PLATAFORMA WEB + APLICACIÓ TABLETS DOCENTS

Avantatges TIC
CENTRE
Comunitat
virtual
Estalvi de
recursos
Millora en
sostenibilitat

DIRECCIÓ
Gestió centre
(grups, infants i
personal)
Gestió
administració
Gestió
menjadors
Gestió
espais i material

<

DOCENTS
Estalvi temps gestió
a l’aula (atenció
més personalitzada
als infants)
Eines de treball
Documentació
Substitució agenda
tradicional per
AGENDA DIGITAL

FAMÍLIES
Eines de seguiment
Comunicació en
temps real amb
l’escola
Més implicació
amb la tasca
educativa
Avisos dispositius
mòbils

CENTRE

Genera una comunitat educativa que
unifica els esforços de tots els rols
implicats en l’educació dels infants,
millora els processos de sostenibilitat dels
centres educatius i elimina l’esquerda
tecnològica existent entre els centres de

EQUIP DIRECTIU

Centralitza la tasca organitzativa (gestió
de grups, de professionals, d’infants,
d‘espais i de materials, creació de

primer cicle d’educació infantil i la nova

calendaris, d’horaris i de circulars, control

era digital.

administratiu, generació de documentació i
de dades estadístiques i supervisió global
del centre).

COMUNICACIÓ

Utilitza un nou canal comunicatiu actiu,
bidireccional i en temps real per reforçar la
relació família-escola (missatgeria interna,
converses virtuals, avisos dispositius mòbils).
Fluxos de comunicació i continguts educatius
diferents segons tipologies d’usuari per
assolir un òptim entorn educatiu.

EQUIP DOCENT

Simplifica, ordena i millora el dia a dia a
l’aula per potenciar l’atenció personalitzada
als infants (automatització dels sistemes
rutinaris, dels missatges comuns de les
agendes diàries, dels llistats d’assistència i
de menjador, simplificació de l’avaluació
continuada i publicació de fotografies).

TECNOLOGIA

Plataforma pionera per a escola bressol
que només necessita connexió a internet.
KinderTIC proveeix un tablet per a cada
grup del centre. A més a més, també hi
ha la possibilitat de facilitar a les famílies
la informació a través dels mètodes
convencionals i en format tradicional.

FAMÍLIES

Permet un òptim seguiment de les
vivències a l’aula i del procés educatiu de
l’infant (agenda digital, àlbums fotogràfics,
informes de seguiment, circulars, missatges
de l’equip docent, calendaris, informació de
menjador, notícies) a través de les
notificacions o la plataforma online.

Un petit pas per a l’escola

Un gran pas per a l’educació

