
FORMACIONS AGRUPADES I ÀTOMS FORMATIUS

2017/2018



Calendari - 1/9

2 3 4 5 6 7-8
9h Millores i novetats 10h Millores i novetats 11h Millores i novetats FORMACIONS AGRUPADES

13h Millores i novetats 15h Millores i novetats 13h Millores i novetats

A1 10h Horari:desdoblament A4 11h Batxillerat Internacional

d'una matèria A5 13h Sales i Inventari A7 9h Treball de recerca

A2 12h Dades personals LOPD A6 16h Recuperar notes A8 12h Substitucions ÀTOMS FORMATIUS

A3 15h Indicadors de llibres digitals

9 10 11 12 13 14-15
9h Millores i novetats 11h Millores i novetats

13h Millores i novetats 13h Millores i novetats

A9 10h Fitxa de l'alumne A12 9h Tutor Personal

A10 12h Memòria anual (D.O.C) A13 12h Enquestes

A11 15h Eines docents CF A14 15h Preavaluacions

16 17 18 19 20 21-22
10h Millores i novetats 11h Millores i novetats 9h Millores i novetats

15h Millores i novetats 13h Millores i novetats 13h Millores i novetats

A15 11h Formació del professorat A18 9h Programacions didàctiques A21 10h Arxius

A16 13h Avaluar extraescolars A19 12h Tests  autoavaluatius A22 12h Excel combinat 

A17 16h Eines docents Eso i Batx A20 15h AMPA amb Clickedu

23 24 25 26 27 28-29
10h Millores i novetats 9h Millores i novetats

15h Millores i novetats 13h Millores i novetats

A26 10h Recursos pedagògics (*)

A23 11h Incidències A27 12h App (*)

A24 13h Eines docents Inf - Prim

A25 16h Graelles

30 31 1 2 3 4-5
11h Millores i novetats

13h Millores i novetats

A29 9h Rebuts retornats

A30 12h Avaluació CF

A31 15h Treball amb equips

de permisos

Els àtoms marcats amb un (*) s'impartiran només en català. La resta poden ser susceptibles d'impartir-se en castellà en funció dels assistents.

A causa de les lleis vigents o d'altres circumstàncies, algunes formacions poden ser modificades.

 

Nivell avançat

Marketing / Comunicació

Secretaries

Rebuts – Serveis

Qualitat

Eines multimèdia i web

App

Formacions Agrupades Octubre 

"Millores i Novetats del curs"

Eines pedagògiques

Atenció a la diversitat

Avaluació

Escola Innovadora

Formació Contínua

Famílies

Organtizació de l'escola

FORMACIONS AGRUPADES I ÀTOMS FORMATIUS 2017/2018

OCTUBRE



Calendari - 2/9

30 31 1 2 3 4-5
10h Actes i resums d'avaluació FORMACIONS AGRUPADES

15h Actes i resums d'avaluació

A32 11h ISO 9001/2015

A33 13h Llistats ÀTOMS FORMATIUS

6 7 8 9 10 11-12
9h Actes i resums d'avaluació 10h Actes i resums d'avaluació 11h Actes i resums d'avaluació

13h Actes i resums d'avaluació 15h Actes i resums d'avaluació 13h Actes i resums d'avaluació

A6 11h Recuperar notes

de llibres digitals A17 11h Eines docents Eso i Batx A24 11h Eines docents Inf - Prim

A4 13h Batxillerat Internacional A15 13h Formació del professorat A25 13h Graelles

A5 16h Sales i Inventari A16 16h Avaluar extraescolars

13 14 15 16 17 18-19
9h Actes i resums d'avaluació 11h Actes i resums d'avaluació

13h Actes i resums d'avaluació 13h Actes i resums d'avaluació

A13 9h Enquestes A11 10h Eines docents CF

A14 12h Preavaluacions A9 12h Fitxa de l'alumne

A12 15h Tutor Personal A10 15h Memòria anual (D.O.C)

20 21 22 23 24 25-26
10h Actes i resums d'avaluació 11h Actes i resums d'avaluació 9h Actes i resums d'avaluació

15h Actes i resums d'avaluació 13h Actes i resums d'avaluació 13h Actes i resums d'avaluació

A8 9h Substitucions A26 12h Recursos pedagògics A30 9h Avaluació CF

A7 12h Treball de recerca A27 15h App A31 12h Treball amb equips

A2 15h Dades personals LOPD de permisos

27 28 29 30 1 2-3
10h Actes i resums d'avaluació 9h Actes i resums d'avaluació

15h Actes i resums d'avaluació 13h Actes i resums d'avaluació

A20 9h AMPA A22 10h Excel combinat 

A18 12h Programacions amb Clickedu

didàctiques (*) A21 13h Arxius

A19 15h Tests autoavaluatius A34 16h Atenció a la diversitat (*)

Els àtoms marcats amb un (*) s'impartiran només en català. La resta poden ser susceptibles d'impartir-se en castellà en funció dels assistents.

A causa de les lleis vigents o d'altres circumstàncies, algunes formacions poden ser modificades.

