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APUNTA’T AL MENTORATGE MSCHOOLS I ACONSEGUEIX 
UN CRÈDIT UNIVERSITARI

mSchools és un programa en què participen el Departament d’Educació, el Departament
de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, l’Ajuntament de Barcelona i
l’Associació GSMA. L’objectiu és incentivar el desenvolupament del pensament
computacional de l'alumnat de la comunitat educativa de Catalunya.

En el marc d’aquest programa, l’assignatura App Education té per objectiu fomentar
l’aprenentatge de la programació i l’emprenedoria mitjançant el desenvolupament de
projectes d’aplicacions mòbils que ofereixin solucions a problemes reals i que tinguin com
a punt de partida els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.
Aquesta assignatura s’imparteix als darrers cursos d’ESO, a Batxillerat i a diversos Cicles
Formatius.



COM ES FA?
Per aconseguir l’objectiu, l’alumnat dels
centres participants, s’organitza per equips de
2-4 persones per desenvolupar el projecte,
utilitzant plataformes de programació com
Scratch, MIT App Inventor, Javascript o
similars. 
Aquests projectes poden presentar-se al
concurs mSchools Student Awards, que cada
any se celebra al mes de juny.
 
La dedicació total a aquest programa de
voluntariat serà d’unes 25 hores i suposa el
reconeixement d’un crèdit.



QUÈ IMPLICA EL MENTORATGE?
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Cinc hores de Formació virtual, per explicar context i els
programes (setmana del 21 al 28 de novembre).

Assessorament a centres (21 hores aprox., uns 7 grups per
mentoria). Un cop rebuda la petició per part del centre, els
mentors TIC contactaran per @ per tancar una reunió
telemàtica amb el docent i conèixer els seus dubtes.
Les persones mentores TIC les poden resoldre
immediatament o buscar solucions per presentar en una
trobada posterior.
Cada intervenció a un grup de centre equivaldrà
aproximadament a 3 hores: Els/les mentors/es TIC podran
resoldre dubtes en les àrees de:  viabilitat dels projectes,
disseny d'apps,  interfícies d'usuari, llenguatges de
programació, etc.



L'alumnat que vulgui participar en el programa de voluntariat 
ha d'emplenar el formulari,

del 20 de setembre al 28 d'octubre del 2022.
 

Atès que els participants com a mentors hauran de treballar amb menors d’edat,
caldrà que tinguin el Certificat de delictes de naturalesa sexual emès pel Ministeri

de Justícia a través d’alguna d’aquestes opcions.
 

Es comunicaran dels resultats de la selecció el 10 de novembre del 2022.
La formació es realitzarà del 21 al 28 de novembre del 2022.

Suport dels estudiants: des de l'1 de febrer fins al 30 d’abril del 2023.
 

COM PARTICIPAR?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeUa_pDMRsJaoqMacXxgaHLXWb6bFXh0qr_MMXa_VJn9d2jA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://web.gencat.cat/ca/situacions-de-vida/justicia-seguretat/certificat-delictes-naturalesa-sexual/
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