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1. Justificació del projecte 
En aquest projecte hi ha la descripció de totes les tasques basades en l’aplicació de les                
Tecnologies Digitals que es realitzen a l’Institut Joan Amigó i Callau, la seva progressió en               
el temps i la planificació de futur. 

2. Objectius generals 
Els objectius generals del projecte són: 

● Promoure les competències de l'àmbit digital. 
● Impulsar el pensament computacional. 
● Promoure les vocacions científico-tecnològiques. 

3. Punt de partida 
Des de fa quatre cursos el centre participa en les modalitats mSchools que es van plantejar                
des del Departament d’Ensenyament, amb les següents convocatòries: 

● Curs 2010-2011. 
○ Introducció a la informàtica. Matèria alternativa a la religió a 4t d’ESO. 

● Curs 2011-2012. 
○ Introducció a la informàtica. Matèria alternativa a la religió a 4t d’ESO. 

● Curs 2012-2013. 
○ First Lego League. Participació per part dels alumnes de 3r d’ESO. Aquest            

concurs, que té com a objectiu incentivar les vocacions científiques i           
tècniques. El projecte que es va presentar va ser XXX. 

● Curs 2013-2014. 
○ Mobilitzem la informàtica. Participació dels alumnes de 4t d’ESO i,          

conjuntament, al MHM amb la geolocalització de l’edifici de la Cooperativa de            
l’Espluga de Francolí. 

○ Competència digital. Matèria optativa a 2n d’ESO. 
● Curs 2014-2015. 

○ Mobilitzem la informàtica. Participació dels alumnes de 4t d’ESO i,          
conjuntament, al MHM amb la geolocalització de l’edifici de la Cooperativa de            
l’Espluga de Francolí. 

○ Competència digital. Matèria optativa a 2n d’ESO. 
● Curs 2015-2016. 

○ Mobilitzem la informàtica. Participació dels alumnes de 4t d’ESO i, també,           
amb el Cicle formatiu de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes            
(aquests últims tenint un grup finalista). 

○ Apliquem la tecnologia. Participació dels alumnes de 3r d’ESO. 
○ Impulsem la robòtica i les tecnologies creatives a l’aula. Participació dels           

alumnes de la matèria optativa de Tecnologia a 4t d’ESO. 
○ Competència digital. Matèria específica a 1r d’ESO. 
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● Curs 2016-2017. 
○ Mobilitzem la informàtica. Participació per part dels alumnes de 4t d’ESO i            

CFGM SMX, tenint també un grup finalista amb el Cicle formatiu. 
○ Apliquem la tecnologia. Participació dels alumnes de 3r d’ESO. 
○ Impulsem la robòtica i les tecnologies creatives a l’aula. Participació dels           

alumnes de la matèria optativa de Tecnologia a 4t d’ESO. 
○ Competència digital. Matèria específica a 1r d’ESO. 

4. Objectius específics i indicadors 
Objectius generals Objectius específics Indicadors 

Promoure les 
competències de 
l'àmbit digital 

Material de l’alumne: un portàtil. Nombre d’alumnes que 
duen portàtil a l’aula 
habitualment. 

Realització de la matèria optativa a 1r 
d’ESO anomenada “Competència 
digital“ 

Nombre d’alumnes que 
realitzen l’optativa a 1r 
d’ESO. 

Ús de les tecnologies digitals a les       
matèries de Tecnologies i    
Matemàtiques. 

Nombre de tasques   
que es realitzen a    
aquestes matèries de   
forma digital. 

Ús de correu electrònic i eines de       
creació de contingut col·laboratiu. 

Percentatge d’ús del   
correu electrònic i de    
les eines. 

Ús del Moodle. Nombre de cursos   
creats. 
Percentatge d’ús dels   
cursos. 

Impulsar el pensament 
computacional 

Impulsar la matèria de robòtica a 3r i 
4t d’ESO. 

Número d’alumnes que 
cursen les matèries. 
Participació a la fira 
IRTCA. 

