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Class Dojo



Què és?
● És una plataforma educativa dirigida a famílies, alumnes i professors.
● Permet una comunicació ràpida i directa entre pares i mestres.
● Motiva i incentiva una sèrie de competències i conductes positives al nostre 

alumnat.
● A través del mòbil o d’una pàgina web, profes i pares podrem fer un 

seguiment personalitzat dels vostres fills, a partir:
○ d’un panell d’anuncis
○ uns xats privats individuals
○ uns ítems setmanals



Què és?

notificacions

valoracions missatgeria

resum global
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avatar



Interfície



Com funciona?
● A classe, els professors donaran una sèrie de punts als alumnes per 

premiar-los per les seves bones conductes (participar a classe, treballar en 
equip…) o restaran punts per males conductes (arribar tard, cridar a classe, no 
portar el material…).

● Aquests punts es sincronitzaran amb el compte dels pares per a que pogueu 
fer un seguiment dels vostres fills.

● Cada pare només podrà veure els punts del seu fill.

● En cas de que un professor us escrigui de forma 
personal, rebreu una notificació al mòbil (com un 
what’sapp).



Sistema de punts





Sistema de punts

L’alumne amb més punts podrà escollir els seus companys d’equip aquell dia i 
reiniciarà els punts a 0. En cas dels alumnes més grans, podran escollir, entre dos 
propostes, el següent projecte a realitzar.

Tecnologia
Construeixo amb autonomia
Estic per la feina
Participo a classe
Presento idees creatives
Programo amb autonomia
Treballo en equip

He arribat tard
No estic per la feina
No cuido el material
No he fet els deures
Parlo sense permís/dic paraulotes
No treballo en equip



Sistema de punts

Depenent de l’activitat, els alumnes amb més puntuació tindran un privilegi. Aquest 
pot ser: escollir els companys per fer treballs en grup, escollir el joc de 
matemàtiques a l’ordinador o poder canviar el seu personatge, entre altres.

Reforç
Ajudo als altres
Estic per la feina
M’esforço
Participo activament
Treballo en equip

Molesto als companys
No estic per la feina
Parlo mentre treballo



Sistema de punts

A nivell d’Educació Infantil i Cicle inicial, els ítems no tindran valor i només seran 
una informació que els pares rebreu. En el grup de Primària de dimecres migdia, 
l’alumne amb més puntuació podrà presentar les mini obres de teatre que es 
realitzen a l’aula.

Teatre
Escolto i estic atent
Participo en les dinàmiques
Respecto els altres
Treballo en equip
Vinc content

Em costa relacionar-me
Estic cansat
No em trobo bé
No escolto
Parlo quan no toca



Sistema de punts

English - Playtime + Little Steps (P3, P4, P5)
I explore and participate
I respect others
I speak english and sing in english
I’m happy in class
I’m tired
It’s difficult to socialize with others



Sistema de punts

English - Steps 1-3 (1r, 2n i 3r de primària)
Participation!
Readiness!
Respect!
Speak English!
Team spirit!

Participation
Readiness
Respect
Speak English
Team spirit

Participation?
Readiness?
Respect?
Speak English?
Team spirit?



Sistema de punts

English - Steps 4-6, Reforç i Teen English
(+4t de Primària i ESO )

Homework!
Participation!
Readiness!
Respect!
Speak English!

Homework
Participation
Readiness
Respect
Speak English

Homework?
Participation?
Readiness?
Respect?
Speak English?



Sistema de punts

L’alumne amb més punts podrà escollir una cançó o videoclip per posar aquell dia i 
reiniciarà els punts a 0.

Música - Sensibilització
Participo a Classe
Escolto a classe
Respecto l’entorn
Vinc content a classe

No participo a classe
No escolto a classe
No respecto l’entorn



Sistema de punts

L’alumne amb més punts podrà escollir entre posar una cançó o videoclip aquell 
dia, o realitzar un petit concert a la classe i reiniciarà els punts a 0.

Música - Iniciació 1 i 2
He treballat molt

M’he esforçat molt
Ha de millorar No m’he portat bé

No estic per la feina
Falta de respecte



Sistema de punts

Cada 4 positius es puja mig punt la nota de l’examen i cada 4 negartius es baixa 
mig punt la nota de l’examen.

