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1. Introducció 

 

Amb el desenvolupament d’aquest projecte s’intenta donar resposta a unes noves necessitats. Durant 

l’etapa educativa, cadascú de nosaltres hem experimentat diferents metodologies d’aprenentatge i 

formes d’ensenyar. Aquestes, segurament eren adequades a la realitat de la societat i a les demandes 

existents, llevat d’ara, ja que l’avenç dels mitjans de transport, mitjans de comunicació i l’avenç 

tecnològic han modificat les relacions interpersonals, així com la pròpia socialització. 

 

Davant d’aquesta situació el sistema educatiu ha d’intentar donar una resposta adequada. El sistema en 

general i més en detall el professorat ha d’intentar que en la seva pràctica professional els coneixements 

que s’imparteixin es mantinguin actualitzats i esdevinguin significatius i atractius per al alumnat. 

 

Actualment, els alumnes no presten atenció una estona prolongada. Per tant, el mètode tradicional, on el 

professor explica i l’alumnat escolta amb interès i dedicació no es pot mantenir. S’han de buscar altres 

vies per a que la connexió entre alumne i professor no es perdi i pugui esdevenir un vincle fructífer. 

 

Alhora de buscar alternatives, sempre s’ha de mirar un terme mig, de connexió entre uns i altres, i és per 

això ,que aquest terme seran les noves eines tecnològiques. 

 

Per una banda, vivim en una societat totalment influïda per les noves tecnologies i com aquestes s’han 

inserit en les nostres vides gairebé sense adonar-nos. L’alumne que puguem tenir a l’aula de ben segur 

les utilitza diàriament tant en àmbits generals com en els d’oci. No s’ha d’ oblidar que una de les 

principals passions entre l’alumnat són els jocs, per tant, és un gran camp en el qual indagar i buscar 

elements que el motivin en el procés d’aprenentatge. 

 

Per altra banda, s’ha de saber veure, que les noves eines tecnològiques no és que ens compliquin les 

coses, tot el contrari. Després d’un procés d’adaptació ens ho faciliten i les millores que suposen superen 

els inconvenients que a priori  poden provocar la seva implantació. 

 

Vist aquest context es fa la necessitat de trobar noves eines que facilitin la connexió entre l’alumnat i 

professorat. Aquest projecte té la finalitat de ser una guia amena com a catàleg de recerca de noves 

eines que facilitin la tasca educativa. Aquestes estaran centrades bàsicament en eines informàtiques i la 

majoria en eines a través d’ Internet, alhora de tancar l’àmbit de recerca i focalitzar-se en el principal 

àmbit de millora actual. 
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2. Definició i context del problema 

 

La societat en la que vivim actualment no és la mateixa de fa uns anys, aquesta ha patit uns grans 

canvis. L’escola com la coneixem avui dia, universal i comprensiva va néixer en un context ben diferent. 

En el moment que va emergir, a la Revolució Industrial, pretenia complir una sèrie de necessitats que no 

són les actuals.  

 

En aquell moment premiava la estandardització i que tothom pogués accedir a una educació, per tant les 

escoles es van formar a semblança de la societat d’aquella època i del motor econòmic que imperava, la 

industrialització. En aquell moment històric en què van emergir complien les necessitats que es 

buscaven, tot tenint en compte els mitjans amb els quals es contaven no són ni de bon tros els actuals. 

 

D’aquesta manera van estandarditzar les classes per edats i en les que els professor mitjançant una 

metodologia expositiva transmetia els coneixements al alumnat. Era eminentment un model 

unidireccional on el mestre transmetia la informació al alumne. Aquest va ser un model que va funcionar, 

però no pot ser l’actual tenim per un costat les necessitats que imperen i la tecnologia de la que 

disposem. 

 

Avui en dia, els alumnes viuen en la societat de la informació on el gran problema, no és arribar a trobar-

la, com era anteriorment, la qüestió en sí, és saber filtrar-la i treballar-la i ser crítics per discernir sobre la 

seva veracitat. D’aquesta manera el professor no és la eminència que només té el coneixement i el pot 

explicar i transmetre. Ara el professor ha de deixar de ser l’actor principal del procés educatiu i cedir al 

alumne el rol de protagonista. Aquesta transformació s’ha de fer motivant i acostant a l’alumne al procés 

educatiu. Però, com poder fer això, si les metodologies de treball a les escoles són tant distintes a la 

realitat que es troben l’alumne actualment. L’escola ha d’ensenyar aprendre a aprendre, caminar cap a 

un raonament metacognitiu que permeti a l’alumnat d’avui adquirir un bagatge que li permeti 

desenvolupar-se en el que demà seran professions que encara s’han d’inventar. El centre educatiu ha de 

preparar persones camaleòniques, capaces d’adaptar-se, amb criteri i sobretot conscienciades del 

aprenentatge al llarg de la vida. 

 

Cada dia l’alumne viu en el moment històric amb un major volum de distraccions. Vivim en un moment on 

la televisió, Internet, telèfons mòbils, publicitat...giren i influencien la seva vida. Aquestes arriben per 

canals que són molt més atractius al seu parer que el que podria ser un professor explicant a classe amb 

una pissarra de suport. S’ha de saber veure que la falta d’atenció i motivació que pateix l’alumnat ve de 

la diferència d’encant que presenten els continguts que l’hi arriben. Per a l’alumnat serà sempre més 

encisador un videojoc que està fet amb xamosia i li permet passar-ho bé, que explicar-li uns 

coneixements amb cap tipus d’atractiu. 

 

D’aquesta manera el principal camí per a canviar aquesta percepció és la cerca d’elements de treball per 

a fer la comunicació entre alumne i professor més directa i més profitosa. El estar comunicat amb 

l’alumne permet saber les seves inquietuds i necessitats, per saber com portar a terme el seu procés 

d’aprenentatge de la manera més individual i al detall possible. També un altre camp d’acció és dotar a 

l’alumne d’eines que puguin utilitzar i que siguin fàcilment assimilables per a ells, per ajudar-los i que 

amb el seu ús els hi faciliti l’aprenentatge. Aquestes han de ser fami liars i per tant, han de ser eines que 

puguin utilitzar en algun mitjà conegut, estem parlant d’eines informàtiques i que utilitzin majoritàriament  

Internet com a mitjà de comunicació. 

