaciones. Compatibilizó sus estudios universitarios impartiendo clases en una academia de
apoyo al estudio que, años más tarde, le sirvió para reencontrarse con su pasión por la docencia.
Tras su paso por diferentes multinacionales, en 2003 decide replantearse su carrera profesional y retoma su trabajo como profesor.
En 2011, en medio de la crisis, intentando ayudar mejor a sus alumnos y con la intención de dar las mismas oportunidades a todos,
funda unicoos y unicoos.com. Actualmente son el canal Youtube y la Plataforma Educativa en lengua hispana más importantes del
mundo en su categoría.
En el 2016 fue elegido “Youtuber del Año” en los premios Bitácoras 2016, y en el 2017 fue uno de los 10 finalistas en el Global Teacher
Prize, considerado el Nobel de la educación, y la revista FORBES le ha incluido entre las 100 personas más creativas del mundo.

unicoos, donant una volta a les classes.
unicoos, dando una vuelta a las clases.
David Calle ens explicarà des d’un punt de vista inspiracional, la història d’Unicoos: el canal educatiu més important del món
en parla hispana.
Unicoos va néixer al maig de 2011 com un canal a YouTube de vídeos de matemàtiques, física, química i tecnologia de
Secundària i Batxillerat. Compta actualment amb 700 vídeos, 950.000 subscriptors i acumula 125 milions de visites.
En l’actualitat, Unicoos.com és la plataforma MOOC més important de Secundària i Batxillerat en llengua hispana i la referència
de milions d’estudiants a tot el món. El seu objectiu és poder ajudar de la millor manera possible amb igualtat d’oportunitats
per a tothom, siguin d’on siguin i de manera gratuïta. Alhora, a través de les xarxes socials fomenta l’esperit de lluita, l’afany
de superació i la curiositat científica.
A més, en aquesta sessió coneixeràs el seu punt de vista sobre per què és important donar-li una volta a la forma de fer
classes, potenciar vocacions STEM i la importància de la professió docent, entre d’altres.
David Calle nos explicará desde un punto de vista inspiracional, la historia de Unicoos: el canal educativo más importante del mundo
en habla hispana.
Unicoos nació en mayo de 2011 como un canal en YouTube de vídeos de matemáticas, física, química y tecnología de Secundaria y
Bachillerato. Cuenta actualmente con 700 vídeos, 950.000 suscriptores y acumula 125 millones de visitas.
En la actualidad, Unicoos.com es la plataforma MOOC más importante de Secundaria y Bachillerato en lengua hispana y la referencia
de millones de estudiantes en todo el mundo. Su objetivo es poder ayudar de la mejor manera posible con igualdad de oportunidades
para todos, sean de donde sean y de manera gratuita. Asimismo, a través de las redes sociales fomenta el espíritu de lucha, el afán
de superación y la curiosidad científica.
Además, en esta sesión conocerás su punto de vista sobre por qué es importante darle una vuelta a la forma de hacer clases,
potenciar vocaciones STEM y la importancia de la profesión docente, entre otros.

11

17 d’abril 2018 | 11:50 - 12:35
CONFERÈNCIA PLENÀRIA

Conor Flynn
l @FlynnConor | @adaptemy
COO i Fundador
COO y Fundador
Adaptemy

Conor Flynn ha estat reformant les experiències de l’aula durant més de 15 anys. Com a consultor de professors i pedagogs,
la comprensió de Conor sobre el comportament organitzatiu i la responsabilitat social, li ha permès obrir amb èxit escoles i
reimaginar currículums i pràctiques docents a tot el món.
Entre 2001 i 2010, Conor va fundar empreses a la Xina que ajudaven institucions governamentals i educatives a obrir noves
escoles per satisfer les necessitats de les comunitats de Nanjing. En tornar a Europa, va treballar amb Conor O’Sullivan per
fundar Adaptemy i, per tant, adonar-se del potencial de l’aprenentatge adaptatiu per canviar els resultats d’aprenentatge i
enriquir la relació entre professors i estudiants a l’aula.
Conor Flynn ha estado reformando las experiencias del aula durante más de 15 años. Como consultor de profesores y pedagogos, la
comprensión de Conor sobre el comportamiento organizativo y la responsabilidad social, le ha permitido abrir con éxito escuelas y
reimaginar currículums y prácticas docentes en todo el mundo.
Entre 2001 y 2010, Conor fundó empresas en China que ayudaban a instituciones gubernamentales y educativas a abrir nuevas
escuelas para satisfacer las necesidades de las comunidades de Nanjing. Al volver a Europa, trabajó con Conor O’Sullivan para fundar
Adaptemy y, por tanto, darse cuenta del potencial del Aprendizaje Adaptativo para cambiar los resultados de aprendizaje y enriquecer
la relación entre profesores y estudiantes en el aula.

