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"La emoción es la principal fuente de los procesos 
conscientes. No puede haber transformación de la oscuridad 
en luz ni de la apatía en movimiento sin emoción"

Carl Jung



RESOLUCIÓ DE DUBTES

https://jamboard.google.com/d/1Ufd
0Oet90I6XQSUF3-Bl9Tf4c9b9WDh
hDx5LcEmGX8g/edit?usp=sharing

https://jamboard.google.com/d/1Ufd0Oet90I6XQSUF3-Bl9Tf4c9b9WDhhDx5LcEmGX8g/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1Ufd0Oet90I6XQSUF3-Bl9Tf4c9b9WDhhDx5LcEmGX8g/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1Ufd0Oet90I6XQSUF3-Bl9Tf4c9b9WDhhDx5LcEmGX8g/edit?usp=sharing


D’ON VENIM?
- Normalizació de les TAC en el món 
educatiu reglat.

★  Ofimàtica a nivell d’usuari
★ Edicions de textos

★ Tractament i anàlisi de dades

★ Presentacions

★ Comunicació

★ Programació

★ Robòtica

★ APP (creació i utilització)

★ 3D

★ EVA com a suport a l’ESO
★ AR/VR

Òscar Garcia Nicolau



ON SOM,
CAP A ON ANEM?

- Virtualitat

★ Aprenentatge virtual, híbrid, ...

★ Formació

★ Entorns virtuals d’aprenentatge EVA

★ Videconferències VC

★ Creació de continguts

★ Plataformes  de comunicació

★ Recursos tècnics i digitals

 “forçada”

Òscar Garcia Nicolau



Aprenentatge virtual, híbrid, ...
★ Necessitat

★ Normativa “imperatiu legal”

★ Garantir la virtualitat per a tothom (accessibilitat i inclusivitat) 

OPORTUNITAT

★ Combinar espais sincrònics i asincrònics (activitats coherents al moment)

★ Prioritzar el tipus d’aprenentatge (@-activitats)

★ EVA treballat prèviament

★ Estructura organitzativa formal

★ Temporització ( 1h presencial           1 h virtual)

★ Ecologia de l’aprenentatge (alumnat, docents i                      )

Òscar Garcia Nicolau



Sincronia - Asincronia
PRESENCIAL

ESPAI

VIRTUAL

@Iolanda Garcia González (UOC)

★ Exposicions
★ Introducció temes
★ Continguts complexes
★ Aprofundiment, resolució dubtes
★ Assoliment d’acords, pressa 

decisions
★ Tutories

★ Tasques mecàniques
★ Tasques autònomes
★ Treballs en equip
★ Per familiaritzar continguts: 

Enregistrament, conferències, 
continguts audiovisuals

Mesurem         en minuts o en hores Mesurem         en dies / setmanes

★ Experimentació
★ Debat
★ Dinàmica grupal
★ Dinàmica creativa

Mesurem         en minuts o en hores
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Mateix moment

SINCRONIA
Diferent moment

ASINCRONIA

VIRTUAL

Disseny itinerari concret
Registrar processos

Planificar i assegurar:
  -moments sincronia
  -moments presencials

Definir canals 
retroalimentació (EVA)



GESTIONAR LA 
VIRTUALITAT ★ Partir del tipus d’aprenentatge que 

volem promoure

★ Tenir en compte tota la seqüència 
d’aprenentatge

★ Tenir present la COMPETÈNCIA DIGITAL 
dels aprenents

★ Implicar els aprenents en l’elecció

★ Ús de tecnologies properes, conegudes, 
treballades

Òscar Garcia Nicolau

★ Sostenibilitat de la virtualitat



ENTORNS VIRTUALS D’APRENENTATGE (EVA)

★ notícies
★ fòrums
★ xats
★ missatgeria

ENTORN FACILITADOR DE PROCESSOS

★ calendari
★ agenda
★ tauler de notícies
★ notes d’aula, grup. 

etc.

★ informes 
d’activitat

★ taules de 
qualificacions

★ recursos (enllaços 
diversos)

★ activitats
★ aplicacions

Òscar Garcia Nicolau

COMUNICACIÓ ORGANITZACIÓ I 
GESTIÓ

FACILITADOR 
APRENENTATGES AVALUACIÓ

PLANIFICATS ESTRUCTURATS TREBALLATS



ENTORNS VIRTUALS D’APRENENTATGE (EVA)

EVA

Òscar Garcia Nicolau

Per construir aquestes aules virtuals, cal un programari específic, és a dir una 
plataforma que ens faciliti la inclusió de totes aquestes eines i programes en un 
mateix entorn.

