FORMACIONS MONOGRÀFIQUES
ABRIL-JULIOL 2018
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FORMACIONS MONOGRÀFIQUES 2017/2018

ABRIL

2

9

09:30-13:30h
AVALUEM EL CURS AMB
DIMENSIONS (Primària)
Clickedu

3

10

09:30-12:30h
AVALUEM EL CURS AMB
DIMENSIONS (Primària)
A distància

4

11

14:00-18:00h
EINES PEDAGÒGIQUES PER
ALS DOCENTS
Clickedu

5

6

09:30-12:30h
INDICADORS

09:30-13:30h
INDICADORS

A distància

Clickedu

12

13

09:30-12:30h
LES FAMÍLIES UTILITZEN
CLICKEDU
A distància

09:30-13:30h
LES FAMÍLIES UTILITZEN
CLICKEDU
Clickedu

7-8

Eines pedagògiques
Atenció a la diversitat
Avaluació

14-15

Comportament
Famílies
Organtizació de l'escola
Marketing / Comunicació

16

17

18

19

20

València

09:30-12:30h
COMUNICACIÓ
(app, G Suite, Moodle)
A distància

09:30-13:30h
COMUNICACIÓ
(app, G Suite, Moodle)
Clickedu

24

25

26

27

09:30-12:30h
MÒDUL WEB

09:30-13:30h
MÒDUL WEB

A distància

1

09:30-13:30h
PROJECTES I RÚBRIQUES
Clickedu
09:30-12:30h A distància
SERVEIS (Menjador, Vendes i
activitats, Extraescolars)

09:30-12:30h
PROJECTES I RÚBRIQUES
A distància
09:30-13:30h Clickedu
SERVEIS (Menjador, Vendes i
activitats, Extraescolars)

10:00-14:00h
PROJECTES I RÚBRIQUES

23

30

Clickedu

09:30-12:30h
TUTORIES DE CLASSE I
TUTORIES PERSONALS
A distància

09:30-13:30h
TUTORIES DE CLASSE I
TUTORIES PERSONALS
Clickedu

2

3

4

A causa de les lleis vigents o d'altres circumstàncies, algunes formacions poden ser modificades.

21-22

Secretaries
Rebuts – Serveis
Qualitat

28-29

Eines multimèdia i web
Millores a Clickedu

05-06

Clickedu: Oficines centrals al carrer
Llacuna 161 2a planta
València: Ubicació a confirmar
Mallorca: Ubicació a confirmar
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MAIG

30

7

09:30-13:30h
AVALUACIÓ FINAL
(Primària)
Clickedu

14

1

8

09:30-12:30h
AVALUACIÓ FINAL
(Secundària)
A distància

15

2

9

10:00-14:00h
AVALUACIÓ FINAL
Mallorca

16

09:30-12:30h
COMPORTAMENT

09:30-13:30h
COMPORTAMENT

10:00-14:00h
AVALUACIÓ FINAL

A distància

Clickedu

21

22

3

4

09:30-12:30h
PROJECTES I RÚBRIQUES

09:30-13:30h
PROJECTES I RÚBRIQUES

A distància

Clickedu

10

11

09:30-12:30h
MENJADOR I EXTRAESCOLARS
Teoria
A distància
Gymnasium

17

09:30-13:30h
MENJADOR I EXTRAESCOLARS
Teoria
Clickedu
Gymnasium

18

València

09:30-12:30h
AVALUACIÓ FINAL
(Primària)
A distància

09:30-13:30h
AVALUACIÓ FINAL
(Secundària)
Clickedu

23

24

25

09:30-12:30h
DOIP I INFERMERIA
Teoria
A distància
Gymnasium

09:30-13:30h
DOIP I INFERMERIA
Teoria
Clickedu
Gymnasium

31

1

09:30-12:30h
AVALUACIÓ FINAL (Cicles F)
A distància
10:00-11:00h A distància
MENJADOR I EXTRAESCOLARS
Pràctica Gymnasium

09:30-13:30h
AVALUACIÓ FINAL
(Cicles Formatius)
Clickedu

30

28

29

09:30-13:30h
SECRETARIA AVANÇADA

09:30-12:30h
SECRETARIA AVANÇADA

09:30-12:30h
QUALITAT I INDICADORS

Clickedu

A distància

A distància

A causa de les lleis vigents o d'altres circumstàncies, algunes formacions poden ser modificades.

