Recursos on-line per estudiar a distància

Davant del tancament preventiu de les escoles i
instituts, hem preparat un recull de recursos on-line.
Així els alumnes podran seguir les classes a
distància i els mestres triar els que corresponguin a
aquests dies sense classe.
*Unprofesor.com
* Web i vídeos amb totes les assignatures, des de
primària a secundària explicades per temes i, a més
a més, es poden imprimir exercicis per practicar.
Les classes estan també a la seva plataforma de
YOUTUBE el que permet als docents fer una selecció
i penjar els recursos que trobin adients al web o bloc
de les escoles.
https://www.unprofesor.com/
https://www.youtube.com/channel/UC3SBuQKzSgDf
O2xPhxUJu9g

* Jueduland
Pàgina que inclou activitats interactives on line de
tots els nivells de primària.
Està dividit per assignatures i nivells, el que fa més
fàcil poder triar els que necessitem només copiant
l'enllaç.
http://roble.pntic.mec.es/arum0010/

* GENMAGIC
Jocs educatius on-line en versió castellana i
catalana. El seu disseny és una mica aglomerat,
però ens ofereix la possibilitat de emprar recursos
en català.
http://genmagic.ning.com/
* EDUTECA
Plataforma educativa semblant a "unprofesor.com"
també tenen WEB i plataforma vídeos a Youtube.
http://laeduteca.blogspot.com/
https://www.youtube.com/channel/UCrVei__BuuIHO
p254nTycTA
* ACTILUDIS
Fitxes d'activitats per imprimir amb PDF, amb un
caire lúdic. Destaquen especialment les fitxes de
matemàtiques.
http://www.actiludis.com/
* EDU 365.cat
De tot i més des de primària fins batxillerat i en català

http://www.edu365.cat/

* JOCS EDUCATIUS ON LINE
Dues plataformes interessants amb jocs educatius:
https://es.tiching.com/
https://happylearning.tv/
http://www.mundoprimaria.com/

* RECURSOS

IMPRIMIBLES

http://www.aulapt.org/ (Qualque cosa en català)
http://orientacionandujar.wordpress.com/ (Qualque cosa en català)

•

Plataformes de recursos interessants

http://procomun.educalab.es/es
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela
/recursosdigitales/category/sin-categoria/
http://mesrecursoseducatius.com
http://academiaplay.es/#
http://www.educaciontrespuntocero.com/
http://www.imageneseducativas.com/
http://www.mundoprimaria.com/
http://laeduteca.blogspot.com.es/#
Ayuda para maestros
Recursos didàctics
http://matesdeprimaria.es/index.php
http://www.aulaplaneta.com/

http://www.ceip-diputacio.com/la%20motxilla.htm
http://www.unprofesor.com/
http://www.ceiploreto.es/
http://www.aula365.com/ (amb registre)
https://en.educaplay.com/ (amb registre)
http://www.educacontic.es/blog/actividades-interactivascon-educaplay
http://mesrecursoseducatius.com/
https://www.portaleducativo.net/
SI ENCARA VOLEU MÉS RECURSOS TANT PER MESTRES
COM PER ALUMNES MIRAU AQUESTA ENTRADA:
http://pedagogoterapeuta.blogspot.com/search/label/Cu
rset%20d%27ANPE
(Aquest recull de recursos correspon al curset de recursos digitals del sindicat
ANPE, esperem siguin d'utilitat a tots els docents)

