
 

Institut Vall de Llémena 06/03/2016 

num. 03 

Notícies  

Notícies 
 

El nostre projecte “Les tauletes digitals a l’aula” premiat per 

mSchools dins el Mobile World Congress 
26/02/2016 

 

El projecte de centre 'Les tauletes digitals a l'aula: una eina eficaç' presentat al 

programa mSchools dins Mobile World Congress, ha estat premiat com 

a experiència d'innovació educativa de centre en l’ús educatiu de les tecnologies mòbils. 

Aquest projecte recull tot el procés d'implantació de les Ipads al nostre institut i la seva 

aplicació transversal a totes les assignatures i valora especialment l'adquisició de 

competències tècniques, comunicatives i de treball col.laboratiu per part dels nostres 

alumnes. 

L'experiència promou el canvi metodològic a les aules i l'aplicació de noves perspectives en el 

procés d'ensenyament - aprenentatge. Els nostres professors han deixat de dir ‘Entrega-ho’ 

per dir ‘Publica-ho’, 'Comunica-ho'. 

  

Estem molt contents i orgullosos d'aquest reconeixement, però som conscients que tot just 

comencem a caminar i que l'hem de rebre amb modèstia. Ara el repte és continuar avançant 
en aquesta línia tenint com a fita l'èxit educatiu dels nostres alumnes i el seu màxim 

desenvolupament de les competències dels segle XXI. 

 

El premi que hem rebut és una impressora 3D que ens fa moltíssima il.lusió. Amb aquest 

recurs, podrem iniciar el programa de robòtica amb la impressió de les peces necessàries.   

https://inslavall.clickedu.eu/comunicacio/butlletins_veure.php?bid=3#13
http://agora.xtec.cat/inslavall/wp-content/uploads/usu65/2016/02/IMG_8131.jpg
http://agora.xtec.cat/inslavall/wp-content/uploads/usu65/2016/02/20160225_133417.jpg


No cal dir la importància que té per a nosaltres, un centre tant jove, aquesta oportunitat 

d’entrar a formar part dels instituts innovadors de Catalunya. 

Aquest és un reconeixement a la col.laboració i implicació de tota la comunitat educativa: 
famílies, alumnat, Ajuntament, Departament i professorat que dia a dia demostren 

un l’elevadíssim nivell professional. 

Ens sentim emocionats i molt orgullosos d’aquesta fita que entre tots hem aconseguit i 
estem segurs que aquest reconeixement ens encoratjarà a seguir treballant encara amb més 

il·lusió a la recerca de l’excel·lència pedagògica. 

Gràcies a tots per la vostra implicació. 
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