5-6

Eines pedagògiques
Atenció a la diversitat
Avaluació

12-13

Comportament
Famílies
Organtizació de l'escola
Marketing / Comunicació

19-20

Secretaries
Rebuts – Serveis
Qualitat

26-27

Eines multimèdia i web
Millores a Clickedu

2-3

Clickedu: Oficines centrals al carrer
Llacuna 161 2a planta
València: Ubicació a confirmar
Mallorca: Ubicació a confirmar
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JUNY

28

29

30

31

1

2-3

09:30-13:30h
QUALITAT I INDICADORS

Atenció a la diversitat

Clickedu

4

5

09:30-13:30h
APP, CLASSROOM, DRIVE,
MOODLE
Clickedu

09:30-12:30h
APP, CLASSROOM, DRIVE,
MOODLE
A distància

6

7

8

09:30-12:30h
DOCUMENTACIÓ OFICIAL

09:30-13:30h
DOCUMENTACIÓ OFICIAL

A distància

Clickedu

Eines pedagògiques

Avaluació

9-10

Comportament
Famílies
Organtizació de l'escola
Marketing / Comunicació

11

18

12

10:00-11:00h A distància
DOIP I INFERMERIA
Pràctica
A distància
Gymnasium

19

13

20

14

15

09:30-12:30h
LA BOTIGA DINS CLICKEDU

09:30-13:30h
LA BOTIGA DINS CLICKEDU

A distància

Clickedu

21

22

16-17

Secretaries
Rebuts – Serveis
Qualitat

23-24

Eines multimèdia i web
Millores a Clickedu

25

26

09:30-13:30h
HORARIS/PEÑALARA

09:30-12:30h
HORARIS/PEÑALARA

Clickedu

A distància

27

A causa de les lleis vigents o d'altres circumstàncies, algunes formacions poden ser modificades.

28

29

09:30-12:30h
APROFUNDIMENT DE REBUTS
Teoria
A distància
Gymnasium

09:30-13:30h
APROFUNDIMENT DE REBUTS
Teoria
Clickedu
Gymnasium

30-1

Clickedu: Oficines centrals al carrer
Llacuna 161 2a planta
València: Ubicació a confirmar
Mallorca: Ubicació a confirmar
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JULIOL

2

9
09:30-12:30h
OBRIR CLICKEDU A LES
FAMÍLIES
A distància

16

3

10

09:30-13:30h
OBRIR CLICKEDU A LES FAMÍLIES
Clickedu
10:00-11:00h A distància
APROFUNDIMENT DE REBUTS
Pràctica Gymnasium

17

4

11

18

5

6

09:30-12:30h
MÒDUL WEB

09:30-13:30h
MÒDUL WEB

A distància

Clickedu

12

13

09:30-12:30h
PROCÉS D'AVALUACIÓ I EINES
PEDAGÒGIQUES PER A
NOUS DOCENTS
A distància

09:30-13:30h
PROCÉS D'AVALUACIÓ I EINES
PEDAGÒGIQUES PER A
NOUS DOCENTS
Clickedu

19

20

7-8

Eines pedagògiques
Atenció a la diversitat
Avaluació

14-15

Comportament
Famílies
Organtizació de l'escola
Marketing / Comunicació

21-22

Secretaries
Rebuts – Serveis
Qualitat

23

24

25

26

27

28-29

Eines multimèdia i web
Millores a Clickedu

30

31

1

A causa de les lleis vigents o d'altres circumstàncies, algunes formacions poden ser modificades.

2

3

4-5

Clickedu: Oficines centrals al carrer
Llacuna 161 2a planta
València: Ubicació a confirmar
Mallorca: Ubicació a confirmar

FORMACIONS QUADRIMESTRALS 2017/2018
EINES PEDAGÒGIQUES
Procés d'avaluació i eines pedagògiques per a nous docents
Formació especialment dirigida als nous docents que s'han d'incorporar al centre al proper curs.
Us explicarem les funcionalitats bàsiques que ha de conèixer el docent: passar llista, posar notes,
comunicar-se amb els alumnes, ús del calendari i algunes eines pedagògiques de la plataforma.
Tindreu un primer contacte amb Clickedu que esperem que us sigui de molta utilitat!!
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AVALUACIÓ
Avaluació final (Primària, Secundària, i Cicles Formatius)
L'objectiu principal d'aquesta formació és revisar tots els procesos que cal seguir per poder
realitzar una avaluació final completa. Es tindran en compte totes les pantalles on caldrà omplir
informació, des de l'avaluació de les matèries dels docents, com des del resum de notes i l'acta
d'avaluació. També recordarem la documentació oficial que cal generar. La formació s'adaptarà a
cada etapa educativa (Primària, Secundària i Cicles).

