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1. INTRODUCCIÓ 
 

1.1. Objectiu 
El present "Treball Fi de Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria 
i Batxillerat" té com a finalitat ser una proposta per a la implantació de les TIC (Tecnologies de 
la Informació i la Comunicació) i les TAC (Tècniques per a l'Aprenentatge Col·laboratiu) en un 
centre educatiu. És per això que no he volgut centrar-me en un nivell concret, ni en una 
assignatura específica, sinó que la meva intenció es valorar d'una manera crítica la implantació 
i ús de determinats recursos en diferents àmbits. Així, la meva proposta recull tots aquells 
aspectes que considero que un centre educatiu ha de tenir en compte, des de la part més 
hardware (projectors, PDIs...) fins a la part software, passant per la formació del personal 
docent. 

 

1.2. Motivació 
L'aparició de les tecnologies a l'educació és un fet que s'està portant a terme en els últims 
anys. No obstant, considero que en molts casos no s'està portant de la millor manera possible. 
Així, des del Departament d'Educació, es veu clar a on es vol arribar, però a l'hora de la veritat, 
els centres i el propi professorat no està preparat per aquest canvi. Per tant, hi ha la necessitat 
de parlar de tecnologia en l'educació, però es parla poc de com l'educació està preparada per a 
la tecnologia. Així, és fonamental que tot centre educatiu disposi d'un pla d'adaptació TIC/TAC 
per tal de potenciar l'ús de les tecnologies, tot considerant els avantatges que aquestes aporten 
en el món educatiu. M'agradaria ressaltar precisament aquesta paraula: avantatges. És a dir, la 
tecnologia ha d'aportar un avantatge, aleshores serà quan la seva aplicació ha estat un èxit. 
Així, l'aplicació de les TIC ha de comportar un canvi de mentalitat i, amb ell, de metodologia. 
Així doncs, el debat entre tecnologia i metodologia està obert. 

Des de no fa massa anys, el concepte "Escola 2.0" ha estat sonant sempre que es parlar del 
món educatiu. Així, l'escola 2.0 és una escola tecnològica? No. Des del meu punt de vista, el 
concepte 2.0 s'ha agafat del web 2.0, tot metaforitzant l'evolució de l'escola amb el que ha 
tingut el web: 

Primerament, amb el web 1.0, una persona (o un conjunt limitat de persones) publicaven uns 
continguts en el web que els usuaris podien consultar. Així, el paper dels usuaris del web 1.0 
era merament d'observador. 

Amb l'aparició del web 2.0, les persones que anteriorment publicaven continguts ara són les 
encarregades de crear un entorn en el qual els continguts els publiquen directament els 
usuaris, el qual treballa d'una manera col·laborativa per tal de crear el coneixement il·limitat del 
web d'avui dia. Així, és fàcil detectar i valorar la millora qualitativa i, sobretot, quantitativa que 
ha patit internet. 

En el món educatiu ha passat el mateix. Abans, amb el que podria ser l'escola 1.0, el professor 
tenia el coneixement i, a través de les seves explicacions i activitats, el transmetia al seu 
alumnat. Amb l'escola 2.0, el coneixement s'ha vist desplaçat del mestre cap a altres fonts 
d'informació (internet). Per tant, la funció del mestre també s'ha vist desplaçada. Així, ara ha 
d'acompanyar al seu alumnat, ha de ser un guia en el procés d'aprenentatge i de descoberta 
del coneixement, on la component comunicativa ha de ser la base per a l'èxit (comunicació 
professorat-alumnat, alumnat-alumnat). Així és com apareix el concepte escola 2.0. I és clar 
que les tecnologies tenen un paper important en aquesta escola. Així doncs, no estem davant 
d'una escola tecnològica, sinó d'una escola que innova la seva metodologia tot fent ús de les 
tecnologies. 

D'aquesta manera, un servidor, el qual s'està iniciant en l'ampli món educatiu, ha vist 
l'oportunitat d'investigar i formar-se en la infinitat de recursos existents a la xarxa, perquè la 
tecnologia no és el futur, sinó el present. 
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1.3. Abast 
Aquest document no pretén ser un manual d'ús ni una guia de referència. Pretén propiciar els 
primers passos que un coordinador TIC/TAC ha de tenir presents per tal de potenciar l'ús de les 
tecnologies entre els seus companys, així com de fomentar la reflexió del lector de l'aplicabilitat 
dels recursos descrits. Per tant, no és un document encarat només per als coordinadors 
TIC/TAC, sinó que té la finalitat de despertar l'interès en totes aquelles persones que no veuen 
factible l'aplicabilitat de la tecnologia en el món educatiu, o bé no saben per on començar a 
aplicar-la. 
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2. RECURSOS DIGITALS 
 

A continuació es parlarà d'una sèrie de programes i serveis, tots gratuïts, els quals no són els 
únics possibles per a donar solució als problemes o millores que proposo. De fet, no tinc cap 
interès especial en l'ús concret de cap d'ells, però han estat escollits per les possibilitats que 
ofereixen. Tots han estat provats per l'autor d'aquest document, però no les situacions que es 
plantegen. 

Cal considerar la data d'elaboració d'aquest document, ja que els programes poden haver estat 
modificats posteriorment i, així, les característiques que es descriuen poden haver sofert 
modificacions. 

2.1. Activitats digitals 
En aquest apartat es descriuen un seguit de programes o metodologies per a poder treballar i 
ampliar els continguts de classe. 

 

2.1.1. JClic (versió 0.2.1.0) 

2.1.1.1. Informació general 

El JClic és una eina per a la creació, realització i avaluació d'aplicacions didàctiques 
multimèdia. Està 
desenvolupada amb el 
llenguatge de 
programació Java, així, 
per tal de funcionar, 
requereix tenir la màquina 
virtual de Java instal·lada.  

El projecte JClic és una 
evolució del seu 
antecessor Clic 3.0. La 
novetat més avantatjosa 
d'aquest projecte és la 
possibilitat d'executar les 
activitats directament des 
d'internet, sense haver-
les d'instal·lar prèviament 
a l'ordinador, a més 
d'ampliar la varietat 
d'activitats que podem 
crear. 

El JClic ofereix set tipologies d'exercicis: 

• Les associacions pretenen que l'usuari descobreixi les relacions existents entre dos 
conjunts d'informació. 

• Els jocs de memòria on s'han d'anar descobrint parelles d'elements iguals o 
relacionats entre ells, que es troben amagats. 

• Les activitats d'exploració, identificació i informació que parteixen d'un únic conjunt 
d'informació. 

• Els puzles plantegen la reconstrucció d'una informació que es presenta inicialment 
desordenada. Aquesta informació pot ser gràfica, textual, sonora... o combinar 
aspectes gràfics i auditius alhora. 

• Les activitats de resposta escrita que es resolen escrivint un text (una sola paraula o 
frases més o menys complexes). 

Imatge 1 - Interfície gràfica personalitzable del JClic 
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Imatge 3 - Activitat de text de l'assignatura de Tecnologia 

• Les activitats de text plantegen exercicis basats sempre en les paraules, frases, 
lletres i paràgrafs d'un text que cal completar, entendre, corregir o ordenar. Els textos 
poden contenir també imatges i finestres amb contingut actiu. 

• Les sopes de lletres 
i els mots encreuats 
són variants 
interactives dels 
coneguts 
passatemps de 
paraules amagades. 

2.1.1.2. Aplicació 

Aquesta varietat d'exercicis 
fa del JClic un recurs útil per 
a totes les etapes i nivells 
educatius. Així, els puzles i 
els jocs de memòria són 
ideals per tal d'utilitzar-los en 
educació infantil o cicle inicial 
de primària, mentre que les 
activitats de text són ideals 
per a secundària i batxillerat. 

Per exemple, un mestre del 
segon cicle d'educació 
infantil, de l'àrea de 
"Descoberta de l'entorn", que 
vol comprovar si l'alumnat és 
capaç de situar els objectes 
en l'espai i reconèixer l'espai 
que ocupen i la distància 
respecte d'un punt 
determinat, pot elaborar un 
puzle sobre una fotografia de 
la classe en la que es mostrin 
els objectes quotidians 
(pissarra, taules i cadires, 
porta d'entrada a la classe...). 
Així, pot realitzar l'activitat 
individualment a l'aula 
d'informàtica i comprovar 
l'autonomia personal de cada 
alumne, o fer-la conjuntament en el grup classe, de 
tal manera que desenvolupen el sentiment de 
pertinença en un grup social i la participació activa 
en el mateix.  

Una de les característiques que ofereix el JClic és 
la recollida de dades (JClic Reports). Aprofitant que 
el centre disposa de Moodle, i que aquest permet la 
integració total amb el JClic, podem realitzar 
exàmens mitjançant aquest programari. Així, a 
secundària, a l'assignatura de Tecnologia, el 
professor vol avaluar els coneixements assolits 
durant la unitat didàctica de les eines a l'aula de 
Tecnologia. Així, desenvolupa un JClic en el qual 
hagi de relacionar diverses eines amb el seu nom 
(activitats d'associacions), o donades unes 
situacions concretes, l'alumnat ha d'omplir els buits 
amb l'eina adequada o amb paraules clau de les Imatge 4 - Visualització dels resultats 

d'una activitat JClic 

Imatge 2 - Puzzle per a educació infantil 
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normes de seguretat de les mateixes. Així doncs, utilitzant el JClic Reports podem valorar, 
mitjançant el temps trigat i els intents realitzats, si l'alumnat ha assolit o no els objectius 
planificats, o quins han quedat més fluixos a nivell grupal. 

Una altra característica important del JClic és la possibilitat de compartir els recursos creats 
amb altres professionals, així com de treure'n profit dels materials realitzats per tercers. Així, el 
projecte JClic ofereix un espai, anomenat "zonaClic" el qual ofereix la possibilitat de descàrrega 
de l'aplicació (JClic player, per a executar les activitats, JClic Author, per a elaborar-les, i JClic 
Reports, per a l'emmagatzematge de les dades), un conjunt de manuals i informació per tal de 
dominar l'eina i un cercador d'activitats per tal de trobar fàcilment les activitats que més 
s'adeqüin al què volem treballar i a l'etapa educativa per a la qual la requerim.  