 

Per tant, analitzant el canvis que ha patit la societat, l’educació hauria de fer un esforç i no donar 

l’esquena a aquests sinó adaptant-se, utilitzant les noves eines que ofereix la tecnologia. 
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3. Descripció de la solució 

 

Una vegada vist i treballat el context actual s’ha de cercar les solucions per a poder tractar-ho i millorar la 

metodologia. 

 

Els camps en relació amb l'alumnat, on podem fer una recerca per trobar solucions, és el de les 

aplicacions informàtiques. Aquests fonamenten l’eix principal on s’articulen les eines recercades en 

aquest projecte. 

 

Aquestes eines les podem dividir en: 

 

 

1. Xarxes socials 

2. Eines ofimàtiques 

3. Presentacions i publicacions 

4. Sistemes operatius 

5. Eines d’organització i apunts 

6. Emmagatzematge d’informació 

7. Altres eines 

 

Eines 

 

3.1. Xarxes socials 

 

Les xarxes socials han canviat la manera de relacionar-nos molt ràpidament i dràsticament. Podríem dir 

que porten només al voltant de 5 anys de vida, i ja fan que la majoria de la població hi participi. Alhora els 

estudiants formen part majoritàriament i les utilitzen habitualment en el seu dia a dia.  

 

Per aquest motiu, les xarxes socials són una gran oportunitat de comunicació entre l’alumne i el 

professor. El fet de que sigui una comunicació entre iguals, entre persones dins d’una xarxa, emfat itza la 

comunicació bidireccional i l’enriquiment d’ambdues parts. Amb l’ús acadèmic de les xarxes socials, els 

estudiants es poden comunicar entre sí alhora que també poden rebre instruccions, consells o 

coneixements per part del professor. 

 

Des del punt de vista educatiu, per a millorar la comunicació s’han de tenir en compte per un costat les 

xarxes amb una major acceptació, així com d’altres en que el tema d’unió és l’educatiu. Per tant, per un 

costat podrem considerar Facebook, Twitter com les xarxes amb major èxit i per una altra banda Diipo, 

Edmodo, Redestudiantes i Moodle com a xarxes educatives. A continuació, comentarem cadascuna 

d’elles. 
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Descripció general: 

 

Facebook és una xarxa social llançada al 2004. En el seu començament només es podia utilitzar essent 

universitari, temps després es va obrir i va permetre l’entrada a tothom sempre que siguin majors de 13 

anys. Facebook permet afegir amics, enviar missatges,,jugar, xatejar, compartir informació, fotografies i 

vídeos. Actualment és la xarxa mundial més utilitzada.  

 

Funcionament: 

 

El funcionament de Facebook es basa en la interfície web. Per entrar a formar part, només ens fa falta 

una direcció de correu i ser majors de 13 anys. Amb aquests requisits i omplint un formulari entrarem 

dintre de la xarxa social. 

 

Característiques educatives:  

 

Com a característiques educatives es troba bàsicament la seva 

difusió. El fet que sigui la xarxa social més utilitzada, fa que la 

majoria d’alumnat ja hi participi i per tant, utilitza. D’aquesta 

manera no hi ha que fer cap canvi en el seus hàbits sinó que, 

s’ha de potenciar el seu ús educatiu. 

 

D’aquesta manera Facebook pot ser la principal eina de comunicació entre alumnes i professorat per a 

les diferents tasques que es realitzin a classe. A través d’ells els alumnes poden compartir informació, 

fer-se preguntes entre ells per a incrementar l’esperit cooperatiu o inclòs fer arribar al professor dubtes 

que tinguin sobre l’assignatura. 

 

Conclusions: 

 

Avantatges: Ús massiu de l’aplicació per part de l’alumnat i la seva familiaritat. Accessible des de 

qualsevol dispositiu mòbil amb accés a Internet, fet que permet la seva participació en qualsevol 

moment. 

Inconvenients: Reconduir l’ús lúdic de Facebook a tasques educatives. Depenent el grau de privacitat 

que es posi, qualsevol pot veure tota la informació personal que aportis, així com la dels teus coneguts. 

El compte de correu electrònic associa’t pot quedar ple, si hi ha una alta activitat, ja que cada comentari 

que es faci s’envia per avisar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Facebook (http://www.facebook.es) 
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Descripció general: 

 

Twitter és un servei de microblogging que permet els seus usuaris 

intercanviar missatges de 140 caràcters. 

 

Funcionament: 

 

Twitter basa el seu funcionament en comunicar-se mitjançant missatges curts de 140 caràcters. Aquests 

surten publicats al perfil de cada persona. Dintre de la xarxa es pot fer seguidor d’altres persones o poder 

seguir els missatges que envien altres persones mitjançant hashtags. 

 

Característiques educatives: 

 

Dintre del context educatiu Twitter és una eina excepcional de comunicació. En primer lloc, utilitza uns 

mitjans i un llenguatge que l’alumnat utilitza a diari con són els sms. D’aquesta manera, utilitzant Twitter 

els alumnes per exemple, podrien compartir experiències al moment o repassar continguts per a un 

examen. En primer lloc, si els estudiants estan impartint a classe continguts de per exemple 3r ESO de 

Tecnologia “Màquines, mecanismes i estructures” i fent 

un viatge o en el seu dia a dia veuen una estructura 

d’un pont, la poden compartir amb la resta de 

companys. També per exemple, a través de Twitter els 

alumnes es poden fer preguntes, i respondre-les entre 

ells fent el seguiment a través de hashtags. 

 

 

Conclusions: 

 

Avantatges: Eina de comunicació immediata i sintètica amb un ús molt característic per a la joventut. 

Inconvenients: Té un ús molt restringit i amb poca capacitat de buscar noves funcions. 

 

 

 

 

 

 

 

Descripció general: 

 

Xarxa social per a l’aprenentatge i la col·laboració. Permet el registre com a professor o alumne. Com a 

professors es poden crear grups o classes amb els seus nivells i àrees de coneixement de forma similar 

al grups de les xarxes socials genèriques. En aquestes entrades es podran crear nous missatges o crear 

nous projectes o seguir els projectes dels alumnes, a més d’un espai per a les preguntes i respostes. 

3.1.2 Twitter (http://twitter.com) 

3.1.3 Diipo (http://diipo.net) 
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Funcionament: 

 

Funciona a través de l’aplicació web, en aquesta s’entra com a 

professor o com alumne. Una vegada dintre es poden crear les classes 

o afegir-ne si l’usuari és un alumne. També disposa d’un servei de 

microblogging, on s’anirà registrant la nostra activitat i on a més és 

podrà fer-se seguidor d’un altre usuari així com enviar missatges 

directes. 

