
 

 
 
 
 
 

TRÍPLEX mitjans 
(Pla de treball mixt: 
presencial i online) 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
FEDAC - Pont Major (centre concertat)   
C/ Pont Major, 21 - 17007 Girona Tel 972 207 279 
Mail:fedac.pontmajor@fedac.cat 
Web: www.fedac.cat/pontmajor.php 
 

mailto:fedac.pontmajor@fedac.cat
http://www.fedac.cat/pontmajor.php


 

 

PER QUÈ TRÍPLEX? 

3  EIXOS CLAU: APRENENTATGE, COMUNICACIÓ I AVALUACIÓ. 
 
3  CERCLES QUE ENVOLTEN L’EDUCACIÓ: ALUMNES, MESTRES I FAMÍLIES. 

3  ÀMBITS: PERSONES, ESPAIS I SUPORTS. 
 
EL PLA TRÍPLEX ha de donar resposta a 4 reptes: 
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com integrarem les tic el curs 
2020-21 en situació de 

presencialitat? 
 

➔ Els alumnes mitjans tindran un correu fedac (sempre acompanyat de 
l’autorització pertinent) 

➔ S’informarà a les famílies de com integren les eines Gsuite en el grup dels 
mitjans 

 

Quines eines Gsuite? 

 

TEMPORALITZACIÓ CONTINGUTS DIGITALS  

Competències: 

➔ DIGITAL:  
1. Dimensió instruments i aplicacions. 
2. Tractament de la informació i organització dels entorns de treball i 

d’aprenentatge. 
3. Comunicació interpersonal i col·laboració. 
4. Hàbits, civisme i identitat digital. 

➔ APRENDRE A APRENDRE  
➔ INICIATIVA I AUTONOMIA PERSONAL.  
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P3 

gmail, ús bàsic de les eines Gsuite 
(classroom, site, formularis, 

document de google, presentacions, 
calendari) 

35 % de continguts 
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I el meet?  

➔ S’oferiran entrevistes virtuals a les famílies que han de conciliar la vida 
familiar i laboral. 

➔  Acompanyament: assessorament online i tutorials d’ús de les diferents 
eines. 

 
 

 

Reunió inici de curs 

➔ Formadors mestres i alumnes: aprofitarem la reunió inici de curs per fer la 
primera microformació als pares.  

➔ Formulari: situació familiar respecte les noves tecnologies. 
 
 
 

Aprenentatge i servei 

➔ Els alumnes de P3 reben formació d’iniciació a l’ús del chromebook de la mà 
dels companys/es de cursos superiors (APS). (Si la situació sanitària ho 
permet) 

➔ A P1 i P2 seran els encarregats d’ensenyar com funciona la tauleta/ipad als 
companys/es d’EI. (Si la situació sanitària ho permet) 
 

 

Porfoli 

➔ Carpeta al Drive compartida de promoció amb un arbre de continguts: 
credencials de la família. 
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I si estem confinats?  
● Organització: 
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● Metodologia :  
○ Majoritàriament el treball que es farà des de casa serà individual degut a que els               

alumnes s'estan iniciant en competència digital.  
○ Es programen les tasques setmanalment, es presenten, es resolen possibles          

dubtes i es dóna un termini d’una setmana per presentar-les.  
○ La connexió no serà constant ja que entenem que tant famílies com alumnes no              

poden estar treballant les mateixes hores que es fan a l’escola.  
 

● L'avaluació: 
Els mestres faran un seguiment dels alumnes i es faran servir diferents eines: 

● Coavaluació alumne-companys-casa-escola. 
● També autoavaluació.  
● Formularis, rúbriques.  
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