 

Nivell avançat

Marketing / Comunicació

Secretaries

Rebuts – Serveis

Qualitat

Eines multimèdia i web

App

Formacions Agrupades Novembre 

"Actes i Resums d'avaluació"

Eines pedagògiques

Atenció a la diversitat

Avaluació

Escola Innovadora

Formació Contínua

Famílies

Organtizació de l'escola

FORMACIONS AGRUPADES I ÀTOMS FORMATIUS 2017/2018

NOVEMBRE



Calendari - 3/9

27 28 29 30 1 2-3 FORMACIONS AGRUPADES

9h Instruments avaluació Primària

12h Ítems avaluatius Eso, Batx, CF

"Ítems avaluatius Eso, Batx, CF"

A9 10h Fitxa de l'alumne

A11 13h Eines docents CF ÀTOMS FORMATIUS

4 5 6 7 8 9-10
9h Ítems avaluatius Eso, Batx, CF 10h Instruments avaluació Primària

13h Instruments avaluació Primària 15h Ítems avaluatius Eso, Batx, CF

A25 11h Graelles A16 11h Avaluar extraescolars

A23 12h Incidències A17 13h Eines docents Eso i Batx

A24 16h Eines docents Inf - Prim A15 16h Formació del professorat

11 12 13 14 15 16-17
10h Instruments avaluació Primària 11h Ítems avaluatius Eso, Batx, CF 10h Ítems avaluatius Eso, Batx, CF

16h Ítems avaluatius Eso, Batx, CF 13h Instruments avaluació Primària 12h Instruments avaluació Primària

A19 9h Tests autoavaluatius

A20 12h AMPA A2 9h Dades personals LOPD (*) A12 13h Tutor Personal (*)

A18 15h Programacions A8 12h Substitucions

didàctiques A7 15h Treball de recerca

18 19 20 21 22 23-24
10h Ítems avaluatius Eso, Batx, CF 9h Instruments avaluació Primària

16h Instruments avaluació Primària 12h Ítems avaluatius Eso, Batx, CF

A27 9h App

A26 15h Recursos pedagògics A5 11h Sales i Inventari

A32 13h ISO 9001/2015

A33 15h Llistats

25 26 27 28 29 30-31

Els àtoms marcats amb un (*) s'impartiran només en català. La resta poden ser susceptibles d'impartir-se en castellà en funció dels assistents.

A causa de les lleis vigents o d'altres circumstàncies, algunes formacions poden ser modificades.

 

Nivell avançat

Marketing / Comunicació

Secretaries

Rebuts – Serveis

Qualitat

Eines multimèdia i web

App

Formacions Agrupades Desembre

"Instruments avaluació Primària"

Eines pedagògiques

Atenció a la diversitat

Avaluació

Escola Innovadora

Formació Contínua

Famílies

Organtizació de l'escola

FORMACIONS AGRUPADES I ÀTOMS FORMATIUS 2017/2018

DESEMBRE



Calendari - 4/9

1 2 3 4 5 6-7 FORMACIONS AGRUPADES

ÀTOMS FORMATIUS

8 9 10 11 12 13-14
10h Millores Nadal 10h Millores Nadal 9h Millores Nadal

16h Millores Nadal 16h Millores Nadal 15h Millores Nadal

A18 9h Programacions

didàctiques A7 9h Treball de recerca A9 10h Fitxa de l'alumne

A19 12h Tests autoavaluatius A8 12h Substitucions A11 12h Eines docents CF (*)

A20 15h AMPA A14 15h Preavaluacions (*)

15 16 17 18 19 20-21
9h Millores Nadal 9h Millores Nadal

16h Millores Nadal 16h Millores Nadal

A26 10h Recursos pedagògics

A27 12h App A29 10h Rebuts retornats

A2 12h Dades personals LOPD

A3 15h Indicadors

22 23 24 25 26 27-28
10h Millores Nadal 10h Millores Nadal 10h Millores Nadal

15h Millores Nadal 15h Millores Nadal 15h Millores Nadal

A23 11h Incidències A15 11h Formació del professorat (*) A12 9h Tutor Personal

A24 13h Eines docents Inf - Prim A16 13h Avaluar extraescolars A13 12h Enquestes

A25 16h Graelles A17 16h Eines docents Eso i Batx

29 30 31 1 2 3-4
10h Millores Nadal

15h Millores Nadal

A34 11h Atenció a la diversitat

A5 13h Sales i Inventari

A6 16h Recuperar notes

de llibres digitals (*)

Els àtoms marcats amb un (*) s'impartiran només en català. La resta poden ser susceptibles d'impartir-se en castellà en funció dels assistents.

A causa de les lleis vigents o d'altres circumstàncies, algunes formacions poden ser modificades.

 

Qualitat

Eines multimèdia i web

App

Nivell avançat

Formació Contínua

Famílies

Organtizació de l'escola

Marketing / Comunicació

Secretaries

Rebuts – Serveis

Formacions Agrupades Gener

"Millores Nadal"

Eines pedagògiques

Atenció a la diversitat

Avaluació

Escola Innovadora

FORMACIONS AGRUPADES I ÀTOMS FORMATIUS 2017/2018

GENER



Calendari - 5/9

29 30 31 1 2 3-4 FORMACIONS AGRUPADES

10h Repàs LOEM Eso + Proj i Rúbri

16h Projectes i Rúbriques

A20 9h AMPA (*) "Projectes i Rúbriques"

A18 12h Programacions

didàctiques ÀTOMS FORMATIUS

A19 15h Tests autoavaluatius

5 6 7 8 9 10-11
10h Projectes i Rúbriques 10h Repàs LOEM Eso + Proj i Rúbri 9h Projectes i Rúbriques

