
 

 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Ensenyament  

  
  

 

 
 

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

Còpia del correu enviat el 15 de març de 2017 

4a sessió SemTAC 
Dilluns vinent (20 de març) tenim cita a l'escola Arquitecte Gaudí [plànol] a les 
15.00h. 
 
A la darrera sessió, que vam parlar de gamificació i vam veure alguns exemples, 
vam comentar que intentaríeu fer una pràctica. No he rebut res i sospito que no heu 
tingut temps de res. Si algú de vosaltres ho porta dedicarem una primera part per 
compartir-la. 
En tot cas, sense ànim de posar deures, si que caldrà que ens posem les piles per 
poder acreditar les hores no presencials que l'activitat requereix. En parlarem dilluns. 
 
A la sessió de gener, entre altres coses, vau donar a entendre que teníeu 
coneixement del programa Monkey_Jam que permet fer vídeos en StopMotion. Us 
facilito l'enllaç a un tutorial (pdf) i un altre en vídeo (avi). Si voleu descarregar-vos el 
programa, aneu a: http://monkeyjam.org/download (tot que us he de dir que no ho he 
aconseguit). 
 
També vam parlar una mica de HistoryBoard. D'alguna aplicació com ara:  

Dit això, la propera sessió ens centrarem en: 
- Intercanvi d'experiències (pràctiques) 
- Inclusió digital 
- DUA (Disseny Universal per a l'Aprenentatge) 
 
Altres informacions: 

 1 d'abril. Jornada de gamificació convocada per ACTE (Associació Catalana 
per la Telemàtica Educativa). 

 Apps per als més petits: mSchools | Toolbox ofereix aplicacions per portar a 
l'aula, tallers i racons dels nens d'educació infantil. Per a Android i per a  IOS 

 ARC (Aplicació de Recursos al Currículum): Cercador de recursos. Per 
conèixer experiències i propostes didàctiques d'altri. 

 G Suite for Education: preguntas frecuentes. Ajuda d'Administrador de G 
Suite. 

 Google ClassRoom.  Vídeo introductori (5' 27") i un tutorial en vídeo (33'44") 

 Chromebook: Què és? Resposta a  Wiquipèdia  i a tabletzona.es (sense cap 
ànim de fer propaganda) 

 
Salutacions i fins dilluns vinent. 
        Albert 
 
 

https://goo.gl/maps/ytFwxwAsdL62
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfh7K2otbSAhXpqlQKHf6PCfAQFghIMAc&url=https%3A%2F%2Fsoftwarepcpi.wikispaces.com%2Ffile%2Fview%2FTutorial%2BMonkey%2BJam.pdf&usg=AFQjCNFIFdB0FPJd30HESz0nJEGZKKPA7Q
https://youtu.be/kIjO1fjNhAw
http://monkeyjam.org/download
http://www.acte.cat/wp/jornada-gamificacio-laula/
http://toolbox.mobileworldcapital.com/
http://toolbox.mobileworldcapital.com/apps/android/metacategory:Educacio_infantil
http://toolbox.mobileworldcapital.com/apps/ios/metacategory:Educacio_infantil
http://apliense.xtec.cat/arc/
https://support.google.com/a/answer/139019?hl=es
https://support.google.com/a/answer/139019?hl=es
https://youtu.be/lzqex0u7850
https://youtu.be/PnWQN-Q2C_o
https://es.wikipedia.org/wiki/Chromebook
https://tabletzona.es/2017/01/26/chromebook-espana/

