FORMACIONS MONOGRÀFIQUES
GEN-ABR 2018/2019

NOVETATS CURS 2018-2019
Aquest curs 2018-2019 volem donar la volta a la nostra proposta formativa!
Us oferim noves metodologies per treballar nous continguts i aprofundir en els que ja coneixeu.
La vostra participació en les sessions serà molt més activa, us farem treballar sobre Clickedu i us convidarem a pensar i a resoldre situacions que ens trobem habitualment en
les consultes i tiquets.

Us voleu convertir en experts del Clickedu?
Animeu-vos, el repte ha començat!
FLIPPED CLASSROOM

FORMACIONS SHERLOCK

Oferirem formacions del tipus «classe inversa»:

Us proposem sessions formatives d’investigació. Què vol dir això? Doncs que us
proposarem resoldre casos complexos i reals que s’han trobat escoles a Clickedu,
sobre temàtiques molt diferents:

1. Els assistents sereu els veritables protagonistes de la sessió.
2. Abans de la formació rebreu un seguit de materials en línia que substitueixen la
part de “classe magistral del docent”.
3. Us podreu preparar els continguts abans d’assistir a la formació i us
proposarem unes dinàmiques a fer.
4. Durant la sessió farem, sobretot, un treball pràctic i compartirem coneixements
i experiències.
5. Realitzarem treball cooperatiu, autoavaluacions inicials i finals…
Com ho veieu? Us engresqueu a participar-hi?

1. No apareixen totes les notes a l’avaluació final i les mitjanes són incorrectes, o
l’acta d’avaluació no és correcta…
2. Tenim les matèries, els horaris, les aules i les assignacions docents-alumnes mal
configurats…
3. Tenim problemes amb alguns rebuts, i tampoc les comandes que fem són del
tot correctes…
…i així moltes propostes diferents per als que teniu un coneixement profund de la
plataforma i voleu anar més lluny!

FORMACIONS I CONSULTORIES A MIDA
Demaneu-nos un pressupost per poder organitzar una formació a mida al vostre centre (escola, institut…).
Per a qualsevol etapa, tipus d’usuari, i qualsevol tipus de centre (escoles de música, educació especial, llars d’infants, cicles formatius duals…).
Les formacions es poden organitzar en el vostre propi centre o a les nostres aules de Barcelona i Granollers.

NOUS FORMATS DE LES
FORMACIONS MONOGRÀFIQUES

TRES NIVELLS DIFERENTS DE FORMACIONS
Per a centres nous que comenceu amb Cickedu i voleu descobrir nous
mòduls de la plataforma.
Per a centres veterans que ja coneixeu Clickedu però voleu anar més
enllà.
Per a tots els centres, per conèixer els nous mòduls i per treballar els
que no utilitzeu encara.

FLIPPED CLASSROOM
Són formacions del tipus «classe inversa».
Als assistents us proposarem unes pautes de treball per realitzar i conduir la sessió.
Prèviament al dia de la formació rebreu un seguit de materials per poder-vos
preparar el tema que es treballarà. Seran enllaços als nostres vídeos tutorials, guions
desenvolupats, algun testautoavaluatiu, documents de treball…
Durant el dia de la formació, treballarem conjuntament aquestes tasques fetes per
aprofundir en el vostre coneixement sobre Clickedu i podreu compartir experiències.

IMPORTANT! Cal que tingueu en compte que:

FORMACIONS SHERLOCK

Qualsevol formació pot tenir nivells diferents, és a dir, podreu fer una formació del
tipus Per a tots els centres, però alguna sessió pot presentar-se en format Flipped o
Sherlock per a assistents que voleu aprofundir-hi molt més.
Entre aquestes també van incloses les formacions específiques per a
secretaria i administració.

Representen noves sessions formatives d’investigació.
A partir dels temes proposats, durant tota la sessió treballarem diferents casos que
ens hem trobat en consultes, tiquets, preguntes durant les formacions o consultories.
Haureu d’esmolar el vostre enginy per poder resoldre totes les casuístiques que us
seran plantejades.
De ben segur que us convertireu en uns experts de Clickedu!

Considerem que hi ha formacions imprescindibles, que tracten noves
lleis de l’Administració i afecten a tots els centres.

NOTA: només per a persones amb gran coneixement de Clickedu.

