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En aquesta quarta sessió, eminentment pràctica, repassarem els resultats
obtinguts am els blocs que hem creat amb el Blogger, compararem els
resultats entre les diferents propostes, intentarem resoldre els dubtes que
s’han generat i afegirem aquells funcionalitats que no hem pogut posar fins
ara, i que ens agradaria incorporar a la nostra pàgina.

C OMPAREM ELS NOSTRES B LOCS I MILLOREM ‐
NE LA X ARXA DE BLOCS DELS CRA S
VALLDALBAIDINS
A partir de l’experiència de les sessions presencials del curs, i d’aquelles
activitats que autònomament hem estat desenvolupant des de cada CRA en
els períodes intermedis, posarem en comú :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les característiques de cada bloc que hem elaborat,
Els elements que hem incorporat a cada bloc,
Les dificultats trobades,
Els elements que volem afegir‐hi,
Les necessitats que albirem i ens agradaria solucionar,
Millora que permeta implementar la xarxa de blocs dels CRAs de la
Vall d’Albaida,
7. i com reorientarem el que queda de curs per donar‐ne resposta a les
nostres perspectives.
Podem plantejar‐nos‐ho a partir de les qüestions següents:
•

Què volíem mostrar al bloc? Què ens falta? Com ho afegirem?

•

Hem tingut en compte quins són els autors i quins els hipotètics
receptors? En què es nota?

•

Coherència entre els blocs: repassem els elements comuns als blocs de la
xarxa.

•

Dissenyem sobre el paper la nostra idea del bloc i de xarxa. Podem
recollir idees a la pàgina del curs de blocs, investigant a les seccions de
Blocosfera educativa i de Blocs d’aula.
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•

Canviem (afegim, llevem, modifiquem...) els elements comuns de tots els
blocs dels CRAs i destaquem‐ne els particulars específics. Valorem‐ne els
canvis, guardem‐los si n’estem satisfets o desfem‐los en cas contrari.
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ACTIVITATS QUARTA SESSIÓ
Activitat 1. Parem‐nos a repensar els elements comuns dels nostres blocs:
•

Els elements que hem incorporat a tots els blocs,

•

Les dificultats trobades,

•

Els elements comuns que volem afegir‐hi,

•

Les necessitats comunes que volem solucionar,

Activitat 2. Parem‐nos a repensar els elements diferencials de cadascun dels blocs:
•

Els elements que hem incorporat al nostre bloc, i que ens distingeix de la
resta,

•

Les dificultats trobades,

•

Els elements diferencials que volem afegir‐hi,

•

Les necessitats que volem solucionar

Activitat 3. Parem‐nos a repensar la configuració de la Xarxa de blocs dels CRAs de la Vall d’Albaida:
•

Fixem els termes de la coordinació entre els editors dels blocs

•

Periodicitat de les actualitzacions

•

Accions conjuntes que revitalitzen la xarxa

•

Millores que podrem afegir més endavant

Activitat per a casa: Continuar treballant amb tota aquesta gamma de programes, i anem ampliant el
ventall de possibilitats del nostre bloc i de la xarxa de blocs dels CRAs.
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ADRECES D’INTERÉS DELS CRAS DE LA VALL D’ALBAIDA
CRAs de la Vall d’Albaida:

http://crasdelavalldalbaida.blogspot.com/

Curs blocs educatius CRAs de la Vall d’Albaida:

http://cursblocscrasvall.blogspot.com/

Assessoria de Primària CEFIRE d’Ontinyent:

http://lupeontinyent.blogspot.com/

CRA CASTELL DE CARBONERA
CRA Castell de Carbonera‐Beniatjar: http://cracastelldecarbonerabeniatjar.blogspot.com/
CRA Castell de Carbonera‐Bèlgida: http://cracastelldecarbonerabelgida.blogspot.com/
CRA Castell de Carbonera‐Otos:

http://craotos.blogspot.com/

CRA RIU D’ALBAIDA
CRA Riu d’Albaida‐Bellús:

http://crariudalbaidabells.blogspot.com/

CRA Riu d’Albaida‐Benissuera:

http://aularibenisuera.blogspot.com/

CRA Riu d’Albaida‐Guadasséquies: http://crariudalbaida‐guadassquies.blogspot.com/
CRA Riu d’Albaida‐el Palomar:

http://crariudalbaidaelpalomar.blogspot.com/

CRA RIU VERNISSA
CRA Riu Vernissa‐Benicolet:

http://crariuvernissabenicolet.blogspot.com/

CRA Riu Vernissa‐Llocnou‐Almiserà:

http://crariuvernissa.blogspot.com/

CRA Riu Vernissa‐Pinet:

http://crariuvernissapinet.blogspot.com/

CRA SERRA DEL BENICADELL
CRA Serra del Benicadell:

http://craserradelbenicadell.blogspot.com/
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MÉS BLOCS EDUCATIUS DE LA VALL D’ALBAIDA:
Educació Primària:

http://aprendreaensenyar.blogspot.com/

El Tel:

http://colata‐eltel.blogspot.com/

Parlar i escriure:

http://parlariescriure.blogspot.com/

Vols llegir?:

http://guieslectures.blogspot.com/

Bitàcola IES Vermellar‐l’Olleria:

http://iesolleria.org/blogs/

AMPA Isabel la Catòlica‐l’Olleria: http://ampaisabellacatolica.blogspot.com/
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