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Patronat de la Fundació:

El Patronat de Tr@ms està conformat per 8
entitats de gran prestigi i tradició a l’àmbit
educatiu, però sobretot amb caràcter pioner en la
innovació educativa.
En total, el Patronat de Tr@ms resta conformat
per una comunitat de més de 16 línies educatives
amb més de 500 professors/es i 7.000 alumnes.
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Presentació
S’han consolidat els projectes intercentres portats a
terme des d’altres cursos, millorant la seva efectivitat
en els resultats i complementant els continguts
curriculars. A més s’han iniciat accions col·laboratives
en nous àmbits tecnològics com l’edició del vídeo
digital.
Per tal d’habilitar eines de treball i
comunicació per als professors/es, s’han fet
esforços dirigits a l’adquisició i millora de la
nostra Intranet corporativa.
Amb l’objectiu de mostrar el nostre projecte a la
comunitat educativa, hem participat en l’entorn de
congressos importants a l’àmbit educatiu, a més s’han
establert col·laboracions amb professionals, centres i
entitats relacionades amb les noves tecnologies i
l’educació.
La celebració de la V Jornada de Tr@ms va propiciar el
desenvolupament de tallers formatius especialitzats
per al professorat i la difusió de les activitats
específiques de la nostra fundació.
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Projectes Intercentres
Contes-net

Cicle Inicial—Educació Primària
Aquest projecte pretén la iniciació en l’ús d’un
processador de text i un programa de dibuix,
combinant aquest aprenentatge amb un
treball
cooperatiu interescolar, en la creació d’un conte digital.
Els diferents nusos impresos es podien observar als
suros de les aules o als passadissos de totes les
escoles.
El projecte es va desenvolupar
seguint les previsions temporals i
de contingut, amb una valoració
final molt positiva.
Els resultats del conte es van publicar a la pàgina web
de la fundació i de les escoles.
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Projectes Intercentres
Cm-Correu

Cicle Mitjà—Educació Primària
Considerem cicle mitjà, com el nivell adequat per introduir l’ús
del correu electrònic de Fundació Tr@ms.
Els alumnes dels diferents centres
s’intercanvien diverses trameses, com
per exemple la presentació de la classe i
l’entorn geogràfic, una felicitació de nadal
o la mostra de diades especials amb
activitats educatives.
Enguany, per primer cop, el projecte va culminar amb una
trobada presencial entre els alumnes participants d’alguns dels
centres col·laboradors.

Aprofitant un esdeveniment cultural, els alumnes van poder
conèixer en persona aquells companys amb els quals s’havien
comunicat de manera virtual. Mitjançant el projecte s’ha
possibilitat el coneixement de les funcions del correu electrònic
escolar com el format de missatges, adjunció de documents,
correcció dels textos o la creació d’agenda de grups de
destinataris.
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Projectes Intercentres
Little Contes
Cicle Superior / 1r cicle d’ESO.
El projecte ha evolucionat cap a la creació d’històries multimèdia
que utilitzen recursos d’edició d’àudio (enregistrament de la
veu) així com creació i edició d’imatge combinant-ho amb
l’aprenentatge de la llengua anglesa.

Coincidint amb la diada de Sant Jordi, es lliura a tots els
alumnes participants un CD recopilatori amb tots els contes
creats.
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Projectes Intercentres
Videotr@ms
1er cicle d’ESO.
Aquest projecte es va iniciar el passat curs, amb l’objectiu
fonamental d’iniciar els alumnes en la pràctica
d’enregistrament i edició de vídeo digital.
Com a curs pilot, les pretensions
van ser prudents, tot i que els
resultats les van superar.
Es van crear i editar vídeos de
sessions pràctiques de treball en
tecnologia o educació visual i
plàstica, vídeos d’activitats
culturals o diades de les escoles,
així com treballs dels eixos
transversals sobre els valors.