Personalment, trobo el JClic com un recurs molt interessant per tal de complementar els 
continguts treballats a classe, donada la seva interactivitat i, gràcies a la possibilitat de poder 
introduir materials multimèdia molt diversos, la fan molt atractiva per a l'alumnat. 

 

2.1.2. HotPotatoes (versió 6) 

2.1.2.1. Informació general 

HotPotatoes consisteix en un conjunt d'eines gratuïtes que permeten fer activitats interactives 
basades en el web utilitzant codi XHTML1.1 per a la visualització, i JavaScript per a la 
interactivitat.  

HotPotatoes està composat per sis 
programes que permet fer activitats de 
tipologia diversa: JQuiz (opció múltiple i 
resposta curta), JMix (frases 
desendreçades), JCross (mots 
encreuats), JMatch (activitats de 
relacionar), JCloze (omplir forats) i 
JMasher (per tal d'agrupar diverses 
activitats en un mateix projecte). 

Els programes de creació d'activitats 
ofereixen una interfície fàcil i intuïtiva que 
permet l'elaboració d'activitats en pocs 
minuts. A més, hi ha la possibilitat 
d'habilitar la tecnologia Scorm 1.2, la qual 
permet l'obtenció d'un registre detallat de 
l'elaboració de l'activitat per part de l'alumnat, sempre i quan s'integri en un gestor de continguts 
o un espai web que l'accepti (per exemple, el Moodle). 

 

Imatge 5 - Pantalla principal de la pàgina ZonaClic 

Imatge 6 - Imatge principal del paquet 
HotPotatoes, amb els sis programes 
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2.1.2.2. Aplicació 

Aquest tipus d'activitats, tot i que hi ha la possibilitat d'incloure fotografies que la fan més 
atractiva, és idònia per a alumnat de cicle superior de primària, secundària o batxillerat. La 
interfície d'activitats, tot i 
poder-se personalitzar, és 
menys atractiva que la que 
pot oferir el JClic, i és per això 
que no la recomano per a 
activitats dels més petits. A 
més, el fet d'utilitzar el codi 
XHTML1.1 ens assegura la 
compatibilitat amb gran part 
dels navegadors actuals (amb 
JavaScript activat) sense 
necessitat d'instal·lar 
programes addicionals.  

Imaginem el cas d'un 
professor de l'assignatura de 
llatí de primer de batxillerat 
que vol complementar les 
activitats realitzades a classe 
amb un exercici addicional de 
traducció de textos. El mestre pot fer ús del JCloze per tal de mostrar el text complet en català i, 
a continuació, la traducció en llatí amb "forats", de tal manera que l'alumnat ha d'escollir, entre 
les diverses opcions mostrades, la correcte (entre les opcions, hi ha errades de declinacions i 
de vocabulari). El mestre pot publicar l'activitat al Moodle de l'escola i, utilitzant la tecnologia 
Scorm, recollir el registre de l'activitat per tal de poder-la avaluar. Inclús pot elaborar un control 
utilitzant el mateix procediment. 

Personalment, trobo que el projecte de HotPotatoes hauria de ser revisat profundament. Si bé, 
la tipologia d'activitats sí que la considero útil, la interfície gràfica la trobo desfasada per a un 
alumnat que domina internet i està a la última de les pàgines web actuals. 

 

2.1.3. WebQuests 

2.1.3.1. Informació general 

La WebQuest no es tracta d'un recurs digital concret, sinó d'una metodologia de treball que 
utilitza, principalment, internet com a font d'informació. Consisteix en un treball d'investigació 
guiat que promou les habilitats cognitives de l'alumnat, així com el treball cooperatiu i autònom. 

Les WebQuests poden ser de durada i temàtica molt diversa (inclús interdisciplinars) segons 
els objectius que volem assolir. Així, segons la durada, podem tenir: 

• WebQuest de durada curta: Són aquelles que duren dos o tres sessions, i l'objectiu de 
la qual es centra en l'adquisició i organització del coneixement (observació, anàlisi i 
síntesi). 

• WebQuest de durada llarga: Pot durada setmanes i inclús mesos. L'objectiu d'aquest 
tipus de WebQuest és l'extensió i processat del coneixement. Implica un major nombre 
de tasques, més profundes i elaborades. 

• MiniQuests: És una versió de la WebQuest que es redueix a tres passos: escenari, 
tasca i producte. La seva durada és d'una a tres sessions. Les MiniQuests van ser 
creades, donada la seva fàcil creació, per a docents que disposen de poc temps o de 
poques habilitats en la creació de WebQuests. 

 

Imatge 7 - Exemple d'activitat HotPotatoes, elaborada amb 
JCloze 
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Una WebQuest manté sempre la següent estructura: 

• Introducció: Defineix el context en què es desenvoluparà l'activitat i aporta informació 
antecedent. En aquest punt, és fonamental introduir un missatge atractiu i visualment 
interessant per tal de motivar a l'alumnat. 

• Tasca: Defineix el resultat final que l'alumnat a de dur a terme. La tasca pot ser 
resoldre un problema, formular i defensar una postura, dissenyar un producte, analitzar 
una realitat complexa... 

• Procés: Descripció dels passos a seguir per tal de portar a terme les tasques. Aquesta 
secció ajudarà a l'alumnat a entendre què i com ha de portar a terme les accions 
requerides, així com els recursos de què disposen, si s'escau. 

• Avaluació: Explicació de com serà avaluada la realització de les tasques. Pot incloure 
una rúbrica d'avaluació. 

• Conclusió: Recorda allò que s'ha aprés i inclou enllaços per a ampliar el coneixement o 
reflexions per tal d'estimular l'aprenentatge. També, el mestre pot animar a l'alumnat a 
fer propostes per tal de millorar l'activitat. 

Una WebQuest és una pàgina web. Existeixen diversos generadors de WebQuests (per 
exemple, QuestGarden, Zunal.com, PhpWebQuest o WebQuest.es, entre d'altres). No obstant, 
és possible que les característiques que ens ofereixen no s'adeqüin a la perfecció a les nostres 
necessitats o simplement volem evitar la publicitat que incorporen. Així, a internet existeixen 
multitud de plantilles que es poden fer servir per a elaborar una WebQuest i després penjar-les 
al núvol en un espai d'allotjament web (per exemple, Google Sites). Si bé la primera opció no 
requereix de coneixements addicionals, la segona no és recomanable per a persones no 
habituades a internet. 

2.1.3.2. Aplicació 

La metodologia WebQuest és un recurs molt útil per a treballar unitats didàctiques de qualsevol 
assignatura del cicle superior d'educació primària, secundària i batxillerat, així com unitats 
interdisciplinars. Per exemple, donada la varietat de metodologies que engloba la setmana de 
crèdits de síntesi a l'educació secundària (combinant espais interiors amb exteriors), es podria 
treballar emprant una WebQuest d'una setmana de durada. Així, els coneixements adquirits 
durant tot el curs s'utilitzaran com a coneixements antecedents, i les font d'informació no només 
seran digitals (internet), sinó que s'extendrà als espais que siguin visitats durant la setmana. 
Així, el treball a l'aula consistirà en l'elaboració de les tasques descrites a l'apartat de procés. 

 

2.1.4. Caceres del tresor 

2.1.4.1. Informació general 

Tal i com passa amb les WebQuests, les caceres del tresor són metodologies de treball que 
utilitzen, principalment, internet com a font d'informació. 

Tenen similituds amb les WebQuests, i algunes persones les situen en un nivell inferior, però 
els objectius són diferents. Les caceres del tresor estan pensades per tal que l'alumnat sàpiga 
trobar i interpretar la informació a internet. Així, consisteixen en una sèrie de preguntes i un 
llistat de direccions web, les quals els alumnes han de visitar per donar resposta a les 
preguntes. Al final de l'activitat, es planteja una pregunta final, la resposta de la qual no apareix 
directament a les pàgines visitades durant l'activitat, però que poden donar resposta fent ús 
d'allò après durant la cerca. 

L'estructura habitual d'una cacera del tresor és la següent: 

• Introducció: Defineix el context de l'activitat, així com les tasques a realitzar i les 
instruccions per a portar-ho a terme. És el moment ideal per a motivar l'alumnat a la 
seva realització. 

• Preguntes: Llistat de les preguntes que han de contestar. Així, depenent de l'edat i del 
grup, la complexitat pot variar, essent preguntes directes per als més petits o alumnat 
amb més dificultat, o preguntes més complexes per als més grans o amb més facilitat, 
tals com la interpretació de dades, deduccions després d'una lectura comprensiva, etc. 
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• Pregunta final: Aquesta pregunta ha de ser formulada tenint en compte les respostes 
de les anteriors preguntes o de deduccions que es puguin extreure de les pàgines 
visitades. Pot tenir un caire més reflexiu o valoratiu sobre el tema. 

• Avaluació: Defineix com serà avaluada l'activitat. Pot dependre de la quantitat i de la 
qualitat de les respostes (originalitat, elaboració...). 

Tal i com passa amb les WebQuests, les caceres de tresors són pàgines web i la millor manera 
de crear-les és emprant un espai d'allotjament web (per exemple, Google Sites). Ara bé, 
existeixen diversos generadors d'activitats, tals com "1, 2, 3, tu caza en la red" d'aula21 o 
Filamentality, entre d'altres. 

2.1.4.1. Aplicació 

Les caceres del tresor, donada la seva fàcil elaboració, són un recurs ideal per a docents poc 
habituats a treballar amb les TICs. Poden ésser utilitzades als cicles mitjà i superior de primària, 
secundària i batxillerat i permet avaluar fàcilment la competència digital de l'alumnat. 

Com a exemple d'ús, imaginem un professor de l'assignatura de Geografia de primer de 
Batxillerat que vol treballar emprant aquesta metodologia la Unió Europea. Pot fer un recull 
d'adreces d'internet sobre el tema, per tal que doni resposta a preguntes reflexives 
(interpretació de gràfics i de mapes, lectura comprensiva d'articles de diaris, etc.). Així, pot 
tancar el tema amb una pregunta final que requereixi de la deducció de l'alumnat, per exemple: 
Perquè creus que Turquia és candidata a formar part de la Unió Europea, però encara no ho ha 
aconseguit? Fins i tot, podríem fer que el propi alumnat realitzés una cacera del tresor, de tal 
manera que també podríem avaluar la qualitat de les preguntes formulades i la capacitat de 
cerca per internet. 

