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Tallers “Avança” 
Tallers teòric-pràctics dirigits al professorat, coordinació i membres de l’equip pedagògic del 
centre. 

Metodologia 
Es realitzen de manera individualitzada per a cada centre escolar adaptant el contingut dels 
programes a les seves necessitats i requeriments específics. 
 
Segons s’acordi, poden realitzar-se en modalitat Presencial al centre o en modalitat 
Telepresencial a través de l’eina Zoom (*). 
 

(*) Al final d’aquest mateix document, s’inclou una guia ràpida sobre l’ús de Zoom per a realitzar 
formació Telepresencial. 

 
Els tallers s’organitzen en una jornada, amb una durada orientativa de 2 hores o en 2 jornades 
amb una durada d’1 hora cada dia i en l’horari que s’acordi amb el centre.  
 
Estan previstos per a un grup màxim de 30 persones, si bé, és factible realitzar diversos grups per 
a un mateix taller, ja sigui per col·lectius més nombrosos o si es considera més idoni un nombre 
més reduït d’assistents. 

Tallers disponibles 
 Avaluem per aprendre més i millor. 
 Personalitzem l’aprenentatge per adaptar-nos als nostres estudiants. 
 Ensenyem i aprenem en un entorn digital. 
 Enriquim les nostres classes amb continguts digitals interactius. 
 Gestionem i administrem la nostra plataforma d’aprenentatge.. 
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Bonificació de la formació  
  

Aquesta formació pot ser bonificada per la "Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo" segons les condicions que té establertes, i és responsabilitat del propi 
centre realitzar la petició de la bonificació en els termes que determina la pròpia FUNDAE ja sigui 
directament o a través de la seva pròpia gestoria o assessoria laboral.  
  
Tot i això, si el centre no pot fer la gestió, podem tramitar-la a través d'una empresa especialitzada 
que col·labora amb nosaltres des de fa anys.  
  
En qualsevol cas, facilitem tota la informació necessària amb relació a la formació (objectius, 
programa, dades del/de la professor/a, dades de la plataforma en cas de formació Telepresencial, 
...).  
   
Aquesta petició s'ha de fer amb un mínim de 8 dies d'antelació a la data de la formació en cas 
d'una sessió presencial o de 3 dies en cas d'una sessió Telepresencial.  
  
La bonificació es calcula en funció del nombre d’hores de la formació i el nombre d’assistents i 
tenint en compte el crèdit que es disposi a la FUNDAE per aquest concepte.  
  
Les persones que poden acollir-se a aquesta bonificació han de ser personal contractat pel centre 
no podent ser personal en practiques, funcionaris o autònoms. 
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Avaluem per a aprendre més i millor 

Objectius 
Conèixer les diferents estratègies i instruments d’avaluació a Alexia Classroom per a oferir un 
feedback motivador als estudiants i vincular-lo amb el Quadern del Professor d’Alexia. 

Programa 
 Benvinguda i organització de la sessió 
 
 Avaluació i feedback d’activitats 
 

Tasques 
Qüestionaris  
Altres tipologies 

 
 Instruments d’avaluació  
 

Rúbriques 
Guies d’avaluació 

 
 Diari d’aprenentatge de l’estudiant 
 
 Avaluació i feedback de l’aprenentatge al Quadern del Professor 
 
 Fi de la sessió 
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Personalitzem l’aprenentatge per a adaptar-nos ales 
nostres estudiants. 

Objectius 
Conèixer les possibilitats que ofereix l’entorn digital per dur a terme metodologies col·laboratives 
a l’aula i personalitzar l’aprenentatge dels estudiants.  

Programa 
Benvinguda i organització de la sessió 
 

 Creació de grups cooperatius a l’aula  
 
 Creació i adaptació d’activitats personalitzades per a alumnes i/o grups 
 
 Disseny d’activitats col·laboratives per als estudiants 
 
 Gestió i avaluació amb insígnies 

 
Fi de la sessió 
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Ensenyem i aprenem en un entorn digital. 

Objectius 
Aprendre a utilitzar la plataforma adaptant-la a la metodologia d’ensenyament mentre s’aprèn a 
dissenyar seqüències de continguts, models d’activitats i d’avaluació, estratègies de comunicació 
i de seguiment dels alumnes.  