COMUNICACIÓ i EXPOSICIÓ



PER QUÈ UN EVA?

Òscar Garcia Nicolau

★ Necessitat o Oportunitat de generar moments d'aprenentatge 

★ Acords de centre (Etapa, Departament, Cicle, Nivell, Intecicle, etc)

➔ #centreseducatiusenlinia

★ Estructures possibles de l’EVA

https://odissea.xtec.cat/pluginfile.php/1230041/mod_resource/content/1/Estructura-i-planificacio-EVA%20%281%29.pdf


#centreseducatiusenlínia 

Estructura i planificació de
l’entorn virtual d’aprenentatge



PER QUÈ UN EVA?

Òscar Garcia Nicolau

★ Necessitat o Oportunitat de generar moments d'aprenentatge 

★ Acords de centre (Etapa, Departament, Cicle, Nivell, Intecicle, etc)

➔ #centreseducatiusenlinia

★ Estructures possibles de l’EVA

★ El currículum i l’EVA

➔ Nivells o àmbits
➔ Continguts
➔ Criteris d’avaluació
➔ Cursos transversals, interclasse, multinivell

★ Ús didàctic de l’EVA
➔ Tipus de tasques
➔ Aprenentatge globalitzat
➔ Temporització
➔ Canals de comunicació
➔ Retorn (feedback)

★ Usuaris i ús responsable d’internet
➔ #centreseducatiusenlinia

https://odissea.xtec.cat/pluginfile.php/1230041/mod_resource/content/1/Estructura-i-planificacio-EVA%20%281%29.pdf
https://odissea.xtec.cat/pluginfile.php/1230043/mod_resource/content/1/%C3%9AS%20RESPONSABLE%20DINTERNET.pdf
https://odissea.xtec.cat/pluginfile.php/1230043/mod_resource/content/1/%C3%9AS%20RESPONSABLE%20DINTERNET.pdf


MOODLE. PORTAL EIX

Òscar Garcia Nicolau

★ EVA del Departament d’Educació

★ Alguns aspectes interessants de Moodle Eix:

➔ És d'ús lliure (llicència pública GNU)

➔ Utilitza els servidors del Departament d'Educació - XTEC

➔ Els usuaris (infants o alumnes dels centres) no necessiten correu electrònic per accedir, ja 

que amb un usuari i contrasenya (generat pel propi EVA) es pot accedir al curs específic,

➔ Accessibilitat des de diferents navegadors.

➔ Integració d'activitats i recursos dins del mateix entorn.

➔ Seguiment de tasques de l'alumnat

➔ Ajuda de programació en el propi entorn

CENTRE EDUCATIU

https://youtube.com/playlist?list=PLojIWF2RflCrzOmB69fdkj0o6SWNopon2


GOOGLE CLASSROOM

Òscar Garcia Nicolau

★ EVA de Google

★ Alguns aspectes interessants de Google Classroom:

➔ Integra totes eines de l'entorn Google,

➔ Familiaritat d'ús per a l'alumnat.

➔ Accessibilitat des de diferents dispositius (moderns i menys moderns)

➔ Interfície actual i més atractiva

➔ Facilitat d'ús tant per l'alumnat com pel professorat

➔ Tot l'alumnat utilitza les mateixes eines tant a casa com al centre.

➔ Totes les eines són gratuïtes (només requereix d'un correu electrònic)

CENTRE EDUCATIU PERSONAL

★ Gran “beneficiat” del confinament

★ Molt utilitzat per instituts durant el confinament 2020

https://youtube.com/playlist?list=PLojIWF2RflCqoS7PZtokzcVB0FjtVWbyb


WEBS DE CENTRES

Òscar Garcia Nicolau

★ Servei 

★ És del centre (usuari, contrasenya, permisos, etc)

★ Canal de comunicació visual i atractiu. Imatge corporativa

➔ Informació
➔ Autoritzacions
➔ Notícies
➔ Anuncis
➔ Activitats
➔ Sortides, ...

★ Molt utilitzat per escoles durant el confinament 2020

➔ Difícil de vehicular el retorn



WEBS DE CENTRES

Òscar Garcia Nicolau

★ Bones pràctiques

NODES DE CENTRES
★IE CAN LLOBET

★ESC. GERMANS CORBELLA

★INS EL CAIRAT

NODES DE SE
★SE VOC V

https://agora.xtec.cat/ceipserraparera/
https://agora.xtec.cat/escolacanllobet/
https://agora.xtec.cat/ceipgermanscorbella/
https://agora.xtec.cat/inselcairat/
https://serveiseducatius.xtec.cat/vallesoccidental5/


WEBS DE CENTRES

Òscar Garcia Nicolau

★ Servei 

★ És personal (amb usuari XTEC)

★ Canal de comunicació molt visual i atractiu.