16h Repàs LOEM Eso + Proj i Rúbri 16h Projectes i Rúbriques 15h Repàs LOEM Eso + Proj i Rúbri

A33 9h Llistats (*) A8 9h Substitucions A22 10h Excel combinat 

A11 12h Avaluació CF A7 12h Treball de recerca amb Clickedu

A32 15h ISO 9001/2015 A2 15h Dades personals LOPD A34 12h Atenció a la diversitat

12 13 14 15 16 17-18
10h Repàs LOEM Eso + Proj i Rúbri 9h Projectes i Rúbriques

16h Projectes i Rúbriques 15h Repàs LOEM Eso + Proj i Rúbri

A13 9h Enquestes A29 11h Rebuts retornats

A31 12h Treball amb equips A4 13h Batxillerat Internacional (*)

de permisos A5 16h Sales i Inventari

A12 15h Tutor Personal

19 20 21 22 23 24-25
9h Repàs LOEM Eso + Proj i Rúbri 9h Projectes i Rúbriques 10h Repàs LOEM Eso + Proj i Rúbri

16h Projectes i Rúbriques 16h Repàs LOEM Eso + Proj i Rúbri 16h Projectes i Rúbriques

A11 10h Eines docents CF A24 11h Eines docents Inf - Prim

A26 12h Recursos pedagògics A9 12h Fitxa de l'alumne A25 13h Graelles

A27 15h App A21 15h Arxius (*)

26 27 28 1 2 3-4
10h Projectes i Rúbriques

15h Repàs LOEM Eso + Proj i Rúbri

A17 11h Eines docents Eso i Batx

A15 13h Formació del professorat

A16 16h Avaluar extraescolars

Els àtoms marcats amb un (*) s'impartiran només en català. La resta poden ser susceptibles d'impartir-se en castellà en funció dels assistents.

A causa de les lleis vigents o d'altres circumstàncies, algunes formacions poden ser modificades.

 

Qualitat

Eines multimèdia i web

App

Nivell avançat

Formació Contínua

Famílies

Organtizació de l'escola

Marketing / Comunicació

Secretaries

Rebuts – Serveis

Formacions Agrupades Febrer

"Configuració LOEM i ESO - Projectes i Rúbriques"

Eines pedagògiques

Atenció a la diversitat

Avaluació

Escola Innovadora

FORMACIONS AGRUPADES I ÀTOMS FORMATIUS 2017/2018

FEBRER



Calendari - 6/9

26 27 28 1 2 3-4 FORMACIONS AGRUPADES

10h Preinscripcions

15h Preinscripcions

A13 9h Enquestes ÀTOMS FORMATIUS

A12 13h Tutor Personal

A33 16h Llistats

5 6 7 8 9 10-11
10h Preinscripcions 10h Preinscripcions 9h Preinscripcions

16h Preinscripcions 16h Preinscripcions 15h Preinscripcions

A19 9h Tests autoavaluatius (*) A27 9h App

A20 12h AMPA A26 15h Recursos pedagògics A4 10h Batxillerat Internacional

A18 15h Programacions A5 13h Sales i Inventari

didàctiques

12 13 14 15 16 17-18
9h Preinscripcions 10h Preinscripcions

16h Preinscripcions 15h Preinscripcions

A30 10h Avaluació CF A16 11h Avaluar extraescolars

A32 12h ISO 9001/2015 (*) A17 13h Eines docents Eso i Batx (*)

A33 15h Llistats A15 16h Formació del professorat

19 20 21 22 23 24-25
10h Preinscripcions 9h Preinscripcions 9h Preinscripcions

16h Preinscripcions 15h Preinscripcions 15h Preinscripcions

A2 9h Dades personals LOPD A25 11h Graelles (*) A9 10h Fitxa de l'alumne

A8 12h Substitucions (*) A23 12h Incidències A11 13h Eines docents CF

A7 15h Treball de recerca A24 16h Eines docents Inf - Prim

26 27 28 29 30 1-2

Els àtoms marcats amb un (*) s'impartiran només en català. La resta poden ser susceptibles d'impartir-se en castellà en funció dels assistents.

A causa de les lleis vigents o d'altres circumstàncies, algunes formacions poden ser modificades.

 

Nivell avançat

Marketing / Comunicació

Secretaries

Rebuts – Serveis

Qualitat

Eines multimèdia i web

App

Formacions Agrupades Març

"Preinscripcions"

Eines pedagògiques

Atenció a la diversitat

Avaluació

Escola Innovadora

Formació Contínua

Famílies

Organtizació de l'escola

FORMACIONS AGRUPADES I ÀTOMS FORMATIUS 2017/2018

MARÇ



Calendari - 7/9

2 3 4 5 6 7-8 FORMACIONS AGRUPADES

9h Millores Setmana Santa 10h Millores Setmana Santa

15h Millores Setmana Santa 16h Millores Setmana Santa

A15 11h Formació del professorat A7 9h Treball de recerca ÀTOMS FORMATIUS

A16 13h Avaluar extraescolars (*) A8 12h Substitucions

A17 16h Eines docents Eso i Batx A14 15h Preavaluacions

9 10 11 12 13 14-15
10h Millores Setmana Santa 9h Millores Setmana Santa 9h Millores Setmana Santa

