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La Irene Martínez i l'Azu Vázquez ens han preparat una crònica de la jornada de celebració del 20è aniversari d'Espiral.
Per aquesta ocasió, ha triat un format molt innovador i l'ha escrit en format "Twitter", és a dir, amb frases resum del que
va anar succeïnt al llarg del matí.Us convidem a llegir aquesta crònica tan original per fer-vos a la idea del que vam fer
aquell dia tan especial per a tots nosaltres.
Francesc Colomé (secretari de Polítiques Educatives del Departament d'Educació): ens parla dels requisits necessaris
per aconseguir una plena integració de les tecnologies dins les nostres escoles.
Genís Roca (sòci director de RocaSalvatella, empresa de consultoría estratégica): En funció de la mirada analògica que
tinguem interioritzada, ens sortirà la mirada digital.
Genís Roca: Una tecnologia només és tecnologia si has nascut abans que ella.
Genís Roca: L'important és com et desenvolupes per la xarxa, no quines eines utilitzes.
Joan Padrós (Tresorer d'Espiral) ens presenta els materials de la carpeta, entre els quals trobem la memòria dels 20 anys
de vida d'Espiral.
Teresa Giménez (Secretaria Tècnica) ens fa una presentació que mostra un recull dels 20 anys d'Espiral a través de 4
eixos: educació, tecnologia, persones i món.
Xavier Suñé (Servei Amicus Espiral) i al seu vídeo &ldquo;Espiral 2.0&rdquo;, ens mostren 20 anys d'història en 3 minuts
i mig.
Juanmi Muñoz (President d'Espiral) ens proposa un joc: escriure en un paper 3 idees per fer-li arribar a una àrea
funcional d'Espiral.
Els ex-presidents i ex-presidentes d'Espiral ens fan arribar unes paraules de la seva estada a l'associació.
Pere Marquès (Professor de la UAB i director del DIM-UAB): Ara estem vivint un punt vital en la integració de les TIC a
l'aula i cal que Espiral jugui un paper clau en aquest procés.
Luís Antonio García Ramos (ex-president): Espiral va ser la resposta necessària en el moment oportú.
Assumpció Guasch (ex-presidenta): &ldquo;Espiral està madura i preparada per assumir nous reptes&rdquo;.
Joan Anton Sanchez (ex-president): ens recalca la importància del pas que ha donat Espiral en fer-se present fora de
Catalunya.
Bea Marín (ex-presidenta): destaca el gran nivell humà de les persones que han format i formen Espiral i està agraïda per
haver pogut participar d'un projecte tan maco rodejada d'amics i amigues.
El dinar de germanor està sent tot un èxit i una gran manera de donar per acabada una jornada tan especial!
Tot seguit us presentem les diferents presentacions de diapositives que es van poder veure durant la jornada:
- http://www.slideshare.net/ciberespiral/20-aniversari-despiral-educaci-i-tecnologiaPresentació d'en Genís Roca
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- http://www.slideshare.net/ciberespiral/20-aniversari-espiral-gens-rocMemòria d'Espiral en format digital:
- http://issuu.com/espiral/docs/memoriaespiral20anyos_final
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