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eXplorar, eXperimentar i créiXer

Líders del sector a Catalunya

Més de +50 escoles ja confien en 
nosaltres!

Moderador
Notas de la presentación
Això s’hauria de canviar, i arrodonir-ho més, no?(Marc) La tipografia quina serà? No sé si la que veig és ja la definitiva o si cal instal·lar alguna cosa.Síi la tipografia és Noteworthy Light, és una molt semblant a la del logo d’eXploriumMarc: créixer, no crèixer



Qui som?



L’ oferta educativa:

Moderador
Notas de la presentación
LAURA: El que ens va passar l’altre dia amb l’Andreu és que aquí ja vem explicar tot i llavors a la següent, ens repetíem en moltes coses. Aquí s’ha de recordar de només anomenar les tres línies llegint els subtítols, però no entrar en explicar què és cada cosa, perquè si no després ja et repeteixes.Segueix sense agradar-me el rosa... Podem provar taronja?ANDREU: si totalment Laura, el tema de que vam ser redundants, crec que es per falta de pràctica de fer presentacions. Tema de contingut per mi esta perfecte! Seria revisar el colors! Tema noms tot be?Laura: Per mi si!Podem provar amb les x vermelles?



Com treballem?

Moderador
Notas de la presentación
LAURA: Decàleg ve de 10... Mmm...A la casella de “ens embrutem les mans” no hi va lo de que l’alumnat és el protagonista i qui crea el coneixement. S’ha de posar que:  Aprenem manipulant i construint. Ens cal emocionar-nos.ANDREU En comptes de degaleg que us sembla posar: Com treballem?Laura: Posem amb interrogant com deia l’Andreu, o preferiu l’admiració com ha posat l’Isaac? Jo crec que prefereixo interrogant.: Com treballem?Marc: +1He canviat l’ordre i abans d’anar explicar els detalls de cada activitat m’agradaria explicar totes les coses que tenim en comú en les 3 linies. Laura: Ok, tu ets el que ho expliques, si et va bé així, ok!



Com treballem?

Moderador
Notas de la presentación
LAURA: Faltaria parlar de com són els nostres monitors!I faltaria parlar de la plataforma de contacte amb les famílies (encara que només sigui per mail els primers anys...).Ara si que va la frase anterior a la casella de l’alumnat descobreix.: L’alumna és el protagonista, és qui crea el seu propi aprenentatge. Activitats flexibles als seus interessos.Potser múltiples materials diferents és redundant? Potser podriem posar només multiples materials. La frase de sota no se si m’agrada, perquè no diu res en concret, però ara no sé què posar...ANDREU: jo crec que lo dels Monitors i lo del la plataforma ho podriem afegir al final de la presentació. Com us semblaria afegir 3 diapos mes al final:Els nostres Monitors: explicar la forma de ser i de treballar dels nostres professor. Explicar la formació que els i realitzarem. I presentar a 3 o 4 dels nostres monitors. Tipus el que ha fet l’isacc a la plataforma.La nostra plataforma de gestió i de comunicació. Com controlem la qualitat dels cursos. Laura: Andreu, nosaltres sempre parlem de monitors, en el mont del lleure i out of school. Els profes són els dels cole, i de secundària, els mestres son els del cole, i de primària.Potser una de les caixes podria ser groga?? Falta groc! Es que aquest verd és una mica lleig, no? Poc alegre...



Itineraris eXplorium:

Moderador
Notas de la presentación
LAURA: Aquí s’ha d’explicar com es concretes les tres línies en les edats, però potser hauria d’anar després d’explicar bé cada una de les línies...Segueixo amb aquesta idea!Andreu: Mmm ho estic pensant bé o i crec que podria ser molt bona idea posar aquesta diapositiva despres d’explicar cada linia d’activitat bé. Jo en cada línia d’activitat en comptes de posar 2 diapositives en posaria 3.  Deixar les dos que ja tenim i afegir una que expliqui mes el detall de el que fem en cada franja d’edat!Laura: Doncs la canvio!!!Kids i Juniors està amb majúscula, Exploradors i Inventors també ho hauria d’estar, no?ANDREU: Jo el que veig es que la de matemàtiques i la de ciències per cada edat hi ha un nom que l’identifica (Kids, Junior, Exploradors, Inventors).En canvi a la de robòtica i programació posa més el que fem en comptes del nom de cada edat.  Pot ser el que hauríem de fer es posar nomes el nom de cada edat i explicar que fem en les diapos. que hi ha mes el detall! Per exemple a les diapos. de més endavant que expliques la diferencia de continguts a cada edat.Laura: Ep! Hi ha una falta tipogràfica a eXbotix II: A sota on posa robots i videojocs, hi ha un I de fons que sembla que posi Robbts. I Marc, t’agrada que posi Robots i videojocs, o és millor Robòtica i programació de videojocs? O Robòtica i videojocs?Marc: No sé com posar-ho perque quedi curt, a mi m’agradaria que s’identifiqués amb tecnologia i pensament computacional més que amb els robots, però el nom no ho sé. TecniX? TeXnologic? TeXnologia? O deixar eXbotix i com a subtitol Tecnologia I i II... No ho sé



Moderador
Notas de la presentación
LAURA: Voleu posar que és un mètode???No m’agrada lo de les inteligencies múltiples, i menys posar-ho amb destacat, què vol dir, algú ho sap??? Ja ja aj Es podria posar que les diverses àrees es treballen des de la construcció del coneixement per part dels alumnes, de forma manipulativa i experimental afavorint...ANDREU:  mmm jo canviaria la paraula mètode per activitat. Em sembla be el que diu la laura.Laura: Vigilar perquè L’activitat neix està tot junt! Després de la realitat dels alumnes hi ha punt i després minúscula! A la penúltima línia posa afavorintcomprensió (tot junt) i hauria de posar afavorint la comprensióMarc: Sobra la coma després de STEM al cercle. Jo aquí buscaria la manera de dir ni que sigui indirectament que això és una alternativa més interessant als mètodes que treballen només el càlcul mental i l’agilitat algorísmica.



Moderador
Notas de la presentación
LAURA: Què us sembla deixar el redactat així?“Gràcies al treball a través d’històries, l’alumnat necessita els conceptes matemàtics per resoldre reptes i enigmes engrescadors! Els alumnes són protagonistes d’una trama animada plena de situacions imaginàries que superen a través de la resolució de problemes i grans dosis de creativitat.”No veig que Raonament temporal, i orientació espacial estiguin al mateix nivell que la lògica i la creativitat... Posaria, lògica, creativitat (per separat), resolució de problemes, raonament...ANDREU tot ok el que diu la lauraLaura: No sé si a la segona frase falta alguna coma, sóc especialista en cagar-la... Marc??Marc: Sobra la primera coma, després de històries. A la segona frase es pot posar entre comes «, plena de situacions imaginàries,»



Moderador
Notas de la presentación
LAURA: Voleu posar que és un mètode???No m’agrada lo de les inteligencies múltiples, i menys posar-ho amb destacat, què vol dir, algú ho sap??? Ja ja aj Es podria posar que les diverses àrees es treballen des de la construcció del coneixement per part dels alumnes, de forma manipulativa i experimental afavorint...ANDREU:  mmm jo canviaria la paraula mètode per activitat. Em sembla be el que diu la laura.Laura: Vigilar perquè L’activitat neix està tot junt! Després de la realitat dels alumnes hi ha punt i després minúscula! A la penúltima línia posa afavorintcomprensió (tot junt) i hauria de posar afavorint la comprensióMarc: Sobra la coma després de STEM al cercle. Jo aquí buscaria la manera de dir ni que sigui indirectament que això és una alternativa més interessant als mètodes que treballen només el càlcul mental i l’agilitat algorísmica.



Moderador
Notas de la presentación
LAURA: Què us sembla deixar el redactat així?“Gràcies al treball a través d’històries, l’alumnat necessita els conceptes matemàtics per resoldre reptes i enigmes engrescadors! Els alumnes són protagonistes d’una trama animada plena de situacions imaginàries que superen a través de la resolució de problemes i grans dosis de creativitat.”No veig que Raonament temporal, i orientació espacial estiguin al mateix nivell que la lògica i la creativitat... Posaria, lògica, creativitat (per separat), resolució de problemes, raonament...ANDREU tot ok el que diu la lauraLaura: No sé si a la segona frase falta alguna coma, sóc especialista en cagar-la... Marc??Marc: Sobra la primera coma, després de històries. A la segona frase es pot posar entre comes «, plena de situacions imaginàries,»



Moderador
Notas de la presentación
LAURA: No puc editar el text, jo on posa jocs de taula, posaria jocs de lògica i raonament.Pedro, les comes que has posat a la bola de STEM, no van bé. La de darrera s’STEM si, però “educacio en el lleure” és un concepte conegut que no es pot separar per comes.Laura: Falta el punt i final del text.Marc: La coma després de STEM, igual que abans



Moderador
Notas de la presentación
Com controlem la qualitat dels cursos. 