15h Millores Setmana Santa 16h Millores Setmana Santa 15h Millores Setmana Santa

A12 9h Tutor Personal A9 10h Fitxa de l'alumne (*)

A13 12h Enquestes A11 12h Eines docents CF A26 10h Recursos pedagògics

A22 16h Excel combinat A31 15h Treball amb equips A27 12h App

amb Clickedu (*) de permisos

16 17 18 19 20 21-22
10h Millores Setmana Santa 9h Millores Setmana Santa

16h Millores Setmana Santa 15h Millores Setmana Santa

A18 9h Programacions

didàctiques A21 10h Arxius

A19 12h Tests autoavaluatius A30 12h Avaluació CF

A20 15h AMPA A4 16h Batxillerat Internacional

23 24 25 26 27 28-29
9h Millores Setmana Santa 10h Millores Setmana Santa 9h Millores Setmana Santa

16h Millores Setmana Santa 15h Millores Setmana Santa 15h Millores Setmana Santa

A29 10h Rebuts retornats A23 11h Incidències A34 11h Atenció a la diversitat

A2 12h Dades personals LOPD A24 13h Eines docents Inf - Prim A5 13h Sales i Inventari

A3 15h Indicadors (*) A25 16h Graelles

30 1 2 3 4 5-6

Els àtoms marcats amb un (*) s'impartiran només en català. La resta poden ser susceptibles d'impartir-se en castellà en funció dels assistents.

A causa de les lleis vigents o d'altres circumstàncies, algunes formacions poden ser modificades.

 

Nivell avançat

Marketing / Comunicació

Secretaries

Rebuts – Serveis

Qualitat

Eines multimèdia i web

App

Formacions Agrupades Abril

"Millores Setmana Santa"

Eines pedagògiques

Atenció a la diversitat

Avaluació

Escola Innovadora

Formació Contínua

Famílies

Organtizació de l'escola

FORMACIONS AGRUPADES I ÀTOMS FORMATIUS 2017/2018

ABRIL



Calendari - 8/9

30 1 2 3 4 5-6 FORMACIONS AGRUPADES

10h Documentació oficial

16h Documentació oficial

A33 9h Llistats ÀTOMS FORMATIUS

A30 12h Avaluació CF

A32 15h ISO 9001/2015

7 8 9 10 11 12-13
9h Documentació oficial 9h Documentació oficial 9h Documentació oficial

16h Documentació oficial 15h Documentació oficial 16h Documentació oficial

A22 10hExcel combinat amb Clickedu

A34 12h Atenció a la diversitat A29 11h Rebuts retornats A27 10h App

A4 13h Batxillerat Internacional A26 12h Recursos pedagògics

A5 16h Sales i Inventari

14 15 16 17 18 19-20
10h Documentació oficial 10h Documentació oficial

16h Documentació oficial 16h Documentació oficial

A13 9h Enquestes

A8 9h Substitucions A31 12h Treball amb equips

A7 12h Treball de recerca de permisos

A2 15h Dades personals LOPD A12 15h Tutor Personal

21 22 23 24 25 26-27
10h Documentació oficial 9h Documentació oficial 10h Documentació oficial

13h Documentació oficial 16h Documentació oficial 15h Documentació oficial

A20 9h AMPA

A18 12h Programacions A24 11h Eines docents Inf - Prim (*) A23 11h Incidències (*)

didàctiques A25 13h Graelles A6 13h Recuperar notes

A19 15h Tests autoavaluatius A3 15h Indicadors de llibres digitals

28 29 30 31 1 2-3
9h Documentació oficial 10h Documentació oficial

16h Documentació oficial 15h Documentació oficial

A11 10h Eines docents CF A17 11h Eines docents Eso i Batx

A21 12h Arxius A15 13h Formació del professorat

A9 15h Fitxa de l'alumne A16 16h Avaluar extraescolars

Els àtoms marcats amb un (*) s'impartiran només en català. La resta poden ser susceptibles d'impartir-se en castellà en funció dels assistents.

A causa de les lleis vigents o d'altres circumstàncies, algunes formacions poden ser modificades.

 

Nivell avançat

Marketing / Comunicació

Secretaries

Rebuts – Serveis

Qualitat

Eines multimèdia i web

App

Formacions Agrupades Maig

"Documentació oficial"

Eines pedagògiques

Atenció a la diversitat

Avaluació

Escola Innovadora

Formació Contínua

Famílies

Organtizació de l'escola

FORMACIONS AGRUPADES I ÀTOMS FORMATIUS 2017/2018

MAIG



Calendari - 9/9

28 29 30 31 1 2-3 FORMACIONS AGRUPADES

ÀTOMS FORMATIUS

4 5 6 7 8 9-10
10h Traspàs de curs 10h Traspàs de curs 10h Traspàs de curs

16h Traspàs de curs 16h Traspàs de curs 13h Traspàs de curs

A1 9h Horari:desdoblament A18 9h Programacions

d'una matèria (*) didàctiques A7 9h Treball de recerca

A6 12h Recuperar notes llibres digitals A19 12h Tests autoavaluatius A8 12h Substitucions

