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9s Jornades de Telemàtica
Educativa i fira TIC
Contingut de les Jornades
Dimecres 26 de gener: Noves perspectives, més enllà de l’1x1
•

Moment i tendències de les TIC a l’escola i Les TIC factor de canvi educatiu
Taula rodona a càrrec de:

Miquel Àngel Prats, director del Centre de Tecnologies Ituarte (CETEI) de la Fundació
Joan XXIII.

Josep Torrents, Escola Sant Andreu de Badalona.

Modest Jou, director general de la Fundació Educativa Dominiques Anunciata Pare Coll
(FEDAC).

•

Les TIC, factor de canvi educatiu
A càrrec de: Gemma Batlle i Laura Vinyals, del projecte Logosnet (CETEI i bdigital)

•

Repositoris de continguts digitals: propostes del Departament d’Ensenyament (ARC,
Alexandria...)
A càrrec d’Anton Aubanell i altres tècnics del departament d’Ensenyament

•

Educared: com aprofitar el portal

•

Plataformes d’escola i integració dels recursos TIC: models i utilitats
A càrrec de: Ignasi Nogués de Clickart, taller de Comunicació S.L.

Dijous 27 de gener: Una actualització d’elements bàsics per a l’1x1
•

Els models de PDI: tecnologia i funcionalitat
A càrrec de: Ricardo Gómez director de projectes TIC d’Eruditio

•

Aula digital: més que una PDI
A càrrec de: Isidre Prats d’Atlantic Device

•

Recursos educatius digitals: valoració i selecció
A càrrec de: Juanjo Fernandez, consultor pedagògic de la FECC

•

Tecnologia per a l’accés a Internet
A càrrec de: Ignasi Nogués de Clickart, taller de Comunicació S.L.

•

Solucions educatives de Microsoft

Fira TIC: Presentacions contínues i exposició (26 i 27 de gener)


Continguts: Editorials i elaboradors de continguts.



Productes i serveis: Màquines (ordinadors, projectors, PDIs, servidors, controladors...), plataformes,
installadors, serveis...
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Fins al moment, han confirmat la seva participació:

Vicens Vives

Virtus 360

Macmillan

Edebé

Audiocerver SA

Santillana

Baula

Integratek

Semantix

Teide

e-sonde

Atlantic Devices

McGraw-Hill

Eyeos

Infoself

Pearson

Cruïlla

IDGrup

Educaline

Tiching

Eruditio

Barcanova

Rosettastone

Digital-Text

Text-La Galera

Wiris

Faronic

Bonesnotes

Claret

Eleven

Desenvolupament
simultànies

del

programa:

constantment

3

activitats

Dimecres 26 de gener de 2011

Horari
9:30
10
10:30
11
11:30
12
12:30
13
13:30
14
14:30
15
15:15
16
16:30
17
17:30
18

Sala d’actes

Zona A

Zona B

Exposició i
presentacions

Exposició i
presentacions

Continguts

Productes

Presentacions
ininterrompudes al
llarg de tota la
jornada

Presentacions
ininterrompudes al
llarg de tota la
jornada

Presentació
Moment i tendències de les
TIC a l’escola
Pausa
Les TIC, factor de canvi
educatiu
Repositoris de continguts
digitals
Dinar
Concessió Premi TIC
Educared: aprofitar el
portal
Plataformes d’escola i
integració dels recursos
TIC: models i utilitats
Fi de la jornada

*Des de les 9 h.: acreditació i lliurament de documentació

www.escolacristiana.org

2

Àngels 18, 3r. 08001 BCN

Tel. 93 342 52 28

fundació escola cristiana – Jornades i fira TIC

2010/11

Dijous 27 de gener de 2011
9:30
10
10:30
11
11:30
12
12:30
13
13:30
14
14:30
15
15:30
16
16:30
17
17:30
18

Els models de PDI:
tecnologia i funcionalitat
Pausa
Aula digital: més que una
PDI
Recursos digitals: valoració
i selecció
Dinar
Tecnologia per a l’accés a
Internet

Exposició i
presentacions

Exposició i
presentacions

Continguts

Productes

Presentacions
ininterrompudes al
llarg de tota la
jornada

Presentacions
ininterrompudes al
llarg de tota la
jornada

Solucions educatives de
Microsoft
Fi de la jornada

Lloc: Seminari Conciliar de Barcelona (c/ Diputació, 231 –
Barcelona)
Entre els carrers Balmes i Enric Granados.
Transports públics:


TREN:
Renfe - Estació Barcelona - Passeig de Gràcia
FFGC – Estació Catalunya



METRO: Parada Universitat: línies 1 (vermella) i 2 (lila)
Parada Passeig de Gràcia: línies 4 (groga), 3 (verda) i 2 (lila)



BUS Línies: 6 7 9 13 14 15 16 17 19 20 22 24 28 31 33 34 37 39 40 41 42 43 44 45 47 50
54 55 56 58 59 62 63 64 66 67 68 91 120 141

SEMINARI
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Inscripcions
•

Les places són limitades i s’ocuparan per ordre d’inscripció. Per inscriure-s’hi cal fer una
aportació, per a despeses que inclou el cafè de mig matí i el dinar dels dos dies, de:
70 € (per a professorat i personal d’escoles adherides a la FECC). A partir del segon
participant l’aportació es redueix a 60 €.
105 € (altres centres i públic en general).

•

No s’admetran inscripcions parcials. L’acreditació serà per als dos dies, però no serà
nominal i la podran utilitzar persones diferents els dos dies.

•

Per a inscrits d’escoles adherides a la FECC, el pagament es farà per rebut domiciliat al compte
corrent de l’escola. No cal fer cap més tràmit. L’import es carregarà el dia 25 de gener.

•

Si no es pertany a cap escola adherida a la FECC o l’escola no es fa càrrec del pagament en el
moment de fer la inscripció, cal trametre un correu a administracio@escolacristiana.org
indicant el nom de la persona o entitat i el compte corrent on cal domiciliar el rebut
corresponent a l’import indicat més amunt.

•

Data límit d’inscripció: fins divendres dia 21, a les 9 del matí. Després d’aquesta data
s’admetran matrícules si encara hi ha places disponibles, però tindran un recàrrec del 20% en
l’aportació econòmica per despeses de gestió i no podem assegurar que se’ls pugui facilitar el
certificat el mateix dia. En cas de no assistència, no es retornarà cap quantitat.



Inscripció al web: www.escolacristiana.org
clicar Formació a la secció usuaris registrats de la pàgina d’inici i
identificar-vos amb el nom d’usuari i el password
Si no esteu registrats, caldrà que, abans de fer la inscripció, tramiteu
l’alta d’usuaris. Cal fer-ho des de la mateixa pàgina d’inici de la web
(columna de l’esquerra, secció “Serveis bàsics”, clicar a l’apartat “Alta
d’usuaris”.

clicar > Llistat de cursos: Apareixeran totes les accions formatives
endreçades per data d’inici (en ordre invers).
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