Una selecció dels vídeos creats van ser publicats a la pàgina
web de Tr@ms.
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Projectes Intercentres
III Concurs de Fotografia Digital

Aprofitant la celebració de l’any internacional de l’AIGUA, la
Fundació va convocar aquest concurs, una vegada més dirigit
a tots els membres de la comunitat educativa: Alumnes,
mares i pares i professors/es. Es van rebre un total de 198
fotografies participants.
Fotografies Guanyadores:

Marina Tienda –Boira

Alumnes

Mercè Soler- Aigua

Professorat

Rosanna Echeverría
Rumb de Trobada.

Famílies

Una vegada publicats a la web els
àlbums amb les fotografies
participants,
finalistes
i
guanyadores, la Fundació ha rebut
múltiples felicitacions des de
diferents àmbits del sector educatiu,
tant per la iniciativa com per la
qualitat dels resultats.
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Plataformes digitals
Intranet Educativa
Fundació Tr@ms considera una prioritat la potenciació i
extensió de la seva Intranet. Durant l’any 2006 es va signar un
contracte de millora i adquisició de la plataforma amb
l’empresa programadora. A més, s’ha establert un conveni que
garanteix la dedicació de recursos per a la seva millora
contínua.

Així, per exemple, la nova interfície és molt més intuïtiva i
pràctica, amb funcions addicionals d’agenda d’usuari, blocs de
continguts i simultaneïtat amb el correu electrònic. També
s’han millorat les funcions ja existents de notícies, fòrums,
àlbums de fotos, enquestes, enllaços, missatger, entre d’altres.
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Plataformes digitals
Correu Electrònic
A finals d’any, la utilització de la nostra plataforma de correu
electrònic se situava en un total de 7.790 usuaris, amb una
entrada mitjana de 1.775 usuaris diaris.

Tot i que el correu de Tr@ms disposava d’un sistema anti
missatges escombraries, la sofisticació d’aquests tipus de
correu va determinar la programació al mes d’octubre d’un
mòdul que permet, als administradors de cada centre,
l’establiment d’un grau específic de protecció anti-spam, en
general en un grau elevat per als alumnes i mitjà per al
professorat.
L’increment d’usuaris, així com la grandària de les trameses a
causa de l’increment de la informació multimèdia, ha
determinat l’estrena d’una nova versió de web-mail totalment
compatible amb l’actual amb més funcions, potència i
fiabilitat.
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Plataformes digitals
Enciclopèdies Col·laboratives
Virtuals en Català

Conjuntament amb el grup DIM, sorgit a l’àmbit de la
Universitat Autònoma de Barcelona, Fundació Tr@ms lidera
aquestes enciclopèdies virtuals, que permeten l’accés obert a
tot tipus de materials educatius validats per professors/es
especialistes.
Actualment, les enciclopèdies compten amb més de 358
usuaris registrats, 180 materials validats i 25 coordinadors
d’àrea.
Enguany s’ha fet un esforç important en l’actualització de la
interfície i durant l’any es van afegir noves funcionalitats (com
el mailing massiu o l’avís d’introducció de recursos als
coordinadors).
Es segueixen les estratègies necessàries de suport i
seguiment per tal d’aconseguir més recursos proposats i
validats.

Fundació Tr@ms
Pàg 13

MEMÒRIA D’ACTIVITATS

Plataformes digitals
Portal d’ Energies Renovables
La Fundació ha desenvolupat,
amb la col·laboració del
Departament de Medi Ambient
de la Generalitat de Catalunya,
un portal d’energies renovables i
sostenibilitat.
Es va crear un equip de producció de continguts compost per
professors/es de cicle superior i educació secundària de
diverses escoles de Tr@ms.
El portal incorpora un apartat de novetats que recullen
notícies i esdeveniments relacionats amb les energies
renovables, a més d’enllaços a pàgines web de referència.
Però la part més important es troba en la incorporació de
continguts educatius adaptats, amb pràctiques i activitats
autoavaluatives.
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Centre de Recursos
Programari Educatiu
La Fundació actua com a centre de recursos, posant a
disposició del professorat el fons de programari que
s’adquireix periòdicament.
Aprofitant la celebració de les Jornades de Tr@ms, es van
adquirir 500 llicències d’una selecció d’utilitats i programes
educatius que es van enregistrar en un CD i van ser distribuïts
a tots els assistents.