A10 15h Memòria anual (D.O.C) A20 15h AMPA

11 12 13 14 15 16-17
9h Traspàs de curs 10h Traspàs de curs

16h Traspàs de curs 15h Traspàs de curs

A9 10h Fitxa de l'alumne

A11 12h Eines docents CF A26 10h Recursos pedagògics

A31 15h Treball amb equips A27 12h App

de permisos (*) A4 16h Batxillerat Internacional

18 19 20 21 22 23-24
10h Traspàs de curs 9h Traspàs de curs 10h Traspàs de curs

15h Traspàs de curs 16h Traspàs de curs 15h Traspàs de curs

A15 11h Formació del professorat A29 10h Rebuts retornats (*) A23 11h Incidències

A16 13h Avaluar extraescolars A2 12h Dades personals LOPD A24 13h Eines docents Inf - Prim

A17 11h Eines docents Eso i Batx A3 15h Indicadors

25 26 27 28 29 30-1
10h Traspàs de curs 10h Traspàs de curs

15h Traspàs de curs 15h Traspàs de curs

A12 9h Tutor Personal

A34 11h Atenció a la diversitat A13 12h Enquestes

A5 13h Sales i Inventari (*) A22 16h Excel combinat 

A25 16h Graelles amb Clickedu

Els àtoms marcats amb un (*) s'impartiran només en català. La resta poden ser susceptibles d'impartir-se en castellà en funció dels assistents.

A causa de les lleis vigents o d'altres circumstàncies, algunes formacions poden ser modificades.

 

Nivell avançat

Marketing / Comunicació

Secretaries

Rebuts – Serveis

Qualitat

Eines multimèdia i web

App

Formacions Agrupades Juny

"Traspàs de curs"

Eines pedagògiques

Atenció a la diversitat

Avaluació

Escola Innovadora

Formació Contínua

Famílies

Organtizació de l'escola

FORMACIONS AGRUPADES I ÀTOMS FORMATIUS 2017/2018

JUNY



FORMACIONS AGRUPADES 2017/2018 Programació - 1/6

OCTUBRE 

NOVEMBRE GENER

DESEMBRE FEBRER

Millores i novetats del curs

Com cada any, a l’inici de curs incorporem les millores a la plataforma per 

tal que les pugueu gaudir al vostre Clickedu al llarg de l’any. Aquestes, que 

s’incorporaran al setembre, s’han construït a través de les propostes que 

heu plantejat els centres. Enguany han guanyat per golejada el Treball per 

Projectes i l’Avaluació per Rúbriques, així que hem apostat per introduir 

aquestes dues funcionalitats com a millores. No espereu més per 

esprémer-les al màxim!

Actes i resum d'avaluació

En aquesta formació descobrireu tot l’univers de les avaluacions a 

Clickedu. Tenint en compte les dues funcions principals que agilitzen el 

procés, centralitzant la gestió en una sola pantalla: el resum de notes 

(també anomenat “llençol”), que us mostra totes les notes dels alumnes i 

us permet realitzar modificacions; i l’escriptura de l’acta d’avaluació, on 

també podeu modificar notes, afegir observacions, i sobretot, a l’avaluació 

final, informar sobre la promoció de curs dels alumnes.

Instruments d'avaluació LOEM (Primària)

Durant el curs 2016-2017 es va implementar la llei LOEM a les escoles de 

Primària de Catalunya. Recuperarem part de les formacions que vam fer 

per revisar com cal configurar els Instruments d'Avaluació. Recordeu que 

aquests instruments representen les notes parcials (exàmens, treballs, 

exercicis, exposicions...) que el docent va introduint al llarg del trimestre. 

Us explicarem com aprofitar els instruments que ja havíeu utilitzat en 

cursos anteriors i com crear-ne de nous.

Ítems avaluatius (ESO, Batxillerat i CF)

Els ítems avaluatius representen els diferents aspectes que un docent té 

en compte per avaluar els seus alumnes, com per exemple, exàmens, 

treballs, l’actitud mostrada a classe, etc. Aquests ítems també es poden 

vincular amb els diferents paràmetres d'assistència (deures, pissarra, 

expulsions de classe, participació activa...), de manera que el docent tindrà 

més criteris per poder avaluar-los. Podreu crear la vostra llibreta de notes 

virtual dins de Clickedu!

Millores de Nadal

Una de les nostres motivacions és millorar per tal que Clickedu segueixi 

evolucionant contínuament i oferir-vos el millor servei en cada moment. 

Aquesta voluntat es reflecteix en  cada un dels tres paquets de millores 

que incorporem durant l’any. En aquesta formació us explicarem les 

millores de Nadal.

Configuració LOEM ESO + Configuració Projectes i rúbriques

Formació agrupada de repàs sobre les configuracions que s'han anat 

realitzant durant la primera part del curs sobre l'aplicació a Catalunya de la 

LOEM a l'ESO, i sobre el Treball per projectes i l’Avaluació amb rúbriques. 

A la vegada, posarem en comú les configuracions que heu fet els centres i 

de quina forma heu adaptat aquests nous mòduls a les vostres necessitats 

pedagògiques.
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Configuració Projectes i Rúbriques

Formació agrupada sobre el "Treball per projectes" i l' "Avaluació amb 

rúbriques". A la vegada, posarem en comú les configuracions que heu fet 

els centres i de quina forma heu adaptat aquests nous mòduls a les vostres 

necessitats pedagògiques.

