Utilitzem l’aprenentatge híbrid de forma inclusiva a l’escola!
MILLORS HABILITATS DIGITALS A LES ESCOLES - FOMENTEM LA INCLUSIÓ DE TOT L’ALUMNAT
El projecte BLENDI: Aprenentatge Híbrid per a la Inclusió (Blended Learning for Inclusion) vol donar suport al
desenvolupament d’habilitats digitals de docents i discents promovent la inclusió de tot l’alumnat. Oferim un procés
gratuït per adoptar l'aprenentatge híbrid a la vostra escola!
Qui hi pot participar?
Hi poden participar escoles amb alumnes de 10 a 18 anys (de cinquè de primària fins a batxillerat). El programa
s’adreça bàsicament al professorat d’aquestes escoles i, millorant les competències digitals del professorat, volem
millorar la inclusió de tot l’alumnat a l’era digital.
Què implica participar al projecte?

●

Realitzar l’enquesta SELFIE a nivell d’escola - SELFIE és una eina gratuïta, personalitzable i fàcil d'utilitzar que
pretén ajudar els centres educatius a avaluar en quin punt es troben en relació amb l'aprenentatge en l'era
digital – i participar en entrevistes grupals (professorat i alumnat). A partir de l’anàlisi de les necessitats a
partir dels resultats d’aquestes dues activitats, el grup investigador realitzarà un informe.

●

Durant el projecte, s’oferiran cursos de formació.

●

Un ambaixador (persona o petit equip) BLENDI de cada escola tindrà l'oportunitat d'assistir a una formació
BLENDI d’una setmana, única per a docents, a Barcelona el juliol de 2021.

●

Plataforma BLENDI. Durant tot el projecte treballarem per posar a disposició de la comunitat educativa la
plataforma BLENDI, un espai on el professorat i l’alumnat podran dialogar per crear activitats inclusives
d’aprenentatge híbrides conjuntament. Les escoles participaran en el procés de co-creació d’aquesta
plataforma i les eines que la conformin.
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●

Kit d’eines BLENDI. Durant el projecte, es desenvoluparà un kit d’eines BLENDI que oferirà consells sobre
com utilitzar l'aprenentatge híbrid en el procés educatiu. Aquest proporcionarà un marc per a la participació
de l’alumnat en entorns digitals. Les escoles participants participaran en les activitats de prova de les
diferents versions del kit i de la plataforma.

●

Guia de l’enfocament BLENDI. Es posarà a disposició un document que presenta l'enfocament BLENDI i que
donarà suport a l'aplicació de la metodologia BLENDI a les escoles participants.

Quan es durà a terme?
Les escoles seran seleccionades del juny al setembre del 2020. El setembre-octubre està previst que es porti a terme
l’enquesta SELFIE i al novembre les entrevistes. Al febrer-març del 2021 es demanarà la participació (en línia) en una
activitat per provar la primera versió de la plataforma BLENDI. El juliol del 2021, les persones coordinadores de cada
escola participaran en una setmana de formació sobre l’aprenentatge híbrid i la inclusió, a Barcelona. Durant els dos
primers trimestres del curs 2021-2022 les escoles implementaran activitats seguint l’enfocament BLENDI i el
professorat podrà participar en activitats de formació. El projecte finalitza el 31.8.2022.
Qui organitza el projecte?
El projecte es desenvolupa simultàniament a cinc països europeus: Xipre, Finlàndia, Grècia, Irlanda i Espanya. El
coordinador nacional aquí Catalunya és la Universitat Pompeu Fabra (TIDE, Grup de recerca en Tecnologies Educatives
– Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions).
Té algun cost participar-hi?
Tots els materials i cursos estan finançats pel programa Erasmus+ (Unió Europea) i són gratuïts per a les escoles i
professorat/alumnat participants.
Qui hi pot participar?
Si voleu començar gratuïtament un viatge cap a la hibridació inclusiva, poseu-vos en contacte amb nosaltres!

La Diaconia University of Applied Sciences a Finlàndia coordina el projecte. Els socis col·laboradors són l’Athens
Lifelong Learning Institute a Grècia, la European University Cyprus a Xipre, el I & F Education and Development Ltd. a
Irlanda, i la Universitat Pompeu Fabra a Espanya (Catalunya). El projecte està cofinançat pel Programa Erasmus + de la
Unió Europea.
El suport de la Comissió Europea per a la producció d’aquesta publicació no constitueix cap aval dels continguts, que
reflecteixen només les opinions dels autors, i la Comissió no es pot fer responsable de cap ús que pugui fer-se de la
informació continguda en ella.

