FITXA-RESUM DE L’EXPERIÈNCIA FIET-JOVE
Títol de l’experiència: Programa la teva idea
URL de l’experiència: http://www.daina-isard.cat/blogep/?tag=scratch (exemples pràctics del
nostre blog)
Format de presentació de l’experiència: ☐ presentació col·lectiva ☐ taller
Nom del centre docent: Daina Isard Cooperativa Codi de centre: a08022392
d’Ensenyament
Servei Territorial: Baix Llobregat – Anoia (zona 7)
Nom del docent responsable de l’experiència: Jaume Paltor Comes
Nom de l’alumnat responsable de la comunicació de l’experiència:
- Clara Perea i Cristel Moreno
- Daniel López i Joel López
Etapa escolar: Educació Primària
Nivell/s educatiu/s: Cicle Superior
Data del desenvolupament de l’experiència: 1 i ½ Trimestre de 5EP i 1 i ½ Trimestre de 6EP
Àrea/es curriculars: TAC, llengua i matemàtiques
Descripció sintètica de l’experiència en funció dels criteris de valoració (màxim 250 paraules):
Volem valorar i destacar que la introducció dels videotutorials ens permet fer un canvi en la
dinàmica de l’aula molt gran i positiu. Som dos professors a l’aula. Especialment a 6EP deixem de fer
classes magistrals (tot està basat en la plataforma moodle i els videotutorials) per dedicar tota la
nostra atenció cap als dubtes, idees i reptes que van superant els alumnes que tenim agrupats en
parelles. Aquest any hem guanyat una atenció a l’alumne més personalitzada, hem estat més
productius de cara a aprofitar l’hora setmanal de programació fent molts més reptes i programes
que altres anys. La possibilitat de millorar els programes amb idees pròpies i superar reptes
engresca els nostres alumnes i fa que l’assignatura de programació sigui un punt de motivació molt
elevat entre aquests. La possibilitat de penjar al blog de l’escola els treballs permet que els altres
estudiants de l’escola i les famílies rebin directament els resultats dels programes que fem a les
classes.
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