Preinscripcions

El mòdul de "Preinscripcions" proporciona l’opció de configurar un sistema 

que permet els usuaris inscriure’s a la plataforma. Aquest procés es 

realitza des d’un enllaç que dóna accés a una web, l’aspecte extern de la 

qual es pot dissenyar des d’aquest mateix mòdul. També podeu 

preinscriure vosaltres mateixos els alumnes a la plataforma en aquest 

mòdul, així com facturar una quota de reserva de plaça, fer enviaments 

Millores Setmana Santa

Una de les nostres motivacions és millorar per tal que Clickedu segueixi 

evolucionant contínuament i oferir-vos el millor servei en cada moment. 

Aquesta voluntat es reflecteix en  cada un dels tres paquets de millores 

que incorporem durant l’any. En aquesta formació us explicarem les 

millores de Setmana Santa.

Documentació Oficial

L'objectiu principal d'aquesta formació agrupada és explicar com s'ha de 

generar la documentació oficial, quines són les principals configuracions 

que cal tenir en compte i quins camps s'han d'informar necessàriament. Es 

consideraran molts aspectes, com per exemple quina informació de les 

actes finals anirà als expedients o als historials acadèmics. A la vegada, es 

farà un repàs de com calen informar les dates que ens demana aquest 

Traspàs de curs

En aquesta formació tractarem tot el procés de traspàs de curs, tot allò 

que us cal saber per configurar la vostra plataforma de cara el curs 

següent, i sobretot aquells processos que es poden automatitzar. Per 

exemple, no us caldrà tornar a editar les matèries, ni introduir els usuaris, 

però sí que haureu de determinar quins professors canvien de matèries o 

de tutoria. També podreu traspassar automàticament les configuracions 

de rebuts, menjador, extraescolars, dies festius...
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EINES PEDAGÒGIQUES

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

AVALUACIÓ

Treball de recerca de Batxillerat

Des de Clickedu podeu configurar el Treball de recerca (TR) que els alumnes han 

de realitzar durant el Batxillerat. Podeu crear els treballs dels diferents alumnes, 

assignar-li els tutors, fer-ne diferents valoracions, establir una data d'entrega, 

convocar el tribunal i avaluar-lo. El mòdul per gestionar el TR es pot dividir en 

dues parts: la que permet administrar-lo; i la que permet fer-ne el seguiment. 

Una eina més per ajudar-vos en la vostra acció educativa!

Eines docents per Cicles Formatius

Us presentarem un seguit d’eines que podreu utilitzar amb els alumnes assignats 

a les vostres Unitats Formatives, com per exemple, els tests autoavaluatius, els 

treballs en línia, recomanacions o xats amb el docent per potenciar el treball dins 

dels cicles formatius que oferiu. Cada una d'aquestes eines us ajudaran a avaluar 

d'una manera més amplia i amb un major nivell d'aprofundiment.  Us hi esperem!

Eines docents per ESO i Batxillerat

Potser podríem convenir que els adolescents tenen l’obligació de ser inquiets. I 

potser també estaríem d’acord que l’escola ha de contribuir decisivament a 

preparar-los per una societat que els exigirà el millor d’ells mateixos. No s’hi val a 

badar, doncs, per combinar ambdues assercions! En aquest àtom us explicarem 

alguns recursos que podreu desplegar per mantenir-los ben desperts mentre 

s’executa aquest fantàstic procés de l’ensenyament-aprenentatge!

Eines docents per a Infantil i Primària

Els docents necessiteu molts recursos per a transmetre el vostre coneixement als 

alumnes, ajudar-los a desenvolupar un pensament crític i aconseguir que siguin 

cada vegada més autònoms. L’etapa d'Infantil i Primària abraça edats diferents i a 

Clickedu hi trobareu diversitat d’eines que podreu adaptar al nivell dels alumnes; 

estem segurs que us seran de gran ajuda. Apunteu-vos a aquest àtom i mirarem 

de sorprendre-us amb noves idees!

Treball amb equips de permisos (permisos, comunicació, calendari, arxius)

Un centre escolar exigeix que es duguin a terme multitud de tasques que heu de 

planificar i organitzar per garantir-ne un bon funcionament. És imprescindible que 

tots els equips educatius tinguin una bona coordinació i treballin al voltant dels 

mateixos objectius envers la plataforma. En aquest àtom parlarem de la gestió 

dels diferents equips i càrrecs, que considerem important per agilitar i facilitar les 

accions a realitzar amb Clickedu.

El tutor personal d'un alumne

Clickedu us proposa diferents alternatives de tutela pels vostres alumnes. A més 

del tutor de classe (tutor administratiu), cada alumne pot tenir assignat un tutor o 

preceptor per fer-li un acompanyament més personalitzat, adaptat a les seves 

necessitats educatives. Podran fer-se entrevistes, seguiments de les intervencions 

del DOIP (equip psicopedagògic) ... Tot això per millorar la qualitat educativa del 

vostre centre!

Atenció a la diversitat

Pensant en la realitat social que avui en dia es viu hi ha en els centres escolars, 

amb aquest àtom, us volem oferir recursos i orientació sobre com la plataforma 

us pot ajudar a tractar la diversitat a les aules. Actualment els docents heu de fer 

front a alumnes amb capacitats i necessitats diferents. Gràcies a aquesta 

formació descobrireu com Clickedu us servirà de suport per atendre tot el vostre 

alumnat i us permetrà ajudar-lo d’una manera més significativa.