FORMACIONS GYMNASIUM
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 online 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 seguiran bescanviant per la mateixa quantitat de crèdits que fins ara.
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GENER
1

2

3

4

5-6

Per a centres nous
Per a centres veterans
Per a tots els centres

7

8

9

10

11

Flipped Classroom

12-13

Formacions Sherlock
Secretaria i administració
Formació imprescindible

14

15

16

17

18

09:30-13:30h
ARXIUS I DOCUMENTS DEL
CENTRE
Clickedu

09:30-12:30h
ARXIUS I DOCUMENTS DEL
CENTRE - A distància
09:30-12:30h
ÀMBITS TRANSVERSALS
A L'ESO - A distància

09:30-13:30h
ÀMBITS TRANSVERSALS
A L'ESO
Clickedu

09:30-12:30h

09:30-13:30h

AVALUACIÓ A L'ESO: DIMENSIONS

AVALUACIÓ A L'ESO:DIMENSIONS

TREBALL DE SÍNTESI

TREBALL DE SÍNTESI

A distància

Clickedu

21

22

23

24

25

09:30-13:30h
APROFUNDIMENT DE
SECRETARIA (Teoria)
Clickedu
Gymnasium

09:30-12:30h
APROFUNDIMENT DE
SECRETARIA (Teoria)
A distància
Gymnasium

14:00-18:00h
AVALUACIÓ A L'ESO: DIMENSIONS
TREBALL DE SÍNTESI
Clickedu

09:30-12:30h
MEDIACIÓ ESCOLAR I
SOCIOGRAMES (Rúbriques)
A distància

09:30-13:30h
MEDIACIÓ ESCOLAR I
SOCIOGRAMES
Clickedu

28

29

30

09:30-13:30h
CLICKEDU PER A FAMÍLIES
NOVETATS WEB I APP
Clickedu

09:30-12:30h
CLICKEDU PER A FAMÍLIES
NOVETATS WEB I APP
A distància

N

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

Gymnasium
N

Novetat

Clica aquí per apuntar-t'hi
26-27
Nota: Les formacions Flipped Classroom i
Sherlock sempre són presencials.

N

31

1

09:30-12:30h
REVISEM ELS PERMISOS

09:30-13:30h
REVISEM ELS PERMISOS

A distància

Clickedu

N

19-20

N

2-3

Clickedu: Oficines centrals al carrer
Llacuna 161 2a planta
València: Ubicació a confirmar
Mallorca: Ubicació a confirmar
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FEBRER
28

29

30

31

1

2-3

Per a centres nous

09:30-13:30h
REVISEM ELS PERMISOS

Per a centres veterans

Clickedu

Per a tots els centres

N

4

5

6

7

8

10:00-11:00h
APROFUNDIMENT DE
SECRETARIA (Pràctica)
A distància
Gymnasium

10:00-14:00h
SECRETARIA:
MATRÍCULA D'HONOR
Mallorca

09:30-12:30h
NOVES IDEES PER AL
TREBALL PER PROJECTES
A distància

09:30-13:30h
NOVES IDEES PER AL
TREBALL PER PROJECTES
Clickedu

N

11

12

13

14

15

09:30-12:30h
AVALUACIÓ A L'ESO: DIMENSIONS
TREBALL DE SÍNTESI
A distància

14:00-18:00h
ÀMBITS TRANSVERSALS
A L'ESO
Clickedu

09:30-12:30h
INTEGREM EL CLASSROOM,
MOODLE I L'EXCEL A CLICKEDU
A distància

09:30-13:30h
INTEGREM EL CLASSROOM,
MOODLE I L'EXCEL A CLICKEDU
Clickedu

20

18

19
09:30-13:30h
ORGANITZEM LES
EXTRAESCOLARS I MENJADOR
Clickedu (Teoria)
Gymnasium

25

26

21

22

09:30-12:30h
VALOREM EL COMPORTAMENT
DELS NOSTRES ALUMNES
A distància

09:30-13:30h
VALOREM EL COMPORTAMENT
DELS NOSTRES ALUMNES
Clickedu

27

28

1

14:00-18:00h
REVISEM ELS PERMISOS

09:30-12:30h
INDICADORS, AUDITORIES
I RISCOS
A distància

Clickedu

N

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

Formacions Sherlock
Secretaria i administració

N

09:30-13:30h
AVALUACIÓ A L'ESO:DIMENSIONS
TREBALL DE SÍNTESI
Clickedu

09:30-12:30h
ORGANITZEM LES
EXTRAESCOLARS I MENJADOR
A distància (Teoria)
Gymnasium

Flipped Classroom

9-10

Formació imprescindible

16-17

Gymnasium
N

Novetat

Clica aquí per apuntar-t'hi
23-24
Nota: Les formacions Flipped Classroom i
Sherlock sempre són presencials.