 

2.2. Eines web 2.0 
El web 2.0 no és cap tecnologia, sinó una nova filosofia de la xarxa en la què els propis usuaris 
són els protagonistes actius. 

Anteriorment, amb el que avui dia 
anomenaríem web 1.0, la xarxa era 
una font d'informació unidireccional 
en la que una persona (el 
webmaster, creador de la pàgina 
web) publicava uns continguts 
consultables per la resta de 
persones. Així, l'usuari tenia un 
paper passiu, d'observador.  

Ara, amb el web 2.0, aquesta 
metodologia ha canviat i els usuaris 
es converteixen en protagonistes 
actius, creant i compartint 
continguts, opinant, participant, 
relacionant-se... 

Si la docència, i el procés 
d'ensenyament i aprenentatge es 
basen en la comunicació, seria 
absurd no aprofitar-se de la 
potència i l'abast del web 2.0 per tal 
de desenvolupar valors de 
participació, col·laboració i 
construcció col·lectiva del coneixement. 

És així com a la xarxa podem trobar un conjunt d'eines web 2.0 que poden tenir cabuda per a 
l'ús a les aules. A continuació, es detallen algunes d'elles. 

Imatge 8 - Definició gràfica de web 1.0 i web 2.0 
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2.2.1. Google Docs 

2.2.1.1. Informació general 

Google Docs és un conjunt de programes gratuïts basats en web per tal de crear documents en 
línia i amb la possibilitat de col·laborar en grup. Està format per un processador de text, full de 
càlcul, programa de presentacions, programa de creació de dibuixos i diagrames, i formularis 
per tal de crear enquestes. 

Els programes de Google Docs ofereixen una interfície gràfica molt similar a la que ofereixen 
els programes dels paquets ofimàtics. Així, una persona habituada a treballar amb aquests 
paquets no tindrà problemes per a la creació de documents amb Google Docs. Per tal de poder 
accedir, l'usuari ha de tenir un compte de correu associat a Google (el compte de correu no 
necessàriament ha de ser de Google).  

 

2.2.1.2. Aplicació 

La possibilitat de poder editar els documents en línia de manera col·laborativa fa de Google 
Docs una eina molt útil i interessant per al treball a l'aula. L'alumnat pot realitzar treballs 
individuals revisats "online" pel professorat, aquest podent-li notificar les correccions al moment 
per tal que l'alumnat pugui rectificar eficientment. A més, existeix la possibilitat de visualitzar les 
diferents revisions del document identificades per l’usuari, la qual cosa permet fer una 
avaluació continuada de l'alumnat. 

A més, hi ha una altra avantatge molt interessant que propicia la utilització del Google Docs: 
l’estalvi de material. Així, s’evita la impressió de certs documents, sempre sota el criteri del 
professor, com serien esborranys de treballs, documents de cerca d’informació que l’alumnat 
ha de portar per a fer un treball a classe o entregues de treball. 

Veiem la seva utilització amb un cas concret. Imaginem el mestre de Ciències de la Naturalesa 
de 1r d’ESO. Aprofitant el programa Educat1x1, el mestre planifica un treball en equips a l’aula 
sobre el cicle dels materials d’ús habitual. Així, a cada equip (de 3 membres) se li assignarà un 
material del qual han de cercar informació sobre el procés d’obtenció, el seu ús a la vida 
quotidiana i a on van a parar els productes de rebuig. Cada membre del grup serà responsable 
de cada secció. Utilitzant com a eina el Google Docs, tot l’equip pot desenvolupar una memòria 
que hauran de fer entrega (mitjançant la mateixa eina) al professor. Aquest, mentre la van 
desenvolupant, pot anar fent observacions en un nou document sobre aquells aspectes que 
consideri oportuns per tal que l’alumnat ho tingui present. Alhora, cada membre de l’equip pot 
anar supervisant la feina realitzada per la resta, i fer les modificacions que consideri oportunes 
(totes elles quedaran registrades per la eina en la revisió de versions del document). 
Finalitzada la memòria, i fent ús del Google Docs, cada equip haurà de realitzar una 
presentació per tal d’exposar a la resta de companys. Tal i com passava anteriorment, el 

Imatge 9 - Interfície gràfica de l'editor de textos de Google Docs 
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professor pot anar supervisant i aconsellant a l’alumnat en el mateix moment que aquest va 
realitzant la feina. 

 

2.2.2. Google Earth (versió 6.0.3)

2.2.2.1. Informació general 

Google Earth és un programa gratuït que permet 
a imatges de satèl·lit. Les últimes versions incorporen, a més, imatges del cel del planeta, de la 
Lluna i de Mart. Si bé Google Earth no el 
precisament una pàgina web, sinó un programa, aquest integra característiques del web 2.0, 
donant interactivitat a uns continguts que estan allotjats a internet.

De les diferents característiques que oferei
qualsevol part del globus, planificar rutes i viatges, mirar fotografies, observar els accidents 
geogràfics des de l'aire o, fins i tot, observar en directe certs punts del planeta gràcies a 
webcams instal·lades arreu del món.

Imatge 

El programa ofereix tres seccions:

• Buscar: Permet buscar llocs concrets, ja sigui per adreça exacta, per ciutat, per nom de 
comerç... 

• Llocs: Permet guardar certs llocs als quals 
permet visualitzar una ruta definida per l'usuari com si estiguéssim realitzant un viatge 
amb avió. 

• Capes: Permet aplicar a la imatge informació addicional, tal com els transports d'una 
ciutat, núvols i condicions me

Si bé ofereix una interfície gràfica fàcil i intuïtiva per a la navegació pel globus terraqui, les 
característiques addicionals poden no ser tan intuïtives per a una persona poc habituada a 
treballar amb el programa. Així, sempre que se'n faci un ús a les aules, seria recomanable 
dedicar alguna sessió a conèixer el programa, o bé fer arribar a l'alumnat algun senzill manual 
tot explicant les característiques que es volen treballar.

ó TIC/TAC a una escola 

professor pot anar supervisant i aconsellant a l’alumnat en el mateix moment que aquest va 

(versió 6.0.3) 

Google Earth és un programa gratuït que permet visualitzar imatges en 3D del planeta
a imatges de satèl·lit. Les últimes versions incorporen, a més, imatges del cel del planeta, de la 

Si bé Google Earth no el classificaríem com a recurs web 2.0, ja que no és 
precisament una pàgina web, sinó un programa, aquest integra característiques del web 2.0, 
donant interactivitat a uns continguts que estan allotjats a internet. 

De les diferents característiques que ofereix el programa, cal destacar la possibilitat de viatjar a 
qualsevol part del globus, planificar rutes i viatges, mirar fotografies, observar els accidents 
geogràfics des de l'aire o, fins i tot, observar en directe certs punts del planeta gràcies a 

instal·lades arreu del món. 

Imatge 10 - Interfície gràfica del Google Earth 

El programa ofereix tres seccions: 

Buscar: Permet buscar llocs concrets, ja sigui per adreça exacta, per ciutat, per nom de 

Llocs: Permet guardar certs llocs als quals accedir fent només doble click. Alhora, 
una ruta definida per l'usuari com si estiguéssim realitzant un viatge 

Capes: Permet aplicar a la imatge informació addicional, tal com els transports d'una 
ciutat, núvols i condicions meteorològiques, fotografies reals de llocs del món, etc.

Si bé ofereix una interfície gràfica fàcil i intuïtiva per a la navegació pel globus terraqui, les 
característiques addicionals poden no ser tan intuïtives per a una persona poc habituada a 

amb el programa. Així, sempre que se'n faci un ús a les aules, seria recomanable 
dedicar alguna sessió a conèixer el programa, o bé fer arribar a l'alumnat algun senzill manual 
tot explicant les característiques que es volen treballar. 
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professor pot anar supervisant i aconsellant a l’alumnat en el mateix moment que aquest va 

visualitzar imatges en 3D del planeta gràcies 
a imatges de satèl·lit. Les últimes versions incorporen, a més, imatges del cel del planeta, de la 

classificaríem com a recurs web 2.0, ja que no és 
precisament una pàgina web, sinó un programa, aquest integra característiques del web 2.0, 

x el programa, cal destacar la possibilitat de viatjar a 
qualsevol part del globus, planificar rutes i viatges, mirar fotografies, observar els accidents 
geogràfics des de l'aire o, fins i tot, observar en directe certs punts del planeta gràcies a 

 

Buscar: Permet buscar llocs concrets, ja sigui per adreça exacta, per ciutat, per nom de 

accedir fent només doble click. Alhora, 
una ruta definida per l'usuari com si estiguéssim realitzant un viatge 

Capes: Permet aplicar a la imatge informació addicional, tal com els transports d'una 
teorològiques, fotografies reals de llocs del món, etc. 

Si bé ofereix una interfície gràfica fàcil i intuïtiva per a la navegació pel globus terraqui, les 
característiques addicionals poden no ser tan intuïtives per a una persona poc habituada a 

amb el programa. Així, sempre que se'n faci un ús a les aules, seria recomanable 
dedicar alguna sessió a conèixer el programa, o bé fer arribar a l'alumnat algun senzill manual 
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2.2.2.2. Aplicació 

Donat la seva tipologia, és una eina molt útil per a treballar continguts de Geografia i, fins i tot, 
d'Història o de Medi Natural. Google Earth recrea en l'alumnat una visió realista de certs 
aspectes geogràfics. Així, podem utilitzar-lo en l'assignatura de Medi de primària per tal de 
conèixer l'entorn de l'escola (parcs, transports, etc.). O a Geografia per tal de conèixer les 
comunitats autònomes, províncies, rius, serralades, etc. 

