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Programació didàctica i planificació. Formació Alexia Gestió. 
Sessió presencial. 
 
Formació dirigida al personal que utilitza habitualment Alexia per dur a terme els diferents 
processos de gestió acadèmica i d’avaluació.  
 
D’interès especial per als responsables acadèmics del centre i personal amb responsabilitat en la 
organització acadèmica del centre. 
   
Objectius 

 

 Presentar la proposta d’ Alexia Suite Educativa coneixent les solucions tecnològiques que 
ofereix. 

 Conèixer com el professors pot fer ús d’Alexia Suite Educativa dins dels seus processos de 
programació, planificació, impartir i d’avaluació. 

 
Idees clau per a la sessió 

 

 Desfragmentar la programació en unitats, activitats, tasques i anotacions i incorporar 
registres i evidències d’aprenentatge. 

 Transformar la programació en una base de dades per poder interpretar i compartir dades 
en temps real. 

 Personalitzar i estandarditzar els camps per adaptar-los al model d’ensenyament del centre 
i els seus projectes de qualitat i millora.  

 Connectar la programació amb la planificació, que sigui una dada d’ús diari a les aules. 

 Vincular la programació a altres processos clau com l’avaluació de l’alumne aprofundint en 
l’avaluació de rúbriques i la comunicació amb les famílies. 

 
La sessió s’organitza en una jornada de 4 hores segons el programa que s’adjunta i en l’horari que 
s’indiqui a la convocatòria (habitualment de 09,30 a 14,00 hores) amb un descans de 20/30 minuts. 
 
La primera part de la sessió es centra en els aspectes teòrics del procés amb la presentació de les 
funcionalitats i metodologies de treball, mentre que a la segona, es realitza un taller pràctic que 
acompanya a l’assistent des de la creació de les unitats didàctiques fins l’avaluació de la sessió..  
 

Els assistents treballaran amb les dades reals del seu centre, motiu pel qual és necessari que 
vinguin amb el seu ordinador portàtil, l’accés a Alexia i disposin del seu usuari i paraula de 
pas per entrar a la plataforma. 
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Programa 

 
 Benvinguda i organització de la jornada. 
 
 Alexia Suite Educativa. 
 

Presentació de la proposta: 
o Programador d’Unitats Didàctiques. 
o Planificador de sessions. 
o Processos d’avaluació d’alumnes emprant l’avaluació per rúbriques com una de les eines 

d’avaluació. 
o Processos per a avaluar la sessió. 

 
Presentació del mòdul de Programació Didàctica. 
Metodologia de treball. 
   

 Descans.  
 
 Taller pràctic. 
 

Estructuració del treball: 
o Editar. Crear una unitat completa. 

 Introduir els itineraris com part de la programació. 
 Configurar els sistemes d’avaluació. 
 Editar capçalera i descriptors genèrics. 
 Editar les activitats, tasques i atributs. 
 Importar unitats didàctiques a través d’una plantilla MS Excel © 

o Planificar: 
 Assignar a cada sessió les activitats i tasques que correspongui. 
 Revisar y ajustar la planificació. 

o Impartir les sessions: 
 Executar i aplicar les seqüències d’aprenentatge. 
 Avaluar i fer seguiment dels alumnes utilitzant, a més dels processos estàndard 

d’avaluació, l’avaluació per rúbriques. 
 Valorar les sessions. 

 

Accés a la biblioteca d’unitats didàctiques. 
Obtenir informes i llistats. 
Explotar la informació obtenint indicadors de la qualitat educativa (en preparació). 
 

 Fi de la jornada 


