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Memòria d'activitats 2015-2016. 
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Introducció 
Un dels propòsits formatius més importants d'ACTE és l'organització i gestió de l'Escola d'Estiu, 

una activitat anual configurada sempre en format virtual. No obstant això, per a aquest curs  

2015-2016, a ACTE es va considerar la possibilitat d'ampliar l'oferta amb activitats adequades 

als requeriment del món docent actual. 

 

Per tal de fer un seguiment cronològic, dir que durant l'escola d'estiu es van dur a terme 

aquests 26 cursos: 

 

Aprendre a llegir i escriure amb suports digitals 

Aprenentatge Cooperatiu + TIC a Secundària 

AraWord. El processador de textos amb pictogrames 

Aula interactiva de cine 

Coaching per a docents 

Creacio d'APPs per tablets i/o mobil Android 

Dissenyem, creem i compartim materials educatius 

Eines per les narracions digital amb l’ordinador, tablet i/o mòbil 

El joc com a eina educativa 

El lideratge del docent 

El vídeo documental aplicat a l’escola 

Experimentar a l’educació infantil 

Hot Potatoes 

Instagram com a eina documental 

Internet aplicada a la didàctica de les matemàtiques 

Jugant a conèixer-nos a través dels números 

L’escola, els ordinadors i les TAC. Recursos a internet per a primària 

L’infant com a protagonista dels seus aprenentatges 

La història del cine comentada a les xarxes socials 

La intel·ligència emocional dins de l’aula 

L'Eneagrama: una eina per a la tutoria 

Matemàtiques sense text 

Posem al dia els nostres blogs! 

Realitat Augmentada: Geolocalització. Creació de Rutes 

Scratch a l'aula. Projectes interactius per aprendre a aprendre 

Taller d'escriptura creativa I 

 

Per a la tardor /hivern es van realitzar el que se'n va dir: Dijous TAC. La proposta va ser, entre 

novembre i desembre, aquesta: 

Introducció a la realitat augmentada, Jesús Arbues 

Suports digitals per a aprendre a escriure, Joaquim Fonoll. 

Tiny Tap, Lluís Pérez 

Narratives digitals, Sebastià Capella 



L'abac del Cibicubs, Jordi Achón. 

Per al dia 2 de juny hi ha programada una darrera conferència/taller: 

Coaching per a docents, Yolanda Gil. 

Durant els curs s'ha participat en diverses reunions i actes convocats per la FMRPC. La 

representació d'ACTE ha estat a càrrec de Ramon Cemeli, Joan Homar o Joaquim Fonoll, 

depenent del cas. 

 

 

 

 

 