Entre les aplicacions trobàvem creadors
de controls tipus test, programes de
dibuix artístic, creadors de funcions
gràfiques matemàtiques, mapes
mundials per satèl·lit, taules digitals dels
elements químics, utilitats per als pen drivers, jocs per pintar a educació
infantil, reproductors multimèdia, etc...
Des de fa quatre anys, Fundació Tr@ms
disposa anualment de 20.000 llicències del
programa antivirus Panda, que permet
tenir protegits els ordinadors de les aules,
dels professors/es i les famílies.
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Xerrades i Seminaris
S’han desenvolupat seminaris sobre la implementació de
recursos tecnològics avançats, com les pissarres digitals
interactives, dirigides al propi professorat de les escoles de
Tr@ms.
Així mateix s’han dut a terme,
des de la pròpia fundació,
seminaris dirigits a aprofundir en
el coneixement de la utilització
de les nostres plataformes
digitals, com el correu electrònic
o la intranet; aquestes accions
formatives es van realitzar
principalment en els centres de
recent incorporació.

Per tal d’explicar el projecte a les famílies dels centres, també
s’han impartit xerrades dirigides a mares i pares, on es van
fer presentacions de les activitats portades a terme per
Tr@ms, així com un enfocament de les possibilitats de la
Intranet i el correu web en els alumnes.
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Congressos; I+D
La participació en congressos permet l’extensió del nostre
projecte a la comunitat educativa, explicant les nostres
experiències i activitats.
Enguany, hem participat com a ponents a Expolearning, dins
les jornades del grup DIM de la Universitat Autònoma de
Barcelona, mostrant les Enciclopèdies Virtuals Col·laboratives
en Català.
També hem estat presents, a
petició de l’empresa de recursos
tecnològics SMART, en les sessions
del saló de l’Ensenyament,
mostrant la utilització pràctica de
la Pissarra Digital Interactiva, en
un treball de recerca amb
alumnes de batxillerat.
Més de 30 professors han
participat en un projecte DURSI,
conjuntament amb el departament
de pedagogia aplicada de la
Universitat Autònoma de
Barcelona, dirigit a centres d’alta
dotació tecnològica, sobre l’ús de
bones pràctiques docents amb la
utilització de les tic’s.
Els resultats de l’estudi serviran per detectar els problemes i
facilitar procediments de millora en el procés d’utilització dels
recursos tecnològics a l’aula.
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Extensió del Projecte
Expodidàctica
Dins la celebració conjunta del Saló de l’Ensenyament,
Expolearning i Futura, Tr@ms va tenir un estand a
Expodidàctica, mostrant els seus projectes, activitats i
plataformes digitals educatives.

Durant les 3 jornades, es van lliurar més de 400 memòries i
documentació corporativa.
Constantment es van fer entrevistes personalitzades amb els
assistents interessats.
Així mateix es va contactar amb proveïdors i empreses de
serveis tecnològics a l’àmbit educatiu; també es van establir
relacions amb altres entitats expositores amb productes o
serveis d’interès per al
desenvolupament dels nostres
objectius.
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V Jornada de Tr@ms
En aquesta ocasió les jornades es van celebrar a l’Escola
Viladoms, aprofitant la celebració del seu 50è aniversari amb
la participació de 336 professors/es.
L’estructura de les jornades va contemplar la impartició de
tallers específics formatius sobre eines tecnològiques de
diferents àrees i nivells.

La Jornada es va complementar amb un dinar al Gran Hotel
Verdi de Sabadell, on també es va desenvolupar la sessió
central.

Posteriorment, es va desenvolupar la sessió conjunta amb
una videoconferència, connectant amb Buenos Aires, amb la
programadora de les Enciclopèdies Col·laboratives Virtuals i
una conferència a càrrec d’Emilio Martínez sobre el nou paper
que hem de tenir com a ciutadans a la nova era digital.
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C/ Álvarez de Castro 63
08100 Mollet del Vallès
Barcelona. Tel. 678566274
www.fundaciotrams.org
trams@fundaciotrams.org

