
 

 

 
 

Projecte en col·laboració amb Fira de Barcelona i empreses de 

materials TIC per potenciar la comunicació entre centres i 

facilitar la presentació i el debat sobre les experiències 

positives en la implantació de les TIC per part dels centres 

educatius.  
 
En les exposicions es podran fer servir pissarres digitals interactives (SMART, 
mimio, InterWrite), lectors de documents, portàtils, i d’altres dispositius que 
cediran les empreses participants en Expodidàctica. 
 
Les pissarres digitals utilitzades seran dels tres tipus que ha contractat el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a l’octubre 2009. 
 
Espais 
 

Fira ha previst un espai de participació de 140 m2 que cedeix als centres 
realitzant una forta aposta per l’ús de les TIC com element integrat a l’aula 
(veure imatges de l’espai previst al final del document). 

 
 
Activitats 
 

Les activitats que es realitzaran en aquest espai són les presentacions 
que els centres escollits mostraran com a resultat del seu esforç en la 
integració de les TIC en el dia a dia del centre. Esperem comptar amb 
centres de tota Espanya. 
 
Aquestes presentacions es duran a terme gràcies a la participació dels 
professors que han format part de l’equip que ha realitzat l’experiència 
(poden participar, també, alumnes si el centre ho proposa). 
 
Les presentacions es realitzaran agrupades per àmbit educatiu. L’objectiu 
és el de mostrar múltiples possibilitats educatives d’aquestes eines 
independentment de l’àmbit en el qual s’apliquen. 
 
Seran sessions de 20 minuts i 10 minuts més per preguntes (això és 
flexible). Cas de necessitar més temps, hi haurà un espai per seguir 
tractant d’aclarir dubtes. En aquest espai també es disposarà d’algun 
ordinador. 



 

 

 
Es realitzaran paral·lelament unes jornades d’integració TIC durant dos dies 
distribuït en quatre sessions. 
 
Recursos 

L’espai disposarà de: 
− Una PDI de cada model (InterWrite, Mimio, Smart) 
− Almenys un ordinador portàtil per realitzar l’exposició. 
− Un lector de documents 
− Alguns portàtils per tal que puguin fer-los servir els assistents.  
− Software Windows XP o Vista (Linkat si algun centre ho necessita) 
− Software per la gestió de les PDI 
− Software de gestió de pantalles si ho demanen. 
− Connexió per vídeoconferencia amb les Jornades que se 

desenvoluparan en paral·lel. 
 

Participants 
En el espai AulaTAC, només poden participar de manera exclusiva i 
gratuïta els centres educatius a través dels professors i equips directius 
que han portat a terme l’experiència. 
Es faran de manera puntual alguna presentació de novetats tecnològiques 
que s’estiguin provant amb la col·laboració d’algun centre. 

 
A l’espera d’algunes modificacions sobre mobiliari i retolació, aquestes són 
unes imatges de l’àrea reservada en un lloc central d’ExpoDidáctica 
 
 
 
 

VEURE IMATGES DEL SALÓ EN LES SEGÜENTS PÀGINES 



 

 

      
  

 
 
 