Batxillerat Internacional

Si el vostre centre ofereix estudis internacionals, Clickedu us pot ajudar a 

gestionar-ho. Amb aquest mòdul podreu configurar els estudis internacionals en 

diferents etapes i podreu avaluar qualitativament i quantitativa als vostres 

alumnes. L'ampliació de l'oferta formativa del vostre centre hi té cabuda a la 

nostra plataforma!
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FORMACIÓ CONTÍNUA

ORGANITZACIÓ ESCOLA

Preavaluacions: avaluar a mig trimestre

Sovint volem informar els alumnes i els seus pares sobre l’evolució del curs 

durant el trimestre. Una eina molt útil és donar un informe a mitja avaluació. 

Clickedu us permetrà fer dos tipus d'informes, un totalment qualitatiu, i un altre 

quantitatiu, talment com un butlletí trimestral. Animeu-vos a explorar més 

recursos pedagògics dins de Clickedu!

Com fer exàmens on-line (tests autoevaluatius)

Arriba l’avaluació i esteu corregint exàmens fins a la matinada? Us agradaria 

utilitzar els tests com a eina però no sabeu com treure'n el màxim rendiment? En 

aquest àtom us explicarem com utilitzar els tests autoavaluatius de la forma més 

eficaç, independentment de l’etapa en què estigueu. Apreneu com fer exàmens 

on-line!

L'avaluació dels cicles formatius

Per a tots aquells centres que oferiu Cicles Formatius, aquest àtom us ajudarà a 

realitzar l'avaluació de la unitat formativa, del mòdul i del cicle. S'explicaran totes 

les configuracions necessàries i com cal assignar els docents de cada una de les 

unitats formatives, dels mòduls i dels cicles. Tot un repàs per avaluar els Cicles 

Formatius!

Programacions didàctiques de les matèries

L’objectiu d’aquest àtom és explicar-vos com introduir els Excel de programacions 

a Clickedu d’una forma fàcil i ràpida. Us detallarem com repassar les 

configuracions, com parametritzar-ne els continguts i les opcions de visualització. 

També veurem com compartir-les entre docents o canviar dates de les sessions. 

Una bona forma d'adonar-nos que aquesta operació no és tan complicada!

Recursos pedagògics: la biblioteca virtual

Clickedu disposa d'una carpeta de recursos que serveix com a repositori comú de 

continguts del centre. El personal docent pot crear-ne, compartir-lo i ampliar-lo 

amb la resta de companys, ja que qualsevol docent pot veure els continguts. 

Aquests recursos es poden utilitzar a l'hora de generar les programacions 

didàctiques d'una matèria. És la biblioteca de recursos virtuals que tots els 

docents comparteixen!

Horari: desdoblament d'una matèria

Quan hem de desdoblar una matèria en el nostre horari, sovint ens apareix la 

matèria duplicada o triplicada, o bé ens trobem amb altres tipus d'errades. Amb 

aquest àtom aprendrem a planificar correctament l'horari d'aquestes matèries 

que es desdoblen en algunes ocasions. El docent només posarà notes i passarà 

llista en una mateixa matèria!

Substitucions entre docents

Si teniu professors que falten o estaran absents durant uns dies, a Clickedu hi ha 

una eina molt útil per marcar aquestes absències i les corresponents 

substitucions. Us explicarem com configurar aquest apartat i comprovar que tot 

estigui correctament disposat. No desaprofiteu l'oportunitat d’explotar una 

potent funcionalitat de la plataforma!
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SECRETARIES

SERVEIS

MARKETING / COMUNICACIÓ

Fitxa de l'alumne: informació completa

La fitxa de l'alumne és una de les pantalles més importants de Clickedu! S'hi recull 

tota la informació de cada un dels nostres alumnes. Des de l’assistència diària, les 

notes parcials que els docents fan visibles als pares, les notes trimestrals, l'horari, 

les dades personals.... Un munt d'informació de l'alumne que es va acumulant 

curs rere curs. Recentment, també s'hi ha afegit la informació del mòdul de 

comportament, amb les sancions i els mèrits de l’alumne.

Formació contínua del professorat

El claustre de professors també s'ha d'anar formant contínuament. Aprendre 

nous plantejaments pedagògics, obtenir nous recursos per l'aula, compartir 

experiències i conèixer noves realitats forma part del dia a dia del docent. 

Clickedu permet gestionar les formacions que els professorat pot sol·licitar. La 

direcció del centre podrà validar la formació i els assistents podran valorar-la. 

Professors ben formats són garantia d'una millor qualitat educativa!

AMPA, pares i mares a l'escola

Teniu membres de l’AMPA que volen utilitzar Clickedu? No sabeu quines 

possibilitats poden aprofitar de la plataforma? Doncs en aquesta formació us 

explicarem què poden fer aquests representants de les famílies, com ara 

l’administració de certs apartats del web o la gestió d’algunes funcionalitats 

d’extraescolars.

Dades personals i LOPD

Coneixeu la definició de “Dades personals” que fa l’LOPD? Aprofiteu les eines que 

Clickedu posa al vostre abast per complir amb aquesta llei, una de les més 

restrictives del món occidental. Apunteu-vos a aquest àtom i, acompanyats d’un 

expert advocat i consultor de Quantras, analitzarem aquelles situacions de 

possible dubte sobre com cal procedir en la gestió diària de dades, no només dels 

alumnes, sinó també de les famílies o del personal de l’escola.

