


De 09:00 a 09:15 Acreditació
De 09:15 a 09:30 Acte inaugural
De 09:30 a 10:30 Ponència -  INS Escola del Treball de Lleida. Sra. Olga Castilla i Sr. Francisco González

ID7, iniciatives pel desenvolupament dels Serveis de l´Escola del Treball
De 10:30 a 11:00  Esmorzar a la terrassa de l´ICTINEU
De 11:00 a 12:00  7 Tallers Simultanis 
De 12:00 a 14:00 Ponència de cloenda - TEKNIKA. Sr. Agustin Agirre

L´aprenentatge col.laboratiu basat en reptes a la FP Euskadi. Més enllà d´una prova pilot

 Programa del divendres 16 de juny de 2017



Sr. Josep Duran - Director ICE Josep Pallach
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ID7, iniciatives pel desenvolupament dels Serveis de l´Escola del Treball
De 09:30 a 10:30

Sra. Olga Castilla i Sr. Francisco González
INS Escola del Treball de Lleida





ID7, iniciatives pel desenvolupament dels Serveis de l´Escola del Treball

ID7 representa una metodologia per integrar un sistema de gestió en el centre de formació que coordina els serveis de transferència del 
coneixement, emprenedoria i social media amb l´objectiu d´impulsar el desenvolupament professional de l´alumnat per mitjà d´acció de 
col.laboració amb les empreses de l´entorn, treballant en projectes reals que donen resposta a necessitats reals. El principi que la unió de 
les diferents sinergies del centre produeix un efecte mutiplicador dels esforços per aconseguir un objectiu comú de major qualitat i magnitud, 
ha portat a l´INS Escola del Treball de Lleida a implementar un sistema de treball que acompanyi als alumnes en el desenvolupament 
d´iniciatives i serveis a les empreses. Darrera de l´acrònim SET es sintetitzen els tres eixos que es treballen coordinadament. 

Social Media és un servei que ofereix a les empreses la possibilitat de millorar la seva presència online treballant la reputació de la marca i 
analitzant la seva difusió a través de les xarxes socials, establint un pla de màrqueting digital global. A nivell intern analitza i dissenya la 
repercussió de les seves accions. 

Emprenedorai, és un servei destinat a informar a les empreses sobre models de col.laboració amb alumnes del centre, el tractament jurídic 
dels acords de col.laboració i les mesures de protecció de les dades de confidencialitat i autoria dels treballs desenvolupats. 

Transferència del coneixement consisteix en un intercanvi bidireccional entre empreses i/o entitats i el centre de formació, on s´involucren 
alumnes i professors desenvolupant projectes a canvi d´una compensació econòmica o en espècie (materials, equipaments, formació…). 



  
TALLER 1 Classcraft Pere Cornellà (UdG)
TALLER 2 Viva Video i Aurasma Roser Santaeulària. i Mònica Sánchez (Equip ICE Tecnologia)
TALLER 3 Toolbox David Vilella (Mschools)
TALLER 4 Xarxes socials Meius Ferrés (UdG)
TALLER 5 Wikiloc Montserrat Jordi i Ivan Bianchi (Wikiloc)
TALLER 6 Kahoot Roser Parnau i Àngel Caballé (Equip ICE FOL)
TALLER 7 Stop motion Montserrat Planella (Equip ICE TAC)

TALLERS SIMULTANIS - De 11h a 12h



Taller 1: Classcraft
@perecornella

La gamificació és, sense cap mena de dubte, una metodologia que 
ajuda a posar l’alumne en el centre del procés educatiu fent-lo 
protagonista del seu propi aprenentatge.

Si ja ho tens clar però no saps com posar-t’hi, en aquest taller 
farem un tast de Classcraft, una plataforma que ens pot ajudar a 
convertir les nostres classes en una aventura: guerrers, mags i 
curanderos al servei de l’aprenentatge. Som-hi!