➔ Estan allotjades dins dels comptes de La meva XTEC, per tant sota l'empar del Departament 
d'Educació

➔ Són molt fàcils de crear i editar
➔ S'hi poden inserir videos, calendaris, gadgets, adjunts...
➔ Es poden utilitzar plantilles
➔ Es pot controlar l'accés: públic, privat, amb l'enllaç...
➔ Poden ser editades per moltes persones a la vegada i veure què ha fet cadascú.
➔ Es pot tornar a versions anteriors de cada pàgina
➔ Les pàgines poden admetre comentaris
➔ Es poden crear subpàgines

★ Alguns aspectes interessants de Google Sites:

però específic per 



WEBS DE CENTRES

Òscar Garcia Nicolau

★ Algunes propostes d’organització al centre:

★ Sites XTEC I GOOGLE

➔ Combinar Sites a etapa Infantil amb Moodle o Classroom  etapa Primària.

➔ Combinar Sites concret d'algun/a docent especialista amb l'EVA utilitzada al centre.

➔ Creació de lloc web pel propi alumnat a partir CS PRI i molt recomanat a nivells a partir d'ESO.

◆ Presentacions de Treballs de Recerca.

◆ Presentacions de Projectes

◆ Com a recull de treballs personals o de grup

◆ Com a publicació del treball d'aula, departament, àrea, etc.

https://sites.google.com/a/xtec.cat/xtec-i-google/llocs-web
https://sites.google.com/a/xtec.cat/xtec-i-google/llocs-web


JUGUEM UNA MICA!!

https://www.menti.com/no3ov2zfkf

ENLLAÇ SENSE CODI

QUIN  EVA O ENTORN UTILITZEU?

Òscar Garcia Nicolau

https://www.menti.com/no3ov2zfkf


JUGUEM UNA MICA!!
QUIN  EVA O ENTORN UTILITZEU?
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LES VIDECONFERÈNCIES VC

Òscar Garcia Nicolau

★ Diferència entre els webinars i les VC modulades 

★ Eina principal de comunicació síncrona i de contacte durant el 

confinament 

➔ Webinar: Unidreccional. Poc retorn. Ús de xat. Conferència

➔ Modulades: Interactivitat. Ús de torn paraula. Centres educatius

★ Diversitat de dispositius

★ Web o APP.

★ Ús didàctic de les VC:
➔ Dinamització de VC (petit o gran grup)

➔ Elements a tenir en compte perquè funcioni una VC

➔ #centreseducatiusenlinia

http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/centres-educatius-en-linia/videoconferencies.pdf


LES VC

Òscar Garcia Nicolau



LES VIDECONFERÈNCIES VC

Òscar Garcia Nicolau

★ Diferència entre els webinars i les VC modulades 

★ Eina principal de comunicació síncrona i de contacte durant el 

confinament 

➔ Webinar: Unidreccional. Poc retorn. Ús de xat. Conferència

➔ Modulades: Interactivitat. Ús de torn paraula. Centres educatius

★ Diversitat de dispositius

★ Web o APP.

★ Ús didàctic de les VC:
➔ Dinamització de VC (petit o gran grup)

➔ Elements a tenir en compte perquè funcioni una VC

➔ #centreseducatiusenlinia

★ Sostenibilitat de les VC:
➔ 1 VC         1 acord, 1 tasca       4 VC          4 acords, 4 tasques

http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/centres-educatius-en-linia/videoconferencies.pdf


CREACIÓ DE 
CONTINGUTS EN 
SUPORT DIGITAL

★ Infografies / Presentacions

★ Tractament / edició video i so

★ Videotutorials VT

★ Tasques on line

Òscar Garcia Nicolau

★ Tasca virtual grup gran

★ Avaluació



INFOGRAFIES / PRESENTACIONS

Òscar Garcia Nicolau

➔ Eina que permet generar continguts interactius. Podem crear infografies, presentacions, 
mapes conceptuals, etc. amb dissenys atractius i interactius. 

