ICSVO 20142015
Sessió 2

19 d'octubre de 2014
Institut Celestí Bellera

Assistents
Susana León, Jordi Indiano, Miquel Albert, Glòria Corominas, Ferran Mur, Joan Rabat,
Josep Lloret.
Lloc: Aula INFO1
Horari: 17.30  20.00
Desenvolupament de la sessió

•

Formació:
 Espai Moodle al campus bellera:
 identificacions
 fòrum, tema de grup i temes individuals
 Conèixer els recursos del grup:
 Google site: https://sites.google.com/site/gticsvo/
 Xarxa Facebook:
https://www.facebook.com/groups/196277827051668/
 Xarxa Twitter: https://twitter.com/ICSVO_
 Espai Scoop.it:
http://www.scoop.it/t/grupsprofessoratcienciessocials
 Altres:
 Delicious: https://delicious.com
 Issu: http://issuu.com/
 Mindomo: https://www.mindomo.com/
 Slideshare: http://www.slideshare.net/
 Scribd: https://www.scribd.com/
 ivoox: http://www.ivoox.com/

•

Activitats i recursos:
 MHM (Mobile Historic Maps): http://mem.worldmobilecapital.com
 Projecte difòs pel Departament d’Ensenyament i la Fundació Mobile
World Congress
 Context programa mSchools
 Geolocalització . . . del Patrimoni (en aquesta primera etapa i
després, a partir del març 2015, obert a d’altres projectes)
 Coordinació des dels CRP
 Funcionament molt intuitiu

 Plantejament didàctic transversal i participatiu
 454 Elements Patrimonials Emblemàtics
 Però es poden fer altres punts de l’entorn del centre
 Proposta didàctica interactiva (geolocalització, text, vídeo, àudio,
enllaços externs, . . .)
 Responsalibilitat didàctica del professor
 Mobile Learning Awards (Concurs d’aportacions)
 GEOBIOGRAFIES
Projecte de geolocalització en l’entorn del MHM dels punts
més importants de la vida d’una personalitat rellevant de les ciències,
les lletres o de les arts (plàstiques, literatura...) de l’entorn proper per
fer una biografia multimèdia i plurilingüe. Durant el curs 20142015
es durà a terme l’edició de pilotatge.
El projecte Geobiografies està inclòs en el MHM (Mobile History Map
impulsat per la Fundació Mobile World Capital Barcelona, amb la
col∙laboració de la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i la GSMA
(http://www.xtec.cat/web/projectes/mschools/mhm). El MHM és basa
en la creació col∙lectiva de continguts geolocalitzats mitjançant l’ús
de la tecnologia mòbil.
La coordinació del projecte es fa conjuntament entre el Servei TAC,
Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement, de la Direcció
General d’Educació Bàsica i el Batxillerat i el Servei d’Immersió i
Acolliment Lingüístics de la Subdirecció de Llengua i Plurilingüisme.
Nivells educatius


CS primària



1r i 2n d’ESO

Llengües
Català, occità, castellà, francès, anglès, alemany, italià.
La llengua base és el català i han d’aparèixer alguna altra llengua en,
com a mínim, una de les activitats (activitat plurilingüe).
Calendari


Del 12 de gener al 30 d’abril 2015
●
●
●
●

Gener: activitats introductòries
Febrer: biografia multimèdia
Març: activitat col∙laborativa
Abril: Valoració del projecte

Formació permanent
Certificat de 35 hores per al professorat participant

 GT EXILI, DEPORTACIÓ I HOLOCAUST:
 Converses Pedagògiques al Departament d’Ensenyament
Vintena conversa pedagògica: Mantenir viva la memòria
L’ensenyament sobre l’Exili, la Deportació i l’Holocaust ha de formar
part, com a tema explícitament curricular, interdisciplinari i transversal
de l’educació al nostre país, de la mateixa manera que la transmissió
i reflexió sobre la memòria democràtica forma part dels currículums
explícits, interdisciplinaris i transversals a Europa.
Les Nacions Unides van designar el dia 27 de gener, la data
d’alliberament dels presoners dels camp de concentració d’Auschwitz,
com el Dia Internacional de Commemoració en Memòria de les
Víctimes de l’Holocaust.
Més enllà de les celebracions, reflexionar sobre l’educació en els
valors de la convivència, ens ajuda a prevenir prejudicis i actituds
racistes i a promoure això societats més justes i ciutadans i
ciutadanes tolerants que defensin els drets humans.
Iniciaran la conversa: Marta Simó i Susanna Sigiran, membres del
grup de treball Exili, Deportació i Holocaust Departament
d’Ensenyament i Memorial Democràtic.
Dia: 4 de desembre de 2014, de les 17.30 h a les 19 h
Lloc. Sala de plens del Departament d’Ensenyament (Via Augusta,
202226, Barcelona)
 Dia Internacional de l’Holocaust
 Acte Barcelona: 27/01
10.30h Inici acte.
10.35h Parlaments representants institucionals.
11.00h Aquí no hi ha papallones. Participació Institut Lluís Vives.
11.10h Presentació i obra de teatre Himmelweg de Juan Mayorga
(durada: 1h 15min)
12.25h Participació estudiants. Dos estudiants per centre.
13.00h Comiat i Fi acte
 Acte Alt Empordà (La Junquera) : 28/01/2015
 Visita al MUME
 Visionat d’un audiovisual (es parla de la pel∙lícula “Nit i boira”)
 Lectures i representacions per part dels alumnes i amb una petita
xerrada.
 Propostes centres:

Aquest acte por ferse des de diferents espais del centre: des
d'una o diverses matèries o des de la tutoria. Com més
membres de la comunitat educativa hi estiguin involucrats, més
transcendència tindrà i més visibilitat tant per al centre
educatiu com per al seu entorn.

Acords
1 Joan farà una breu presentació de Twitter i de ivoox.
2 Susanna també presentarà Mindomo.
3 Tothom enviarà un missatge al fòrum del moodle explicant la proposta didàctica que vol
desenvolupar aquest curs amb els seus alumnes.
4. Queda per fer la sessió de pàginesd web d’en Jose Luis.
4 Propera sessió el 15 de desembre.

Granollers, 20 de novembre de 2014