Impulsar la matèria d’informàtica a 4t      
d’ESO i CFGM SMX. 

Número d’alumnes que 
cursen la matèria. 
Participació al concurs 
mSchools. 

Promoure les 
vocacions 
científico-tecnològiques 

Continuació dels estudis en sortides     
tecnològiques. 

Número d’alumnes que 
han continuat. 
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Promoure entre les estudiants el cicle      
d’informàtica del centre. 

Nombre d’alumnes 
femenines al cicle. 

 

5. Diagnosi de necessitats 
Les necessitats que justifiquen la participació del nostre centre al programa són les             
següents: 

● Acompanyar l’alumnat en l’aprenentatge de les tecnologies digitals. Tot i que es            
parla que l’alumnat és nadiu digital, aquest se l’ha d’acompanyar en el seu             
aprenentatge perquè en conegui el seu ús i el pugui aplicar. 

● L’increment de l’ús dels dispositius mòbils entre els/les adolescents ha de venir            
acompanyat de la responsabilitat d’utilitzar-les òptimament. Cal fomentar la         
competència d’aprendre a aprendre per aconseguir un ús adequat de les tecnologies            
a l’abast. 

● Aplicar l’ensenyament STEM a l’aula. Per tal d’integrar i reforçar l’ensenyament de            
les àrees científico-tecnològiques, a l’aula s’introdueixen tot tipus de coneixements          
tecnològics en les matèries no tan tecnològiques. 

● Ensenyar a l’alumnat a tenir un pensament computacional perquè al dia de demà             
puguin orientar el seu futur en vocacions d’enginyeria (entre d’altres). 

● Potenciar la participació de les noies en aquest programa per aconseguir que la             
dona tingui més presència en el món STEM o, almenys, que pugui tenir un              
pensament crític al respecte. 

● Millora (en rapidesa i eficàcia) de la comunicació i el traspàs d’informació entre el              
professorat i l’alumnat. 

6. Equip de referència 
L’equip de referència d’aquest projecte és l’equip directiu, conjuntament amb el           
Departament d’Informàtica i el Departament de Tecnologia. A més dels anteriors           
departaments la resta de departaments tenen un grau de participació més o menys elevat              
en funció de les necessitats de cada professor. 
El professorat participant és el següent: 

● Josep Besora. 
● Maite Nolla. 
● Núria Ribes. 
● Eugeni Cabré. 
● Teresa Rubio. 
● David Pàmies. 
● Tamara Huete. 
● Bernabé Cayuela. 
● Miquel Valls. 
● Rosalia Anglès. 
● Virgínia Carmona. 
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● Raquel Gelonch. 
● Laura Martínez. 
● Gemma Palau. 
● Joan Grau. 

7. Planificació i temporització 
La planificació de les activitats durant els dos cursos que s’ha realitzat el projecte són: 

● Curs 2015-2016. 
○ Participació a l’App Education amb la participació d’un grup de l’ESO i dos             

grups del CFGM SMX. Un dels grups d’SMX finalistes amb l’aplicació           
Signalize. 

○ “Apliquem la tecnologia“ a 3r d’ESO. 
○ Optativa de Tecnologia a 4t d’ESO. 
○ Taller de robòtica i programació. 
○ Competència digital. 
○ TuTIC. 

● Curs 2016-2017. 
○ Participació a l’App Education amb la participació de dos grups de l’ESO i dos              

grups del CFGM SMX. Un dels grups d’SMX finalistes amb l’aplicació           
Memoriandum. 

○ “Apliquem la tecnologia“ a 3r d’ESO. 
○ Optativa de Tecnologia a 4t d’ESO. Fira IRTCA (“Impulsem la robòtica i les             

tecnologies creatives a l’aula“). Presentació de tres projectes en aquesta fira           
per part dels alumnes de l’optativa de 4t d’ESO. 

○ Taller de robòtica i programació. 
○ Competència digital. 
○ CodeWeek. 
○ TuTIC. 
○ Formació interna de centre. 

