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ORIENTACIONS GENERALS SOBRE RELACIONS TELEMÀTIQUES DURANT EL 

PERÍODE DE CONFINAMENT ALS CENTRES DE FORMACIÓ D’ADULTS 
 
 
A partir de les informacions que ens han facilitat tots els CFA de Catalunya, hem fet aquest breu recull 
de les diferents eines i recursos telemàtics que els centres de formació d’adults estan fent servir durant 
aquest període excepcional, de manera que altres centres puguin agafar idees inspiradores i promoure 
la creació de xarxes i intercanvi d’experiències.  
Feu-nos saber si voleu més informació sobre alguna d’elles per poder-vos posar en contacte amb els 
centres que les desenvolupen. Les hem agrupat en els següents blocs: 
 

- Suports per a la coordinació de l’equip docent i organització interna 

- Eines per a comunicacions i seguiment de l’alumnat 

- Propostes formatives telemàtiques per a l’alumnat 

▪ Generals 

▪ Específiques per ensenyaments 

- Altres informacions i pràctiques d’interès 

 
SUPORTS PER A LA COORDINACIÓ DE L’EQUIP DOCENT i ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

- Trucades telefòniques 
- Correus electrònics 
- Aplicacions de missatgeria: Whatsapp, Telegram 
- Videoconferències: Google Meet - Hangouts, Teams de Microsoft, Skype, Zoom, Whatsapp 
- Serveis d’allotjament d’arxius per compartir documents: Google Drive, One Drive 

 

EINES PER A COMUNICACIONS I SEGUIMENT DE L’ALUMNAT 
 

- Trucades telefòniques 
- Correus electrònics 
- Aplicacions de missatgeria: SMS, Whatsapp, Telegram 
- Videoconferències: Google Meet - Hangouts, Teams de Microsoft, Skype, Zoom, Whatsapp  
- Aules virtuals (Moodle) 
- Publicació de notícies i avisos al web del centre 
- Xarxes socials: Twitter, Instagram, Facebook 
- Formularis de Google 
- Creació d’una plataforma pròpia amb Genially allotjada a la pàgina web per centralitzar les 

tasques i les feines amb una doble vessant: autoformació (recursos mòbils, online...) i de 
seguiment de les tasques pròpies de cada ensenyament.  

- Comunicacions a través de delegats o representants de grup 
 

 
  

https://view.genial.ly/5e77da3c6d276f0db7782a81/presentation-emquedoacasa-cfa-jujol
https://agora.xtec.cat/cfajujol/
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PROPOSTES FORMATIVES TELEMÀTIQUES PER A L’ALUMNAT 
 
Generals 
 

- Ús d’aules virtuals (Moodle) per a la dinamització dels cursos 
- Distribució de tasques a través del correu electrònic (enviament de dossiers etc.) 
- Realització de vídeo tutorials 
- Realització de webinars 
- Ús de canals de YouTube 
- Videoconferències: Google Hangouts, Skype, Zoom, Whatsapp 
- Blocs XTEC 
- Symbaloo 
- Google Sites 
- Google Classroom 
- Presentacions de Google, PowerPoint 
- Aplicacions mòbils: KAHOOT, AZ Screen Recorder... 

 
Específiques per ensenyaments 

 
COMPETIC: 

- Realització de projectes de cursos anteriors i retroacció del professorat per mitjans telemàtics. 
- Materials en xarxa al NODES d’educació d’adults 

 
LLENGÜES ESTRANGERES, LLENGUA CATALANA I LLENGUA CASTELLANA: 

- En cas de disposar de llibre de text, ús dels recursos telemàtics de les plataformes digitals de 
les diferents editorials 

- Materials en xarxa al NODES d’educació d’adults 
- Pàgines web amb activitats d’autoformació, lectures, notícies, vídeos... (Symbaloo pot ser útil) 
- Aplicacions mòbils per a l’autoaprenentatge de llengües: Duolingo... 
- Recomanació de sèries, pel·lícules, vídeos, “Ted Talks”, cançons i llibres 

 
PREPARACIÓ PER A LES PROVES D’ACCÉS i CAM: 

- Realització de models de proves d’accés de cursos anteriors i retroacció del professorat per 
mitjans telemàtics 

- Materials en xarxa al NODES d’educació d’adults (accés a la universitat) 
 

GESO I CFI: 

- Realització de proves lliures de cursos anteriors i retroacció del professorat per mitjans 
telemàtics 

- Materials en xarxa al NODES d’educació d’adults 
- Bateria de mòduls optatius al NODES d’educació d’adults 

 
JOVES MIGRATS SOLS: 

- Enviament de tasques de repàs als tutors/es dels centres on es troben els alumnes 
- Materials dels mòduls de noves oportunitats al NODES d’educació d’adults 

 

https://projectes.xtec.cat/xarxadults/nivells/
https://projectes.xtec.cat/xarxadults/curriculum/
https://projectes.xtec.cat/xarxadults/acces-a-la-universitat/
https://projectes.xtec.cat/xarxadults/ges/
https://projectes.xtec.cat/xarxadults/ges/
https://projectes.xtec.cat/xarxadults/ges/
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ALTRES INFORMACIONS i PRÀCTIQUES D’INTERÈS 
 
Alguns centres estan aprofitant la situació actual per proposar activitats transversals de caire més 
creatiu: 

- Creació de reptes setmanals per a tot l’alumnat a través de la web del centre 
- Certamen virtual literari per Sant Jordi on l’alumnat envia escrits sobre el moment històric que 

estem vivint 
- Elaboració de quaderns de bitàcola 
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