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Butlletí TI/AC. Número 7. Febrer 2017 
 

Presentació 

Tercer número del Butlletí TIAC de l’Institut Terra Alta del curs 2016-2017.  

Aquest butlletí, que vam començar a publicar el curs passat, de forma periòdica no fixa, 
pretén fer difusió de recursos i informacions que arriben a la Coordinació TI/AC del 
centre i que poden ser d’interès per al professorat, perquè són nous, perquè 
s’actualitzen o perquè s’ha considerat interessant recordar-los tot i no ser nous. 

Qualsevol professor/a del centre pot demanar la publicació de recursos TI/AC si 
considera que poden ser d’interès per als companys. Només cal fer-ho saber a la 
coordinadora TI/AC. 

El  títol de cada entrada del butlletí és enllaç a llocs web amb més informació. 

 

Mobile learning awards 

Entrega premis: 1 de març durant la jornada del 
Changing education together al Mobile World Congress. 

 

 

 

Eduhack 2017 

La segona edició d'Eduhack està prevista que es faci a nivell territorial sobre 
el novembre de 2017. 

  

 

El pròxim 1 de març es fa una sesssió mSchools Edu_Hack. Està adreçada a docents 
de qualsevol disciplina curricular dels centres educatius de Catalunya i és una excel·lent 
oportunitat per aprofundir en la metodologia del design thinking, conèixer algunes de les 
experiències pilot sorgides de la primera edició i atendre en primícia a la presentació de 
les novetats de la segona edició de l’Edu_Hack. 

Enllaç inscripció 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/alscentres/premis/concursos_mschools/mobilelearningawards/2017/
http://mschools.mobileworldcapital.com/ca/
https://sites.google.com/a/xtec.cat/semtac-16-17-teb/sessio-3/informacions-03/images.jpg?attredirects=0
https://docs.google.com/a/xtec.cat/forms/d/e/1FAIpQLScYKsboIp3HgCJnCjrEf0xHyzDv6olG2BlIdjCPpJilUz6lJg/viewform?c=0&w=1
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Mobile history map 2017 - mSchools primària i secundària 

 

Com a novetat s'afegeix la modalitat A 

 Modalitat A:  "El Lloc dels Fets" en format "Joc de preguntes". 

     En el marc del curs escolar 2016-17 el programa mSchools ha posat en marxa un 

repte en la iniciativa Mobile History Map anomenat “El Lloc dels Fets”, basat en un 

nou programa que s’emetrà per TV3 a partir de la primavera de 2017. Aquest 

programa descobrirà als espectadors fets històrics singulars ocorreguts a llocs concrets 

de Catalunya. En aquesta primera temporada, el programa oferirà 13 capítols vinculats a 

13 llocs de Catalunya que representen fets, èpoques i temàtiques ben diverses.  

 Modalitat B: Oberta amb aportacions als escenaris Elements patrimonials 

emblemàtics i La Catalunya del segle XX. 

 
Bases del concurs 
 
Inscripcions:  a partir del 18/04/2017 

 

Jocs florals - novetat conte audiovisual (primària) 

 

Enguany es crea una nova categoria, la de conte audiovisual il·lustrat, amb l'objectiu de 
promoure la creació literària potenciant el treball interdisciplinari des de l'àmbit lingüístic, 
l'àmbit digital i l'àmbit artístic. 

Properament publicaran les bases. 

 

 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/alscentres/premis/concursos_mschools/mschools-student-awards/2017/mobile-history-map/
https://sites.google.com/a/xtec.cat/semtac-16-17-teb/sessio-3/informacions-03/cropped-Cap%C3%A7aleraBlog.jpg?attredirects=0
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/alscentres/premis/concursos_mschools/mschools-student-awards/2017/documents/BasesMHM2017.pdf
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/alscentres/premis/jocsflorals/
https://sites.google.com/a/xtec.cat/semtac-16-17-teb/sessio-3/informacions-03/jocs_florals.png_1866524409.png?attredirects=0
https://sites.google.com/a/xtec.cat/semtac-16-17-teb/sessio-3/informacions-03/jocs_florals.png_1866524409.png?attredirects=0

