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Escuela concertada en el Eixample de BarcelonaParròquia del PilarVoluntad de servicio al barrioFundada el 1966. Más de 50 años de historiaIl·lusiona’t. Centrada en la felicidad del alumno
Presentación IPSE



PERFIL ALUMNO IPSE

El alumno de la escuela IPSE sabe y 
sabe aprender, sabe resolver, tiene 
bien integrados los valores humanos 
y cristianos, cuida de sí mismo, se 
conoce, acepta y se siente feliz.

Presentación IPSE



La unificación y mejora del nivel competencial en el uso de las TIC por 
parte del profesorado que permita integrarlas en las metodologías del 

proceso de enseñanza y aprendizaje.

FORMACIÓN

Enfoque TIC
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Gestión de las programaciones. 
Planificación

Gestión del aula. Recursos 
Registros

Gestión de la evaluación. Rúbricas

Gestión de la comunicación y 
documentación 

Gestión de la  calidad

Enfoque TIC



 2015
Gestión de usuarios y aplicaciones didácticas. 

Chromebooks para todos los alumnos a partir de 
5º  y profesores

Classroom en todas las materias a partir de 5º de 
primaria.

Enfoque TIC





Enfoque TIC
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Física i química 4t ESO 

Unitat 8. Les forces
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La patinadora rep un impuls 
quan cau a terra. Desprès  es 
mou gaire bé a velocitat 
constant ja que el fregament 
amb el gel és molt baix i no hi 
ha forces que l’aturin

AUTENTICIDAD



Concepte de força

Sempre que un cos rep una força és perquè hi ha un altre 
cos (o altres cossos) que la realitza.

Què/qui fa la força?
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El REPTE
 

LA PRESSIÓ ÉS 
INCREIBLE
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ACTIVITAT REPTE ELÀSTIC

En aquesta activitat dissenyareu un 
experiment que us permeti mesurar la 
constant d’elasticitat de diversos materials

ENUNCIAT DE L’ACTIVITAT  
CLASSROOM

TASCA 2. Unitat 7
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NEWTON...El  físic més gran de la història?  
Tenia una personalitat complicada….Vols saber  
més sobre les seves aportacions a la ciència?

2n llei de Newton. Explicada amb exemples 
molt entenedors

INTERDISCIPLINAR I 
TRANSVESAL

http://www.youtube.com/watch?v=EeT2yew0oDA
http://www.youtube.com/watch?v=1vTbtna25j8


Què sabem?
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Què fa que el cotxe comenci a 
moure’s?

Quin paper juguen les sabates 
d’aquest senyor?

Quin paper juga el pes del cotxe?

El senyor acabarà amb les mans 
adolorires. Perquè?

Formulari

EVALUACIÓN DEL 
PROCESO Y 
FEEDBACK

AGRUPACIÓN 
DIVERSA DE LOS 

ALUMNOS

https://forms.gle/hrxKnPpZ5fynm6VLA
https://forms.gle/hrxKnPpZ5fynm6VLA


P44 U
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Atenció, 
pregunta?

Identifica les forces que actuen en la lluna i 
en la terra

Quin efecte tenen aquestes forces?

Quin efecte tenen aquestes forces?

EVALUACIÓN DEL 
PROCESO Y 
FEEDBACK
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Apollo 11
REPTE
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http://www.youtube.com/watch?v=QqYBkKe-1vQ
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ACTIVITAT APOLLO 11

En aquesta activitat ens imaginem que hem de 
preparar el viatge de la nau apollo a la lluna...
òbviament caldrà fer  recerca per poder 
plantejar i planificar el viatge.

Haurem d’aplicar els coneixements que tenim 
de física  i química i fer càlculs precisos  per 
assegurar que el viatge sigui un èxit

L’ENUNCIAT DE L’ACTIVITAT  
TASCA 1. Unitat 7

COMPLEJIDAD 
COGNITIVA CREATIVIDAD

https://docs.google.com/document/d/1FGZhOXWNiuZZJfG9rk3zfGQ83_IuZB0C49EwDP1g8NI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1FGZhOXWNiuZZJfG9rk3zfGQ83_IuZB0C49EwDP1g8NI/edit?usp=sharing
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Practica amb aquest exercicis

Fes aquests exercicis a la teva llibreta

Compara els resultats amb el teus companys.  

Si no te’n surts et donaré pistes….  

Exercicis lleis de Newton

Vols més? T’atreveixes amb els més difícils?

Encara et costa? Creus que necessites practicar més?

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD

https://docs.google.com/document/d/1PqeID_DCkv86LGRj-2-d75bCQLyLT6lRUT15pts7wKs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PqeID_DCkv86LGRj-2-d75bCQLyLT6lRUT15pts7wKs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/14FfKqXxM0TXF2o1B4ma80f7i77tEZ0L26vbfJp3c0-o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/14FfKqXxM0TXF2o1B4ma80f7i77tEZ0L26vbfJp3c0-o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1iA7vIbOR2COOZRxY-3DV69EQWQstMok4CjmYEF4Xn4A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1iA7vIbOR2COOZRxY-3DV69EQWQstMok4CjmYEF4Xn4A/edit?usp=sharing
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Exposició de contingut.
Explicació de procesos
Activitats d’aplicació 
directa

Avaluació/Autoavalaució
Criteris d’avaluació  

Seguiment del procés 
Regulació emocional
Avaluació durant el procés 
EA  (Feedback)

Utilització de recursos 
gràfics,  audiovisuals, 
altres recursos TIC

Activitats  d’auto 
aprenentatge
Treball autònom

Creativitat 
Activitat Interdiciplinar
Complexitat cognitiva

Codi de colors 
Com més acolorida surti la presentació de la teva unitat més punts del decàleg  de la pauta 5 
estàs complint



Con avaluarem?

Examen de la unitat
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Reptes Exercicis proposats

Mini prova seguiment

45% 5%

10% 40%

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN
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Ús de 
l’anglès

Treball en equip/ 
Cooperatiu

Atenció a la 
diversitat 

Activitat gestionada 
al Classroom

Treball de la 
competència 
digital

Activitat  per fer a
casa

Activitat fora de 
l’escola

Inteligència emocional
Regulació emocional

Recerca/Investiga
/Descobreix

Treball per parelles 
Tutoria entre iguals

Exposició  oral
Presentació de la 
tasca/ resultats

Complexitat cognitiva 
(creativitat/gamificació).

Activitat gestionada 
a  l’Ipsetic

Codi de símbols



Conclusiones

Desarrollo previo  TIC

Competencia digital desarrollada e implantada

Definición de los recursos pactada

Requerimientos claros

Pauta de implementación

Ritmo constante de desarrollo

Valoración y mejora

Mucha creatividad

Trabajo en equipo y motivación



CREER COMO COLECTIVO QUE PODEMOS

l
LA TECNOLOGIA NO 

ES MAGIA, NI 
MILAGROSA PERO 

PUEDE PARECERLO



Muchas gracias!

Xavier Soler Monné
Coordinador de calidad
Coordinador TIC
xsoler@escolaipse.net

www.escolaipse.net