Plantegem una activitat concreta per a l'assignatura de Ciències Socials de 2n d'ESO, inclosa 
dins la unitat didàctica de descobriments geogràfics. Utilitzant el Google Earth, es podria 
demanar a l'alumnat identificar i dibuixar sobre el mapa la ruta que va realitzar Colón en el 
descobriment de les amèriques (Espanya, Bahamas, Cuba, Puerto Rico, Panamá). Així, podem 
oferir a l'alumnat una recreació realista del viatge i, fins i tot, calcular la distància de 
l'esmentada ruta. Es podria complementar l'activitat amb rutes alternatives i, fins i tot, aprofitant 
els coneixements avançats dels que disposem avui dia, proposar una ruta alternativa per a 
aquests viatges històrics. 

Google Earth és el nou atles a les classes. El seu ús és molt recomanat per a cursos superiors 
a cicle mitjà de primària. 

 

2.2.3. Wikis 

2.2.3.1. Informació general 

Una wiki és un espai web les pàgines del qual poden ésser editades pels propis usuaris. La 
finalitat d'una wiki es crear documents de manera col·laborativa per tots els visitants de la web. 
Aquests documents poden incloure imatges, vídeos, gràfics, enllaços a altres documents (tant 
interns com externs) amb l'objectiu d'aprofundir sobre un tema per tal d'elaborar un material de 
consulta fiable, tot aprofitant el coneixement aportat per cadascun dels col·laboradors. Així, 
aquests poden crear nous documents o bé editar-ne els ja existents. 

Un exemple clar del poder d'una wiki és la famosa enciclopèdia Wikipedia, que inclou més de 
17 milions d'articles en 278 idiomes i dialectes diferents. 

Una wiki, doncs, permet la creació de pàgines web de manera ràpida, senzilla i immediata, no 
requerint de coneixements informàtics per part dels usuaris. De fet, la paraula wiki prové del 
terme d'origen hawaià WikiWiki, que vol dir ràpid. 

Imatge 11 - Pàgina principal de la Wikipedia 
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Un wiki pot tenir usos molt diversos, segons la finalitat per a la que hagi estat creat. Així, pot 
fer-se servir com a diccionari o enciclopèdia sobre temes molt diversos, per a taulell d'anuncis, 
com a portafoli de docents i alumnat, per a desenvolupament de cursos o seminaris, etc. A 
més, una característica important de les wikis és el fet que mantingui un historial 
d'actualitzacions, possibilitant el retorn a versions anteriors, de tal manera que es propicia la 
integritat dels continguts. 

Existeixen diversos distribuïdors de wikis gratuïts, d'entre els quals podem destacar: Wetpaint 
(http://www.wetpaint.com), Pbwiki (http://pbwiki.com) i Wikispaces (http://www.wikispaces.com). 
Tots ells, requereixen la creació d'un usuari per a la creació d'espais, així com l'autenticació per 
a editar continguts. 

2.2.3.2. Aplicació 

Imaginem el cas d'un professor d'Educació Física que vol elaborar un treball de recerca sobre 
el futbol. Pot treballar el tema creant una wiki. L'alumnat, degudament registrat, podrà anar 
incorporant continguts referents al tema. D'aquesta manera, es poden crear equips de treball 
per tal que desenvolupin un aspecte concret del futbol: història, regles, personatges importants, 
organismes que regulen el futbol professional, etc. Així, cada equip va elaborant la seva secció 
dintre de la wiki, però entre tots poden anar corregint i ampliant la informació introduïda per 
altres equips. Al finalitzar l'activitat, el mestre pot fer veure a l'alumnat com entre tots han 
aconseguit fer un material de consulta que poden fer públic al web per tal que altres usuaris 
se'n puguin beneficiar. A més, per tal de realitzar una avaluació de seguiment de l'alumnat, el 
professor pot consultar l'historial de modificacions de la wiki, on apareixen identificades les 
versions amb l'usuari que ha modificat el contingut. 

Degut a l'alta importància que tenen els continguts introduïts en una wiki, resulta interessant la 
seva utilització en cursos superiors a cicle superior d'educació primària, preferentment educació 
secundària i superiors. 

 

2.2.4. Blogs 

2.2.4.1. Informació general 

Un blog (o bitácora en castellà) és un espai web que s'actualitza periòdicament i que recopila 
textos i articles ordenats cronològicament, essent el primer el més recent. Cada entrada es pot 
complementar amb enllaços (interns o externs), així com vídeos, imatges, gràfics, etc. 

Actualment, existeixen blogs que poden ser creats per diverses persones, però, a diferència 
d'un wiki, un blog acostuma a ser personal, és a dir, l'autor és l'únic que crea i modifica el 
contingut i fa les funcions d'administració de l'espai. Així, es manté la pròpia identitat de l'autor 
o dels autors. 

Habitualment, els visitants d'un blog poden deixar els seus comentaris (administrats per l'autor) 
a cadascuna de les entrades, tot propiciant el debat obert dels temes tractats. 

Existeixen diverses eines per a la creació de blogs. Entre les més conegudes podem trobar: 
Blogger (www.blogger.com), Freewebs (www.webs.com), LiveJournal (www.livejournal.com) o 
WordPress (http://wordpress.com). Cal destacar que, si disposem d'un usuari Google, el podem 
fer servir per a autenticar-nos a Blogger. 
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2.2.4.2. Aplicació 

El blog és un eina molt interessant per a ser utilitzada en el món educatiu. Un blog possibilita: 

• Els docents, cap a altres docents: 
o Compartir recursos i experiències amb altres formadors. 
o Cercar i recollir experiències d'altres centres. 
o Elaborar un dietari d'aula, de manera que cada professor pugui saber què s'hi 

ha treballat abans i després de la seva sessió, amb la intenció d'aprofitar 
recursos, idees, textos, etc. i dinamitzar propostes conjuntes amb els 
estudiants. 

o Elaborar un dietari de centre, amb totes les informacions rellevants per al 
col•lectiu docent. 

o Recollir els protocols interns de funcionament del centre. 
o Intercanviar resultats, informacions, etc. dels projectes d'investigació. 

• Els docents, cap al seu alumnat: 
o Compartir coneixement personal i de la xarxa. 
o Oferir informacions actualitzades als estudiants: recomanacions, recordatoris, 

etc. 
o Anunciar novetats relacionades amb l'assignatura: conferències, articles, fires, 

pel·lícules, fets d'actualitat, etc. 
o Oferir reculls d'enllaços significatius per al desenvolupament de l'assignatura. 

Imatge 12 - Blog personal de la Dolors Reig, en el qual podem 
trobar informació diversa sobre tecnologia i educació 
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o Oferir continguts i activitats en diferents formats (textos, imatges, animacions, 
etc.): continguts complementaris, de reforç, d'ampliació, bateria d'exercicis, 
simulació de proves d'avaluació, etc. 

o Exposar projectes (de recerca, treballs finals, etc.). 
o Exposar "bones pràctiques" (models de bones activitats, treballs, etc.). 
o Proposar recerca d'informació per mitjà de l'esfera de blogs. 
o Oferir gravacions o comentaris sobre les sessions de treball per tal que les 

puguin repassar o consultar aquells que no hagin assistit a classe. 
o Promoure un espai de comunicació i relació informal per a un bon clima a la 

l'aula. 
• L'alumnat pot...: 
• Escriure un diari de bitàcola relacionant els continguts que es treballen en les diferents 

assignatures. 
• Elaborar un diari de l'aula de caire informal (les seves fotos, les seves experiències, 

aniversaris, etc.) que faciliti la relació entre els companys d'aula o centre. 
• Presentar els resultats d'una activitat. 
• Debatre en grups en el marc d'una activitat proposada. 
• Elaborar un diari de recerca. 
• Elaborar portafolis personals. 
• Elaborar un fotoblog, videoblog, etc. amb caràcter il·lustratiu del que s'està treballant a 

l'aula. 
• Crear una biblioteca de recursos que es considerin d'interès. 
• Elaborar un diari del seguiment i la presentació final de treballs en equip. 
• Utilitzar el blog com a espai que permet l'intercanvi de documentació i la seva 

classificació ordenada. 
• El·laborar i comentar plans docents, recursos d'assignatura... 

Els blogs poden ser utilitzats a qualsevol curs de l'educació secundària o superior i, fins i tot, en 
el cicle superior d'educació primària, a totes les àrees. 

Imaginem un mestre de Tecnologia de 1r d'ESO que vol complementar el tema "La fusta" 
mitjançant un blog. L'alumnat veu en la creació del blog un element motivador per a treballar la 
temàtica proposada. Així, aquests han de crear una entrada on s'especifiquin les tipologies de 
fusta segons el material i segons la forma. De cada tipologia, han d'especificar les 
característiques, així com incorporar una fotografia extreta d'internet. 

El blog, a més, pot ésser aprofitat per a fer transversalitat entre diferents matèries. 

 

2.2.5. Prezi  

2.2.5.1. Informació general 

Prezi és una eina online que permet elaborar presentacions interactives. Es defineix com "The 
Zooming Presentation Editor", és a dir, un editor de presentacions que permet fer apropaments 
o allunyaments de la imatge. 

Aquesta eina està considerada com a web 2.0, és a dir, que permet la interaccionar en les 
presentacions a l'instant, fent-ne retocs o, simplement, canviant el zoom de la visualització, 
canviant els colors, rotant imatges, etc. 

Prezi destaca per l'espectacularitat de les seves presentacions. L'entorn en el qual ens movem 
és sempre el mateix, essent una diapositiva gegant en la qual podem afegir tot el material. 
Aleshores, especificant la ruta que ha de seguir en mode de reproducció, ens anem desplaçant 
per la diapositiva focalitzant el centre d'atenció en diverses parts d'aquesta quan sigui 
necessari. Permet introduir vídeos (YouTube) i imatges i, a més, la podem descarregar en 
format .swf (format Flash) per a la visualització offline. 
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2.2.5.2. Aplicació 

Hi ha diverses opinions sobre la utilitat de Prezi. Per exemple, m'agradaria destacar la opinió 
que Jordi Adell, professor de la Universitat Jaume I de Castelló, ofereix en el seu espai web1 en 
el qual es mostra contrari a la utilització del Prezi degut a la distracció que pot generar el seu ús 
per part dels oients. Es mostra un ferm defensor de les presentacions sense efectes transicions 
per tal de centrar l'atenció de l'oient en el què i no en el cóm. 

