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Una nova manera d’ensenyar i aprendre
El programa mSchools és una iniciativa de mEducation amb múltiples facetes impulsada per Mobile World
Capital Barcelona en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i GSMA.
mSchools ajuda a alumnes i docents a integrar les tecnologies mòbils a l'aula de manera eficaç.
La tecnologia mòbil permet l'accés a materials actualitzats, millora la col·laboració i reforça el compromís de l'alumne, el que permet obrir noves vies d'ensenyament i aprenentatge que milloren el rendiment i l'ocupabilitat.
Un programa, tres eixos:
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Augmentar les
competències
digitals i l’esperit
emprenedor

Fomentar
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amb tecnologia
mòbil

Construir un entorn
adequat per a
l’aprenentatge amb
tecnologia
–mEducation-

Els docents d’mSchools desperten passió i creativitat
Els docents del programa mSchools motiven, repten i inspiren els estudiants cap a l’excel·lència, millorant
les seves competències digitals i preparant-los per al món connectat d’avui dia.
La comunitat de docents mSchools és part del canvi en l’educació. Mitjançant l’impuls d’entorns de col·laboració i interdisciplinaris dins les aules, les iniciatives del programa mSchools promouen activament competències
clau com el treball en equip, el pensament crític i les metodologies d’anàlisi i resolució de problemes.
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mSchools dóna suport als docents innovadors
Els docents del programa mSchools poden accedir a la formació necessària per a millorar les seves
capacitats d’ensenyament i lideratge, així com les competències i els resultats dels seus alumnes.
La comunitat mSchools dóna suport a docents proporcionant-los accés a sessions de formació permanent, tallers i un conjunt únic d’eines i metodologies dissenyades per fer créixer la disponibilitat i l’ús de
continguts educatius digitals per a l’aprenentatge del segle XXI.

“Els alumnes veuen que el que ensenyem a l’escola no està d’esquena a
la societat, sinó que estem més en sintonia amb el que es cou al carrer.”
MONTSERRAT MORALEDA (Docent mSchools de l’INS SERRALLARGA BLANES)

Uneix-te a la creixent comunitat del programa mSchools
AJUDA A CONSTRUIR EL FUTUR DE LES PRÒXIMES GENERACIONS
mSchools ofereix als docents l’oportunitat d’involucrar-se activament en un dels projectes d’educació mòbil
més ambiciosos a escala mundial que compta amb el suport dels governs locals, entitats educatives i institucions internacionals.
Com a docent del programa mSchools tindràs l’oportunitat d’impactar de forma positiva en els alumnes i els
centres educatius, ajudant a millorar els resultats de l’aprenentatge i adoptant l’ús de les noves tecnologies
com una oportunitat de canvi. La teva participació ajudarà a millorar la qualitat de l’educació per a milers
d’alumnes.

“El programa mSchools em sembla una idea fantàstica, ens hi vam posar
des del primer any i ha funcionat molt bé amb els alumnes.”
MARIO POLONIA (Docent mSchools de l’ESCOLA PUIGCERVER REUS)

Canviem les regles. Canviem les eines. Canviem el futur.
Formar part del programa mSchools és una oportunitat de primera mà per ajudar als alumnes a aprendre a
fer ús de les tecnologies digitals i millorar l’ocupabilitat en el futur.
D'ençà del llançament del programa mSchools, l’any 2012, les iniciatives mSchools han crescut en nombre
i rellevància per recolzar a docents i als centres educatius. Les iniciatives mSchools es desenvolupen en estreta col·laboració amb el Departament d’Ensenyament, el Consell Escolar de Catalunya i l’Institut Municipal
d’Educació de Barcelona.

Iniciatives del programa mSchools:
MOBILE HISTORY MAP
Promou l’ús de la tecnologia mòbil aplicada a l'àmbit de les humanitats.
MOBILE LEARNING AWARDS
Reconeixen i fomenten l’ús de la tecnologia mòbil a les aules.
APP EDUCATION
Té per objectius desenvolupar les competències digitals i l’esperit emprenedor dels alumnes, amb el suport
de professionals en actiu d’empreses líders en el sector.
APP AWARDS
Incentiven el disseny, la coherència i el desenvolupament tècnic d’aplicacions per a dispositius mòbils, i
estimulen les habilitats de presentació i la creativitat dels alumnes.
TOOLBOX
Té la finalitat de facilitar l’accés i l’ús de continguts educatius a través de tecnologia mòbil.

Uneix-te al programa mSchools
POSA’T EN CONTACTE AMB NOSALTRES
mschools@mobileworldcapital.com
VOLS SABER MÉS SOBRE EL PROGRAMA mSCHOOLS?
Visita: mschools.mobileworldcapital.com

EN COL·LABORACIÓ AMB:

