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JornAdA formAtIvA pEr Al profEssorAt
Sessió teoricopràctica de metodologia i continguts dels tallers de 
producció audiovisual amb dispositius mòbils i de la temàtica del 
curs: “Islamoquè? Coneixent-nos i reconeixent-nos en la 
diversitat”. Es realitzarà el dia 15 de novembre 2017, de 9.00 a 
13.00 hores (sala d’actes de l’Institut Municipal d’Educació de Barce-
lona, plaça d’Espanya, 5).

trEBAll Als cEntrEs
A cada aula es desenvoluparan dos sessions de taller audiovisual 
amb l’alumnat dirigit pels monitors del projecte conjuntament amb 
el professorat, amb tauletes digitals facilitades des de l’organitza-
ció. A més, el professorat comptarà amb suport en línia i telefònic.
Durant els tallers al centre educatiu, l’alumnat, dividit en petits 
grups, realitzarà un curtmetratge d’entre 1 i 2 minuts, sobre la te-
màtica d’aquest curs.

sEssIó pEr A lEs fAmílIEs
Es realitzarà al final del projecte audiovisual per informar les famí-
lies, sensibilitzar-les sobre el potencial educatiu dels dispositius 
mòbils, i fer-les partícips i coneixedores de les produccions de 
l’alumnat.

ActE dE cloEndA
Tindrà lloc, com a cloenda del projecte en un espai emblemàtic de 
la ciutat. L’alumnat participant presentarà els treballs audiovisuals 
seleccionats realitzats a les aules.

El programa Barcelona Aula Mòbil promou l’ús 
educatiu dels dispositius mòbils com a eines de 
producció audiovisual.

Té com a un dels principals objectius apropar el 
professorat, els joves i les seves famílies a l’ús de 
les noves tecnologies, especialment els telèfons 
mòbils i les tauletes digitals.

“Islamoquè? Coneixent-nos i reconeixent-nos 
en la diversitat” serà la temàtica d’aquest curs.

A quI s’AdrEçA
El projecte s’adreça al professorat, l’alumnat, i les seves famílies: 
de 6è de primària, d’ESO, i educació especial, de centres sostinguts 
amb fons públics.

prEInscrIpcIó
Data límit 20/10/2017

per mitjà del programa d’Activitats Escolars (pAE):
barcelona.cat/ccp 

Per preinscriure-s´hi cal fer el següent:
- Identificar-se a l’apartat d’usuari/a amb el codi del centre de 8 

dígits assignat pel Departament d’Ensenyament (sense la lletra) i 
posar com a contrasenya el codi postal del centre educatiu.

- Cercar l’activitat introduint el cicle educatiu corresponent i al 
camp “Entitat” introduir “l’Institut Municipal d’Educació”.

PROGRAMA D’ACTIVITATS

Les sol·licituds enviades són preinscripcions. Segons les sol·licituds rebudes es 
farà confirmació de les inscripcions.

ES PUBLICARà InfORMACIÓ SOBRE BARCELOnA AULA MÒBIL 2017-
2018 AL wEB D’EDUCACIÓ. D’ALTRA BAnDA, ES fARà DIfUSIÓ DELS 
VíDEOS SELECCIOnATS.