  

Característiques educatives:  

 

La principal característica a destacar és l’adaptació de la filosofia de les xarxes socials predominants 

(Facebook i Twiter) al àmbit educatiu. D’aquesta manera amb una interfície, forma de funcionar i 

dinàmica semblant a les xarxes socials que utilitzen els alumnes afegeix un caire educatiu. Per tant, 

l’alumne a l’estar acostumat al ús de les xarxes socials, no té cap període d’adaptació a aquesta, al 

funcionar d’una manera similar. 

 

Conclusions: 

 

Avantatges: Adaptació de la forma de funcionar d’una xarxa social genèrica al ús educatiu. 

Inconvenients: Només està disponible en anglès, per tant es requereix un cert domini. 

 

 

 

 

 

Descripció general:  

 

Edmodo és una plataforma virtual educativa que funciona com a aula virtual, xarxa social i blog. Es troba 

disponible en espanyol i és gratuïta. 

 

Funcionament: 

 

Per al seu funcionament es divideix entre professors i alumnes. Com a professors es poden crear els 

grups amb un nom únic. Els estudiants es registren i amb un codi generat de la creació del grup poden 

entrar a formar part. Amb aquests passos els alumnes ja poden comunicar-se i posar-se en contacte 

amb el seu professor. Es poden enviar missatges, 

comentar-los, compartir continguts, publicar enquestes, 

adjuntar fitxers, publicar noticies, enviar alertes, anunciar 

events, distribuir vídeos o enviar qualificacions. Els 

estudiants estan connectats entre sí, alhora que els 

professors també poden compartir continguts amb altres.  

 

Característiques educatives:  

 

La principal característica és la interpretació de les xarxes 

socials a l’àmbit educatiu. Les similituds amb Twitter són evidents, però alhora afegeix la característica 

dels grups per a classificar les matèries. Per tant, uneix els conceptes guanyadors de les xarxes socials 

3.1.4 Edmodo (http://www.edmodo.com) 
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massives que les han fet triomfar amb l’àmbit educatiu. D’aquesta manera l’estudiant utilitzarà amb 

motivació i entusiasme aquesta plataforma, ja que amb el seu ús creixerà el seu coneixement i les seves 

capacitats socials. 

 

Conclusions: 

 

Avantatges: Gran difusió, interfície acurada i bona sensació de qualitat de la plataforma. 

Inconvenients: No es poden realitzar exàmens en línia. 

 

 

 

 

 

 

 

Descripció general:  

 

Redalumnos és una xarxa social educativa on professors i alumnes poden compartir continguts i 

recursos. Com a diferència principal és que no hi ha distinció entre professors i alumnes, qualsevol 

usuari pot crear un grup i administrar-lo, així els alumnes poden crear grups d’estudis, d’activitats 

extraescolars, entre altres. Alhora els professors poden entrar com alumnes a grups de formació d’altres 

professors i d’aquesta manera la formació continua està assegurada. 

 

Funcionament: 

 

Com als anteriors casos hi ha un registre previ, per a desprès poder crear grups o afegir-se als ja 

existents, pujar documents, compartir àlbums de fotos, enviar missatges i comunicar-se amb als altres, 

possibilitat d’accedir als apunts a través de la biblioteca o utilitzar el calendari per a veure pròxims 

esdeveniments. 

 

Característiques educatives:  

 

Com a atractius educatius afegeix al ja 

esmentats als anteriors casos, la 

descentralització que produeix que els 

alumnes puguin crear grups de treball per 

a compartir continguts informació o 

dubtes entre ells. Amb aquesta filosofia 

s’incrementa l’esperit de cooperació entre 

els alumnes.  

 

Conclusions: 

 

Avantatges:  Homogeneïtzació de les jerarquies dintre de la xarxa social, encara que mantenint els 

estatus.  

Inconvenients: Interfície i navegació menys atractiva que en els anteriors casos. 

 

 

 

3.1.5 Redalumnos (http://www.redalumnos.com) 
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Descripció general: 

 

“Moodle” és una plataforma de gestió de recursos que crea un entorn virtual d’ensenyament i 

aprenentatge. És un programari de codi lliure.  

 

 

Funcionament:  

 

El seu funcionament és d’una aplicació web que 

s’executa en Unix, amb una fàcil instal·lació. A través de 

l’aplicació web es poden penjar continguts i obrir fòrums 

de debat. Té una interfície simple, lleugera, molt intuïtiva i 

personalitzable.   

 

Característiques educatives:  

 

Com a principal característica que presenta és l’esperit 

de pedagogia constructivista social que promou. Amb el 

seu ús es propicia la cooperació entre iguals així com la construcció del coneixement. És una gran eina 

de comunicació que simplifica, facilita i agilitza el intercanvi de continguts i informació 

 

Conclusions: 

 

Avantatges: Gran popularització, facilitat d’ús, estabilitat i grans possibilitats. 

Inconvenients: Pot esdevenir poc atractiva depenent del ús que se’n faci, així com el disseny que es 

presenti. 

 

 

3.1.7 Anàlisi general 

 

Les xarxes socials són una forma meravellosa de donar suport als estudiants en el seu aprenentatge i al 

seu torn, els professors enriquir-se amb les aportacions que puguin fer els discents. També és una 

manera de donar responsabilitat i autonomia als estudiants per a que es facin càrrec i donar suport al 

seu propi aprenentatge mitjançant la col·laboració amb els seus companys.  

 

En els dos primers casos, són les plataformes genèriques més utilitzades actualment. Per tant, el seu ús 

serà indicat al no haver de fer cap tipus d’implantació als alumnes ja que les utilitzen en el seu dia a dia. 

Per a un desenvolupament més extens de capacitats i criteris educatius es recomana utilitzar les 

plataformes següents (Diipo, Edmodo i Redestudiantes), on el seu àmbit d’aplicació està centrat en el 

educatiu. 

 

Utilitzar Diipo, Edmodo o Redestudiantes és una bona manera de organitzar la classe, donar suport als 

estudiants, que els estudiants es connectin en grups d'estudi per a col·laborar i per a compartir materials 

entre ells. Són una gran eina única per a la comunicació d'aula i els recursos. Penjar lliçons i apunts, 

3.1.6 Moodle (http://moodle.org) 
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llocs web i vincles utilitzats a classe, vídeos, qualsevol altre material aportar per els estudiants poden ser 

d'utilitat per a aquests serveis. Utilitzant Diipo a través de la seva plataforma de blocs els estudiants 

s’animaran a escriure per a un públic, reflexionar sobre l'aprenentatge, continuar la discussió a classe, i 

escriure en col·laboració. 