Música - Llenguatge Grau elemental
He treballat molt

M’he esforçat molt
No he portat el material

No he sigut puntual
No he fet els deures
No estic per la feina
No m’he portat bé



Sistema de punts

Els alumnes amb més punts podran participar dels concerts extraordinaris per a 
alumnes solistes que es realitzaran durant el curs.

Música - Classes d’instrument
Qualitat d’estudi bona (+1)

Qualitat d’estudi molt bona (+2)
Qualitat d’estudi insuficient (-1)



Com instal·lar l’APP
● Buscar “Class Dojo” a la vostra tenda d’aplicacions (Play Store, APP Store…)

● Descarregar l’aplicació.
● Registrar-se amb un correu i una contrasenya.
● Afegir els codis (prèviament donats als alumnes). Hi ha un codi per nen.



Com instal·lar l’APP



Activitats



Tecnologia
NIVELL 1 (1r i 2n d’EP)

● Màquines simples i mecanismes
● Robòtica: Lego wedo 1
● Programació guiada: Lego wedo

NIVELL 2 (3r i 4t d’EP)

● Robòtica: Lego wedo 2.0
● Programació guiada amb Scratch
● Elaboració de fitxes



Tecnologia
NIVELL 3 (5è i 6è d’EP)

● Robòtica: Lego EV3 i Mbot
● Programació de videojocs: Scratch

NIVELL 4 (1r i 2n d’ESO)

● Robòtica: Lego EV3
● Programació de videojocs: Scratch
● Progamació d’APPs amb 

APPInventor
● Participació a concursos 



Tecnologia
NIVELL 5 (>2n d’ESO)

● Robòtica i programació: Arduino
● Electrònica i programació: Arduino
● Creació de videojocs: Unity
● Participació a concursos 



[NOU] - Espai Maker
E.S.O i BATX.

● Creació de projectes combinant les noves tecnologies amb 
l’ús d’eines tradicional.

● Ús d’una impressora 3D
● Modelat de dissenys 3D amb un programa professional.
● Dissenys 2D i tall làser.



Teatre Infantil



Teatre Primària



Reforç de Llengua



Reforç de Matemàtiques



Escola de música



Sensibilització i 
Iniciació a la música



Grau elemental de música 
(Llenguatge musical, 
piano, violí i guitarra)



Conjunts instrumentals i Cant coral



English



● Els nens aprenen l’idioma i nou vocabulari a través d’activitats, jocs i cançons, 
tot en un entorn d’una temàtica estimulant.

Alguns dels temes que vam tractar l’any passat són:
Australia      The Olympics         Witches and Wizards    Space

● Role-Plays (petites representacions teatrals) donen l’oportunitat als nens 
d’utilitzar vocabulari i frases de la vida real que han après.

● En les classes amb llibre combinem el contingut del curs amb de jocs, cançons 
i textos d'interès per tal de posar noves estructures en context.

● Incorporem les quatre competències lingüístiques – speaking, listening, 
reading, and writing – a la classe. Pels més petits, posem èmfasi en l’speaking, 
el listening i en el reconeixement de les paraules.

● A les classes d’ESO i batxillerat ‘Teen’, els estudiants comencen a treballar 
amb l’objectiu de treure’s el ‘Cambridge First Certificate’. El material utilitzat a 
classe és específic per aquest propòsit.



Les activitats de les nostres classes estan dissenyades per a satisfer les necessitats 
dels diferents tipus d’estudiant:
Lingüística Narracions orals de contes o històries, jocs de memoritzar paraules
Lògico-matemàtica jocs i trencaclosques lògics, classificació de paraules, treball 
amb números
Espacial-visual targetes educatives, imatges, dibuixos, manualitats, videos
Musical cançons, cants
Cinètico-corporal activitats de resposta física (TPR activities), cançons amb 
moviments, dictats a corre-cuita (running dictations)
Interpersonal activitats cooperatives i socialitzadores, treball en grup, debat i 
conversa
Intrapersonal treball individual, autoavaluació, notes a la llibreta

English: Multiple Intelligences



English



English



English