Programari d’aprenentatge adaptatiu i el futur del professor.
Programario de aprendizaje adaptativo y el futuro del profesor .
La promesa de l’aprenentatge adaptatiu és que cada estudiant pot assolir el seu potencial d’aprenentatge amb la major
eficiència i eficàcia possibles. Cap estudiant es quedarà endarrera perquè el contingut s’ajusta a les seves necessitats en
temps real, guiant-lo amb paciència a través del seu viatge d’aprenentatge, reduint la frustració de sentir-se “perdut” i
assegurant la competència en una varietat de temes i habilitats.
Amb els avenços en la tecnologia d’internet i dispositius personals, els aprenents poden progressar al seu ritme des de
qualsevol lloc. Però si el programari és capaç d’acomplir aquest paper, què suposarà això per al rol del professor?
La promesa del aprendizaje adaptativo es que cada estudiante puede alcanzar su potencial de aprendizaje con la mayor eficiencia
y eficacia posibles. Ningún estudiante se quedará atrás porque el contenido se ajusta a sus necesidades en tiempo real, guiandolo
con paciencia a través de su viaje de aprendizaje, reduciendo la frustración de sentirse perdido y asegurando la competencia en una
variedad de temas y habilidades.
Con los avances en la tecnología de internet y dispositivos personales, los aprendices pueden progresar a su ritmo desde cualquier
lugar. Pero si el software es capaz de cumplir este rol, ¿Qué significará esto para el rol del profesor?
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17 d’abril 2018 | 19:15 – 20:00
CONFERÈNCIA DE CLOENDA

Linda Liukas
@lindaliukas / @hellorubyworld

l

Autora i il·lustradora
Autora e ilustradora
Hello Ruby

Linda és programadora, narradora i il•lustradora d’Hèlsinki, Finlàndia. Va a estudiar Empresarials, Disseny i Enginyeria a la
Universidat d’Aalto i Enginyeria de Producte a la Universitat de Stanford.
La seva sèrie de llibres “Hello Ruby” presenten el fantàstic món de la tecnologia per a nens i han estat traduïts a més de 20
idiomes. “Hello Ruby” va fer el seu debut en Kickstarter i ràpidament va aconseguir el seu objectiu de finançament de 10.000
dòlars en tan sol 3.5 hores reunint 380.000 dòlars en total.
Linda és la fundadora de Rails Girls, un fenomen global que ensenya els aspectes bàsics de la programació a noies de tot el
món. Els tallers, organitzats per voluntaris en més de 270 ciutats han ensenyat, en uns pocs anys, les bases de la programació
a més de 10.000 dones.
A més, ella creu que el codi és l’alfabetització del segle 21 i la necessitat que les persones parlin el llenguatge de programació
és imminent. Linda creu que el nostre món està cada vegada més dirigit pel software i és per això que necessitem que hi hagi
més diversitat en les persones que ho estan construint: la millor manera d’ensenyar la programació als nens és a través del
story telling. Seguint l’empremta que li han deixat els contes de fades, Linda visualitza la web com un laberint d’històries i vol
escoltar veus diverses en aquest món.
Linda es programadora, narradora e ilustradora de Helsinki, Finlandia. Linda ha estudiado Empresariales, Diseño e Ingeniería en la
Universidad de Aalto e Ingeniería de Producto en la Universidad de Stanford.
Su serie de libros “Hello Ruby” presentan el fantástico mundo de la tecnología para niños y han sido traducidos a más de 20 idiomas.
“Hello Ruby” hizo su debut en Kickstarter y rápidamente alcanzó su objetivo de financiación de 10.000 dólares en tan solo 3.5 horas
reuniendo 380.000 dólares en total.
Linda es la fundadora de Rails Girls, un fenómeno global que enseña los aspectos básicos de la programación a chicas de todo
el mundo. Los talleres, organizados por voluntarios en más de 270 ciudades han enseñado, en unos pocos años, las bases de la
programación a más de 10.000 mujeres.
Además, ella cree que el código es la alfabetización del siglo 21 y la necesidad de que las personas hablen el lenguaje de programación
es inminente. Linda cree que nuestro mundo está cada vez más dirigido por el software y es por ello que necesitamos que exista más
diversidad en las personas que lo están construyendo: la mejor forma de enseñar la programación a los niños es a través del story
telling. Siguiendo la impronta que le han dejado los cuentos de hadas, Linda visualiza la web como un laberinto de historias y desea
escuchar voces diversas en ese mundo.

