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Seminari de Coordinació en tecnologia de l'aprenentatge i coneixement 
Sessió del 7 de novembre de 2017  

 
 

Què farem? 

-  Parlarem dels objectius del seminari i dels vostres interessos  

-  Farem una proposta de calendari 

-  Cadascú farà una breu exposició de la seva situació a l'escola: funcions de coordinació 
TAC, feines/tasques TIC, pla TAC dins del projecte de centre, etc. 

-  Presentarem algunes aplicacions. 

-  Podeu fer propostes de temes per a treballar al llarg del curs. 

 

A tenir en compte:  

 Codeweek 2016, web Dep. d’Ensenyament: 
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/celebracions/2016/codeweek 

Codeweek.es  http://codeweek.es/ 
Web (Europe Code Week 2016) http://codeweek.eu/ 
 
Twitter : @CodeWeekEU - etiqueta: #codeEU 

Facebook: https://www.facebook.com/codeEU 

 Usuaris de Twitter: #seminarisTAC 

 

Llistat de recursos: 

 Codeweek http://events.codeweek.eu/search/?country_code=ES&past=no 

 Xarxa Docent eduCat2.0 http://educat.xtec.cat/ 

 mSchools Toolbox http://toolbox.mobileworldcapital.com/  

RESUM DEL DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Calendari del SemTAC acordat: 

2a sessió 12 de desembre  (escola Nadal) 
3a sessió 23 de gener  (escola Castell Ciuró) 
4a sessió 20 de març  (escola Arquitecte Gaudí) 
5a sessió 8 de maig (escola Miquel Martí i Pol) 

 
Temes centrals de treball previstos: 

2a sessió Programació i robòtica* 
3a sessió Nodes – edició imatges vídeo 
4a sessió Valoració de Competència Digital - Desglossament de continguts 
5a sessió Geolocalització i recull d’experiències (pendent de decidir-se) 

 

 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/celebracions/2016/codeweek
http://codeweek.es/
http://codeweek.eu/
https://twitter.com/CodeWeekEU
https://twitter.com/hashtag/CodeEU?src=hash
https://www.facebook.com/codeEU
http://events.codeweek.eu/search/?country_code=ES&past=no
http://educat.xtec.cat/
http://toolbox.mobileworldcapital.com/


 

 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Ensenyament  

 
 

  

 

 
 

 
Plaça de Ferrer i Guàrdia 1-3, 08980 Sant Feliu de Llobregat. Telèfon: 936 853 100. 
 
 

*  Aquesta sessió serà conduïda per la Conxi López (Serveis Territorials) i constarà de dues 
parts: una més informativa sobre recursos i aplicacions i la segona més pràctica en format 
taller.  
Per aquesta raó, i per afavorir el coneixement de les opcions que genera la programació i la 
robòtica a nivell del currículum, la sessió serà oberta a tots els coordinadors TAC dels 
centres que vulguin assistir (s’enviarà una circular informativa a les direccions dels centres) i 
que hauran de formular la seva sol·licitud. 
 
Temes comentats i compartits: 

- La gestió dels àlbums fotogràfics (picasa – googlefotos): difiultats i solucions 
trobades. 

- Adquisició d’ipad’s (escola Nadal) i la tendència a utilització de dispositius mòbils. 
- La realització de “pràctiques d’empresa” d’estudiants de l’Institut Bernat el Ferrer que 

realitzen treballs de manteniment de maquinari. 
 
Aplicacions/experiències comentades i presentades: 

 Code Studio [https://studio.code.org/] 

 Marató de lectura  [http://5nadal.blogspot.com.es/p/la-marato-de-lectura_2.html] 
(escola Nadal) 

 

https://studio.code.org/
http://5nadal.blogspot.com.es/p/la-marato-de-lectura_2.html