Moderador
Notas de la presentación
LAURA: Ok, la imatge de dalt hauria de posar eSeecodeI la dels ninos de angry birds, no sé quin nom s’ha de posar, però n’ha de tenir. (Marc!!!!!!)La paraula scratch la posaria amb el mateix tipus de lletr i tamany que les altres però en rosa.Falta la ProBot, que mola molt! I a més a més en tenim! La foto estava a l’altre power point, però a internet en trobaràs. És com un cotxe groc.Marc: Jo no posaria els noms, o posats a fer hi posaria més fotos, és a dir o queda clar que és una mostra o en posem més perquè quedi clar que fem servir molts materials diferents (makey makey, arduino, Kodu, drons, pro-bot, make-it, robot turtle, etc. Em grinyola especialment lo de «Oruga de Fischer Price»Marc: Continuo pensant igual. Si es deixen els noms, almenys canviem la oruga per Codepillar. Més coses, la imatge de EV3 no és un EV3 sino un NXT, s’hauria d’actualitzar. La imatge de Scratch és de la versió1, s’hauria de canviar per la versió 2. Sobren les comes després de ocasions i després de sovint.





Moderador
Notas de la presentación
LAURA: Afegiria a la llista de ciències les matemàtiques, la robòtica... Perquè també fan cosetes puntuals.Laura: Entre la robòtica i el etc, falta una coma.Marc: Enlloc de «ens centrem» de nou, es pot posar directament «treballem les ciències...». Podriem tirar d’algunes de les fotos que tinguem, especialment que en surti alguna amb el monitor amb la samarreta de eXplorium. I si no les fem.



Moderador
Notas de la presentación
OK!



L’equip eXplorium!
Àlex Carla

Joan

Núria

MiquelJordi F

Iris

Ivan Maria

Júlia

Som graduats i estudiants d’enginyeria, 
matemàtiques, ciències i ensenyament.

Amb una cosa en comú…
Ens encanta ensenyar i passar-ho bé!

Moderador
Notas de la presentación
Els nostres Monitors: explicar la forma de ser i de treballar dels nostres monitors. Els seus perfils. Explicar la formació que els hi realitzarem. I presentar a 3 o 4 dels nostres monitors. Tipus el que ha fet l’isacc a la plataforma.A mi m’agrada posar una foto de grup on vegin que som molts i que son joves i animats. O posar com la última pàgina que teniem del catàleg que eren les fotos individuals divertides fent un muntatge. aleatòri seguint l’estil del que us he posat a la pantalla, però aquesta no seria, perquè ja hi ha molts monitors que no hi sn. S’hauria d’actualitzar!Marc: Jo tampoc veig això de posar-ne dos o tres, m’agradada més posar les fotos de tots (o molts) que es poden agafar de la webMarc: Si es fa així (continuo pensant que s’haurien de posar tots) caldria treure la Iris, l’Ivan, el Joan, la Núria i en Jordi F que ja no són monitors, i posar-ne dels que encara ho son i en principi el curs vinent també.



Moderador
Notas de la presentación
La nostra plataforma de gestió i de comunicació. Marc: Pel meu gust massa exclamacions. Als pagaments, potser no posaria «gestiona» sinó «consulta» ja que aqui no podran fer res, no? Vull dir no podran pagar a traves de la app... I una consulta general. La app només estarà en castellà?



info@explorium.cat
http://www.explorium.cat/

@e_x_plorium

eXplorar, eXperimentar I créiXer

Moderador
Notas de la presentación
Laura: A la primera diapo, posa explorar, experimentar i créixer i amb les X majúscules.Laura: També s’hauria d’arrodonir, no?
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