➔ Genera una comunicació visual i atractiva amb l'alumnat.
➔ Eina de fàcil utilització, amb moltes plantilles predissenyades i fàcilment incrustable al nodes 

de centre i a l’EVA.
➔ EIna intuïtiva de fàcil accés per a l'alumnat. Utilitzada per crear presentacions interactives 

(fins i tot en format video) dels projectes realitzats per l'alumnat (per exemple en Treballs de 
Recerca)

➔ Mur col·laboratiu. Simula una pissarra o un suro interactiu. 
➔ Espai on es poden presentar recursos multimèdia, ja siguin vídeos, àudio, fotos o 

documents.  Aquests recursos es poden publicar tant de manera individual com 
col·laborativament. 

➔ Eina molt intuïtiva i fàcil d'utilitzar.
➔ La publicació en el mur es fa a través de notes adhesives (tipus post-it)
➔ Eina de fàcil accés des de qualsevol dispositiu



INFOGRAFIES / PRESENTACIONS
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➔ Eina que permet generar presentacions interactives amb la participació de l’aprenent.
➔ Eina de fàcil utilització.
➔ Es pot generar preguntes que poden ser respostes on line visualitzant les respostes de tot 

l’alumnat.
➔ Genera tests ràpidament sobre la presentació que s’està realitzant
➔ Plataforma interessant per recollir evidències d’aprenentatge.

➔ Eina que permet crear infografies, banners, informes visuals, etc. Té més de 400 plantilles 
predissenyades personalitzables i fàcils de compartir i publicar.

➔ També disposa d'una biblioteca extensa d'imatges lliures i cones, entre d'altres.

➔ Eina semblant al Genially, però amb més facilitat per fer una infografia des de zero, és a dir 
sense utilitzar cap plantilla.

➔ Eina que permet crear continguts atractius i interactius amb enllaços a vídeos, músiques i àudios, 
fotos, documents, textos, pàgines web, etc.

➔ Eina menys intuitiva que les abans presentades. Ideal per fixar una activitat en el nostre EVA que 
doni accès a diferents activitats o recursos a utilitzar.

➔ Facil accés des de Nodes, però no des de diferents dispositius.



TRACTAMENT / EDICIÓ VÍDEO 

Òscar Garcia Nicolau

➔ Aplicació en línia per crear vídeos i presentacions animades.
➔ Disposa de plantilles. També creació devídeo / presentació des de zero.

➔ Editor de vídeo i so. Es pot editar per separat (separa vídeo i so)
➔ Fàcil i potent amb resultats magnífics per un centre educatiu. (només IOS-APPLE)

➔ Editor de video i so. Prova gratuïta d’una mes. Després cal pagar. Bonaeina per fer despresa 
de centre.

➔ Eina d’edició de vídeo per tallar, crear i editar videos.(PC i ANDROID)

➔ Eina d’edició de vídeo per tallar, crear i editar videos. (ANDROID)

IMOVIE

VIVAVIDEO

KINE MASTER



TRACTAMENT / EDICIÓ SO

Òscar Garcia Nicolau

➔ Programa multiplataforma de gravació i edició d'àudio, fàcil d'usar i és programari lliure.

➔ Aplicació mòbil (IOS i ANDRIOD) per doblar vídeos existents.

➔ Eina per escoltar i laborar podscast. Magnífica eina per compartir amb l’alumnat i elaborar 
projectes i presentacions en àudio.

➔ Extensió de Google Chrome amb la que podrem enviar notes de veu amb molta facilitat.
➔ Magnífica eina per donar feedback al nostre alumnat.

AUDACITY

TALK&COMMENT



VIDEOTUTORIALS  VT
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➔ Eina per gravar pantalla i compartir-la amb facilitat.
➔ En versió web i en extensió de Chrome.
➔ Gratuït per VT de 5 min. Unlimited pagant poca quantitat. Ideal per dotació de centre.

➔ Eina Eina per gravar pantalla i compartir-la amb facilitat.
➔ En versió web i en extensió de Chrome.

➔ Screen and Webcam Recorder – Vidyard. Eina per gravar pantalla i compartir-la amb facilitat.
➔ En versió web i en extensió de Chrome.



TASQUES ON LINE
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➔ Aquesta aplicació permet seleccionar vídeos de diverses plataformes, editar-los i prendre només el 
fragment que es necessita per una lliçó o explicació.

➔ D'altra banda permet incrustar diferents tipus de preguntes per comprovar la comprensió dels 
alumnes. 

➔ Es poden pujar gravacions i/o afegir la pròpia veu (per exemple amb Talk&Comment) sobre un vídeo 
existent. 