TALLER
1



Taller 2: App Video Editor
Equip ICE Tecnologia

El material audiovisual ens permet connectar com fer un vídeo 
didàctic de 2 minuts amb el mòbil. Com editar-lo ràpidament amb 
un mínim de qualitat. Com penjar-lo a la xarxa.  Com compartir-ho 
només amb els alumnes. Crear un aura d’aquest vídeo amb 
Aurasma. Voleu aprendre a utilitzar una app com Viva Video i 
Aurasma?

TALLER
2



Taller 3: Toolbox
GSMA - Mschools

Amb els milers d’aplicacions educatives que hi ha disponibles a la 
xarxa, triar la que millor encaixa per a la teva classe pot ser tot un 
repte. mSchools Toolbox és un recull en línia d’aplicacions 
educatives, revisades i avaluades per professors.

Toolbox t’ofereix l’accés fàcil a un contingut mòbil d’alt valor 
educatiu. Una comunitat de professors experts, analitzen, 
classifiquen i comparteixen aplicacions i les seves experiències 
educatives a classe, i fan que mSchools Toolbox sigui la millor 
selecció d’aplicacions per fer servir a l´aula. 

TALLER
3



Taller 4: Xarxes socials
@mferres

Les xarxes socials conformen  un espai on els estudiants parlen, 
juguen i es comuniquen, i val la pena aprofitar-les com una 
oportunitat d’aprenentatge per aquesta generació que viu 
permanentment connectada. 

El professorat que es posa al dia en competències digitals 
aconsegueix que el procés d’ensenyament-aprenentatge sigui més 
estimulant. Al taller aportarem idees, recursos i estratègies molt 
útils  per ajudar a fer-ho possible. 

TALLER 4



Taller 5: Wikiloc
https://ca.wikiloc.com/

Wikiloc és un lloc per descobrir i compartir rutes a l'aire lliure a 
peu, en BTT i de moltes més activitats. Amb aquesta APP 
qualsevol persona pot crear les seves pròpies rutes GPS amb el 
seu telèfon intel·ligent ( iPhone i Android ) i pujar-les directament 
a Wikiloc de manera ben senzilla. En aquest taller t´acompanyem 
a fer servir mapes offline gratuïts per a muntar aventures 
didàctiques a l’entorn i fer-ne un seguiment en viu. 

Pot ser interessant per a activitats d´oci, turisme i lleure! T´ho 
perdràs?

TALLER
 5



TALLER 6: Kahoot !
Equip ICE de FOL

Una possible eina per gamificar l´aprenentatge és Kahoot. Sabies 
que podem transformar una prova lineal i avorrida pels alumnes 
amb una experiència divertida, desinhibida i efectiva?  

En aquest Taller, t´ensenyarem a registrar-te, confeccionar 
paquets de preguntes, descarregar-te els resultats, fer una 
analítica de processos, etc.

T´imagines fer aquesta proposta demà mateix a l´aula?

TALLER
6



Taller 7: Creació d’animacions amb el mòbil
Equip ICE TAC

En els últims anys l’animació stop motion ha estat un recurs utilitzat 
en molts camps de la comunicació audiovisual. Un altre àmbit 
d’aplicació de l’animació stop motion ha estat el de les presentacions 
o vídeos didàctics que circulen per internet, vídeos que pretenen de 
forma abreujada presentar-nos i explicar-nos alguna temàtica o 
coneixement. 

La creació de petites animacions stop motion és un recurs àgil i 
compartit si les animacions es realitzen amb un dispositiu lleuger 
com la càmera del mòbil i una aplicació que hi puguem instal·lar que 
ens editi l’animació de forma fàcil i ens permeti posteriorment 
compartir-la. 

TALLER 
7 



Imatges de les 4es Jornades FP a Girona

Taller Classcraft



Imatges de les 4es Jornades FP a Girona

Taller Viva video i Aurasma



Imatges de les 4es Jornades FP a Girona

Taller Xarxes Socials



Imatges de les 4es Jornades FP a Girona

Taller Wikiloc



Taller Wikiloc

Imatges de les 4es     Jornades FP a Girona



TKNIKA 
Sr. Agustin Agirre Andonegi

L´aprenentatge col.laboratiu basat en reptes a la FP Euskadi. 
Més enllà d´una prova pilot - 2  hores

