App Education

Respostes

Scratch

Respostes

l'App Education
has dit que era
per Tecnologia,
però ara veig
que és per
informàtica, és
correcte?

Les propostes
didàctiques
d'App
Education
s'adreçan a l’
assignatura de
Tecnologia de
3r d’ESO, d’
Informàtica de
4t d’ESO i Cicles
Formatius de
grau mig i
superior de les
famílies d’
Informàtica,
Arts Gràfiques i
AdministracióComerç ( http:
//xtec.gencat.
cat/ca/projecte
s/mschools/)

Podrieu
explicar una
mica més els
projèctes més
indicats per
Primària?
Moltes gràcies!

El projecte Scracth Challenge
Com podem
En crear un projecte o
(http://projectes.xtec.
treballar amb escenari en el MHM
cat/programacioirobotica/cursaltres centres? podeu convidar a
scratch-primaria/) és un curs que
altres centre a
s'adreça a l'alumnat de cicle
participar-hi. Només
superior de primària. És un curs
hauran de donar-se
basat en materials modulars. L’
d'alta i vosaltres els
estructura global del projecte
podreu convidar o ells
correspon a sis mòduls formats,
poden sol·licitar de
cadascun, per 12 sessions d’una
participar-hi.
hora. Ja es pot accedir al mòdul 1
i 2. Aquesta estructura modular ha
de permetre utilitzar-los de forma
seqüencial, un darrera de l’altre, o
bé de forma independent en
funció de l’experiència prèvia dels
alumnes.

Per trobar el
suport de
professionals
de la indústria,
els docents
d'App
Education
poden accedir a
la plataforma
experts.
mobileworldca
pital.com

Els centres
La plataforma Nodes està
concertats no disponible a tots els centres,
tenen Nodes de siguin públics o concertats
Centre! com
podem baixar
aquest
material?

mSchools
ofereix
acompanyame
nt amb
experts?

MHM

Respostes

EduHack

Respostes

Toolbox

Com
s'organitzaran
els equips a
l'edu_hack, per
temes o per
territori?

L'eduHack està
organitzat en principi de
forma territorial en
quatre seus: Lleida,
Tarragona, Girona i
Barcelona. A cada seu
s'organitzaran grups de
treball en funció de
temes o reptes, o fins i
tot agrupacions
aleatoriescomplint unes
condicions concretes.
Estem treballant per
decidir els criteris
d'agrupament.

Es poden fer
No hi ha webs a
llistes de webs? llistar,
i no d'apps?
únicament es
poden fer llistes
de valoracions
d'App,
experiències,
col·leccions i
avaluadors

Respostes

Perdó, rebrem
notificació via
mail sobre
quan apuntarnos al
EduHack?

Normalment fem
notificacions
personalitzades a les
persones que han
participat en una de les
activitats mSchools. Si no
t'has preinscrit en el seu
moment, però has
participat, per exemple,
en aquest webinar,
rebras una notificació via
correu electrònic. De
tota manera sortirà
anunciat en portada a la
web de la XTEC, estigues
alerta el mes de
setembre.

Es poden filtrar Si
les que no
tenen
publicitat de
les que en
tenen?

Donat que cada mòdul està
pensat per a 12 sessions d’una
hora, en funció de la seva
implementació en el centre
(nombre d’hores dedicades a la
setmana i nombre de trimestres)
es podran dur a terme més o
menys mòduls en un curs. Si teniu
Nodes a l'escola el podeu importar
Es podria
incloure el
Llati?

De moment només es
contemplen el Català,
el castellà, l'Anglès i
l'Aranès. Hi ha previst
afegir el Francés i no
s'ha plantejar de
moment el Llatí. Si hi
ha una demanda
d'afegir-lo ho podem
plantejar.
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Hi ha formació
pel professorat
per poder dur a
terme
mschools al
centre?

El curs passat es
van oferir
tallers
presencials
d'appinventor,
de creació de
grups, de pla de
negoci, de
presentacions
amb l'objectiu
de reforçar els
continguts
treballats a les
propostes
curriculars
d'AppEducation
. Es preveu
tornar a oferirlos el curs 1718.
Paral·lelament
s'ofereixen
cursos tipus
MOOC
d'Scratch i
AppInventor

L'Scratch
Challange
només està
pensat per
alumnes de
primària o
també és apte
per alumnes de
1r ESO

Són aptes per l’alumnat de 1r i 2n
d’ESO. El currículum de tecnologia
de 2n d’ESO inclou programació, i
l'Scratch s'ajusta perfectament. En
tot cas, està en funció del projecte
de centre

Per quina edat
esta penaada el
Mobile History
Map?

El Mobile History Map
és una proposta de
treball a l'aula que no
té una edat concreta
com per exemple
l'APP Education. Es
pot treballar tant a
primària com a
secundària.

NO hi ha
posibilitsts de
inscriure al
Edu-Hack?