➔ Les explicacions o vídeos creats es poden assignar a diversos grups d'alumnes. 
➔ Els vídeos treballats amb Edpuzzle queden guardats en el núvol per noves visualitzacions i/o 

edicions.  

ACTIVITATS AMB VÍDEO

https://edpuzzle.com/


TASQUES ON LINE
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➔ Eina multifuncional:
◆ Per fer una recollida d'informació o brainstorming.
◆ Per fer un núvol de paraules.
◆ Per Recollir votacions.
◆ Preguntes i respostes
◆ Fer enquestes
◆ Fer rankings, …

➔ Cal registrar-se.
➔ versió free

RECOLLIDA D’INFORMACIÓ

➔ Ena multifuncional:
◆ Per exposar idees amb molta facilitat d'ús.
◆ Per fer una recollida d'informació o brainstorming.
◆ Per fer un núvol de paraules.
◆ Per Recollir votacions, ...                                                                                                                                                        

➔ No cal registrar-se (ni usuari ni contrasenya)
➔ Versió free

https://answergarden.ch/create/


TASQUES ON LINE
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➔ Eina per crear fitxes interactives del tipus:
◆ Comprensió lectora
◆ Preguntes i respostes múltiples (multiple choice)
◆ Activitats de relacionar (Matching)
◆ Omplir una imatge (fill on an image)
◆ Omplir forats en una oració (Fill in blanks)
◆ Activitats de classificació (Sorting)
◆ Afegir videos de Youtube

➔ Es pot afegir àudio propi amb l'explicació o enunciat de l'activitat.
➔ Més informació en aquest videotutorial
➔ Gran biblioteca de fitxes interactives creades per altres usuaris, modificar-les i guardar-les.
➔ Cal registra-se o entrar amb correu electrònic de google.

FITXES INTERACTIVES

➔ Eina multifuncional:
➔ Jocs de memòria (flascards)

◆ Jugar amb activitats creades per nosaltres per altres usuaris

◆ Compartir fitxes interactives

◆ Escoltar textos pronunciats correctament en altres idiomes (Speller)

➔ Cal registrar-se
➔ Versió free

https://www.youtube.com/watch?v=eYUYJvuJHx4&feature=emb_title
https://wizer.me/
https://quizlet.com/es


TASQUES ON LINE
Ò

sc
ar

 G
ar

ci
a 

N
ic

ol
au

➔ Eina per generar qüestionaris interactius  de diferents tipus:
◆ Gran biblioteca de qüestionaris creats per altres usuaris amb possibilitat de seleccionar i 

editar quines preguntes ens interessen.

◆ Informes quantitatius de cada alumne.

➔ També es pot utilitzar com a eina d'avaluació.
➔ Cal registrar-se
➔ Més informació en aquest videotutorial
➔ Versió free.

FITXES INTERACTIVES

➔ Eina basada en el Full de Càlcul de Google Drive.
➔ Ens ajudarà a fer més interactiva la nostra tasca al poder enriquir les nostres interaccions amb 

l'alumnat.
➔ Diferents accions:
➔ Flashcards

◆ Ruleta
◆ Bingo
◆ Penjat
◆ Jocs de lletres
◆ Paraules divertides
◆ Indicadors de progressió
◆ Línies de temps

➔ No es necessita registre
➔ Versió free

https://www.youtube.com/watch?v=kRMqD_fWsYo&feature=emb_title
https://www.flippity.net/


TASQUES ON LINE
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➔ Eina per generar recursos / activitats interactives  de diferents tipus:
◆ Endevinalles

◆ mots encreuats

◆ Omplir forats

◆ Seriació

◆ Relacionar

◆ Ordre alfabètic

◆ “ruleta de paraules”

◆ Mapes interactius

◆ Dictat

➔ També es pot utilitzar com a eina d'avaluació.
◆ Video quiz
◆ Test

➔ Cal registrar-se
➔ Versió free.

FITXES INTERACTIVES

https://es.educaplay.com/tipos-de-actividades/


TASQUES ON LINE
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➔ Mur col·laboratiu. Simula una pissarra o un suro interactiu. 
➔ Espai on es poden presentar recursos multimèdia, ja siguin vídeos, àudio, fotos o documents.  

