
Difusió del projecte DigitClass dintre del marc de Programes Europeus.

El projecte Grundtvig Partnership 2011-1ES1-GRU06-35094 ha tingut una 
durada de 2 anys amb la participació del següents països:

Catalonia (ES), Germany (DE), Norway (NO), Scotland (UK), Sweden (SE), 
Turkey (TR)

Al llarg d’aquests dos anys hem treballat sobre l’ús de les eines digitals per part 
del professorat de totes les organitzacions. En concret, s’ha treballat emprant 
un aula de moodle en la primera fase del projecte i com a mitjà de comunicació:

http://ioc.xtec.cat/campus/course/view.php?id=3873&topic=0

usuari: digitclass

password: digitclass13

  s’ha elaborat una pàgina web :

https://sites.google.com/site/digitclassproject/

En aquesta web trobareu informació sobre els socis del projecte amb un vídeo 
de presentació de cada institució, els seminaris i activitats realitzades i els 
resultats del treball dut a terme:

o Glossari d’eines digitals analitzades i comentades pel professorat que 
les ha seleccionat, es poden fer cerques per  categories, per matèries, 
per tipologia d’eina, 

https://sites.google.com/site/digitclassproject/outcomes/glossary

o Resultats de l’enquesta en què va participar professorat d’altres 
organitzacions de cada un dels països.

https://sites.google.com/site/digitclassproject/outcomes/survey 

o Master thesis de Carmen Müller resultat de l’anàlisi de les enquestes 
(alemany)

https://sites.google.com/site/digitclassproject/outcomes/survey/ma
sterthesis
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