8. Descripció de les actuacions i activitats       
realitzades 
Les actuacions realitzades durant els quatre cursos són: 

● Participació al concurs First Lego League el curs 2012-2013. Aquest concurs, que té             
com a objectiu incentivar les vocacions científiques i tècniques. 

● “Mobilitzem la informàtica“ a 4t d’ESO. 
○ Curs 2013-2014. Participació al Mobile History Map amb la geolocalització de           

l’edifici de la Cooperativa de l’Espluga de Francolí. 
○ Curs 2014-2015. Participació a l’App Education amb dos grups de 4t d’ESO. 
○ Curs 2015-2016. Participació a l’App Education amb la participació d’un grup           

de l’ESO i dos grups del CFGM SMX. Un dels grups d’SMX finalistes amb              
l’aplicació Signalize. 
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○ Curs 2016-2017. Participació a l’App Education amb la participació de dos           
grups de l’ESO i dos grups del CFGM SMX. Un dels grups d’SMX finalistes              
amb l’aplicació Memoriandum. 

● “Apliquem la tecnologia“ a 3r d’ESO. 
○ Curs 2015-2016. 
○ Curs 2016-2017. 

● Optativa de Tecnologia a 4t d’ESO. 
○ Fira IRTCA (“Impulsem la robòtica i les tecnologies creatives a l’aula“).           

Presentació de tres projectes en aquesta fira per part dels alumnes de            
l’optativa de 4t d’ESO. 

● Taller de robòtica i programació. Des del curs 2012-2013, els alumnes de 3r d’ESO              
realitzen un taller de robòtica i programació als alumnes de sisè de primària. Cada              
curs es realitza un projecte diferent que els alumnes de l’ESO han de dissenyar i els                
alumnes de primària han de resoldre. 

● Competència digital. Matèria específica “Competència digital“ a 1r d’ESO per a           
millorar la competència que tenen els alumnes per poder afrontar amb l’ESO. 

● CodeWeek. Participació en la setmana CodeWeek. 
● Formació interna de centre. Competència digital amb l’obtenció del certificat ACTIC. 
● TuTIC. Curs 2016-2017 

9. Avaluació 
Objectius 
generals 

Objectius específics Indicadors Avaluació 

Promoure les 
competències de 
l'àmbit digital 

Material de l’alumne: un 
portàtil. 

Nombre d’alumnes que 
duen portàtil a l’aula 
habitualment. 

69,5% 

Realització de la matèria 
optativa a 1r d’ESO 
anomenada “Competència 
digital“ 

Nombre d’alumnes que 
realitzen l’optativa a 1r 
d’ESO. 

100% 

Ús de les tecnologies digitals     
a les matèries de    
Tecnologies i Matemàtiques. 

Nombre de tasques que    
es realitzen a aquestes    
matèries de forma digital. 

40% 

Ús de correu electrònic i     
eines de creació de contingut     
col·laboratiu. 

Percentatge d’ús del   
correu electrònic i de les     
eines. 

Usuari 
actiu: 36% 
 

Ús del Moodle. Nombre de cursos   
creats. 
Percentatge d’ús dels   
cursos. 

10 
 
100% 
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Impulsar el 
pensament 
computacional 

Impulsar la matèria de 
robòtica a 3r i 4t d’ESO. 

Número d’alumnes que 
cursen les matèries. 
Participació a la fira 
IRTCA. 

43 
 
Si 

Impulsar la matèria   
d’informàtica a 4t d’ESO i     
CFGM SMX. 

Número d’alumnes que 
cursen la matèria. 
Participació al concurs 
mSchools. 

24 
 
Si 

Promoure les 
vocacions 
científico-tecnolò
giques 

Continuació dels estudis en    
sortides tecnològiques. 

Número d’alumnes que 
han continuat. 

26 

Promoure entre les   
estudiants el cicle   
d’informàtica del centre. 

Nombre d’alumnes 
femenines al cicle. 

