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El marc pedagògic que fonamenta la nostra proposta

La gestió de l’acompanyament i el seguiment de l’alumnat

La primera proposta d’aprenentatge a distància: el Kairós 

La segona proposta d’aprenentatge a distància: les Càpsules Itineraris

d’aprenentatge

Valoració global: com ha anat? si tornés a passar, què canviaríem?

quines coses han vingut per quedar-se?

De què parlarem?



El procés que vam seguir...

Fase Kairós Fase Càpsules
Itineraris

d'aprenentatge

Entorn d'aprenentatge
comú

Itineraris
d'aprenentatge

Fase d'incertesa

La cura és el centre



Infografia detallada del procés  
@aidaonandia

https://agora.xtec.cat/inscanoriac/general/linstitut-ca-noriac-en-temps-de-confinament/
https://agora.xtec.cat/inscanoriac/general/linstitut-ca-noriac-en-temps-de-confinament/


Ens quedem a casa



Per matèries i àmbitsClassroom diferenciat per 1r i 2n curs

Kairós

Estem informadesDiem-nos coses boniques!



Kairós

Treballar amb una plataforma
coneguda per l'alumnat com el
classroom.
Mantenir els àmbits i matèries.
Una activitat setmanal.
Donar seguretat i tranquiŀlitat
a famílies, alumnat i
professorat.

Els objectius de la fase Kairós van
ser:



Digitalització

Les tasques són propostes
obertes i engrescadores però no
permetien la personalització de
l'aprenentatge.

Cures i acompanyament

Hi ha una necessitat real on la figura
del tutor/a individual és clau en tot
aquest procés.

Situacions familiars
Familiars malalts, nens i nenes que
es quedaven sols a casa gran part
del dia, famílies que es quedaven
sense ingresos.

Personalització

Kairós

Gran part de l'alumnat disposa de
Chromebook personal.



Què cal aprendre/ensenyar?
coneixements importants per la
vida
Com haurien de ser les activitats?
diverses, dosificades, triables,
interdisciplinars, ...
Com ha de ser el paper del
professorat? bon feedback, afavorir
interaccions, contactar amb
tothom,...

Conversa amb Neus Sanmartí



Càpsules. Itineraris d'aprenentatge







Càpsules
Itineraris
d'aprenentatge

                 Plantilla disseny càpsula 
Exemple càpsula

https://drive.google.com/file/d/1XZJKxlsise3h9Zgc4Y4w7grijugbDOAP/view
https://drive.google.com/file/d/1f-2VJmeJB7-4NCSbKYu_Oyjji4-EyOEN/view


Moments importants a destacar

Àgora virtual i PAT confinat

Quaderns d'aprenentatge Passadissos virtualsHelp me

Tancament càpsules Càpsules 
autopropulsades i
dissenyades  per

l'alumnat

https://docs.google.com/document/d/1JbNybdUu6zlNrrWWg11Y24oThXG1oD94a5PeBXdR_7I/edit?usp=sharing


Potenciar la figura del tutor/a individual.
Acompanyament familiar i cures al claustre.
Potenciar el "OK Chromebook".
Acompanyar les càpsules amb material físic.

Propostes de millora i enriquiment

Avaluació
Càpsules Itineraris d'aprenentatge

Documentació final del procés

El professorat fem un document
compartit amb reflexions sobre el
el quotidià del procés

Registre amb formulari google
Fem un seguiment i registre del
treball de l'alumnat i l'assistència a
les tutories virtuals

Diari del professorat

Elaborem una memòria amb els
resultats del procés i les
reflexions.



Infografia detallada del procés  
@aidaonandia

https://agora.xtec.cat/inscanoriac/general/linstitut-ca-noriac-en-temps-de-confinament/
https://agora.xtec.cat/inscanoriac/general/linstitut-ca-noriac-en-temps-de-confinament/


Webminar ICE UAB. Experiència al
confinament, inici del nou curs

(Esther González, Ins ca n'oriac) 

La personalización educativa en tiempos de
cambio e innovación educativa.

Moises Esteban Guinart. Universitat de
Girona

Webminar Departament
d'Educació. Càpsules

d'aprenentatge personalitzat
(Eulàlia Cervera, Ins ca n'Oriac)

Enllaços d'interès

Orientacions per a un escenari de
possibles confinaments recurrents

a escoles i instituts
Boris Mir (Fundació Bofill)

https://www.youtube.com/watch?v=QLMEx6coX5U
https://www.youtube.com/watch?v=QLMEx6coX5U
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=7fwJ1Lkz7mI&feature=emb_logo
https://obrimeducacio.cat/uploads/docs/q/e/n/tft-orientacions-per-a-un-escenari-de-possibles-confinaments-recurrents_edicio2.pdf


acaste86@xtec.cat
rfarriol@xtec.cat
egonza66@xtec.cat

Moltes gràcies

 

@inscanoriachttps://agora.xtec.cat/inscanoriac/in @inscanoriac