 

Tots tres promouen en qualsevol moment i en qualsevol lloc l'aprenentatge que es reforça i que passa 

fora de les quatre parets de l'aula. Utilitzar les xarxes socials a l'aula, ofereix la oportunitat de modelar 

l'ús adequat de les xarxes socials, ciutadania digital, i ensenyar la seguretat a Internet en un ambient 

autèntic. 

 

 

 

3.1.8 Taula valoració general  

 

 

 Facebook Twitter Diipo Edmodo Redalumnos Moodle 

Disseny i 

Interfície 

4 4 3 3 2 2 

Facilitat 

d’utilització 

4 4 4 4 3 4 

Versatilitat 2 3 4 3 3 4 

Característiques 

educatives 

2 3 4 4 4 4 

Possibilitats de 

millora 

4 3 4 4 3 3 

Nota total 16/25 17/25 19/25 18/25 15/25 17/25 

 

(Puntuacions parcials del ítems sobre 5) 
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3.2. Eines Ofimàtiques 

 

Les eines ofimàtiques han sofert un gran canvi. Des de les primeres versions d’Office passant per 

OpenOffice i arribant actualment a Googledocs.  

 

En un primer moment es valorava l’increment d’opcions entre una versió nova sobre l’anterior. 

Actualment, aquestes premisses ocupen un segon pla. La societat canvia i les seves necessitats també, 

llavors amb aquesta situació es fa patent la utilització d’eines que es puguin utilitzar a qualsevol lloc, 

modificant allò que havíem començat en un altre moment i en un lloc determinat. També sorgeixen 

necessitats de crear i modificar documents per diferents persones a la mateixa vegada i en diferents 

parts. Gràcies a aquests menesters sorgeixen eines com Google Docs o Office Web Apps o Typewithme 

que donen resposta als nous requeriments. 

 

 

 

 

 

 

 

Descripció general: 

 

Google docs és una plataforma web per a crear documents en línia amb la possibilitat de col·laborar en 

grup. Està format principalment per un processador de textos, un full de càlcul, un programa de 

presentacions, un editor de formularis per a enquestes i un programa per a dibuix. 

 

Funcionament: 

 

Per a utilitzar alguns dels programes, s’ha de tenir únicament un compte de correu electrònic gmail. Amb 

aquesta premissa es pot accedir als diferents serveis que s’ofereixen. Es poden crear nous documents, 

que es podran compartir per a que altres usuaris puguin accedir-hi i modificar, i organitzar-los per 

carpetes. Al mateix temps, s’ofereix l’opció de pujar fitxers ja existents al servei per a disposar d’ells en 

qualsevol lloc i en qualsevol moment.   

 

El gran avantatge de la utilització d’aquesta 

eina és la capacitat d’edició per múltiples 

persones a la mateixa vegada des de 

diferents parts, així com poder accedir als 

nostres documents només amb una 

connexió a Internet i un navegador. 

D’aquesta manera s’edita el mateix 

document a la mateixa vegada i no crea 

diferents versions per a cada persona que el 

modifica per la seva banda. Així mateix, al 

ser una plataforma d’emmagatzematge 

online dels documents, ens permet accedir-

hi des de qualsevol lloc. 

 

 

 

3.2.1 Google Docs (http://docs.google.com) 
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Característiques educatives: 

 

Les principals característiques són la mobilitat i l’esperit de col·laboració. Per una banda, els estudiants 

són exemple clar de mobilitat alhora de fer treballs. Poden començar aquests a l’aula de l’escola o amb 

el seu ordinador personal a classe, per a desprès acabar-ho a casa. Amb la utilització d’aquesta eina, 

sempre tindran disponible a qualsevol lloc l’última versió que han modificat anteriorment. 

 

Per un altre banda, a l’elaborar treballs en grups, podran fer-los d’una manera més fluida, interessant i 

pràctica al poder anar treballant sobre el mateix document tant alhora o cadascú en el moment que l’hi 

interessi. Creant un document i compartint-lo amb la resta del grup es pot desenvolupar un projecte 

completament en línea sense tenir la necessitat de quedar presencialment per intercanviar i unir les 

diferents parts que ha elaborat cada persona. 

 

 

Conclusions: 

 

Avantatges: Grans possibilitats que s’incrementen dia a dia. Eficàcia real en haver un sol document que 

permet l’elaboració conjunta i la reelaboració en el cas que sigui necessària. Es realitza un únic 

document evitant les possibles múltiples versions que es podrien fer si no es disposés d’aquesta eina. 

Inconvenients: Encara falten més opcions i característiques per poder desbancar a un editor clàssic local. 

 

 

 

 

 

 

Descripció general:  

 

Office Web Apps és una versió gratuïta i en línia basada en les 

aplicacions de Microsoft Office. Entre les seves aplicacions compta amb 

un editor de textos, un full de càlcul, un programa per a presentacions i un 

editor de notes. Entre les seves característiques permet accedir des de qualsevol part als documents a 

través d’un navegador, així com compartir arxius i col·laborar amb altres usuaris. 

 

Funcionament: 

 

Per accedir al servei s’ha de tenir un compte Windows live de 

correu. Amb aquesta condició es pot tenir accés a les diferents 

aplicacions que ens proporciona. Una vegada dintre del sistema, 

el funcionament es semblant al descrit anteriorment amb Google 

docs. Es poden crear documents accessibles des de qualsevol 

part així com compartir-los hi poder editar-los entre vàries 

persones a la vegada. 

 

Característiques educatives:  

 

Com a principal característiques educatives, té les anteriorment comentades amb Google docs, mobilitat 

i cooperació. A més, suma l’avantatge de compartir molts elements amb una de les suite ofimàtiques més 

utilitzades, Microsoft Office, fet que fa que la seva interfície sigui més coneguda i fàcil d’adaptar-se, si ja 

3.2.2 Office Web Apps (http://office.microsoft.com/es-es/web-apps/) 
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s’ha tractat amb la suite ofimàtica en la que està basat. D’aquesta manera molts estudiants ja estan 

acostumats a treballar amb Microsoft Office, i igualment els serà fàcil acostumar-se a Office Web Apps al 

ser les mateixes aplicacions en versió en línia. 

