
 



Benvolgudes famílies,  

Us escrivim aquesta carta per informar-vos de la plataforma digital d’aprenentatge que 

posem en marxa aquest curs, el moodle de l’Escola Josep Gras; 

https://educaciodigital.cat/ceipjosepgras/moodle/ 

Durant l’any 2019 es va elaborar el Pla TAC de l’escola, un pla relacionat amb les 

tecnologies i quin ús se’n fa des de l’escola. Un dels objectius a llarg termini era 

acabar incorporant una plataforma digital per treballar amb tot l’alumnat. La situació 

actual ens ha fet valorar la prioritat dels objectius marcats, i que aquest passés a ser 

prioritari, en concordança amb les indicacions des del Departament d’Educació. Per 

tant, ens demanen que aquest any, totes les escoles han de tenir activada una 

plataforma digital d’aprenentatge. 

Educació en xarxa, obrint un espai virtual: 

Moodle EIX que ofereix el Departament.  

S’ha escollit aquesta plataforma perquè és la que ofereix el Departament, a més, ja 

estava creada a l’escola, s’utilitzava a cicle superior. És una eina que permet fer un 

seguiment de què fan els grups, tant pels infants com per les famílies. També permet 

incorporar activitats sobre el què s’està treballant i aportar recursos complementaris. 

Permet fer un seguiment i un retorn de les tasques i activitats i mantenir un contacte 

directe amb l’alumnat.  

A petits i mitjans ens proposem l’objectiu de utilitzar-lo com a eina en cas de 

confinament. A grans l’objectiu va més enllà, seria educar en les noves tecnologies i 

quin ús en fem dels recursos digitals, a més, també, de recollir tot el que es treballa a 

l’escola i utilitzar-lo de manera integrada en el dia a dia a l’escola. 

A més, donada la situació actual, la podem utilitzar en cas de confinament de grups, 

cada cicle ha treballat per acordar com s’ha d’utilitzar tenint en compte les 

característiques de les diferents edats dels infants i de l’acompanyament que suposa. 

 

Preparació per l’institut: 

És una eina que s’utilitza a l’institut, universitat…. per tant, servirà per la preparació per 

una nova etapa. Amb l’objectiu plantejat, sobretot, al grup de grans, ens servirà per 

educar en les noves tecnologies a través de l’acompanyament i el suport digital, 

descobrint i utilitzant diversos recursos educatius. 

 

Seguretat en les contrasenyes: 

Els correus electrònics que es creen només serveixen per la plataforma, es generen 

un cop i es compta amb la protecció de dades, ja que està vinculat al Departament. 

La plataforma és la oficial del Departament, per tant, garanteix la seguretat en les 

dades, està protegit. 

En aquest mateix correu rebeu les dades d’accés individuals al moodle. 

 

 

 

 

 

https://educaciodigital.cat/ceipjosepgras/moodle/


Acompanyament per navegar per internet: 

És una eina que s’utilitzarà tant per treballar des de casa com a l’escola, una cosa 

no treu l’altra. Es farà una presentació a l’alumnat i s’utilitzarà en el dia a dia per 

adquirir el funcionament de la plataforma i els objectius plantejats de la incorporació 

del recurs.  

 

Funcionament de la Plataforma: 

En aquest mateix correu us adjuntem un vídeo tutorial pel funcionament del moodle. 

Cada infant està vinculat a un curs, per tant, només pot accedir al curs que li toca. 

 

 

Esperem haver aclarit alguns dubtes i que s’entengui la priorització de la creació 

d’aquesta plataforma. 

Restem a disposició per dubtes i suggerències, 

 

Gràcies! 

Equip de Comissió TAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


