
Resum de les activitats d'ACTE durant el curs 2016-2017. 
 

Per tal de poder oferir activitats formatives en la línia pedagògica més actual i adequades als 

requeriments de l'àmbit docent, durant aquest període acadèmic el programa s'ha ampliat en 

relació a anys anteriors.  

ACTIVITATS DE TARDOR (80 participants) 

 Makey makey, 19 d’octubre 2016. Ponent: Ricard Barnes (12).  

 Internet de les coses, 8 de novembre, Ponent: Joaquim Fonoll (22). 

 Hackschooling, 15 de novembre. Ponent: Helena Batlle  (31). 

 Coaching per a docents, 24 de novembre. Ponent: Yolanda Gil (15). 

 

ACTIVITATS D'HIVERN  

 Robòtica… nous reptes a l’aula!, 7 de febrer 2017. Ponent: Rita M. Planas Dangla (11). 

 Presentació d'ACTE a Inno-Bar, març 17, 2017. Inno-BAR és un esdeveniment educatiu  

autogestionat en el qual es presenten 10 píndoles educatives d’un màxim de 5 minuts 

(50). 

 

ACTIVITATS DE PRIMAVERA 

 Jornada de Gamificació a l’aula, Dissabte 1 d’abril del 2017. ponents: Javier Espinosa, 

Natxo Maté, Ramon Barlam. Diversos professors van explicar la seva experiència del 

tema (92). 

 

ESCOLA D'ESTIU 2016 

Durant l'escola d'estiu es van dur a terme aquests 27 cursos amb 527 matriculats: 

Aprendre a llegir i escriure amb suports digitals  

Aprenentatge Cooperatiu + TIC a Secundària  

AraWord. El processador de textos amb pictogrames  

Coaching per a docents  

Com crear el meu arxiu audiovisual online  

Com crear vídeo-moments: divertir-se i aprendre.  

Creacio d'APPs per tablets i/o mobil Android  

Dificultats especifiques d'aprenentatge. Dislèxia.  

Eines google edu (ordinador, mòbil o tablet)  

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

El joc com a eina educativa  

El lideratge del docent  

El treball per projectes a l’aula  

Els audiovisuals com a suport i complement didàctic.  

Experimentar a l’educació  infantil  

Hot  Potatoes  

Instagram com a eina documental  

Jugant a conèixer-nos a través dels números  

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

La intel·ligència emocional dins de l’aula  

L'Eneagrama: una eina per a la tutoria  



L'infant com a protagonista dels seus aprenentatges  

Matemàtiques sense text  

Posem al dia els nostres blogs!  

Realitat Augmentada: Geolocalització. Creació de Rutes  

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

Taller d'escriptura creativa1.  

 

ALTRES ACTIVITATS 

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 i Joaquim Fonoll, 

depenent del cas. 

A la web d'ACTE es pot completar la informació. 

Resum: Les activitats dutes a terme durant el curs han estat un èxit i per a la pròxima 

temporada ja n'hi més de pensades i preparades. 

La Junta d'ACTE 

 

 

 

 

 

http://www.acte.cat/wp/