PONÈNCIA - De 12:00 h a 14:00h

https://www.tknika.eus/quienes-somos/


 Agustin Agirre (Tknika)

Imatges de les 4es Jornads FP  a Girona



L'element central sobre el qual s'articula tot el model d'aprenentatge anomenat ETHAZI és l´ aprenentatge 
col·laboratiu basat en reptes. El plantejament d'una situació problemàtica, la seva transformació cap a un repte, 
així com la totalitat del procés fins a l'obtenció d'un resultat, està estructurat partint tant de les competències 
tècniques i específiques de cada cicle formatiu, com d'aquelles competències transversals que en aquest moment 
tenen un caràcter estratègic en la inserció laboral, com ara: autonomia en l'aprenentatge, treball en equip, 
flexibilitat, responsabilitat, iniciativa, etc … Les situacions problemàtiques, en tots els casos, són plantejades a una 
classe configurada en equips, on el procés de treball ha de possibilitar a l'alumnat viure la situació com un repte i, 
des d'aquí, ha de tenir l'oportunitat de generar el coneixement necessari (segurament intermodular) que li permeti 
aportar les millors solucions.
L'aprenentatge basat en reptes, permet disposar d'un escenari i d'un moment, en el qual l'alumnat a nivell 
individual i d'equip es posa en acció i produeix un resultat. Aquest resultat s'interpreta, s'analitza el que li ha 
funcionat i el que no, i es decideix què es va a fer de forma diferent en el següent repte per acostar-se a uns 
objectius superiors. Aquesta proposta de treball no encaixa amb el model estructural tal com ho venim coneixent 
fins ara; elements com ara els horaris, les avaluacions, la configuració de l'aula, etc. en el seu format actual 
necessiten d'un re-pensament i consegüent redefinició. Perquè el disseny de reptes s'acosti al màxim a les 
situacions d'acompliment en la realitat laboral de cada cicle formatiu exigeix una anàlisi profunda de les 
competències professionals i els resultats d'aprenentatge del cicle de cara a millorar l'eficiència en els temps 
d'aprenentatge. 

L´aprenentatge col.laboratiu basat en reptes a la FP Euskadi. Més enllà d´una prova pilot 



Aquest model de treball suposa un canvi començant perquè es potencia el treball en equip i la responsabilitat des 
del propi equip docent compost per un nombre reduït de membres que s'encarregui del cicle formatiu complet, 
que mitjançant un alt grau d'autogestió pugui ajustar els seus horaris, la utilització d'espais, les guàrdies i 
substitucions, etc.., a les necessitats que el desenvolupament de l'aprenentatge de l'alumnat planteja en cada 
moment. El mateix equip es reparteix les tutories tant individuals com grupals al llarg del cicle complet. Aquest 
canvi suposa una planificació, un temps de formació, una implicació necessària de l´equip directiu i sovint un canvi 
cultural de centre.

L'avaluació s'integra com a element clau dins el propi procés d'aprenentatge de l'alumnat, proporcionant-li 
feedback freqüent sobre la seva evolució en el grau d'adquisició de les competències professionals previstes. Per 
potenciar aquest enfocament d'avaluació i afavorir la participació en el mateix tant al professorat com a l'alumnat 
(de manera personal i com a part integrant d'equips) i a altres agents que puguin aportar al procés d'avaluació s'ha 
desenvolupat l'eina específica SET (Skills Evolution Tool).

La implementació d'aquestes noves metodologies requereix d'aules, equipaments, mobiliari i espais específics 
diferents als que habitualment hi ha als centres de formació. El disseny dels mateixos atén principalment a les 
característiques d'espais flexibles, oberts, interconnectats i que propiciïn situacions ambientals que afavoreixin el 
treball actiu-col·laboratiu.

Més informació: https://www.tknika.eus/

https://www.tknika.eus/




Resum de 2 minuts

https://www.youtube.com/watch?v=GoJtrXz8DlE

https://www.youtube.com/watch?v=GoJtrXz8DlE
https://www.youtube.com/watch?v=GoJtrXz8DlE


Girona, 16 de juny de 2017