 

Conclusions: 

 

Avantatges: Semblances amb Microsoft Office, que fa més ràpida l’adaptació als programes. 

Inconvenients: Menor comptabilitat amb distints formats apart dels de Microsoft. 

 

 

 

 

 

 

Descripció general:  

 

Eina per a la creació de documents en línia. El principal tret distintiu és que no es necessita cap tipus de 

compte de correu electrònic per accedir al servei 

 

Funcionament: 

 

Per a començar a utilitzar Typewithme, només fa falta obrir la seva pàgina i crear un document nou. 

Aquest document es crearà en un enllaç, que és el que tindrem que compartir amb els usuaris que 

vulguem que editin i col·laborin en el document. Per tant, el seu funcionament és tan fàcil com entrar i 

començar a utilitzar-lo. Una vegada acabat el document es pot exportar en format .doc .odt o .pdf entre 

d’altres. 

 

Característiques educatives:  

 

Com a principal característiques educatives, té les 

anteriorment comentades amb Google docs, mobilitat i 

cooperació. A més, es suma la facilitat d’ús que 

aporta, al reduir al mínim les condicions per a utilitzar-

lo, així com, la interfície al mínim. Per tant un dels 

principals usos que es podria donar és l’elaboració de 

documents entre distintes persones que no tenen  un 

mateix compte de correu electrònic, proporcionada per 

Google o Microsoft. 

 

 

Conclusions: 

 

Avantatges: Simplificat d’utilització i sense necessitats inicials per a començar a utilitzar-lo.  

Inconvenients: Poca oferta de programari a part del editor de textos. 

 

 

 

 

 

3.2.3 Typewithme (http://typewith.me) 
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Descripció general:  

 

Zoho és una suite ofimàtica en línia que ofereix un ampli ventall d’aplicacions entre les quals incorpora 

un editor de textos, un editor de fulls de càlcul, organitzar presentacions , així com, altres serveis de 

creació de bases de dades o un planificador entre d’altres. 

 

Funcionament: 

 

Per a començar a utilitzar-lo, cal registrar-se a la seva web. Amb aquest registre es pot accedir a les 

distintes aplicacions que ens proporciona la suite. A l’entrar trobarem els diferents tipus de documents i 

aplicacions que podem crear dintre d’una gran varietat. 

 

Característiques educatives:  

 

Com a principal característiques educatives, té les 

anteriorment comentades amb Google docs, 

mobilitat i cooperació. A més, amb Zoho 

s’augmenten les possibilitats al disposar d’una gran 

varietat d’eines per a la seva aplicació, fet que 

propicia que sigui una plataforma molt versàtil. 

 

Conclusions: 

 

Avantatges: Servei robust i complet. 

Inconvenients: Tecnificació de la interfície i massa diversificació de les aplicacions. 

 

 

3.2.5 Anàlisi general 

 

Cada vegada més persones utilitzen les aplicacions ofimàtiques web per a elaborar documents 

professionals. Els motius d'aquesta preferència per escriure i elaborar taules en fulls que es guarden en 

llocs d'Internet i no a l'escriptori són diverses: es pot treballar molt millor en grup sobre un mateix 

document, no cal estar lligat a un determinat ordinador per utilitzar el document i aquest es protegeix 

millor contra problemes al disc dur i virus. En aquest camp l'aplicació reina és Google Docs, però hi ha 

altres igual de vàlides. 

 

Les aplicacions instal·lades a l'escriptori d'un ordinador obliguen l'usuari a utilitzar aquest mateix equip, o 

un altre amb els mateixos programes, per dur a terme l'edició, visualització i impressió dels documents 

que generen. 

 

Els dispositius d'emmagatzematge, com les memòries USB o els discs durs portàtils, han permès 

transportar els documents més importants, bé com backup (còpia de seguretat) o bé com a suport de 

treball, a aquelles persones que es traslladen constantment d'un lloc de treball a un altre i fan servir 

diferents ordinadors. 

3.2.4 Zoho (http://www.zoho.com) 
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Al treballar un document en diversos ordinadors, o entre diverses persones que es troben en diferents 

llocs, es creen una sèrie de versions del document que dificulten el seu control i la seva coherència 

global. 

 

Per tant, l’alternativa és la utilització d'aplicacions en línia que permeten accedir als documents creats per 

l'usuari des de qualsevol ordinador connectat a Internet, mitjançant el navegador i sense necessitat de 

tenir altres programes instal·lats 

 

Finalment, des d’un punt de vista logístic i econòmic són programes en la seva majoria gratuïts, que no 

suposen cap despesa. A part que al no instal·lar-se de forma local al ordinador, no necessiten de cap 

tipus de manteniment ja que s’actualitzen automàticament sense que tinguem que reinstal·lar cap mena 

d’aplicació com passaria si estigués instal·lat a l’ ordinador. 

 

 

Taula valoració general  

 

 
Google 

docs 

Office 

Web Apps 
Typewithme Zoho 

Disseny i 

Interfície 
4 4 4 3 

Facilitat 

d’utilització 
4 3 4 3 

Versatilitat 4 3 2 4 

Característiques 

educatives 
4 4 4 3 

Possibilitats de 

millora 
4 4 3 3 

Nota total 20/25 18/25 17/25 16/25 

 

(Puntuacions parcials del ítems sobre 5) 

 

Altres eines: 

 

 

 

 

Permet la col·laboració en temps real, de documents d’una 

forma senzilla, ràpida i còmode. No necessita de cap tipus de 

registre per a començar a utilitzar-lo. 

 

 

 

És un plugin per a Microsoft Office, que ens permet sincronitzar 

automàticament els nostres documents locals que guardem, a la mateixa 

vegada que en la nostra compta de Google Docs. 

 

 

 

Etherpad (http://etherpad.org) 

Google Cloud Connect (http://tools.google.com/dlpage/cloudconnect?hl=es) 
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3.3 Presentacions i publicacions 

 

Una vegada vistes les anteriors eines ofimàtiques per a elaborar principalment documents i 

presentacions, indagarem a continuació sobre eines que permeten publicar aquests documents i 

presentacions. Tant important es crear un projecte com també la seva posterior publicació en el medi 

adequat.  