Adreçada a nous docents i responsables TIC.
Adreçada a docents, caps d'estudis, coordinadors pedagògics i responsables TIC.

Projectes i Rúbriques
Durant aquesta formació us explicarem com configurar dins de la plataforma els mòduls de
projectes i rúbriques. Aquestes noves propostes pedagògiques s'han incorporat a Clickedu gràcies
a l’assessorament de molts centres que comparteixen la nostra plataforma. L'escola innovadora
està en marxa!

COMPORTAMENT
Comportament
Genereu incidències automàtiques (lligades a assistència i els deures) i creeu-ne de manuals (com
accions punibles) i assigneu sancions als alumnes i feu-ne el seguiment. Es podran controlar els
alumnes involucrats en una incidència i molts d'altres aspectes. També podran assignar-se mèrits
als alumnes. Tot queda, a més, recollit en unes estadístiques molt completes.

Adreçada a docents, caps d'estudis, coordinadors pedagògics i responsables TIC.
Adreçada a direcció, caps d'estudis, coordinadors, tutors, equip psicopedagògic i responsables TIC.
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
DOIP: Departament Psicopedagògic
Recomanem aquesta formació als centres que vulguin registrar les tasques de l’equip d’orientació
i atenció a la diversitat a la plataforma, o bé a aquells que ja ho feu i vulgueu aprofundir-hi. El
mòdul us permet gestionar de forma més ràpida i fàcil el vostre DOIP: sol·licituds d'intervenció,
registre d’intervencions, traspassos d’informació d’un curs a l’altre... Sens dubte, un pas més en el
progrés de Clickedu en el vostre centre. Especialment recomanable per als psicòlegs, orientadors i
psicopedagogs del vostre centre.
Adreçada a escoles noves, DOIP (Departament Psicopedagògic), caps d'estudis i responsables TIC.

FAMÍLIES
Obrir Clickedu a les famílies
Som conscients que obrir la plataforma és un pas important per a les escoles. És per això que us
explicarem les diverses possibilitats que ofereix Clickedu per configurar-les tal com decidiu. Des de
passos senzills com informar de les contrasenyes o pujar galeries de fotos o arxius, a d'altres més
complexos com ara poder veure les programacions, aspectes de privacitat de dades, definir l’abast
dels pares dins la plataforma, modificar les seves dades, veure els rebuts a través de la plataforma
sense cap limitació de text, etc. Reflectirem totes les millores que hem introduït a Clickedu sobre
la plataforma de les famílies!
Adreçada a l’equip directiu, responsables TIC i secretaria acadèmica.
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ORGANITZACIÓ ESCOLA
Horaris/Peñalara
Revisarem com crear els horaris de forma manual des de Clickedu. A la vegada, per a aquells
centres que feu servir el programa Peñalara, aprendrem a preparar tota la informació que
Clickedu genera per enviar al programa, i després, com introduir a la plataforma els resultats
obtinguts des d’aquest generador d’horaris. És molt important tenir en compte que aquesta
formació se centra en les tasques a realitzar a Clickedu, no en el procés de generació des de
Peñalara.

SECRETARIES
Documentació oficial
Tots aquells secretaris o caps d’estudis que tingueu dubtes sobre l’univers de les matèries a
Clickedu, aquesta és la vostra formació! Partint de la documentació oficial, revisarem els tipus de
matèries, definirem què és una matèria mare, explicarem on apareixen les observacions i dates,
com introduir notes externes d’alumnes nous i com es fa el càlcul de mitjanes automàtic.
Revisarem tots els documents oficials per tal que tots els camps requerits estiguin informats de la
manera més completa possible.

Adreçada a responsables TIC, secretaria acadèmica o administrativa i equips directius.

Adreçada a nous centres, secretaria acadèmica, caps d'estudis i responsables TIC.

SECRETARIES
Secretaria avançada
Si ja porteu amb nosaltres un temps i us heu adaptat a Clickedu, és l’hora de formar-vos
específicament en la vostra tasca dins de la secretaria. Amb aquesta formació us volem mostrar
com realitzar llistats i etiquetes i guardar formats. En definitiva, processos que requereixen una
preparació acurada per tenir-ho tot controlat durant el curs. A més, us ensenyem una eina de
Clickedu que permet fer graelles d'usuaris, ja sigui per revisar, modificar o introduir noves dades.
Apunteu-vos-hi sense dubtar si voleu tenir una plataforma més rendible i eficient.