2-3
Clickedu: Oficines centrals al carrer
Llacuna 161 2a planta
València: Ubicació a confirmar
Mallorca: Ubicació a confirmar
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MARÇ
25

26

27

28

1

2-3

Per a centres nous
Per a centres veterans
Per a tots els centres

4

5

6

7

8

09:30-13:30h
ÀMBITS TRANSVERSALS
A L'ESO
Clickedu

09:30-12:30h
ÀMBITS TRANSVERSALS
A L'ESO
A distància

14:00-18:00h
INDICADORS, AUDITORIES
I RISCOS
Clickedu

09:30-12:30h
EL QUADERN DE NOTES
DEL S.XXI
A distància

09:30-13:30h
EL QUADERN DE NOTES
DEL S.XXI
Clickedu

N

11

12

13

10:00-11:00h
ORGANITZEM LES
EXTRAESCOLARS I MENJADOR
A distància (Pràctica)
Gymnasium

09-10

Formacions Sherlock
Secretaria i administració

N

14

15

09:30-12:30h
TRAIEM EL SUC DE CLICKEDU
(Sobre matèries i horaris)
A distància

09:30-13:30h
TRAIEM EL SUC DE CLICKEDU
(Sobre matèries i horaris)
Clickedu

18

19

20

21

22

09:30-13:30h

09:30-12:30h

14:00-18:00h

09:30-12:30h

09:30-13:30h

AVALUACIÓ A L'ESO:DIMENSIONS
TREBALL DE SÍNTESI
Clickedu

AVALUACIÓ A L'ESO: DIMENSIONS
TREBALL DE SÍNTESI
A distància

INDICADORS, AUDITORIES
I RISCOS
Clickedu

TUTORIES DE CLASSE I
TUTORIES INDIVIDUALITZADES
A distància

TUTORIES DE CLASSE I
TUTORIES INDIVIDUALITZADES
Clickedu

Flipped Classroom

Formació imprescindible

16-17

Gymnasium
N Novetat

Clica aquí per apuntar-t'hi
23-24

Nota: Les formacions Flipped Classroom i
Sherlock sempre són presencials.

N

25

26

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

30-31

Clickedu: Oficines centrals al carrer
Llacuna 161 2a planta
València: Ubicació a confirmar
Mallorca: Ubicació a confirmar
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ABRIL
1

2

09:30-13:30h
TREBALL D’ORIENTADORS I
PSICOPEDAGOGS (DOIP)
Clickedu

09:30-12:30h
TREBALL D’ORIENTADORS I
PSICOPEDAGOGS (DOIP)
A distància

8

9

15

3

4

5

09:30-12:30h
CAPS D'ESTUDIS I
COORDINADORS
A distància

09:30-13:30h
CAPS D'ESTUDIS I
COORDINADORS
Clickedu

10

11

12

10:00-11:00h
APROFUNDIMENT
REBUTS (Pràctica)
A distància
Gymnasium

10:00-14:00h
SECRETARIA:
MATRÍCULA D'HONOR
València

09:30-12:30h
PROJECTES A L'AULA I
AVALUAR AMB RÚBRIQUES
A distància

09:30-13:30h
PROJECTES A L'AULA I
AVALUAR AMB RÚBRIQUES
Clickedu

16

17

6-7

Per a centres nous
Per a centres veterans
Per a tots els centres

13-14

Flipped Classroom
Formacions Sherlock
Secretaria i administració
Formació imprescindible

18

19

20-21

Gymnasium
N Novetat

Clica aquí per apuntar-t'hi
22

23

24

25

26

14:00-18:00h
TREBALL D’ORIENTADORS I
PSICOPEDAGOGS (DOIP)
Clickedu

09:30-12:30h
SECRETARIA:
MATRÍCULA D'HONOR
A distància

09:30-13:30h
SECRETARIA:
MATRÍCULA D'HONOR
Clickedu

N

29

30

09:30-13:30h
PREPAREM-NOS PER A
L'AVALUACIÓ FINAL
Clickedu

09:30-12:30h
PREPAREM-NOS PER A
L'AVALUACIÓ FINAL
A distància

1

N

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

2

27-28
Nota: Les formacions Flipped Classroom i
Sherlock sempre són presencials.