 

Per un altre banda les eines que explicarem a continuació, ens permeten compartir aquests 

coneixements que hem expressat. Amb aquesta dinàmica es fa créixer l’esperit de cooperació i 

col·laboració al compartir amb altres persones el continguts que s’elaboren. També, a l’utilitzar aquests 

serveis poden allotjar els nostres documents, projectes i presentacions i poder tenir accés en qualsevol 

moment com també altres persones. 

 

 

 

 

 

Descripció general:  

 

Slideshare el podrien denominar com el youtube de les presentacions, ens permet publicar 

presentacions. 

 

Funcionament: 

 

En primer lloc hi ha un registre, una vegada completat el registre podem començar a penjar 

presentacions, publicar-la per a desprès difondre-la en una web o blog. Les presentacions es classifiquen 

per etiquetes, que amb el buscador que integra la web es poden buscar altres elaborades per altres 

persones. 

 

Característiques educatives:  

 

La principal característica és l’element de compartir les 

presentacions. Els alumnes amb la utilització d’aquests 

serveis aprenen no només a elaborar uns continguts 

adients per a poder ser divulgats, sinó també l’esperit 

de col·laboració dintre de la societat per a contribuir 

amb el seu esforç a augmentar els coneixements i 

recursos disponibles.  

 

Conclusions: 

 

Avantatges: Compartir d’una manera fàcil i ràpida les nostres presentacions. 

Inconvenients: Massa publicitat intrusa. 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 Slideshare (http://www.slideshare.net) 
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Descripció general:  

 

Sribd és una web per a compartir documents que permet als usuaris publicar documents en diferents 

formats. Accepta documents en format .doc .odt .pdf, presentacions o imatges. Scribd permet pujar els 

nostres documents o escrits però no funciona com un blog, Scribd és con una mena de biblioteca 

generada per als documents que incorporen els usuaris. 

 

Funcionament: 

 

Per accedir al servei ens és necessari registrar-nos amb un usuari, contrasenya i adreça de correu 

electrònic vàlida. Una vegada completat el registre podem accedir a penjar un document. Una vegada 

seleccionat el podem adjuntar i penjar i es converteix al format que utilitza Scribd. Seguidament el podem 

descriure i classificar amb unes etiquetes. També podem copiar el codi d’inserció per a publicar el 

document que hem pujat a un bloc o pàgina web.  

 

Característiques educatives: 

 

La principal característica educativa que aporta 

aquest servei és l’element de font d’informació 

entre iguals. L’alumne pot generar els seus 

continguts i compartir-los alhora que també pot 

enriquir-se amb aquells que jan estat generats per 

altres persones. És una font d’informació 

bidireccional. 

 

Conclusions: 

 

Avantatges: Gran versatilitat de formats admesos. 

Inconvenients: Contingut a vegades massa superflu. 

 

 

 

 

 

Descripció general:  

 

Amb Issuu es poden convertir documents, fotografies o articles en elegants revistes, catàlegs i diaris 

virtuals. Es tracta d’una gran eina de comunicació que ens ajuda a transmetre les nostres idees en 

formats impecables amb dissenys personalitzables i ens permet obtenir la versió impresa i virtual del 

nostre format predilecte. 

 

Funcionament: 

 

Com als anteriors casos hi ha un registre previ per a començar a utilitzar totes les eines que ens 

proporciona Issuu. A partir d’aquest registre podem començar a divulgar el nostre material o indagar dins 

de la biblioteca on hi són tots els documents. La interfície presenta un disseny impecable i molt atractiu, 

3.3.2 Scribd (http://www.scribd.com) 

 

3.3.3 Issuu (http://issuu.com) 
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que ens permet dotar a les nostres publicacions una bona presentació. Com és habitual en aquestes 

eines, ens permeten entre d’altres, deixar comentaris als documents o als perfils d’usuari, marcar-los 

com a favorits, compartir-los mitjançant l’enllaç o codi html per a qualsevol altre lloc web. El resultat final 

dóna la impressió de revista o llibre i no es tediós la lectura de documents amb aquesta presentació 

 

Característiques educatives: 

 

Com a principal característica es troba la divulgació 

per part de l’alumnat del seu contingut elaborat en una 

presentació elegant i impecable. Amb la utilització 

d’aquest servei, podran elaborar i compartir els seus 

documents mitjançant un servei que emfatitzarà les 

qualitats del seu treball. 

 

 

Conclusions: 

 

Avantatges: Gran servei amb gran qualitat gràfica. 

Inconvenients: Només accepta arxius en format .pdf. 

 

 

3.3.3 Anàlisi general: 

 

Com a conclusions generals una vegada vistes las característiques de les diferents eines que hi ha, per a 

publicar i divulgar el nostre contingut, es troba que són aplicacions amb moltes possibilitats. Fins no fa 

poc, els continguts es divulgaven majoritàriament en llibres, ara amb les noves tecnologies aquests 

traspassen les fronteres dels llibres i ens arriben en format digital a través d’Internet. Per tant, amb la 

utilització d’aquestes eines els alumnes deixen de fer els seus treballs i tasques en format tradicional a 

passar-se al format digital i poder divulgar i compartir les seves creacions. 

 

 

Taula valoració general  

 

 Slideshare Scribd Issuu 

Disseny i 

Interfície 
3 3 4 

Facilitat 

d’utilització 
4 3 4 

Versatilitat 4 4 2 

Característiques 

educatives 
4 4 3 

Possibilitats de 

millora 
3 3 4 

Nota total 18/25 17/25 17/25 

 

(Puntuacions parcials del ítems sobre 5) 
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Altres eines: 

 

 

 

 

 

 

És un servei de Slideshare que permet realitzar webconferències sobre presentacions. Amb Zipcast 

podrem agregar vídeo i àudio a les presentacions. 

 

 

 

 

 

 

Popplet és un servei que ens permet ordenar visualment les nostres idees. El seu funcionament és molt 

senzill, ja que es tracta d’un escriptori on agreguem textos imatges o vídeos entre d’altres. Es poden fer 

col·laborativament i compartir-los. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zipcast (http://www.slideshare.net/zipcast) 

 

Popplet (http://popplet.com) 
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3.4. Sistemes operatius 

 

Els sistemes operatius són la base en la qual funcionen totes les eines que estem ressenyant en aquest 

projecte. Aquests han sofert uns grans canvis al llarg de la seva trajectòria. En els seus inicis eren 

sistemes poc gràfics amb unes funcions molt limitades. Actualment, aquests s’han diversificat depenent 

de la plataforma d’actuació (ordinadors, ordinadors portàtils, telèfons mòbils,..etc) i han aparegut nous 

sistemes operatius que no necessiten cap tipus de instal·lació. Amb aquestes millores i diversificacions 

dels sistemes s’ha  passat de tenir un únic sistema majoritari i de codi privat a tenir nombroses 

alternatives lliures a utilitzar sense cap tipus de cost per llicència. 