Programa 
 Benvinguda i organització de la sessió 
 
 Funcionalitats de l’entorn i el seu valor en la gestió de l’aula 
 
 Seqüència didàctica de continguts avançats 
 
 Activitats i recursos d’aprenentatge 
 

Propis i/o externs 
 
 Aplicacions educatives de valor pedagògic 
 
Eines de comunicació amb els alumnes 
 

Fòrum  
Missatges 
Videoconferències 
Altres 

 
 Informes de progrés i seguiment de l’aprenentatge  
 
 Biblioteca de continguts i recursos 
 
Avaluació formativa de l’aprenentatge  
 

Rúbriques 
Guies 
Feedback 
Portfoli 
Quadern del Professor 
 

 Fi de la sessió 
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Enriquim les nostres classes amb continguts digitals 
interactius.   

Objectius 
Integrar eines de les Suites educatives de Google Workspace i de Microsoft O365 amb l’entorn 
digital d’aprenentatge. 
Integrar les aplicacions educatives favorites a l’entorn aprenentatge. 
Conèixer activitats i continguts interactius propis d’Alexia Classroom. 

Programa 
 Benvinguda i organització de la sessió 
 

 Integració d’aplicacions de Google i O365 
 

 Integració d’aplicacions educatives externes 
 

 Integració de recursos, continguts i activitats pròpies 
 
 Fi de la sessió 
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Gestionem i administrem la nostra plataforma 
d’aprenentatge.  

Taller formatiu dirigit especialment als Administradors d’Alexia Classroom. 

Objectius  
Realitzar una administració i suport eficaç per als usuaris de la plataforma des del propi centre.  
Aprofundir en noves funcionalitats incorporades al rol d’Administrador de la plataforma. 

Programa  
 Benvinguda i organització de la sessió 
 

 Repàs característiques del rol  
 
 Principals feines de suport i repàs a situacions tipus 
 
 Anàlisi de dades i estadístiques d’ús dins del marc del projecte digital del centre.  

 
 Fi de la sessió 
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Guia ràpida per connectar-se amb Zoom. 
Com s’ha pogut llegir en aquest mateix document, la formació es realitza a través de l'eina Zoom 
ja que la connexió es fa mitjançant el Navegador d'Internet i no requereix cap instal·lació a 
l'ordinador. 

Accés a la sessió Zoom 
Un cop acordada la formació, o confirmada la inscripció a la mateixa, es rebrà un correu electrònic 
on s'indicarà l'enllaç, exclusiu per a cada sessió, per poder accedir a l'aula virtual i poder assistir a 
la formació. 
 

 Quan arribi el dia i hora de la formació (sempre 
aconsellem fer-ho uns minuts abans per comprovar 
que la connexió es realitza de manera satisfactòria), 
cal prémer sobre l'enllaç que s'indica en el correu 
rebut i, automàticament, s'obrirà el Navegador 
d’Internet i es mostrarà la següent pantalla: 

 

 
Vol dir que l'aula virtual està oberta i s'està accedint a la formació. 
 
Si en aquesta mateixa pantalla apareix el missatge "Espere a que el hospedador inicie esta 
reunión", vol dir que el professor encara no ha accedit a l'aula virtual. En el moment que ho faci, 
s'accedirà directament. 
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Identificar-se a la reunió 
Per afavorir la comunicació amb el/la professor/a és necessari identificar-se correctament al 
entrar a la sessió.  

Només en el cas que no es tingui instal·lat Zoom, apareixerà la següent pantalla: 

 

 

Aconsellem identificar-se amb el nom del centre escolar i el de l’assistent a la formació. 

Finalment caldrà marcar la casella "No soy un robot " i prémer el botó "Entrar". 

 

 

Per a més seguretat, en determinades circumstàncies, es pot demanar la contrasenya per accedir-
hi. Aquesta contrasenya s'indica al costat de l'enllaç de la reunió. 
 

Important: En el cas que es bonifiqui la formació per la FUNDAE, es indispensable identificar-
se correctament per justificar la presència a la formació i, per la mateix raó, cada assistent 
cal que es connecti independentment (si dues o més persones comparteixen una mateixa 
connexió) només constarà una d’elles. 
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 Finalment, i un cop es pugui accedir a la formació, apareixerà la següent pantalla: 

 
Cal seleccionar "Audio de la computadora" i prémer sobre el botó de color verd per continuar. 
 
En breu s'accedirà a la sala virtual per poder assistir a la formació. 
 

  
Totes les formacions telepresencials són gravades en vídeo per ser compartit exclusivament amb 
els assistents a la mateixa. Pel fet de participar en un Webinar d'Educaria Euro, SLU, assumim que 
es coneix i accepta aquest fet. 
 
 
 

Formación Educaria – 2022 
formacion.gestion@educaria.com 
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Més informació al web: 

www.alexiaeducaria.com 
 

O Twitter: 

@alexiaeducacion 
 

 

 

 

 

 