No obstant, la meva opinió és que es tracta d'una eina molt interessant per a utilitzar tant a 
educació primària com a secundària i batxillerat. El fet de mostrar els continguts d'una manera 
tan atractiva pot propiciar la motivació i l'atenció per part de l'alumnat. 

 

2.2.6. Xarxes socials  

2.2.6.1. Informació general 

Una xarxa social és una eina web 2.0 els usuaris de la qual estan connectats per un o diversos 
tipus de relacions, tals com amistat, parentesc, interessos comuns o que comparteixen 
coneixements.  

2.2.6.2. Xarxes socials i educació 

L'ús de les xarxes socials a l'educació és un tema de debat obert. Molts la veuen com una eina 
molt útil en aquest àmbit, per les possibilitats de comunicació que ofereix. Uns altres 
qüestionen el seu ús i les veuen més encaminades al món de l'oci i no l'educatiu. 

                                                           
1
 http://elbonia.cent.uji.es/jordi/2010/05/30/porque-no-uso-prezi/ 

Imatge 13 - Entorn d'edició d'una presentació a Prezi 
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Si bé, és veritat que les xarxes socials ofereixen multitud de possibilitats educatives. L'alumnat 
veu com d'una manera ràpida i fàcil es fomenta el diàleg entre companys, poden compartir 
recursos, afavoreix el treball col·laboratiu, desenvolupa capacitats comunicatives, etc. No 
obstant, el problema radica en la seguretat a la xarxa i el fer públic certs continguts, fotografies, 
noms... Habitualment, les xarxes socials disposen d'un complex sistema de permisos els quals 
podem gestionar per tal de decidir qui volem que accedeixi a què. Però no sempre se'n fa l'ús 
apropiat, i s'acaben publicant continguts sense vetllar per la seguretat dels mateixos, fent-los 
públics per a tot visitant. Així, l'ús de les xarxes socials requereix un bon coneixement del medi, 
que pot arribar a requerir de formació per part del professorat, així com una implicació de 
l'alumnat i les seves famílies. 

Seria un error, per no dir absurd, el fet d'introduir les xarxes socials en el món educatiu i donar 
llibertat absoluta a l'alumnat en el seu ús (que pugui pujar fotografies, introduir informació 
personal en el seu perfil, etc.). La incorporació d'aquest medi ha de comportar una formació i 
tractament introductori de l'ús de l'eina a l'alumnat. Actualment, l'ús de les xarxes socials en 
adolescents (i inclús, més petits) està molt extens, de tal manera que són usuaris habituals 
d'aquest tipus d'eines. D'aquesta manera, ens trobem davant d'un alumnat que no requereix 
formació en l'ús, però sí educació en l'ús. 

Justament, amb aquest increment d'ús per part dels adolescents, nous mètodes d'assetjament 
s'han produït a la xarxa, així que comencen a sonar els termes de cyberbulling (bulling a la 
xarxa) o grooming (assetjament de caire sexual d'un adult cap a un menor d'edat), temes 
davant dels quals el món educatiu no pot quedar-se de braços creuats. El fet d'utilitzar les 
xarxes socials a les aules és justament afrontar aquests temes de cara, de les maneres de com 
prevenir-lo i evitar-lo. 

Així, justament per tota la problemàtica que genera l'ús de les xarxes socials, el treball amb 
menors d'edat obliga a treballar amb xarxes tancades per tal d'evitar la difusió de noms i altres 
dades que permetin la seva identificació (la fotografia del perfil, per exemple). 

Però no només l'ús de les xarxes socials en el món educatiu ha d'anar encaminat a l'alumnat. 
Es pot fer servir com a eina comunicativa entre el propi professorat (inclús, entre professorat de 
diferents centres, comunitats, països) i entre professorat i famílies. De fet, l'ús de l'eina és la 
millor manera d'apropar una realitat desconeguda per molts adults i, així, poder detectar i 
valorar els avantatges i inconvenients que el seu ús genera. 

 

2.3. Els jocs a l'educació 
Un altre recurs a tenir en compte és el joc, el joc com a  mètode d’aprenentatge. Sovint oblidat, 
aquest recurs és una eina que pot possibilitar a l’alumnat aconseguir certs coneixements i 
aptituds òptimes d’una manera diferent a les activitats convencionals. 

Mentre que a l’etapa d’infantil els docents tenen molt en compte aquest recurs, a mesura que 
avancem en els cursos, aquest gust per l’ús del joc va disminuint fins a gairebé anul·lar-ho a la 
secundaria. Segurament aquest factor ve ocasionat per la desconfiança del professor  a què els 
alumnes aconsegueixin adquirir certs coneixements desitjats i la por a delegar el seu paper d’ 
“oferir coneixement” a una aplicació caracteritzada per la seva faceta lúdica. 

En aquest apartat el que s’intenta és variar aquesta idea de que el joc és tan sols lúdic i donar 
a conèixer diferents possibilitats per introduir-lo a les aules. 

Primer de tot, el docent ha de fer una bona tria, és a dir, escollir dintre de la gran varietat que 
podem trobar, aquell que resulti més complet i més adient per al tema a treballar. Alhora, 
aquest tipus d’activitats necessiten d’un objectiu, recordem que la idea no és que juguin sinó 
que aprenguin jugant i, per tan, s’hauria de valorar quin paper té aquesta activitat dins el tema, 
es pretén que repassin?, es pretén que descobreixin?...pensem que han de ser 
complementàries a allò que s’ha explicat o s’explicarà. 

Veiem aquesta idea a través d’uns exemples: 
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Posem per cas la matèria de ciències socials de 1r d’ESO. En aquest curs, l’alumnat comença 
a descobrir el món romà i grec. Així mateix, es pot fer ús d’un joc de simulació, com podrien ser 
les varietats gratuïtes del conegut Age of Empires o SimCity. Aquesta aplicació podria escollir-
se per una introducció o síntesi del tema, de manera que sense adonar-se’n els alumnes 
veurien reflexat tot allò que se’ls ha explicat o han llegit fins al moment sobre el sistema de vida 
d’aquestes cultures antigues. 

Aquesta idea podria variar segons la temàtica a tractar, podent variar el joc de simulació per 
una aventura gràfica per tractar temes més concrets com un personatge o cas històric, ( 
Leonardo Da Vinci o La Guerra Mundial), jocs interactius que simulen programes de la TV ( 
xifres i lletres, pasapalabra) o jocs en xarxa per introduir a més a més els jocs col·laboratius. En 
si les possibilitats són infinites, només cal un canvi de visió per part del professor, originalitat i 
una cerca adequada de la aplicació. Com passa amb altres recursos, no sempre és idoni i no 
tots els temes possibiliten el seu ús, però amb una bona preparació pot esdevenir un recurs útil 
i efectiu. 
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3. RECURSOS HARDWARE 
 

El punt de partida de la integració de les TIC en els centres educatius és disposar dels recursos 
tecnològics adequats. Així, a continuació es detallen els recursos fonamentals per a una 
integració eficient de les TIC. 

 

3.1. Ordinador 
És la columna vertebral de la integració de les TIC. 
Actualment, els centres d'ensenyament disposen 
d'ordinadors a les sales del professorat, sales 
d'informàtica, a l'aula ordinària i a administració. El 
centre, a més, pot disposar d'una sala per a 
servidors d'ús intern.  

En aquest apartat, no es tindran en compte els 
ordinadors del programa Educat1x1. 

El problema en què es troben molts centres 
educatius per tal d'equipar-los d'ordinadors 
acostuma a ser una mancança econòmica. Així, 
sempre que hi hagi la substitució d'un equip, s'haurà 
de vetllar, en la mesura del possible, de reubicar 
l'anterior, sempre i quan compleixi les següents 
condicions: 

• Processador: Haurà de tractar-se d'un Pentium IV, com a mínim. 
• RAM: 1 GB com a mínim. 
• Disc dur: 40 GB com a mínim. 
• Perifèrics bàsics: teclat, ratolí, monitor. 
• Connexió a internet (per connexió ethernet o wifi). 

Pel que fa al software, s'intentarà promoure'n el de llicències gratuïtes (OpenOffice, Avira 
Antivirus, etc.). Com a sistema operatiu, el Departament d'Ensenyament ofereix la Linkat 
(basada en una Suse Linux), amb el qual es podrà procedir a la instal·lació de màquines 
servidores (amb els serveis d'autenticació d'usuaris, compartició de fitxers, DNS, filtratge web, 
etc.) i màquines clients. El principal problema de la utilització de sistemes operatius Linux és el 
poc coneixement i la poca predisposició al seu ús per part del professorat. Així, s'haurà de 
decidir entre implantar-ho realitzant formacions, o instal·lar sistemes operatius Windows com a 
únic software de pagament. 

 

3.2. Projector 
Juntament amb l'ordinador, el projector és un element indispensable a l'aula per tal de poder fer 
ús d'una pissarra digital (PD). Existeixen multitud de marques i models de projectors, entre els 
quals pot haver-hi una gran diferència de preu. L'objectiu d'aquest apartat no és oferir una 
comparativa de productes existents en el mercat, però sí donar unes pautes o referències per 
tal d'afavorir-ne l'elecció. 

Així, haurem de considerar els següents punts: 

• Lluminositat: La unitat de mesura són els lúmens. Depenent de la lluminositat de 
l'espai on el volem ubicar, haurà de tenir més o menys lúmens. Així, en un entorn amb 
poca llum, amb 1000 o 1500 lúmens hi haurà suficient. Si l'espai disposa de finestres 
suficients per a una bona il·luminació de l'entorn, entre 1500 i 2000 lúmens seria 
l'elecció ideal. Els de 2000 a 2500 lúmens serien apropiats per a una sala amb 

Imatge 14 - Ordinador amb els perifèrics 
bàsics 
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abundant llum ambient. Per a les aules escolars, un projector de 1600 o 1800 lúmens 
seria una bona elecció. 