 

 

 

 

 

Descripció general:  

 

Eyeos és un sistema que ofereix un escriptori virtual multiplataforma lliure i gratuït. Dintre del seu paquet 

bàsic d’aplicacions compta amb tota l’estructura usual d’un sistema operatiu i algunes aplicacions de 

tipus suite ofimàtica, gestor d’arxius entre d’altres. Les seves principals virtuts són ubiqüitat, flexibilitat, 

col·laboració, seguretat i baix cost. Eyeos permet accedir als nostres arxius des de qualsevol lloc i 

dispositiu, s’adapta a qualsevol usuari, es poden compartir i editar arxius en temps real amb altres 

usuaris, es pot gestionar els usuaris i els permisos del sistema i com és un sistema centralitzat qualsevol 

tipus d’actualització no s’ha de fer un a un a cada ordinador, ja que només s’ha de fer una única 

modificació. 

 

Funcionament: 

 

Funciona a través del navegador d’Internet, amb 

aquest s’entra al sistema de Eyeos on podem 

començar a utilitzar-lo. Una vegada ens hem 

registrat podem accedir-hi. Una vegada dins, 

veurem un escriptori similar al d’un sistema 

operatiu clàssic (Microsoft Windows), amb les 

principals eines que presenta. Com a eines 

bàsiques que hi presenta des del principi hi trobem, 

un editor de textos, un gestor d’arxius, calendari, un 

gestor de correu, calculadora, xat entre d’altres. 

 

Característiques educatives: 

 

Com a eina educativa és un espai d’interacció entre 

els diferents agents educatius (professors, 

estudiants, direcció i pares). Eyeos ofereix accés ubic a tots els materials de formació i aplicacions, 

control d’accés a les aplicacions i als arxius i la possibilitat de treballar col·laborativament  a la mateixa 

vegada sobre un document. Per tant, amb una única eina es donen resposta a diferents tipus de 

necessitats educatives. 

 

 

 

3.4.1 eyeOS (http://eyeos.org) 
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Conclusions: 

 

Avantatges: Al ser un sistema operatiu en línia no requereix cap tipus de manteniment personal 

d’actualització. 

Inconvenients: No deixar de dependre d’un sistema operatiu base i navegador per a la seva utilització. 

 

 

 

 

 

 

Descripció general:  

  

Linkat és una distribució GNU/Linux del Departament d’Ensenyament de la Generalitat. Està basada en 

la distribució OpenSuse i utilitza l’entorn d’escriptori GNOME. És un projecte de programari lliure educatiu 

per a que tots els centres, o la societat en general tinguin accés a un conjunt ampli d’aplicacions de 

forma legal, gratuïta i amb suport professional que inclou aplicacions d’ofimàtica, d’Internet, jocs, 

multimèdia i aplicacions educatives. 

 

Funcionament: 

 

El seu funcionament és semblant al de qualsevol distribució de GNU/Linux i es presenta en quatre 

modalitats: Live Cd, estació autònoma, servidor de centre i client de centre. 

 

L’alumne es troba davant d’un sistema atractiu i amb una interfície molt senzilla i de fàcil adaptació. A 

banda el sistema des del inici compta amb una gran varietat d’aplicacions educatives com poden ser 

Qcad, Jclic, Geogebra, KTechLab, KSimus, TkGate entre d’altres.  

 

Característiques educatives: 

 

Des d’un començament la seva formulació, aplicació i 

destinatari és l’àmbit educatiu, per tant tot el sistema 

operatiu té una adaptació a aquest. D’aquesta manera 

estem davant d’un sistema operatiu ideal per a l’aplicació 

al àmbit educatiu al comptar amb tots aquells recursos 

que els hi seran d’ajuda a l’alumnat. L’alumnat es trobarà 

davant d’un sistema sòlid, fiable i complet que necessita 

pocs recursos per a una fàcil adaptació a aquest. 

 

Conclusions: 

 

Avantatges: Sistema dissenyat per al àmbit educatiu. 

Inconvenients: Com amb totes les distribucions GNU/Linux falta de molt drivers propietaris. 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Linkat (http://linkat.xtec.cat) 
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3.4.3 Anàlisi general 

 

Com a síntesis del dos sistemes anteriors, ens trobem davant de dos sistemes amb formes de funcionar 

molt diferents. Per una banda , EyeOS, porta el concepte de sistema al núvol com a bandera i per altra, 

Linkat neix com un sistema adaptat al entorn educatiu. En el primer cas es premia la portabilitat i 

disponibilitat en qualsevol lloc dels nostres documents i en canvi en el segon cas es premia comptar amb 

un sistema complet amb multitud d’eines educatives. Les seves circumstancies inicials són diferents com 

també el seu resultat final. Per tant, no deixen de ser sistemes que es poden complementar i ajudar a 

portar a terme el procés d’aprenentatge d’una forma més portable i satisfactòria per a l’alumnat. 

 

 

Taula valoració general: 

 

 EyeOs Linkat 

Disseny i 

Interfície 
4 4 

Facilitat 

d’utilització 
4 4 

Versatilitat 3 4 

Característiques 

educatives 
4 4 

Possibilitats de 

millora 
4 3 

Nota total 19/25 19/25 

 

(Puntuacions parcials del ítems sobre 5) 

 

Altres eines: 

 

 

 

 

 

 

Trisquel és una distribució de GNU/Linux basada en el kernel Linux-lliure (no presenta cap tipus de codi 

privatiu). Els objectius de la seva creació era de disposar d’un sistema lliure, fàcil d’utilitzar i complet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trisquel (http://trisquel.info) 

 



Aplicacions de les noves eines tecnològiques a l’ensenyament 24 

3.5. Eines d’organització i apunts 

 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, estem saturats d’informació que ens arriba per diferents fonts i 

canals, d’aquí la importància de saber-la gestionar, classificar i extreure el contingut que busquem. 

D’aquestes necessitats sorgeixen eines que ens ajuden a organitzar i categoritzar aquella informació que 

ens arriba i que tenim al nostre abast. Una vegada seleccionada i ordenada la podem guardar per a una 

posterior consulta i utilització. 