N

3

4-5
Clickedu: Oficines centrals al carrer
Llacuna 161 2a planta
València: Ubicació a confirmar
Mallorca: Ubicació a confirmar
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Àmbits transversals a l'ESO

Avaluació a l'ESO: dimensions, treball de síntesi…

Per a centres nous

Amb l'aplicació de la LOEM a l'ESO hem vist la importància que han
adquirit els àmbits transversals, equivalents a les antigues competències
bàsiques. Durant la sessió s'explicarà el mòdul de Clickedu per avaluar
aquestes competències a partir de cada nota dels docents.
També s'exposaran altres propostes de com avaluar aquests àmbits
transversals, ja sigui creant una matèria complementària o avaluant-les a
través d'ítems avaluatius.

Durant aquesta formació exposarem diferents propostes de com
podem realitzar les avaluacions trimestrals amb la plataforma
adaptada a la LOEM. Explicarem com podem organitzar les
dimensions, les competències de les dimensions i els instruments
d’avaluació.
A la vegada exposarem idees de com poder avaluar el treball de
síntesi, el servei comunitari i el projecte de recerca per poder-ne
treure més profit. Pensarem com crear-les com a matèries
complementàries o com a projectes!

Per a centres veterans

Adreçada a equips directius, caps d'estudis i responsables TIC.

Formació imprescindible

Adreçada a responsables TIC, caps d’estudis, equips directius.

Preparem-nos per a l'avaluació final!

N

Formació multietapa en què revisarem les avaluacions finals de Primària,
ESO, Batxillerat i dels cicles formatius. Explicarem com fer les mitjanes
amb Clickedu, com extreure la documentació oficial, com resoldre l'acta i
el butlletí de l'avaluació final i com fer el consell orientador, l'avaluació
de les UF i els mòduls de cada cicle.
Adreçada a responsables TIC, caps d’estudis, equips directius i
secretaria.

Noves idees per al treball per projectes

Per a tots els centres
Flipped Classroom
Formacions Sherlock
Secretaria i administració

Gymnasium
N

Després de moltes formacions i consultes, els centres ens heu
ajudat molt a treure el màxim rendiment del mòdul de "Treball per
projectes". Us ho agraïm i ho volem compartir amb vosaltres.
Es comentaran idees com ara fer projectes com a matèries
utilitzant l'herència d'ítems avaluatius, com treure una nota
mitjana a partir de totes les notes del projecte, la nova visualització
del mòdul, la comunicació amb els alumnes, la integració d'eines
externes per a les tasques de l'alumnat… No us ho perdeu!
Adreçada a caps d'estudis, equip docent i responsables TIC

N Novetat
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N

Integrem Classroom, Moodle i l'Excel a Clickedu

Tutories de classe i tutories individualitzades

Clickedu pot integrar eines de G Suite for Education, com per exemple la
vinculació amb Classroom. Podeu crear les vostres Classroom des de la mateixa
plataforma, o a l'inrevés, sincronitzar una classroom que ja utilitzeu amb el
vostre Clickedu. D'una manera similar, també podem crear un Moodle des de
Clickedu, de manera que, en els dos casos, podem recuperar notes cap al nostre
quadern virtual.
A més, hi ha molts racons de Clickedu que permeten fer importacions i
exportacions utilitzant l'Excel. Farem una recerca d'aquests indrets i aprendrem
com copiar de la base de dades, importar i exportar dades, continguts
pedagògics, ítems avaluatius i contactes a l'apartat de comunicació…

Ja sabeu que a Clickedu els tutors i tutores de classe tenen un rol important.
Poden escriure les actes de les juntes d'avaluació, tenir entrevistes amb els
alumnes i moltes accions més. Hi ha centres on apareix la figura del tutor
personal, que no és el tutor de la classe, i que acompanya a diferents alumnes
de diferents classes.
Durant aquesta formació explorarem diferents camins per configurar els
diferents tipus de tutoria i aprofundirem en les funcions i tasques que poden
desenvolupar.
Adreçada a secretaria, caps d'estudis, equip directiu, tutors i responsables TIC.

Per a centres nous
Per a centres veterans
Per a tots els centres
Flipped Classroom
Formacions Sherlock
Secretaria i administració
Formació imprescindible

Adreçada a secretaria, caps d'estudis, equip directiu, docents i responsables TIC.