• Resolució: La manera més ràpida i senzilla d'obtenir la millor imatge és trobar una 
resolució comú entre el projector i l'ordinador. A continuació, es mostra una llista amb 
les diferents resolucions: 

o SVGA (800 x 600) 
o XGA (1024 x 768) 
o WXGA (1280 x 768) 
o SXGA+ (1400 x 1050) 
o 720p (1280 x 720) 
o 1080p (1920 x 1080) 

Per a l'ús a les aules, l'ideal seria una 
resolució WXGA.  

• Distància: Habitualment, s'utilitzarà el 
projector per a complementar les explicacions 
del professor. Així, un canó de llarga distància 
pot provocar ombres a la imatge que 
dificulten el seguiment. D'aquesta manera, un 
projector d'ultracurta distància seria l'elecció 
ideal. 

• Que disposi de comandament a distància. 

La millor ubicació d'un projector és el sostre i, 
per tant, no sempre es té accés al 
comandament de l'aparell. 

Si durant un període de temps llarg no s'utilitzarà el projector, és recomanable mantenir-lo 
apagat. Les làmpades que ofereixen la imatge tenen una vida útil limitada en hores i el cost 
d'un recanvi pot superar el 50% del preu del propi projector. 

 

3.3. Pissarra digital (PD) 
Una PD és un sistema tecnològic, generalment integrat per un ordinador i un projector, que 
permet projectar continguts digitals sobre una superfície. Aquesta pot ser una pissarra blanca, 
una pantalla de projecció o, inclús, la paret. La interacció amb el contingut es porta a terme 
mitjançant el ratolí o el teclat. 

La PD en el centres educatius ofereix la possibilitat de, permanentment, visualitzar i comentar 
d'una manera col·lectiva continguts digitals de tot tipus (vídeos, imatges, presentacions, 
documents...), així com tenir un accés immediat i instantani de consulta a través d'internet. 

Si, a més, nosaltres podem interactuar sobre el contingut directament (mitjançant un llapis o el 
propi dit), aleshores estem davant una 
pissarra digital interactiva (PDI). 
D'aquesta manera, els beneficis que 
ofereix una PD es veuen incrementats 
amb aquesta interactivitat. Així, les PDI 
possibiliten d'una forma àgil i senzilla:  

• fer presentacions més 
atractives 

• tenir accés immediat a la 

informació (internet) 
• utilització d'eines i recursos 

multimèdia (vídeo, imatge, so...) 
• adaptació de les metodologies per a l'aprenentatge, tot incorporant noves tècniques: 

aprendre amb el tacte, la imatge o el so. 
• correcció col·lectiva d'exercicis i activitats 

Imatge 15 - Projector EPSON d'ultracurta 
distància 

Imatge 16 - Esquema del funcionament d'una PDI 
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• exposició de treballs de l'alumnat 
• possibilitat d'utilitzar la PDI com a pissarra normal i desar-la digitalment per tal 

d'utilitzar-la novament en properes sessions. 

La PDI es connecta mitjançant un port USB a l'ordinador, i aquest ha de tenir instal·lat els 
drivers corresponents i un software determinat per tal d'accedir a la totalitat de les 
característiques (per exemple, per beneficiar-se del comentat en l'últim punt anterior). 

La BECTA (British Education Communication and Technology Agency) les classifica, segons la 
tecnologia que utilitzen, en la tipologia següent: 

• Pissarres actives (electromagnètiques): són pissarres que requereixen un emissor (un 
punter) i un receptor (la malla continguda en la superfície de projecció). Aquesta malla 
envia a l'ordinador el senyal infraroig del punter i localitza el punt assenyalat. 

• Pissarres passives (tàctils): són sensibles a la pressió en tota la superfície per 
qualsevol objecte: retolador, llapis, dit... La superfície està formada per dues 
membranes que, a l'acció de la pressió, es posen en contacte, fet que permet localitzar 
el punt assenyalat. 

• Pissarres d'infrarojos i ultrasons: aquestes pissarres estan formades per sistemes 
d'emissió / recepció de senyals infrarojos o d'ultrasons. Aquests senyals, al ésser tallats 
per un punter, permeten localitzar les coordenades cartesianes per tal d'ubicar el ratolí.  
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4. PLA DE FORMACIÓ TIC PER AL PROFESSORAT 
 

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació no són el futur, sinó el present. És important, 
doncs, la implicació del Claustre de professors per a que aquesta afirmació sigui una realitat a 
les aules i, en general, en el centre educatiu. 

És per això que cal valorar la competència en les TIC del professorat, així com prendre les 
mesures de formació necessàries per tal d'integrar les TIC en el dia a dia del professorat i, així, 
a l'aula. 

Així, es defineixen els següents objectius a assolir: 

• Utilitzar l'ordinador a l'aula i les TIC en general, com a medi d'aprenentatge de les 
diferents àrees del currículum. 

• Familiaritzar als alumnes en l'ús de les TIC. Utilitzar l'ordinador com una eina més, tal i 
com, previsiblement, l'utilitzaran durant la resta de les seves vides. 

• Aprofitar les oportunitats que ofereixen els medis informàtics per a la seva aplicació en 
totes les assignatures. 

• Fer de l'ordinador una eina útil, sobretot per a utilitzar-lo com un element d'ajuda a 
l'estudi, amb la possibilitat de manipular documents de diferents tipus, així com la 
quantitat d'informació a la qual es pot accedir. 

• Desenvolupar estratègies per a la cerca, selecció i interpretació de la informació. 
• Utilitzar les eines col·laboratives d'internet per a l'aprofitament del coneixement present, 

així com complementar aquest coneixement amb el propi, aportant experiències i 
activitats didàctiques. 

• Facilitar la utilització de les TIC en l'atenció a les NEE. 

Per tal de poder portar a terme aquests objectius, és important la figura del Coordinador TIC. 
Aquest, a banda de sensibilitzar al personal docent en la utilització de les TIC, tindrà les 
següents funcions: 

• Distribució de tasques de manteniment i actualització de recursos. 
• Inventariar els equips i el material informàtic. 
• Assistència tècnica (helpdesk). 
• Facilitar l'accés a les TIC, tant de l'alumnat com del professorat, de manera que 

s'incrementi l'ús de les mateixes. 
• Promoció d'activitats de formació. 
• Estar contínuament informat sobre els últims recursos tecnològics aplicats a l'educació. 
• Aconseguir la implicació de tot el claustre en l'aplicació de les TIC a l'aula. 
• Coordinar-se amb els respectius coordinadors dels cicles per tal que les tecnologies 

arribin a totes les àrees. 
• Identificar juntament amb el professorat les àrees del currículum en les que pugui 

començar a integrar la tecnologia. 
• Apropar i facilitar al professorat material curricular en suports multimèdia i estratègies 

que permetin la seva incorporació didàctica. 
• Elaborar un itinerari formatiu per al centre que doni resposta a les necessitats del 

professorat. 
• Proposar un pla de formació TIC per al professorat que busqui desenvolupar les 

competències necessàries per a facilitar l'ús de les TIC en l'educació. 
• Donar oportunitats de desenvolupament professional al professorat sense importar 

l'experiència que tinguin en la integració de les TIC. 

El Coordinador TIC és doncs el responsable directe del Pla de Formació per al Professorat".  
Així, haurà de seguir el següents passos per tal d'elaborar-lo: 

• Sensibilització: El primer pas és sensibilitzar a l'equip directiu i al claustre sobre la 
necessitat de portar a terme una transformació de les pràctiques d'ensenyament per tal 
de realitzar aquesta integració de les TIC. 
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• Diagnòstic i detecció de competències: S'haurà d'analitzar d'una manera global el 
nivell de competències TIC del professorat per tal d'elaborar un pla de formació el més 
eficient possible. 

• Disseny de la formació: S'haurà de tenir present els diferents nivells i habilitats en les 
TIC del professorat. L'ideal és desenvolupar diversos itineraris. 

• Plantejament organitzatiu i calendari: Decidir la durada de les sessions (de tal 
manera que sigui compatible amb l'horari de tot el professorat) i la durada total de la 
formació. 

• Avaluació del pla: Al finalitzar el pla, haurem d'implicar a tots els participants en 
l'avaluació de la formació, per tal de poder realitzar les modificacions necessàries de 
cara a properes formacions. 

 

4.1. Sensibilització 
A la societat actual, on prima la comunicació, la informació, la imatge i la globalització, 
l'ensenyament continua oferint uns mètodes arcaics per a l'educació i la formació d'un alumnat 
que haurà d'integrar-se en la societat actual. 

Aquest alumnat, fora de les aules, disposa de multitud de canals d'informació que li faciliten la 
realització de diverses tasques. Així, disposa d'ordinadors, mòbils, càmeres digitals, etc. que li 
ofereixen un ritme viu, una participació interactiva, a més de promoure la creativitat. 

Així, davant d'aquesta realitat fora de les aules, l'alumnat troba en l'ensenyament mètodes 
arcaics, als quals perd interès i atracció i, així, es produeix el desinterès i, doncs, el fracàs 
escolar. No obstant, la integració de les TIC a l'educació, és la innovació i el retrobament entre 
alumnat i educació en el qual el professor ja no és una font única de coneixement, sinó la 
d'acompanyament en la descoberta i la construcció del coneixement de cada individu. I el 
professorat, davant d'aquest món tecnològic, ha d'assumir un paper actiu davant d'aquest 
societat, tot mostrant i valorant les avantatges i inconvenients que la tecnologia ofereix. 

L'ús de les TIC a l'aula suposa la superació dels mètodes arcaics i ofereix avantatges tant a 
l'alumnat com al professorat. I aquí és fonamental una formació continuada del professorat en 
el món de les tecnologies. 