Memòria anual del centre (D.O.C.)

Any rere any l'Administració us demana als centres el Document d'Organització 

del Centre, és a dir, la memòria de dades anuals. Clickedu us ajuda a fer part 

d'aquest document, sempre i quant en tingueu tots els camps necessaris ben 

informats. Amb aquest àtom aprendreu quines dades són imprescindibles per 

poder obtenir aquesta memòria anual.

Treure suc de les graelles

Si et penses que ja ho havies vist tot sobre la modificació massiva de dades, 

sorprèn-te i vine a aquest àtom que hem preparat per a usuaris que coneixeu la 

plataforma!

Llistats i més llistats!

Quants alumnes d’ESO es quedaran al menjador el mes vinent? Quants de 

primària fan bàsquet? Podem fer carnets per a l’autocar quan marxin d’excursió 

els més petits? Les escoles treballeu amb molta informació i sovint és difícil 

gestionar-la tota, si no està correctament organitzada i classificada. En aquest 

àtom podreu aprendre a generar els vostres propis informes i a personalitzar els 

llistats. No us el podeu perdre!

Avaluació de les extraescolars

Estem molt contents de presentar-vos la gran novetat d'un dels nostres mòduls 

de serveis, el d'extraescolars. A partir d'ara els monitors de les activitats podran 

avaluar- les i configurar-les, igual que un professor fa amb les seves matèries. No 

espereu més per conèixer aquesta nova metodologia, i la resta de novetats que 

presenta aquest mòdul!
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QUALITAT Eines multimèdia i web

APP

NIVELL AVANÇAT

Rebuts retornats

Una part molt important de la gestió dels centres recau sobre l’administració 

econòmica. En aquest àtom formatiu volem proporcionar-vos els recursos 

necessaris per solucionar diverses situacions que poden succeir a l’hora de 

gestionar els rebuts retornats. També us ajudarem a tenir un major control, per 

exemple, dels impagats, les reclamacions o les comissions, àrees que, en el 

context social en què ens trobem, han pres, desafortunadament, protagonisme.

Indicadors de dades estadístiques

Lideratge i dades estadístiques. Fem ús dels indicadors per ajudar a escatir si els 

resultats del nostre projecte educatiu són els previstos. Podem detectar els 

nostres punts més forts i les hipotètiques amenaces. El lideratge comença aquí!

Sales i inventari del nostre equipament

Traieu tot el suc possible al vostre equipament escolar fent servir aquest apartat, 

que us resultarà de gran utilitat per controlar els espais i el material, i també per 

tenir un control de l’ocupació i l’ús de les sales... Després d’aquest àtom formatiu 

de Clickedu, mai més un laboratori quedarà infrautilitzat!

Enquestes per a tothom!

Si voleu augmentar la fidelitat dels vostres clients i, alhora, el grau de satisfacció, 

podeu utilitzar el mòdul d’enquestes. Aquesta funcionalitat de Clickedu us 

permetrà crear enquestes de qualitat percebuda, de satisfacció, etc. per als 

alumnes, per al professorat, per al personal administratiu i per a les famílies. Amb 

els resultats podreu determinar els plans d’acció més idonis, en cada moment. 

Podem comptar amb vosaltres en aquest àtom?
Arxius i documents

La implantació d’eines orientades a les polítiques de Qualitat i Excel·lència és un 

repte que requereix una inevitable reflexió, debat i planificació prèvia. És evident 

que la implantació d’un nou sistema ha de caracteritzar-se per la permeabilitat, 

mentre que és necessari integrar, amb la voluntat de rendibilitzar-lo, tot el capital 

informatiu acumulat. Clickedu us permet diverses opcions d’organització de la 

documentació i aplicar circuits de validació dels arxius; voleu saber-ne més?

ISO 9001/2015

Està Clickedu actualitzat per afrontar els canvis de la nova norma ISO 9001:2015? 

Què hem de tenir en compte en l’estructura dels nostres documents? Fins quan 

hi ha temps de fer canvis? En aquest àtom us farem una petita introducció als 

canvis més importants de la nova norma per tal que estigueu actualitzats al 

100%.

Recuperar les notes dels llibres digitals

La recuperació de notes dels llibres digitals des de Clickedu és fàcil i ràpida. Us 

expliquem com vincular llibres amb les seves matèries, la configuració de la nota 

per part del docent, la prèvia creació d’ítems i la recuperació final de la nota. 

Apreneu com relacionar les notes dels llibres amb les matèries per avaluar de 

forma més eficient!

App: l'aplicació per mòbils i tauletes

Cansats que les famílies s'organitzin via Whatsapp? Si creieu que és hora 

d'endreçar les comunicacions del centre fent un ús excel·lent i segur dels 

dispositius mòbils, aquest àtom us truca a la porta!

Excel combinat amb Clickedu

Hi ha molts racons de Clickedu que permeten fer importacions i exportacions 

utilitzant "Excel". Farem una recerca d'aquests indrets: còpia de la base de dades; 

importacions i exportacions de dades, continguts pedagògics o ítems avaluatius; 

contactes a l'apartat de comunicació... Aquest àtom està pensat, sobretot, per als 

responsables TIC amb bons coneixements informàtics que volen aprofundir i 

treure més rendiment de la plataforma Clickedu.