El quadern de notes del s.XXI
Gràcies a l'eina Herència d'ítems avaluatius que tenim a Clickedu, podem treure
molt més rendiment al nostre quadern virtual de notes de la plataforma.
Podrem reorganitzar les ponderacions de les notes, vincular-les amb
competències i àmbits transversals, i també amb les dimensions.
Proposarem moltes idees per a qualsevol etapa educativa, des de Primària fins
als Cicles Formatius, passant pel Batxillerat, l'ESO i d'altres etapes que podeu
tenir configurades (escoles de música).
Adreçada a secretaria, caps d'estudis, equip directiu, docents i responsables TIC.

Caps d'estudis i coordinadors

N

Quins són els permisos més indicats per a un coordinador o cap d'estudis?
Quins aspectes ha de poder controlar des de la seva plataforma? Per exemple:
si els docents passen llista, les entrevistes que es fan, com assignar
substitucions, quines hores no lectives ha de tenir cada educador…
Aquests aspectes i molts més es treballaran durant aquesta formació. En la
sessió Sherlock investigarem totes les configuracions entre tots els participants.
Adreçada a caps d'estudis, coordinadors, direcció, secretaria acadèmica i
responsables TIC.

Gymnasium
N Novetat
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Mediació escolar i sociogrames (rúbriques)

N

El repte principal de la mediació escolar és aprendre a afrontar i resoldre els
conflictes de manera constructiva i no violenta. A través de diferents
dinàmiques de sensibilització es vol construir un projecte de convivència al
centre. Aquesta mediació representa una trobada en què la persona mediadora
actua perquè els protagonistes del conflicte puguin buscar conjuntament una
solució.
Durant aquesta formació parlarem de com podem registrar mediacions dins del
mòdul de comportament i, a la vegada, com crear rúbriques que ens ajudin a
construir sociogrames entre els grups d'alumnes.
Adreçada a orientadors, psicopedagogs, psicòlegs, caps d'estudis i responsables
TIC.
Valorem el comportament dels nostres alumnes

Treball d’orientadors i psicopedagogs (DOIP)

Per a centres nous

El DOIP és el Departament d'Orientació i Intervenció Psicopedagògica. Durant
aquesta formació aprendrem i aprofundirem a registrar les tasques de l’equip
d’orientació i atenció a la diversitat a la plataforma.
El mòdul us permetrà 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…
En la sessió Sherlock estudiarem casos reals de tiquets i consultes.

Per a centres veterans

Adreçada a psicòlegs, orientadors i psicopedagogs, caps d'estudis i
responsables TIC.

Secretaria i administració

Per a tots els centres
Flipped Classroom
Formacions Sherlock

Formació imprescindible
Aprofundiment de secretaria

Es podran valorar incidències automàtiques (lligades a l'assistència i els deures)
i crear-ne de manuals (com accions punibles). A la vegada, podran assignar-se
sancions als alumnes i fer-ne un seguiment. Es podran controlar els alumnes
involucrats en una incidència i molts d'altres aspectes. També podran assignarse
mèrits als alumnes. Tot queda, a més, recollit en unes estadístiques molt
completes.

Si ja porteu un temps amb nosaltres, és l’hora de formar-se específicament en
la vostra tasca dins de la secretaria. Amb aquesta formació us volem mostrar
aspectes com què representa el tipus d'usuaris altres, com poder extreure la
mamòria anual (DOC.)…
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, o com exportar-les i importar-les des d'Excel.

Adreçada a direcció, caps d'estudis, coordinadors, tutors, equip psicopedagògic
i responsables TIC.

Adreçada a secretaria administrativa i responsables TIC que hagin realitzat la
formació bàsica de serveis .

Gymnasium
N Novetat
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Organització d'Extraescolars i Menjador

Conèixer a fons el mòdul de Rebuts

En aquesta formació aprofundirem en la configuració i la gestió dels
mòduls d'extraescolars i de menjador. A la vegada, revisarem les principals
errades i trucs per donar resposta a les necessitats dels centres.
També repassarem les millores fetes al llarg dels cursos: les activitats
extraescolars han esdevingut matèries que poden avaluar-se i es pot
generar un butlletí, diferents configuracions per als cobraments del
menjador, el rol dels monitors...

Sessió que pretén aprofundir en tots els aspectes més importants de la
gestió de la facturació del vostre centre. Aquesta formació resoldrà els
vostres dubtes, ja que revisarem casos complexos que ens hem anat
trobant al llarg dels anys.
Recordarem les principals configuracions del mòdul i com tractar cadascun
dels casos específics per gestionar-los de manera àgil i estalviar feina al
departament d’administració. Cal haver realitzat la formació bàsica de
rebuts.

Adreçada a secretaria, coordinadors d’extraescolars i de menjador i
responsables TIC.

Per a centres nous
Per a centres veterans
Per a tots els centres
Flipped Classroom
Formacions Sherlock
Secretaria i administració

Adreçada a secretaria administrativa i responsables TIC.

Formació imprescindible

Secretaria: matrícula d'honor

Gymnasium

Aquesta formació pretén ser un complement de la formació
Aprofundiment de secretaria. La idea principal és cercar aquells racons de
Clickedu que poden ajudar-nos a millorar les nostres tasques
organitzatives dins de la propia plataforma.
Ampliarem coneixements sobre com fer autoritzacions i informes, com
treballar amb les carpetes públiques, les etiquetes… Ens preguntarem què
veuen els pares i com ens hi podem comunicar, com podem crear
enquestes de qualitat i satisfacció, com els pares poden crear avisos de
consergeria…
Tot això i molt més per engrescar-vos a participar-hi!
Adreçada a secretaria administrativa/acadèmica i responsables TIC.

N Novetat
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Clickedu per a famílies (novetats web i app)

Traiem suc a Clickedu! Sobre matèries i horaris

Seguim sent molt conscients que obrir la plataforma als alumnes i als seus
pares és un pas important per a les escoles. Per aquesta raó us volem
mostrar el nou format de pantalla i us explicarem les diverses possibilitats
que ofereix la plataforma per poder utilitzar totes les configuracions que
decidiu.
A la vegada treballarem l'aplicació mòbil tal i com la veuran els pares, amb
les novetats que hi hem incorporat.

Hem creat tres noves formacions de tipus Sherlock per a TIC i usuaris
Clickedu de nivell molt avançat. Us proposem dos àmbits molt generals de
la plataforma per a treballar-hi a fons: matèries i horaris.
Treballarem a partir de tiquets reals per a resoldre consultes habituals que
poden ser complexes i novetats que potser desconeixeu. I tot això de
forma cooperativa, compartint els vostres coneixements i experiències
amb la clara intenció de dominar molt més el Clickedu.

Adreçada a l’equip directiu, responsables TIC i secretaria acadèmica.

Adreçada a responsables TIC i usuaris que vulguin aprofundir en aquesta
temàtica.

Revisem els permisos!

N

Per a centres nous
Per a centres veterans
Per a tots els centres
Flipped Classroom
Formacions Sherlock
Secretaria i administració
Formació imprescindible

Gymnasium
N Novetat

Sovint ens preguntem quins són els permisos necessaris per a cada un dels
rols del nostre centre. Quins ha de tenir un director, la secretaria
administrativa, l'orientador escolar o els monitors d'extraescolars?
Durant aquesta formació investigarem quins són els permisos
imprescindibles per a cada una de les funcions dins de la plataforma. En la
sessió Sherlock ho investigarem entre tots els assistents.
Adreçada a l’equip directiu, responsables TIC i secretaries.
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Projectes a l'aula i avaluació amb rúbriques

Per a centres nous

Durant aquesta formació us explicarem com configurar dins de la
plataforma els mòduls del treball per projectes i l'avaluació amb rúbriques.
Mostrarem les millores que estem preparant.
Aquestes noves propostes pedagògiques es van incorporar a Clickedu
gràcies a l’assessorament de molts centres. L'escola innovadora està en
marxa!

Per a centres veterans

Arxius i documents de centre
En aquesta formació aprofundirem en la pestanya Arxius del vostre
Clickedu. Veureu totes aquelles eines per solucionar els problemes
relacionats amb la gestió d'aquests arxius. Gràcies a aquest apartat de la
plataforma, podreu tenir la documentació organitzada i validada. A la
vegada gestionarem les carpetes públiques.
Si voleu tenir controlades totes les dades del centre, aquesta és la vostra
formació!
Adreçada a responsables de qualitat i equips directius.

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

Per a tots els centres
Flipped Classroom
Formacions Sherlock
Secretaria i administració
Formació imprescindible

Indicadors, auditories i riscos

Gymnasium
N Novetat

Dins del bloc Gestió teniu el mòdul Incidències i indicadors . Durant la
formació volem aprofundir en tots els seus apartats: indicadors,
incidències, accions de millora o preventives, auditories, riscos i la bústia.
Amb tot això volem aconseguir l'excel·lència de la gestió del vostre centre
educatiu.
Adreçada a responsables de qualitat i equips directius.

