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Benvolguts/Benvolgudes. 

 

Davant la inesperada situació esdevinguda, i amb l’ànim de facilitar idees, amb aquest document us volem 

fer arribar algunes propostes per si us poden ser útils en la gestió d’aquests dies de confinament: 

 

(a) PROPOSTES OFERTES PER LA SITUACIÓ DE CONFINAMENT 

• FORMACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A MESTRES I PROFESSORAT per aprofundir en aspectes que tenen a 

veure amb la pràctica docent [enllaç]. 

 

• COMUNICAT OFICIAL: “Orientacions per als centres educatius sobre activitats per als alumnes a causa del 

tancament pel coronavirus” [enllaç].  

Veureu que hi ha una gran quantitat de propostes didàctiques classificades per etapes educatives i per 
àmbits de coneixement i que podran ajudar-vos per tal de poder fer-ne una bona tria. 

 

• CERCADOR DE RECURSOS I ACTIVITATS DIDÀCTIQUES EN LÍNIA (XTEC). Us podrà ajudar en la cerca 

d’activitats i materials i facilitar-vos al vostre l’alumnat (si us cal) [enllaç]. Interessant l’apartat on hi ha 

propostes per poder crear continguts i poder així personalitzar la vostra acció (blogs, eportafolis, 

StoryMaps, etc.). 

 

(b) ALTRES PROPOSTES EN LÍNIA 

• XTEC RECURSOS: Ampli repositori de materials classificats per àmbits i temàtica [enllaç]. 

 

• MERLÍ: Catàleg de recursos educatius amb materials i propostes elaborades pel professorat. Inclou tots 

els tipus d’ensenyament [enllaç]. 

 

• EDU365: Portal de recursos amb applets i mini unitats del Departament d’Educació [enllaç]. 

 

• ARC: Espai al servei dels mestres i del professorat on hi ha compartides propostes docents de qualitat 

associades a les competències bàsiques i al currículum [enllaç]. 

 

• ALEXANDRIA: Biblioteca de recursos digitals per a l’aula on també hi podreu trobar materials 

aprofitables pel moment en què estem. Entre altres, hi ha propostes de cursos Moodle reaprofitables. 

http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formacio-extraordinaria-oberta/
http://xtec.gencat.cat/web/.content/recursos/actuacio-extraordinaria-activitats-autoaprenentatge/Orientacions-centres-tancament-coronavirus.pdf
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/actuacio-extraordinaria-activitats-autoaprenentatge/
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/
http://merli.xtec.cat/merli/cerca/directoriInicial.jsp?_ga=2.88537563.1132817308.1584473141-525220419.1562236791
http://www.edu365.cat/
http://apliense.xtec.cat/arc/
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• PROPOSTES STEAM: Del portal STEAMcat [enllaç]. 

 

• MSCHOOLS: On hi podeu trobar col·leccions d'apps i experiències per a mòbils i tauletes classificades i 

comentades per a ajudar a la seva selecció [enllaç]. 

 

• JCLICK: especialment pensat per a primària i amb propostes educatives gamificades per treballar amb 

l’ordinador i amb un recorregut de més de 20 anys. Se’n poden generar de pròpies [enllaç]. 

 

• KHAN ACADEMY: on trobari cursus de tota mena. Els estudiants poden treballar-hi autònomament. 

[enllaç] 

 

• INTEF: Banc de recursos i applets classificats per etapes i temàtiques. És de l’Institut Nacional de 

Tecnologies Educatives i de Formació del Professorat del Ministeri d’Educació [enllaç]. 

 

• ACTIVITATS EDUCATIVES EN ENERGIES RENOVABLES DURANT EL CONFINAMENT: Proposta per treballar 

aquesta temàtica concreta. S’hi pot trobar laberint solar, sopa de lletres, mots encreuats, etc. [enllaç]. 

 

 

Esperem que estigueu tots bé i que aquest document us pugui ser d’utilitat. Dins les possibilitats del 

teletreball, estem a la vostre disposició en el que us puguem ajudar. 

 

 

Salutacions. 

 

https://projectes.xtec.cat/steamcat/
https://toolbox.mobileworldcapital.com/apps/android/metacategory:aprenentatge-linia?utm_source=%2A+mSchools+mailing+list+%2A&utm_campaign=f9ee7e00e0-EMAIL_CAMPAIGN_2018_06_27_01_59_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_e6934f6547-f9ee7e00e0-197616805
https://clic.xtec.cat/legacy/es/jclic/
https://es.khanacademy.org/
https://intef.es/recursos-educativos/recursos-para-el-aprendizaje-en-linea/recursos/
https://becquel.com/blog/educar-passatemps-coronavirus-ensenyament/