0 

 

10. Evidències de la implementació 
La implantació del projecte és molt positiu perquè s’ha aconseguit que tots els alumnes, des               
de 1r d’ESO, tinguin contacte amb les tecnologies digitals des del primer dia de classe               
gràcies a què porten el portàtil. A més, amb l’optativa, a 1r d’ESO de “Competències               
digitals”, es dona la possibilitat que tots els alumnes aprenguin a utilitzar les eines digitals               
que s’usen a l’Institut. 
A més de la realització de les tasques que s’han d’efectuar al centre, també s’ha participat                
en diversos concursos i fires tecnològiques perquè els alumnes mostrin les seves creacions             
fora de l’aula; tot això s’ha realitzat amb l’mSchools, la fira IRTCA i el taller de robòtica que                  
realitzen els alumnes d’ESO als de primària. 
L’únic aspecte negatiu que s’ha de treballar més és la incorporació d’alumnes femenines al              
cicle formatiu d’informàtica que es realitza al centre, ja que té un perfil tecnològic i és una                 
bona sortida laboral per a les noies. 
 
Per veure la implementació del projecte al centre, es pot consultar a la pàgina web del                
centre. Per resumir, aquests articles poden donar una idea del que es fa: 

● http://agora.xtec.cat/iesjoanamigo/portada/finalistes-a-mschools/ 
● http://agora.xtec.cat/iesjoanamigo/eso/taller-de-robotica-i-programacio-per-primaria/ 
● http://agora.xtec.cat/iesjoanamigo/eso/eso-4/yomo-the-youth-mobile-festival/ 
● http://agora.xtec.cat/iesjoanamigo/eso/girls-day-2017/ 
● http://agora.xtec.cat/iesjoanamigo/eso/eso-4/fira-de-robotica-al-cosmocaixa/ 
● http://agora.xtec.cat/iesjoanamigo/general/codeweek/ 
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11. Estratègies per generalitzar i consolidar la       
innovació dins al centre educatiu 

● Eliminar els llibres a les matèries tecnològiques i substituir-los per material digital. A             
més usar, els entorns virtuals d’aprenentatge disponibles al centre. 

● Posar en marxa el projecte d’introducció dels chromebooks a l’aula per millorar l’ús             
dels ordinadors per part del professorat i de l’alumnat. 

12. Indicadors per a l’avaluació particular del       
projecte de centre i general del programa 

12.1. Grau (percentatge) d’activitats realitzades en el       
centre respecte a les planificades 
Nombre d’activitats: 9+7=16 
Activitats realitzades: 15 
Percentatge: 93,75% 

12.2. Grau (percentatge) d’activitats formatives en que ha        
participat la comunitat escolar respecte a les planificades 
Nombre d’activitats: 1 
Activitats realitzades: 1 
Percentatge: 100% 

12.3. Grau (percentatge) de participació de l’alumnat en        
les diferents iniciatives del Programa, i el nombre absolut         
d’alumnat participant 
Alumnat total: 200+200=400 
Alumnat participant: 100+8=185 
Percentatge: 46,25% 

12.4. Grau (percentatge) de participació del professorat en        
el programa en relació al professorat del centre i nombre          
absolut de professorat participant 
Professorat total: 26+25=51 
Professorat participant: 22 
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Percentatge: 43,14% 

13. Bibliografia, estudis i recerca en els que es         
basa el projecte 

● Materials didàctics: Curs de Scratch.     
http://projectes.xtec.cat/programacioirobotica/curs-scratch-primaria/ 

● mSchools: Mobilitzem la informàtica (4t d'ESO - Informàtica).        
http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=647 

● mSchools: Appliquem la tecnologia (3r d'ESO - Tecnologia).        
http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=646 

● mSchools: Sistemes microinformàtics.   
http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=584 

● All about my eggs. http://blocs.xtec.cat/allaboutmyeggs/ 
● All about my eggs.    

http://apliense.xtec.cat/arc/sites/default/files/All%20about%20my%20eggs_0.
pdf 
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