La Preinscripció ha
finalitzat. El mes de
setembre obrirem la
inscripció i serà en
aquest moment que us
podreu inscriure.
Estigueu alerta a la
portada de la pàgina de
la XTEC on sortirà
anunciada la inscripció.
Segurament també
rebreu una notificació
electrònicper correu les
persones que heu
participat en aquest
webinar.

S'escriu turbox Toolbox :-D
així?

Respostes

Al curs d'App
Education es fa
servir l'apliació
Balsamiq per
dissenyar
l'interfície, que
és de
pagament. Com
es proposa que
s'utilitzi?

El professorat
té l'opció de
crear-se un
usuari a
MyBalsamiq.
com des d'on
pot crear
diferents
projectes on
cadascun dels
grups pot
treballar on-line
de forma
col·laborativa.
Aquest usuari
és gratuït per a
ús als centres.

podeu tornar a http://projectes.xtec.cat/programacioirobotica/curs-scratch-primaria/
La plataforma Estem treballant per
repetir l'adreça
dona
resoldre aquest i
per trobar el
problemes en algun altre problema.
que expliqueu
la cerca
Creiem que estarà
de scratch?
d'escenaris. Se resolt abans de les
solventaran de vacances.
cara al curs
vinent?

Edu_Hack: es
podrà inscriure
tothom que
s'ha preinscrit?

Si. Tothom que s'ha
preinscrit a l'EduHack es
podrà inscriure, a menys
que la seva voluntat sigui
de no fer-ho.

Com et pots fer Registrant-se
avaluardor de
les apps de
Toolbox?
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Cal disposar de
moddle de
centre per
participar en
l'app inventor?

Per treballar
amb
AppInventor no
és necessita el
moodle, però
les diferents
propostes
didàctiques que
ofereix App
Education estan
emmarcades al
moodle

En quin
moment s'han
de definir els
alumnes que
participaran a
l'Scracth
Challenge?

A principis de setembre enviarem
un correu a tots els centres per
demanar les dades del vostre
centre

Caceres del
tresor en
anglès, sona
interessant.
Quan envieu
enllaç als
materials,
podeu enviar
enllaç a algun
exemple amb
el Mobile
History Map?

No tenim
coneixement de cap
projecte en format de
cacera del tresor, si
que tenim
coneixement d'altres
projectes que en
aquests moments no
són visibles per
voluntat dels creadors
i que són gincanes
semblants a les
caceres del tresor.

És obligatori fer
tot el curs
AppEducation?
Per combinar
amb algun altre
projecte.

No. Les
propostes
curriculars
d'App
Education són
modulars i
permeten que
només utilitzeu
algunes parts

El Scratch
Challenge és
únicament per
primaria?

Els materials estan dirigits a l’
alumnat de cicle superior de
primària. Tot i que també podrien
ser emprats per l’alumnat de 1r i
2n d’ESO, tenint en compte que
molts centres ho estan duent a
terme i que el currículum de 2n d’
ESO inclou programació.

Es pot utilitzar
Mobile History
Map per
treballar la
llengua anglesa
a secundària?
Hi ha algun
projecte ja
engegat?

La llengua anglesa és
una de les possible
llengües en que es pot
treballar al MHM.
Podeu fer tots els
continguts en aquesta
llengua.

Cal registrar-se
per llançar
l'AppEducation
?

A principis de
setembre
enviarem un
correu a tots els
centres per
demanar-vos
les dades del
vostre centre i
així tenir-vos en
compte per
enviar-vos
informacions i
donar-vos
suport.

Si no tens
Nodes també
es pot
descarregar
lScrach ?

L'alumnat pot treballar amb el
material del web http://projectes.
xtec.
cat/programacioirobotica/cursscratch-primaria/sense fer la
descàrrega i la guia docent és
accessible, en format lectura, des
del mateix web. Per personalitzar
l'estructura i adaptar-la, si escau,
al projecte de centre si que
requereixes importar el curs a
nodes

Així doncs, el
History Maps
està obert a
diferents
experiències.
No està tancat
al programa de
tv3, no?

Pots fer aportacions a
diferents projectes o
escenaris que hi ha a
la plataforma, però
també en pots crear
tu per fer amb els
teus alumnes o amb
alumnes i professorat
d'altres centres. Us
podeu posar en
contacte amb amb els
creadors d'altres
escenaris que hi ha a
la plataforma per
col·laborar-hi, o bé
participar ens el
concursos que
anualment es
promouen des del
mSchools.
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Aquestes llistes no, són les
poden ser
teves llistes.
públiques?
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on es pot
descarregar el
moodle App
Education

Les propostes
es poden
importar des de
http:
//alexandria.
xtec.cat/

Scratch
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es poden
georeferenciar
elementos no
historics?

I tant. Per exemple un
dels escenaris que hi
es diu geobiografies.
Són escenaris o es
parla de la vida de
personatges històrics i
de llocs on han viscut
o referenciat alguna
de les seves obres,
etc.

EduHack

Respostes

Toolbox

Respostes