REBUTS - SERVEIS
Menjador i extraescolars
En aquesta formació aprofundirem en la configuració i la gestió dels mòduls de menjador i
d'extraescolars. A la vegada, revisarem les principals errades i trucs per contemplar moltes de les
necessitats dels centres. També repassarem les millores fetes al llarg dels cursos que a les escoles
us poden haver passat per alt i us poden fer la vida més fàcil.
Adreçada a secretaria administrativa i responsables TIC que hagin realitzat la formació bàsica de
serveis.

Adreçada a secretaria administrativa i responsables TIC.

La botiga dins Clickedu
Clickedu us permet tenir una botiga en línia, on els alumnes i els seus reponsables podran comprar
diversos productes (material escolar, roba esportiva, llibres de text...). Aprofundirem en el mòdul
de "vendes i activitats" i veurem com podrem portar un control d'existències, fer comandes i
cobrar-les i molts altres aspectes que de ben segur us ajudaran a portar aquesta botiga.
Adreçada a secretaria administrativa, gestió econòmica i responsables TIC.
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REBUTS - SERVEIS
Aprofundiment de rebuts
Un dels aspectes més importants de la gestió del centre és la facturació. Aquesta formació
resoldrà els vostres dubtes, ja que repassarem com configurar correctament el mòdul i com
tractar cadascun dels casos específics per gestionar-los de manera àgil, estalviant feina al
departament d’administració. Aprofundirem especialment en els pagaments parcials i a la gestió
d’impagaments. També veurem els certificats per presentar a Hisenda: el model 182 i el llistat
347.
Finalment, parlarem de les últimes millores que afecten aquest mòdul.
Adreçada a secretaria administrativa i responsables TIC.
QUALITAT
Qualitat i indicadors
En aquesta formació veureu totes aquelles eines per solucionar els problemes relacionats amb la
gestió de l’excel·lència educativa. Gràcies a aquest apartat de Clickedu, podreu tenir la
documentació controlada i validada, posar en marxa accions correctives o de millora, poder
mesurar la satisfacción dels alumnes o portar un control de les incidències internes. A més,
treballarem els indicadors, noves categories i noves formes de seguiment, sense deixar de banda
altres temes com les enquestes, les formacions, la resolució i plans d'acció o les auditories. Si
voleu tenir controlades totes les dades del centre, aquesta és la vostra formació!
Adreçada a responsables de Qualitat i equips directius.

EINES MULTIMEDIA I WEB
Mòdul web
En aquesta formació expliquem les millores i el funcionament del mòdul Web, que és l’eina
necessària per poder crear un web del centre des de Clickedu. En primer lloc, repassarem els
permisos necessaris. A continuació, es treballaran totes les configuracions disponibles, gràcies a
les quals podreu gestionar l’agenda, penjar arxius i vincles, afegir bàners, triar una plantilla per a la
pàgina principal, administrar els punts de menú, etc. De ben segur que aquestes configuracions us
ajudaran a fer del vostre web un complement perfecte per al vostre centre. A més, s’aprofundirà
en l’ús dels butlletins informatius, de la gestió de les vostres notícies i els àlbums de fotografies.
Adreçada a responsables TIC

EINES MULTIMEDIA I WEB
App, Classroom, Drive, Moodle
Durant la formació us explicarem totes les novetats de l’aplicació mòbil de Clickedu, tant la visió
dels docents com la dels responsables. A la vegada parlarem de G Suite for Education, que és un
conjunt d'eines 2.0 que Google posa a disposició dels centres educatius, de forma gratuïta, perquè
puguin treballar amb un correu del centre i crear un entorn de treball col·laboratiu dins el mateix
centre. Comentarem especialment la vinculació amb Classroom, però també amb eines com
Gmail, Google Calendar, Google Drive... Per acabar, tractarem l'ús del Moodle dins de Clickedu.
Adreçada a caps d'estudis, equip directiu, docents i responsables TIC.

Tonifiqueu els vostres coneixements!
Creieu que teniu les neurones dedicades a Clickedu en plena forma? Us donem l'oportunitat de
demostrar-ho: benvinguts a l'edició Gymnasium de les nostres formacions!
Per aprofundir en alguns temes que ja coneixeu, dividirem el contingut en dues sessions. La
primera consistirà en una part teòrica. La segona es farà en línia i tindrà lloc passades dues
setmanes, que us hauran servit per posar en pràctica els coneixements assolits i recopilar dubtes
que us resoldrà el nostre formador o us resoldreu entre vosaltres. Perquè, a més de l'experiència
extra, una altra de les claus del Gymnasium és la dinàmica cooperativa que es genera gràcies a la
participació de diversos centres alhora. Aquesta sessió addicional no suposarà un increment en el
cost de les formacions i se seguirà bescanviant la mateixa quantitat de crèdits que fins ara.

