
#Teideacasa 

Accions
durant el 
confinament
Des de l’inici de la crisi del coronavirus, 
Editorial Teide està dissenyant noves eines, 
utilitats i propostes per donar un suport 
àgil i eficaç a les necessitats cada 
dia canviants de la comunitat educativa.

A l’inici del tercer trimestre, encarem 
un nou període que exigeix recuperar 
la normalitat del treball escolar i
acadèmic fins que puguem tornar 
a les classes presencials. 

És per això que Editorial Teide posa 
a la disposició del professorat i l’alumnat 
eines digitals que permetran avançar
en l’ensenyament i l’aprenentatge 
de continguts i procediments.

Foto d’Andrew Neel a Unsplash.



#L_insti_a_casa 

Un nou espai per rebre 
i impartir classes amb TeideDigital 

EINES PER ALS DOCENTS

TeideDigital ofereix als centres una nova funcionalitat feta a mida per dur a terme 
videoconferències: L’insti a casa.

Aquesta funcionalitat permetrà que el professorat pugui exposar un contingut, 
respondre els dubtes de l’alumnat i proposar les tasques per dur a terme cada setmana. 

Amb aquesta nova eina, el professorat podrà impartir les classes als estudiants en temps real i 
orientar-los en el treball i l’anàlisi de cada matèria. L’alumnat, per la seva banda, podrà seguir les 
explicacions del professorat i podrà intervenir en les classes mitjançant el xat.

Editorial Teide posa a l’abast dels docents diferents utilitats que permeten organitzar, seqüenciar 
i impartir l’ensenyament en un entorn virtual per als dies de confinament amb el màxim aprofitament.

1. SERVEI DE CORREU ONLINE, que permet un diàleg 
senzill amb l’alumnat, pel fet d’unificar les vies de 
comunicació i els missatges en un sol canal.

Aquest servei també permet establir una rutina horària 
i, si cal, trametre missatges simultàniament als correus 
externs dels alumnes.

2. ACTIVACIÓ PROGRESSIVA DE LES UNITATS 
DIDÀCTIQUES o desactivació de cada unitat, segons el 
treball que es vulgui dur a terme. Aquesta acció permet 
centrar l’atenció en aquells aspectes que es considerin 
essencials durant un període de temps determinat.

3. REVISIÓ I CORRECCIÓ DE CONTINGUTS ONLINE, 
eina que possibilita la precisió del contingut de cada 
pantalla del llibre digital multimèdia amb notes afegibles, 
aclariments addicionals, exemples, enllaços d’interès…

4. EL BLOG COM A EINA D’AMPLIACIÓ DE 
CONTINGUTS, que el professorat pot utilitzar 
per desenvolupar encara més certs continguts, 
oferir explicacions i propostes, i compartir apunts, 
imatges o vídeos.

7. ACCÉS A MATERIAL COMPLEMENTARI a l’apartat 
«Recursos del professorat» del llibre digital, com ara 
proves, fitxes, activitats, enllaços, etc., material que es pot 
trametre als alumnes o compartir amb ells mitjançant el 
servei «Documents compartits».

6. ACTIVITATS PER A LA PRÀCTICA AUTÒNOMA, 
que donen la possibilitat de triar el tipus de tasca que 
ofereix el llibre digital multimèdia. El material conté 
dos tipus d’activitats: 

· Les activitats interactives, una bona eina per al 
treball i la pràctica individuals, perquè es poden dur a 
terme tantes vegades com es vulgui, amb l’avantatge 
que el professorat en pot fer un seguiment acurat. 

· Les activitats obertes, que demanen una resposta 
més singular, pròpia i creativa a l’alumnat, però 
exigeixen una correcció, una assistència i una 
resposta més personalitzades al professorat. 

El mateix entorn permet tant la tramesa d’aquest
tipus d’activitats com la seva correcció. L’avaluació,
fins i tot, hi pot quedar registrada.

5. PAQUETS D’ACTIVITATS A MIDA TEMPORITZADES,
que el professorat pot preparar amb activitats 
seleccionades i amb una data límit de realització,
com una manera de programar l’execució de la feina 
o les tasques encomanades.
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Plans a mida per al professorat
Atès que totes aquestes utilitats persegueixen facilitar i resoldre una bona part del treball dins i fora 
de l’aula, també possibiliten que el professorat pugui dissenyar plans a mida i es deixi guiar pel seu 
criteri pedagògic, la seva experiència i el coneixement de les necessitats i el potencial del seu alumnat, 
i pugui promoure un treball col·laboratiu al blog. 

Pot proposar el treball en petit grup, mitjançant el Drive, i penjar al blog #ensquedemacasa, #totaniràbé... 
(com es vulgui anomenar) les produccions i els resultats de la feina feta.

ACCEDEIX AL TUTORIAL
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Contacta amb el teu 
promotor de zona 
o bé directament amb 
nosaltres a l’adreça electrònica 
info@editorialteide.com si et 
cal suport o informació més 
detallada de les eines que posem 
a l’abast del professorat i l’alumnat.

info@editorialteide.com
902 23 30 30
#totaniràbé

http://web.editorialteide.com/wp-content/uploads/2020/04/TUT_Insti_CAT.pdf