Inicialment, per tal de fer d'aquesta formació el més eficient possible, es planteja la possibilitat 
d'oferir diversos itineraris de formació, segons el nivell de cada participant. En una primera 
valoració, s'estableixen els següents itineraris: 

• Nivell bàsic d'informàtica: Aquest itinerari està pensat per a persones amb uns 
coneixements d'informàtica limitats o nuls. Així, es plantegen els següents continguts: 

o Utilització bàsica del sistema operatiu 
� Execució de programes 
� Accions bàsiques amb carpetes i arxius 

o Ofimàtica bàsica 
� Obrir i guardar documents 
� Donar format a un text 
� Inserir imatges 
� Ús de taules 
� Creació de diapositives per a presentacions 

o Internet 
� Buscadors 
� Correu electrònic 
� Pàgines educatives 

• Nivell mig: Per a persones amb uns coneixements informàtics d'usuari habitual. Així, es 
plantegen els següents continguts: 

o Sistema operatiu 
� Extensions d'arxius 
� Protecció contra virus, troians i programes espies 
� Utilitats diverses (compressors, edició d'imatge i vídeo...) 
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o Recursos TIC a l'aula 
� PDIs, projectors, ordinadors a l'aula 

o Internet 
� Recursos educatius a la xarxa 
� Aplicacions per al treball col·laboratiu 
� Activitats digitals 

El nivell avançat no es definirà fins a l'assoliment per gran part del professorat dels nivells bàsic 
i mig. 

 

4.2. Diagnòstic i detecció de competències 
Per detectar les competències TIC del professorat, es passarà una enquesta individual en la 
qual es preguntarà per recursos tecnològics concrets per tal de valorar les competència de les 
TIC en els mateixos. D'aquesta manera, podrem detectar els perfils tècnics del professorat per 
elaborar un pla de formació el més eficient possible. 

A continuació, l'enquesta elaborada: 
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ENQUESTA PRELIMINAR - Preferències i necessitats TIC 

 

Aquesta enquesta té la finalitat de recollir dades anònimament per a valorar la competència 

TIC entre el professorat. Si us plau, sigueu el més sincers possible. 

Gràcies pel vostre temps! 

Nivell educatiu: 

�  Infantil 

�  Primària 

�  Secundària 

1. Habitualment, des d'on accediu als recursos informàtics? 

�  Des de casa 

�  Des de l'aula ordinària 

�  Des de la sala de professors 

�  Des de l'aula d'informàtica 

�  Altres:________________________ 

2. Marqueu la opció corresponent, segons el vostre criteri, relativa al nivell de coneixement 

de les TIC que disposeu. 

a) Nivell avançat o expert (coneixement i manipulació de hardware, gestió de la xarxa, 

administració de sistemes informàtics) 

 

b) Nivell mig (coneixement ampli de les eines informàtiques i ofimàtiques habituals, ús 

d'internet amb fluïdesa, coneixement del sistema operatiu Windows, Linux...) 

 

c) Nivell bàsic o d'usuari (utilització de les eines habituals d'ofimàtica, navegació per 

internet, ús de correu electrònic) 

 

d) No arriba al nivell d'usuari (no disposa de coneixements informàtics i no utilitza 

aplicacions ofimàtiques habituals, ni és usuari d'internet o correu electrònic) 

3. Valoreu amb una X la freqüència d'ús dels següents recursos 

 Mai Poc Sovint Diàriament 

Processador de textos (Word, Writer...)     

Programes de presentacions (PowerPoint, Impress...)     

Fulls de càlcul (Excel, Calc...)     

Bases de dades (Access, Base, MySQL...)     

Correu electrònic     

Cercadors (Google, Bing, Yahoo...)     

Disseny gràfic (Photoshop, GIMP...)     

Xat (Messenger...)     

Xarxes socials (Facebook, Tuenti, Ning...)     
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Blogs (Blogger...) o microbloggin (Twiter...)     

Windows (sistema operatiu)     

Linux (sistema operatiu)     

MacOS (sistema operatiu)     

 

4. Utilitzeu les TIC amb els vostres alumnes? 

   SÍ NO 

5. Quin dels següents recursos heu utilitzat amb fins didàctics? Quins no heu utilitzat, però 

coneixeu de què tracten? En cas de poder rebre una formació, en quins estaríeu interessats? 

Així, marqueu l'última casella si considereu que es tracta d'un recurs útil per a la docència. 

Marqueu la/es casella/es adient/s. 

 He utilitzat Conec Formació Útil 

Google Docs     

Blogs (Blogger, Wordpress)     

Wikis     

Eines de vídeo (Youtube, Animoto, Vimeo...)     

Xarxes socials (Facebook, Tuenti, Ning...)     

Microblogging (Twiter, Google Buzz...)     

Eines d'imatges (Picasa, Flickr...)     

Eines col·laboratives d'edició de mapes 
conceptuals (mind42, mindmeister...) 

    

Activitats JClic     

Gestor d'adreces socials (DEL.ICIO.US, Mr 
Wrong...) 

    

Activitats HotPotatoes     

WebQuests     

Caza de tesoros     

Altres, si us plau especifiqueu:     

 

6. Podríeu comentar breument quina necessitat considereu més urgent per als educadors 

respecte a la formació de les eines TIC? 
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Amb la intenció de treballar amb dades reals, he fet arribar l'enquesta anterior al professorat del 
centre on he fet les pràctiques, i aquests han estat els resultats: 

Total enquestats: 18 

Nivell educatiu dels enquestats 

 

Hi ha hagut un nombre major d'enquestes respostes pel professorat de secundària i primària. 

 

Habitualment, des d'on accediu als recursos informàtics? 

 

Majoritàriament, els enquestats accedeixen als recursos informàtics des de la sala de 
professors o des de casa. 
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3%

Accés a internet
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Segons el vostre criteri, de quin nivell de coneixement TIC disposeu? 

 

El professorat considera que disposa d'un nivell bàsic o mig, on predominen l'ús de les eines 
ofimàtiques i d'internet. Cap d'ells ha considerat que no disposés d'uns mínims coneixements. 
Per tant, estem davant d'un professorat habituat a treballar amb recursos TIC diàriament. 

 

Valoreu la freqüència d'ús dels següents recursos 

Pel que fa als recursos digitals: 

 

Veiem que una gran majoria utilitza freqüentment els programes ofimàtics, els cercadors 
d'internet, el correu electrònic i, en menor mesura, els blogs. Aquest perfil d'usuari corrobora 
que els enquestats disposen d'un nivell de coneixements bàsic o d'usuari, tal i com s'observava 
anteriorment. 
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Destaquen el baix ús que fan d'eines de caire social, tals com els xats i les xarxes socials. Així, 
estem davant d'un usuari que utilitza les TIC majoritàriament a la feina, i poc fora d'ella. 

Pel que fa als sistemes operatius: 

 

Els usuaris utilitzen, majoritàriament, Windows (és el sistema operatiu instal·lat al centre), 
segurament degut als pocs coneixements que disposen de la resta de software. 

 

Utilitzeu les TIC amb els vostres alumnes? 

 

Una gran majoria dels enquestats responen sí a l'ús de les TIC amb l'alumnat. Aquest fet ens 
situa davant d'un professorat motivat per les TIC i disposat a utilitzar-les amb l'alumnat. 
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Quins dels següents recursos heu utilitzat amb fins didàctics? 

 

Una majoria dels enquestats ha utilitzat els blogs, les activitats JClic i les eines de vídeo i 
imatge per davant de la resta. 

 

Quins no heu utilitzat, però coneixeu de què tracten? 

 

El professorat ha sentit a parlar de les WebQuests i dels blogs, principalment. Destaquen pel 
seu desconeixement en les eines de creació de mapes conceptuals, les wikis i les caceres del 
tresor, entre altres. 
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En cas de poder rebre una formació, en quins estaríeu interessats? 

 

Amb una gran coincidència amb el desconeixement en certes eines, anteriorment comentat, cal 
destacar l'interès del professorat en formar-se justament en aquelles eines que considera no 
coneix: eines de creació de mapes conceptuals, wikis i activitats HotPotatoes, entre d'altres. 

 

Considereu que es tracta d'un recurs útil per a la docència? 

 

Els enquestats consideren com a molt útil les activitats JClic, els blogs, les eines d'imatges i de 
vídeos i el Google Docs. Sembla haver-hi una notable desconfiança cap a les eines de caire 
social com les xarxes socials i el microblogging. 
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Podríeu comentar breument quina necessitat considereu més urgent per als educadors 
respecte a la formació de les eines TIC? 

Aquesta pregunta ha tingut una baixa participació. No obstant, les respostes han destacat que 
el principal problema en la utilització de les TIC és la falta de temps (falta de temps per a 
formar-se i per a practicar). Pel que fa a interessos, diverses respostes comenten l'ús de les 
PDIs.  

 

4.3. Disseny de la formació 
Tenint en compte els resultats mostrats anteriorment, es canvia el plantejament inicial tot 
intentant ajustar-se a la realitat mostrada. Així, donat que un nombre elevat de persones 
disposen d'uns coneixements d'usuari mig en informàtica, es suprimeix el mòdul de sistemes 
operatius (bàsic per a la utilització de les TIC) i el mòdul d'ofimàtica bàsica (la majoria del 
professorat utilitza el software del paquet ofimàtica de manera habitual) per tal de centrar la 
formació en els recursos digitals i en les TIC que disposem a l'aula.  

Per tant, es planteja una formació amb un sol nivell, el nivell mig, però amb tres mòduls 
diferents: 

• Recursos digitals 
• Utilització de la PDI 
• Eines socials en l'educació 

 

Recursos digitals 

L'objectiu d'aquest mòdul és donar a conèixer els recursos digitals que es citaran a continuació, 
així com la seva aplicabilitat a l'aula. Així, la selecció dels recursos ha estat resultat de la 
observació dels resultats de l'enquesta preliminar, anteriorment mostrats. 

Els recursos, doncs, són els següents: 

• Eines per al treball col·laboratiu: 
o Wikis: Hi ha certa desconeixença d'aquest recurs i, no obstant, molts 

consideren oportú conèixer-lo. 
o WebQuests i caceres del tresor: Tot i ser coneguts pel professorat, no els 

utilitzen a les aules, potser pel desconeixement del potencial d'aquestes eines. 
o Edició de mapes conceptuals i mentals de forma col·laborativa (mind42, 

mindmeister...): El professorat mostra desconeixement en aquest tipus d'eines 
i, no obstant, el considera útil. La formació en aquestes eines és, doncs, 
fonamental. 

o Gestors d'adreces socials: Segurament, la desconfiança o la ignorància cap a 
l'aplicabilitat educativa han fet que aquestes eines tinguin una nul·la 
participació a les aules. El coneixement de les possibilitats que ofereixen segur 
que les faran aparèixer a les aules. 

o Google Docs: A la vista dels resultats, aquest paquet d'eines digitals està poc 
aprofitat pel professorat a les aules. La majoria el coneix i el considera útil, però 
hi ha certa reticència a utilitzar-lo a l'aula. 

