
EINES DE COMUNICACIÓ TIC PER A LA COMUNITAT EDUCATIVA

Millorant la comunicació als centres educatius



TRELLO

Administrador/Organitzador de projectes via WEB:

Cada Projecte tindrà un equip o més d’un.

Cada Equip estarà format per diversos membres.

Cada Membre pertany a un equip o més d’un.



TRELLO
Cada Equip tindrà un tauler o més d’un:

Només un Tauler quan tot l’equip es dedique només a un projecte.

Més Taulers quan diversos components de l’equip fan diversos projectes.



TRELLO
Cada Tauler tindrà una llista o més d’una:



TRELLO
Cada Llista tindrà una targeta o més d’una (Post-it).

Les Targetes representen les tasques per realitzar.

Les Targetes es canviaran de llista quan canvie el seu estat...



TELEGRAM
● Aplicació de missatgeria instantànea més segura i completa que whatsapp

● Permet fer canals de comunicació unidireccionals públics o privats

● Permet xats secrets que es poden programar per a autodestruir-se

● Permet xat amb el propi usuari (amb tu mateix) per tal de emmagatzemar 

arxius, fer esborranys, llistes de tasques pendents…



TELEGRAM
● Permet editar i eliminar missatges en el destinatari. Si ens equivoquem no 

estem “condemnats” com en whatsapp

● No és necessari tindre el número de telefon per contactar amb algú, Ni 

donar-lo → Avantatge respecte a la protecció de dades

● Permet programar l’enviament de missatges o reenviar els de facebook o 

twitter

● Bots → Possibilitat d’usar i crear Bots → Molt interesant: per exemple 

enquestes



TELEGRAM

POSSIBLES USOS PER ALS CENTRES EDUCATIUS

Canal 
Públic

Pensat per a difondre les notícies, terminis, etc. més 
importants del centre → “Tauler d’anuncis” públic  on 
es pot consultar l’històric i t’avisa quan arriba un 
missatge nou → Per a tota la comunitat educativa

Canal 
Privat

Pensat per a enviar missatges a un grup concret 
d’usuaris (per exemple: professorat) i no es vol que el 
missatge es distorsione o quede difòs entre altres 
missatges



TELEGRAM

POSSIBLES USOS PER ALS CENTRES EDUCATIUS (EXEMPLES)

Canal 
Públic

Canal 
Privat



Avantatges respecte Moodle:

● Més senzilla d’usar
● Integrada amb Google Suite

○ Gestió d’usuaris
○ Calendari comú
○ Creació de llista de correu amb alumnes
○ Ús del Drive

● App amb notificacions push
● Pot enviar un resum de qualificacions 

als tutors

Aula virtual de Google



Google Classroom
Inconvenients respecte Moodle:

● Menys potent.
● Menys varietat d’activitats: 

qüestionaris, fòrums, wikis,etc.
● Estructura del curs més rígida
● No permet avaluació per 

rúbriques



Què ens permet fer?
● Anuncis:

○ Escriure un text.
○ Afegir adjunts:

■ Arxius propis
■ Arxius Drive
■ Vídeos Youtube
■ Enllaços Internet

○ Es poden reutilitzar



Què ens permet fer?
● Tasques:

○ Treballs que envia el 
professor a l’alumne

○ Es poden afegir adjunts:
■ Documents Drive 

permeten edició 
col·laborativa

○ Es pot ficar data i hora límit



Què ens permet fer?
● Tasques:

○ Es pot tornar tasques a 
l’alumne perquè les torne a 
fer

○ Es poden mantenir 
converses privades amb 
l’alumne.

○ Descarregar notes



Què ens permet fer?
● Preguntes:

○ Poden ser:
■ Resposta curta on 

l’alumne:
● Pot comentar les 

respostes dels 
companys

● Pot editar la 
resposta

■ Selecció múltiple on 
l’alumne:

● Pot veure el 
resum de la 
classe



Utilitat per gestionar el Claustre
Es podria fer una aula virtual per:

● Entregar documents com 
programacions o actes de 
departament.

● Tindre un calendari comú
● Modificar col·laborativament 

documents: PEC, llistat 
participants activitat 
formació, etc.

● Preguntes al Claustre 



● Aplicació que va nàixer amb l’objectiu de gamificar 

l’esforç i la implicació dels xiquets a l’escola.

●  Interfaç oberta , atractiva i fàcil d’utlitzar.

● Docents decideixen què suma, què resta i en quina 

quantia.



MITJÀ DE COMUNICACIÓ AMB ELS PARES

Els pares/tutors recibeixen (via mail o App) els punts +/- que el mestre dóna 

al seu fill per realitzar o no determinats comportaments o tasques.

TIPUS DE COMUNICACIÓ:

● Mestre→Tots els pares donats d’alta de l’escola (tipus bloc tancat d’escola).

● Mestre→Tots els pares donats d’un grup-classe (tipus bloc tancat d’aula).

● Mestre→Grup sel·leccionat de pares d’alumnes 

d’un grup-classe (tipus llista de difusió).

● Mestre→Pare o mare d’un alumne/a (tipus xat).

● Pare o mare d’un alumne→Mestre (tipus xat).



ALTRES OPCIONS AMB EL CLASSDOJO

● Portfoli digital de classe o d’un alumne/a concret.

● Blog de la classe.

● Un mateix usuari (professor) pot crear diferents aules. Al mateix temps en 

cada aula pot haver diferents professors. EXEMPLE: Si eres professor 

d’educació física i tens a càrrec 3 classes, pots tindre una aula ”virtual” per a 

cadascuna d’elles, i cadascuna amb el seu respectiu                                 

llistat d’alumnes participants.



AVANTATGES (entre altres) INCONVENIENTS

És totalment gratuïta.
Conselleria no té signat un acord amb 

aquesta organització.

Aplicació amb diferents funcions 

interessants integrades “tot en una”.

Al bloc es poden enviar fotografies, però 

sols es poden enviar d’una en una.

No és necessari facilitar a les famílies cap 

dada personal nostra. El bloc permet penjar videos, però sols 

es poden grabar des de l’aplicació 

mòbil i amb una duració màxima de 10 

segons.
Els pares es mostren més tranquils al 

conèixer el que es treballa dins l’escola.