Aquests recursos es poden publicar tant de manera individual com col·laborativament. 
➔ Eina molt intuïtiva i fàcil d'utilitzar.
➔ La publicació en el mur es fa a través de notes adhesives (tipus post-it)
➔ Eina de fàcil accés des de qualsevol dispositiu

MURALS COL·LABORATIUS

➔ Eina de Google, situada a la consola GSUITE, que simula una pissarra o mur col·laboratiu i interactiu
➔ Permet esbossar idees i desar-les al núvol perquè tots els membres de l'equip hi puguin accedir 

siguin on siguin i des de qualsevol dispositiu.
➔ El alumnes podran cercar, consultar i compartir els Jams fets amb els seus companys d'equip. 
➔ Eina col·laborativa.
➔ És necessari tenir correu XTEC, GMAIL o entorn Google (G-SUTE).

https://es.padlet.com/auth/login


REPOSITORI IMATGES LLIURES
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https://sinapsi.xtec.cat/ca/synapses/banc-imatges
https://pixabay.com/
https://www.freepik.es/search?dates=any&format=search&page=1&selection=1&sort=popular
https://www.pexels.com/ca-es/
https://stocksnap.io/


ACTIVITATS D’AVALUACIÓ
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➔ Eina multifuncional:
◆ Preguntes i respostes

➔ Cal registrar-se.
➔ Versió free

➔ Eina multifuncional:
◆ Preguntes i respostes

➔ No cal registrar-se (ni usuari ni contrasenya)
➔ Versió free

➔ Eina multifuncional per fer:
◆ Preguntes i respostes

◆ Fer enquestes

➔ Cal registrar-se
➔ Versió free

https://answergarden.ch/create/


ACTIVITATS D’AVALUACIÓ
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➔ És un complement per a fulls de càlcul de Google que permet fer un procés complet d'avaluació 
amb rúbriques. 

➔ Serveix perquè el professor avaluï als alumnes (o a grups d'alumnes) amb una rúbrica.
➔ Serveix perquè els alumnes es coavaluin entre ells amb una rúbrica.
➔ Avaluació formadora i formativa.
➔ Avaluació numèrica.
➔ Més enfocat per ESO i BATXILLERAT
➔ Recomanat mirar videotutorials 
➔ Versió free

➔ Per fer avaluació formativa, per fer un seguiment del progrés de cada estudiant davant els 
objectius d'aprenentatge.

➔ També s'utilitza per identificar el punts febles o forts dels alumnes, o els seus coneixements 
previs. 

➔ Així mateix, es pot fer servir  per introduir nous temes o notícies d'actualitat, per comprovar els 
coneixements abans de començar un nou tema o un examen, per recollir opinions o per fer 
enquestes, per facilitar el debat i per dinamitzar els alumnes.

➔ Necessita registrar-se
➔ Versió free

@JaumeFeliu

https://corubrics.tecnocentres.org/videotutorial
https://corubrics.tecnocentres.org/videotutorial
https://kahoot.com/schools-u/


PLATAFORMES DE 
COMUNICACIÓ

★ Telegram

★ Whatsapp

★ Signal

★ Dinantia

Òscar Garcia Nicolau

★ Ieduca

★ ClickEdu

➔ Unidireccionalitat

SERVEIS INTEGRATS



RECURSOS 
TÈCNICS I DIGITALS

★ Dispositius personals

★ Emmagatzematge (gestió)

Òscar Garcia Nicolau

★ Programari - APP

➔ portàtils
➔ tauletes
➔ mòbils
➔ PC
➔ Panells interactius

➔ Drive
➔ Cloud
➔ One Drive

➔ Dotació econòmica de centre
➔ Llicències anuals / mensuals



FORMACIÓ
CAMPS D’EXPERTESA

Òscar Garcia Nicolau

https://odissea.xtec.cat/
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/index
https://alexandria.xtec.cat/
http://merli.xtec.cat/merli/cerca/directoriInicial.jsp


RESOLUCIÓ DE DUBTES

https://jamboard.google.com/d/1Ufd
0Oet90I6XQSUF3-Bl9Tf4c9b9WDh
hDx5LcEmGX8g/edit?usp=sharing

https://jamboard.google.com/d/1Ufd0Oet90I6XQSUF3-Bl9Tf4c9b9WDhhDx5LcEmGX8g/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1Ufd0Oet90I6XQSUF3-Bl9Tf4c9b9WDhhDx5LcEmGX8g/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1Ufd0Oet90I6XQSUF3-Bl9Tf4c9b9WDhhDx5LcEmGX8g/edit?usp=sharing


escola d’estiu
juliol 2021

https://amgali.cat/escola-estiu-2/


moltes gràcies
ogarcia3@xtec.cat

Òscar Garcia Nicolau