Creativity & computing in K-5 education.
Si el llenguatge de programació és el bloc de Lego del nostre temps, una eina de creació,
Com ensenyem curiositat, alegria i sorpresa als nostres fills?
Què tenen a veure Jean Piaget o Montessori amb la codificació?
L’autora i il·lustradora finlandesa Linda Liukas ensenyarà en aquesta sessió els conceptes bàsics per portar l’educació
tecnològica creativa a la classe.
Si el lenguaje de programación es el bloque de Lego de nuestro tiempo, una herramienta de creación,
¿Cómo enseñamos curiosidad, alegría y asombro a nuestros hijos?
¿Qué tienen que ver Jean Piaget o Montessori con la codificación?
La autora e ilustradora finlandesa Linda Liukas enseñará en esta sesión los conceptos básicos para llevar la educación tecnológica
creativa a la clase.
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INFORMACIÓ ÚTIL:

L’ITworldEdu, reconegut com a formació
permanent per al professorat
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha reconegut l’ITworldEdu com a activitat de formació permanent adreçada al professorat no universitari. Així doncs, l’assistència al congrés
tindrà els mateixos efectes administratius per al desenvolupament de la carrera professional del professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del professorat del Departament
d’Ensenyament.
Aquells participants que vulguin tenir el reconeixement com activitat de formació al professorat per part
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya cal que omplin les seves dades a l’enllaç
del peu de pàgina.
Per poder obtenir el reconeixement, el participant haurà de signar en 3 moments del congrés:

•
•
•

Franja 1: dilluns 16/04/2018 - Horari: 16:00 - 21:00
Franja 2: dimarts 17/04/2018 - Horari: 09:00 - 14:00
Franja 3: dimarts 17/04/2018 - Horari: 15:00 - 20:00

El ITworldEdu, reconocido como formación
permanente para el profesorado
El Departamento de de la Generalitat de Cataluña ha reconocido el ITworldEdu como actividad de formación
permanente dirigida al profesorado no universitario.
Así pues, la asistencia al congreso tendrá los mismos efectos administrativos para el desarrollo de la carrera
profesional del profesorado que las actividades incluidas en el Plan de formación permanente del profesorado
del Departamento de Enseñanza.
Aquellos participantes que deseen tener el reconocimiento como actividad de formación al profesorado
por parte del Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña es necesario que completen sus
datos en el enlace al pie de página.
Para poder obtener el reconocimiento, el participante deberá firmar en 3 momentos del congreso:

•
•
•

Franja horaria 1: lunes 16/04/2018 - Horario: 16:00 - 21:00
Franja horaria 2: martes 17/04/2018 - Horario: 09:00 - 14:00
Franja horaria 3: martes 17/04/2018 - Horario: 15:00 - 20:00

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat
/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_cons_activitats?
p_any=2017-2018&p_codi=REC0013245
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ORGANITZA:

El Clúster Edutech és una agrupació de més de 40 empreses i entitats del sector TIC Educació que
creen productes o ofereixen serveis de base tecnològica per a la millora dels processos d’ensenyamentaprenentatge.
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.
Per a més informació: www.edutech.cat | info@edutech.cat
Amb el suport de:

COL·LABORA:

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.
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.eurecat.org | events@eurecat.org
Membre de:
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“Perquè el teu fort és educar,
ens agrada ajudar-te
en tota la resta”

Gestió de l’aula
i gestió tutorial

Comunicació: alumnes,
pares, newsletters, web...

Accés a continguts editorials i treball
per projectes; rúbriques i avaluació
competencial

Qualitat, enquestes i
gestió documental

Entorn virtual
d’aprenentatge (LMS)

Administració acadèmica i
documentació oficial

Gestió econòmica i
serveis

APP nativa

100% cloud a:

En què més et podem ajudar?

#SchoolFocused
Compatible amb:

www.clickedu.net
T. 932 788 204
info@clickedu.net

La unión de Microsoft
y aulaPlaneta para la
activación del aula
Microsoft y aulaPlaneta se han unido para crear una propuesta conjunta
de trabajo por proyectos a través de los recursos de aulaPlaneta y las
herramientas de creación y trabajo colaborativo de Microsoft.

Clases modernas y colaborativas

Recursos para activar el aprendizaje

Aprender en equipo con herramientas que
preparan a los estudiantes para los puestos
de trabajo del mañana: Microsoft Teams, Word,
Excel, PowerPoint, OneNote... Multiplica la comprensión y los resultados del trabajo individual,
de toda la clase y, si quieres, en conexión con
cualquier lugar del mundo.

Para conseguir un impacto real en el proceso
de aprendizaje del alumno, aulaPlaneta propone
a los centros un sistema integrado de recursos
digitales, herramientas y contenidos, formación
del profesorado y acompañamiento.

i

SEMIC, Partner IT per a la
transformació pedagògica
de les escoles

*

{

{
*

POTENCIEM A
CADA ESTUDIANT
PER CREAR EL
MÓN DE DEMÀ

- Millorem resultats d’aprenentatge
- Estalviem temps als docents
- Proporcionem dispositius eficients i gestionables
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Workshop - RTC en acció:
Fem un Escape Room?
(C.E. Montseny)

//

Sessió Temàtica - Lliçons
i activitats interactives
de Hacking STEM

Busca’ns a l’espai de Networking

902 109 120
info@semic.es
www.semic.es
Segueix-nos a les xarxes:
facebook.com/semicoficial
@semic

Innovant.
Aprenent.

ORGANITZADOR:

COL·LABORADOR:

PATROCINADORS:
PLATA

BRONZE

PROMOTORS:

