NOVETATS CURS 2019-2020
Aquest curs 2019-2020 canviem totalment la nostra proposta formativa per fer-la més propera i específica a cada centre!
Hem estudiat cas per cas les necessitats de cada un dels vostres centres i, per donar resposta a les diverses realitats, hem dissenyat diferents itineraris formatius, amb
materials específics per a cada un d'ells, perquè al llarg del curs puguem seguir un camí individual amb cada centre per arribar a un objectiu concret.
Us voleu convertir en experts de Clickedu?
Animeu-vos-hi, el repte ha començat!
ITINERARIS

FORMACIONS MONOGRÀFIQUES

Cada itinerari consta, entre d'altres, de materials seleccionats, plantejament
d'exercicis, formacions i tallers presencials sense cost, avaluació del procés i
resolució permanent de dubtes.

A banda de les formacions dels itineraris, hi ha aspectes de Clickedu que considerem
d'una importància i transversalitat massa grans com per limitar-les a un itinerari
concret i que no hi pugui accedir tothom.

La persona encarregada del vostre seguiment és qui us proposa l'itinerari que valora
més adient en el vostre cas. Hi podeu parlar per poder canviar-lo.

És per això que us oferim formacions monogràfiques, obertes a tothom, a les quals
us podeu apuntar amb crèdits formatius que ens podeu sol·licitar.

Al calendari podeu trobar les formacions del vostre itinerari, a les quals podeu
assistir de franc fins a sis persones del centre.

FORMACIONS I CONSULTORIES A MIDA
Demaneu-nos un pressupost per poder organitzar una formació a mida al vostre centre (escola, institut, col·legi…).
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.

Calendari - 1/3

ITINERARIS I FORMACIONS MONOGRÀFIQUES 2019/2020

OCTUBRE
ITINERARIS
1

7

8

2

9

3

4

09:30-12:30h
REVISEM LA LOEM A
PRIMÀRIA I ESO
A distància

09:30-13:30h
REVISEM LA LOEM A
PRIMÀRIA I ESO
Clickedu

10

11

09:30-12:30h
REBUTS I FACTURACIÓ

09:30-13:30h
REBUTS I FACTURACIÓ

A distància

Clickedu

17

18

09:30-12:30h
COMPETÈNCIES I ÀMBITS
TRANSVERSALS
A distància

09:30-13:30h
COMPETÈNCIES I ÀMBITS
TRANSVERSALS
Clickedu

5-6

1.Rebuts i Serveis al 100%
2.Aproximació pràctica a la innovació educativa
3.Obrim l'escola

12-13

4.Mesurem l'escola
5.Seguiment multilateral de l'alumne

F.MONOGRÀFIQUES
14

21

28

15

22

29

16

23

30

24

25

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

09:30-13:30h
CLICKEDU PER A LES
FAMÍLIES
Clickedu

31

1

19-20

Formacions monogràfiques

Clica aquí per apuntar-t'hi
26-27

2-3

09:30-12:30h
INDICADORS DE QUALITAT
A distància

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

Clickedu: Oficines centrals al carrer
Llacuna 161 2a planta
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ITINERARIS I FORMACIONS MONOGRÀFIQUES 2019/2020

NOVEMBRE
ITINERARIS
1

2-3

1.Rebuts i Serveis al 100%
2.Aproximació pràctica a la innovació educativa
3.Obrim l'escola

4

5

6

7

8

09:30-12:30h
AVALUACIÓ LOEM 1R TRIMESTRE
PRIMÀRIA I ESO
A distància

09:30-13:30h
AVALUACIÓ LOEM 1R TRIMESTRE
PRIMÀRIA I ESO
Clickedu

14

15

09:30-12:30
DOIP

09:30-13:30
DOIP

A distància

Clickedu

9-10

4.Mesurem l'escola
5.Seguiment multilateral de l'alumne

F.MONOGRÀFIQUES
11

18

25

12

19

26

13

20

27

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

21

22

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

28

29

09:30-12:30
LLIBRETA VIRTUAL DE NOTES

09:30-13:30
LLIBRETA VIRTUAL DE NOTES

A distància

Clickedu

16-17

Formacions monogràfiques

Clica aquí per apuntar-t'hi
23-24

30-1
Clickedu: Oficines centrals al carrer
Llacuna 161 2a planta
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ITINERARIS I FORMACIONS MONOGRÀFIQUES 2019/2020

DESEMBRE
ITINERARIS
2

3

4

5

6

7-8

09:30-12:30h
PERMISOS

2.Aproximació pràctica a la innovació educativa

A distància

9

10

11

12

1.Rebuts i Serveis al 100%

3.Obrim l'escola

13

14-15

4.Mesurem l'escola
5.Seguiment multilateral de l'alumne

F.MONOGRÀFIQUES
16

17

18

19

20

21-22

Formacions monogràfiques

Clica aquí per apuntar-t'hi
23

24

25

26

27

28-29

Clickedu: Oficines centrals al carrer
Llacuna 161 2a planta

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

Programació – 1/3

ITINERARIS 2019/2020
Revisem la LOEM a primària i ESO

Competències i Àmbits Transversals

Aquesta formació està dirigida a les escoles que acaben d’entrar a Clickedu.
Us explicarem com hem adaptat a la nostra plataforma tots els
requeriments de la LOEM a l’ESO, des dels formats d’avaluació en base 10 o
4, com avaluar els àmbits transversals, el treball de síntesi, etc.
Revisarem que les materies estiguin ben configurades per poder obtenir una
documentació oficial impecable.

Seguirem aprofundint en l’ús de les competències i dels àmbits transversals
de la LOEM Primària i ESO), 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.
Revisarem altres propostes sobre com avaluar aquestes competències i
àmbits transversals, ja sigui creant una matèria complementària o avaluantles a través d'ítems avaluatius.

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

ITINERARIS
1.Rebuts i Serveis al 100%

2.Aproximació pràctica a la innovació e
3.Obrim l'escola
4.Mesurem l'escola
5.Seguiment multilateral de l'alumne

F.MONOGRÀFIQUES
Rebuts i facturació

Clickedu per a les famílies

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, estalviant feina al
departament d’administració.

Som 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 i explicar les diverses possibilitats que
ofereix la plataforma per poder utilitzar totes les configuracions que
decidiu.
Des de passos senzills com informar de les contrasenyes o pujar galeries de
fotos o arxius, a d'altres més complexos com ara 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.

Adreçada a secretaria administrativa i responsables TIC.

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

Formacions monogràfiques

Programació – 2/3

ITINERARIS 2019/2020
Indicadors de qualitat

Avaluació LOEM 1r trimestre Primària i ESO

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

Durant aquesta formació revisarem específicament com hem de realitzar
l’avaluació del primer trimestre amb la plataforma adaptada a la LOEM.
Explicarem com s’organitzen les dimensions, les competències de les
dimensions i els instruments d’avaluació.
Diferenciarem els processos de Primària i els de l’ESO, els diferents rangs de
valoració, farem esment de les competències transversals...i tot allò que us
cal saber per poder fer una avaluació completa dels vostres alumnes!

1.Rebuts i Serveis al 100%

Adreçada a caps d'estudis, equip docent i responsables TIC

5.Seguiment multilateral de l'alumne

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.

2.Aproximació pràctica a la innovació educativa
3.Obrim l'escola
4.Mesurem l'escola

Projectes a l'aula i avaluar amb Rúbriques
Durant aquesta formació us explicarem com configurar els mòduls de
projectes i rúbriques. Aquestes propostes pedagògiques s'han incorporat a
Clickedu gràcies a l’assessorament de molts centres que treballen amb la
nostra plataforma.
S’han fet moltes millores en els dos mòduls que us volem presentar perquè
pugueu aprofundir en aquestes propostes innovadores dins de la nostra
plataforma.
Adreçada a caps d'estudis, equip docent i responsables TIC.

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

ITINERARIS

F.MONOGRÀFIQUES
Formacions monogràfiques

ITINERARIS 2019/2020
Llibreta virtual de notes
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ITINERARIS

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).

1.Rebuts i Serveis al 100%

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

5.Seguiment multilateral de l'alumne

2.Aproximació pràctica a la innovació educativa
3.Obrim l'escola
4.Mesurem l'escola

Permisos
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.

F.MONOGRÀFIQUES
Formacions monogràfiques