• Creació d'activitats digitals (JClic, HotPotatoes) 

Una gran majoria del professorat reconeix que les activitats digitals són molt útils en 
l'àmbit educatiu. No obstant, la majoria de les vegades, aquest col·lectiu es refereix a la 
utilització d'activitats ja existents, creades per tercers. Així, en aquest mòdul, es pretén 
oferir una formació per tal que el professorat pugui crear les seves pròpies activitats, tot 
adaptant-les a les seves necessitats. 
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Utilització de la PDI 

L'objectiu d'aquest mòdul és familiaritzar al professorat en l'ús de la pissarra digital, i oferir 
recursos per a la seva utilització en les diferents etapes educatives. 

 

Eines socials en l'educació 

Cal destacar el baix percentatge de professorat que les considera un recurs útil per a 
l'educació. El tema de les xarxes socials està en debat. Per una banda, l'alumnat és un fidel 
usuari d'aquest tipus d'eines. No obstant, en el món educatiu, les eines socials passen de 
puntetes i, fins i tot, és un tema tabú. L'ús de les eines socials a l'aula ofereix un seguit de 
possibilitats molt enriquidores per al treball col·laboratiu i, per tant, aprofitant el domini del que 
disposa l'alumnat, pot ser un recurs excel·lent i motivador per a l'alumnat, que veu una 
metodologia innovadora, alhora que quotidiana. Així, de pas, es pot aprofitar per tal de fer 
veure a l'alumnat els avantatges i desavantatges que l'ús d'aquest tipus d'eines presenta. 

 

4.4. Plantejament organitzatiu i calendari 
Tal i com mostren les enquestes preliminars, el temps és un factor important en la planificació 
d'una formació per al professorat. Així, donat que en moltes ocasions suposa un problema, es 
planteja la possibilitat de realitzar una formació semipresencial, amb una durada total de 24 
hores, repartides de la següent manera: 

• Mòdul "recursos digitals" (16 hores) 
o Eines per al treball col·laboratiu (4 hores): Aquesta secció del mòdul es 

realitzarà en 2 sessions presencials de 2 hores de durada. 
o Creació d'activitats digitals (12 hores): Aquesta secció estarà dividida en 1 

sessió d'1 hora presencial (presentació de la secció), de 3 sessions virtuals de 
2 hores (l'objectiu de les quals és donar a conèixer el software de creació 
d'activitats) i un projecte final equivalent a 5 hores 

• Mòdul "utilització de la PDI" (4 hores): Estructurat en 2 sessions de 2 hores presencials. 
• Mòdul "eines socials en l'educació" (4 hores): Estructurat en 2 sessions de 2 hores 

presencials. Aquestes sessions tindran un caire més participatiu (l'objectiu és, donades 
unes explicacions inicials, debatre sobre el tema). 

Pel que fa al calendari, el curs s'iniciarà a meitats del primer trimestre, allargant-se fins a 
principis / meitat del segon trimestre de curs, segons la disponibilitat del professorat 
(avaluacions, dies festius i de vacances...). 

 

4.5. Avaluació del pla de formació 
Per tal de valorar el pla de formació, es proposen les següents accions: 

• Passar un qüestionari als assistents de la formació per tal de valorar aspectes concrets 
sobre la mateixa. 

• Proposar al professorat dur a terme algunes de les activitats, eines o metodologies 
tractades i que realitzi una valoració 

• Al final de curs (o havent-ne passat un temps prudencial), passar un nou qüestionari 
per tal de valorar si hi ha hagut una variació en la utilització dels recursos TIC a l'aula. 
Fins i tot, es pot dur a terme una sessió de taula rodona per tal de comentar l'aplicació 
real dels temes tractats durant la formació. 
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5. Conclusions 
S’ha quedat enrere el sistema educatiu? Aquesta pregunta  es començava a formular fa deu 
anys i encara avui en dia, resta oberta a diferents opinions. 

La visió externa del món educatiu és la mateixa, és a dir, l’estructura bàsica no ha variat, els 
alumnes estan agrupats per edats en unes aules on es troben amb un professor que té la 
funció d’intruir-los per a en un futur proper expedir un títol. Les polítiques i legislacions 
encarregades de formular lleis per a que aquest món educatiu funcioni, ja s’ha preocupat en els 
últims anys d’establir diferents lleis, amb novetats i canvis per tal de modernitzar aquest món i 
millorar la situació d’un alumnat que tant preocupa. Ara bé, sempre hi havia una part d’aquest 
engranatge que restava igual i no era el punt de mira d’aquests canvis: la metodologia. 

Precisament és aquest moment el que ens interessa per aquest treball, aquest moment en que 
es comença a desconfiar de la classe magistral clàssica, dels apunts, del llibre de text i fins i 
tot, del paper com a suport  principal. Aquest moment ens ha aportat a la situació d’avui en dia,  
les escoles han començat a omplir les seves aules d’ordinadors i de material digital, perquè 
volen unir-se a aquest canvi, que diuen que ens portarà a una millora en l’aprenentatge i els 
situa en el món tecnològic que vivim actualment. 

Ara, una escola té recursos de tota mena per a formular un canvi en la metodologia tradicional, 
per a reinventar-la, no substituint-la totalment però si fent-la conviure amb les novetats 
existents. Ara bé, a quin problema ens enfrontem? Tenim els recursos, tenim un objectiu, 
però... tenim els coneixements, la ment oberta i els recursos per a reorganitzar les 
assignatures? 

Un problema amb el què es troben molts centres actualment és l'econòmic. Estem en època de 
crisi i, com a molts altres sectors, l'educatiu s'ha vist afectat sensiblement per aquest factor. A 
més, amb el canvi de govern a la comunitat de Catalunya, moltes de les solucions portades a 
terme pel nou govern han estat en forma de retallades en diversos sectors, i l'educatiu és un 
dels més afectats. 

Però el món educatiu ha de seguir avançant, ha de seguir amb la seva proposta de canvis de 
metodologies tot adaptant-se als canvis en la societat, una societat més informatitzada on les 
tecnologies de la informació i la comunicació és el present. Per tant, ha de sobreposar-se a la 
crisi, a les retallades i a qualsevol problema econòmic per tal d'oferir una educació de qualitat 
per a les generacions presents i futures. 

Així, les solucions aportades en aquest document cerquen la gratuïtat de les eines i la formació 
del professorat en les mateixes. D'aquesta manera, el cost que hauria d'assumir el centre haurà 
de ser el propi dels aparells (recursos hardware) per tal de minimitzar els costos d'una 
requerida digitalització de les aules. 

D'aquesta manera, el pla de les TIC/TAC proposat intenta ser una referència cap a on s'ha 
d'encaminar un centre educatiu i els seus integrants, requerint la col·laboració de tots els 
integrants de la comunitat educativa amb una predisposició al canvi i el treball col·laboratiu de 
tots els professionals del sector, tot aportant i valorant les solucions portades a terme, pel bé 
del sector educatiu. 

A nivell personal, tot cercant documentació per a l'elaboració d'aquesta memòria, he pogut 
comprovar com són molts els professionals que ofereixen els seus materials i experiències per 
a que tothom se'n pugui beneficiar. Així, quan hagi assolit una experiència demostrable en el 
sector, tinc la voluntat d'oferir els meus propis, per tal que tothom els pugui utilitzar tal i com jo 
ho he fet, i col·laborar en la creació del coneixement col·laboratiu de la xarxa. 
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6. Webgrafia 
 

Recursos digitals 

Activitats digitals 

 JClic 

• Zona clic - http://clic.xtec.cat/ca/index.htm 

 

HotPotatoes 

• http://hotpot.uvic.ca/index.php 
• Tutorial - http://platea.pntic.mec.es/~iali/CN/Hot_Potatoes/intro.htm 

 

WebQuests 

• http://www.xtec.cat/recursos/webquests/index.htm 
• http://www.isabelperez.com/webquest/index.htm#all 
• http://webquest.es/ 
• http://sites.google.com/site/carmebarbacat/webquest/ 

 

Cazas de tesoros 

• http://www.aula21.net/cazas/index.htm 

 

Eines web 2.0 

Google Docs 

• http://docs.google.com 

 

Google Earth 

• http://earth.google.es/ 

 

Wikis 

• http://www.maestrosdelweb.com/editorial/queeswiki/ 
• http://es.wikipedia.org 
• http://sobrewikis.pbworks.com 
• http://www.wikispaces.com 
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Blogs 

• http://cv.uoc.edu/~ueees/tutorial_blog/cat/ 
• http://www.blogger.com 
• http://wordpress.com 

 

Prezi 

• http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-
tic/41009822/mediawiki/index.php?title=Prezi 

• http://prezi.com 
• http://elbonia.cent.uji.es/jordi 

 

Xarxes socials 

• http://jjdeharo.blogspot.com/2008/11/la-redes-sociales-en-educacin.html 
• http://www.educacontic.es/blog/redes-sociales-y-educacion 
• http://www.educaweb.com/noticia/2011/01/31/redes-sociales-educacion-

innovacion-didactica-14583.html 
• http://www.atlasdeladiversidad.net/ca/node/4168 

 

Web 2.0 

• http://blog.educastur.es/blog/2007/06/18/web-20-y-educacion/ 
• http://www.dreig.eu/caparazon/ 

 

Recursos Hardware 

• http://www.peremarques.net/aulasticequipos.htm 

Projector 

• http://www.3lcd.com/la/find/basics.aspx?ct=634432185492921707&strt=t&gd=cd9b28e
d-a7fc-45b3-98f0-55745010d53f 

Pissarra digital 

• http://peremarques.pangea.org/pizarra.htm 
• http://peremarques.pangea.org/pizinteractiva.htm#elementos 
• http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Departament/Publicacions/Col_leccions/

TAC/TAC_3.pdf 

 

Currículum i organització 

• http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/ 


