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DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
 
Eines digitals per generar sinèrgies  
 

 
CONTINGUTS 
 
 

1. Introducció a l’aula Classroom per a professors/es.  
2. Els codis QR 

- Presentació d’informació amb codi QR 
3. Formularis de Google. 

- Perquè els Formularis de Google per fer enquestes, tests en línia i 
proves d’avaluació? Com analitzem els resultats? 

- Avaluació-autoavaluació i coavaluació amb el full de càlcul de Google. 
Procés complert d’avaluació i registre de la informació amb CoRubrics 

- Creació d’un formulari d’avaluació. 
4. Introducció al portafoli digital. 

- Perquè un portafoli digital? 
- Plataformes.  
- Disseny i creació d’un portafoli digital/Web 

5. Gestió i organització del treball en equip.  
- Trello 
- Creació d’un taulell i equip de treball. 

6. Presentacions. 
- Interactives: Genially 
- Pòsters: Power point i Canva 

7. Introducció a altres eines digitals segons interès dels participants 
- Pearltrees, Symbaloo, Plickers, Vimeo,... 

 
 
 
Aquesta activitat forma part de les actuacions destinades a la formació, perfeccionament 
mobilitat del professorat de formació professional, finançades pel Ministerio de Educación y 
Formación Profesional i cofinançades pel Fons Social Europeu, per la qual cosa es farà constar 
aquest finançament en les actuacions que se’n derivin. 
 
 



                                                                                                  
 

 
 
 
OBJECTIUS 
 

 
- Analitzar els avantatges d’alguns recursos digitals disponibles que 

donen suport a la tasca docent.  
- Reflexionar sobre la utilitat d’aplicar pràctiques de treball actives amb 

la finalitat d’optimitzar les classes i motivar l’alumnat.  
- Iniciar una caixa d’eines digitals que ofereixi idear i compartir 

inspiracions i faciliti la creació de continguts digitals eficients, 
interactius, creatius i innovadors. 

- Desenvolupar eines que facilitin la gestió i l’organització del treball 
col.laboratiu i que es puguin traslladar a l’aula. 

- Potenciar el rol actiu del docent per la resolució de reptes educatius. 
- Generar sinergies en l’aprenentatge compartint i intercanviant 

experiències i mètodes de treball entre els participants. 
-  

 
CALENDARI DE L’ACTIVITAT 
 
Dates:     Dilluns:    28/10 -  11/11         Dimecres:  23/10    30/10     06/11  
  

Horaris:  18:00 a 21:00 h. 
 
Lloc de realització: Escola d’Hoteleria de Lleida. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquesta activitat forma part de les actuacions destinades a la formació, perfeccionament 
mobilitat del professorat de formació professional, finançades pel Ministerio de Educación y 
Formación Profesional i cofinançades pel Fons Social Europeu, per la qual cosa es farà constar 
aquest finançament en les actuacions que se’n derivin. 
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