 

 

 

 

 

 

Descripció general:  

 

Delicious és un servei de gestió de marcadors socials a la web. Ens permet pujar, les adreces d’interès 

que trobem navegant per Internet i classificar-les amb paraules clau, per a una posterior localització més 

fàcil. A més, ens permet accedir a aquestes des de qualsevol lloc, així com compartir-les  amb altres 

usuaris del servei. 

 

Funcionament: 

 

Una vegada ens hem registrat al servei, ens permet importar els nostres enllaços o començar a agregar 

les adreces d’interès que anem trobant classificant-les dintre d’unes paraules clau, etiquetes, per a 

desprès poder compartir-les o recuperar-les per anar una altra vegada a l’adreça web 

 

Característiques educatives: 

 

La principal característica és com a element 

d’emmagatzematge i organització de totes aquelles 

adreces d’interès que trobem, per a poder classificar-

les i o compartir-les amb la resta. D’aquesta manera 

l’alumnat el permet tenir classificats i accessibles des 

de qualsevol lloc, aquells enllaços que per el seu valor 

el resulten de gran interès tenir guardats. 

 

Conclusions: 

 

Avantatges: Idea funcional i pràctica. 

Inconvenients: El seu concepte es va quedant endarrerit amb les noves aplicacions que van sortint. 

 

 

 

 

 

Descripció general: 

 

Evernote és una aplicació informàtica destinada a la organització d’informació personal a través de 

notes. Permet agafar i gestionar notes des de la seva web, a través de clients d’escriptori o de dispositius 

3.5.1 Delicious (http://delicious.com) 

3.5.2 Evernote (http://www.evernote.com) 
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mòbils. L’avantatge principal és que aquestes notes agafades des de distints dispositius es sincronitzen i 

podem accedir a elles sempre actualitzades i des de qualsevol medi d’accés. 

 

Funcionament: 

 

Evernote es pot fer servir des de diferents medis, a través de la seva aplicació web, d’ordinador o 

d’aplicació mòbil. En qualsevol dels tres casos ens permet agafar notes, ja siguin escrites per nosaltres 

mateixos, agafant continguts d’alguna web, capturant directament el contingut sencer d’alguna web, 

captures d’imatges mitjançant la càmera o webcam, gravar clips d’àudio i així com un llarg de tipus 

diferents de notes. Una vegada hem generat la nota, la podem organitzar dintre d’un llibre de notes, i 

assignar-li etiquetes. Amb aquests dos tipus d’informació podem filtrar i cercar les notes que hem 

emmagatzemat anteriorment. 

 

Característiques educatives: 

 

Estem davant d’una aplicació molt potent amb un 

ampli ventall d’aplicació. Evernote seria el símil 

de portar a sobre una llibreta on l’alumnat 

apuntaria tot allò que l’hi succeeix en el seu dia a 

dia, des d’apunts de classe amb les explicacions 

del professor, idees per a realitzar treballs i 

projectes, informacions o continguts que altres 

companys l’hi han comentat, continguts webs que 

ha trobat interessants per a guardar-los o inclús 

imatges que ha realitzat que l’hi seran de gran ajuda per algun treball. D’aquesta manera amb Evernote 

l’alumne té un diari on guardar tota aquella informació que es troba d’una manera organitzada i 

accessible des de qualsevol lloc. 

 

Conclusions: 

 

Avantatges: Servei molt complet i amb grans possibilitats. 

Inconvenients: Dependència d’accés a un ordinador per a tenir accés als apunts i notes. 

 

 

3.5.3 Anàlisi general 

 

Amb la utilització de les dues eines anteriorment descrites, l’alumnat comptarà amb uns sistemes 

d’emmagatzematge i organització de les seves idees, apunts i continguts. Amb un ús amb criteri, hi 

podrà extreure unes gran possibilitats d’utilització i els hi seran de gran ajuda en el seu procés 

d’aprenentatge. 
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Taula valoració general: 

 

 Delicious Evernote 

Disseny i 

Interfície 
3 4 

Facilitat 

d’utilització 
4 4 

Versatilitat 3 4 

Característiques 

educatives 
3 4 

Possibilitats de 

millora 
3 4 

Nota total 16/25 20/25 

 

(Puntuacions parcials del ítems sobre 5) 

 

 

Altres eines: 

 

 

 

 

Getboo és un servei de marcadors socials de codi obert. Aquests poden ser privats o públics. 

 

 

 

 

 

Diigo és un servei que uneix les característiques de varis a la vegada, 

permet agregar pàgines a una llista de preferides, com també 

seleccionar textos i guardar-los per a una posterior lectura. 

 

 

 

 

 

Studyblue és un servei que permet la creació de notes digitals per 

a organitzar la informació o apunts. Aquestes poden contenir 

imatges o sons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Getboo (http://www.getboo.com) 

Diigo (http://www.diigo.com) 

Studyblue (http://www.studyblue.com) 
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3.6. Emmagatzematge d’informació 

 

En l’actualitat, com hem comentat anteriorment, un dels grans problemes és la gestió de la informació 

disponible. A nivell d’usuari, la gran problemàtica és l’emmagatzematge i organització de la nostra 

informació per a poder tenir-la disponible des de més llocs. Si a sobre d’aquestes premisses hi afegim la 

necessitat de seguretat d’aquestes dades per a preveure una possible pèrdua d’aquestes, sorgeixen 

serveis com els que seguidament comentarem. 

 

 

 

 

 

Descripció general: 

 

Dropbox és un servei multiplataforma d’allotjament, ens permet obtenir un espai a Internet per a guardar 

els nostres arxius. El servei permet als usuaris emmagatzemat i sincronitzar arxius a la web i entre 

ordinadors així com compartir arxius amb altres usuaris.  

 

Funcionament: 

 

Per a poder utilitzar Dropbox cal registrar-se i podrem baixar la seva versió instal·lable. Una vegada 

acabats aquest passos, podrem fixar un directori on tots els arxius que hi siguin dintre es sincronitzaran 

amb el nostre espai web. També es poden seleccionar arxius fora d’aquest espai per a sincronitzar-los a 

la web. Una vegada amb els arxius seleccionats, qualsevol modificació d’aquests o agregació d’algun 

arxiu dintre de la carpeta compartida amb el nostre espai web, automàticament Dropbox sincronitza 

aquests canvis. D’aquesta manera quan accedim a la nostra carpeta Dropbox des d’un altre dispositiu 

ens trobem amb els documents que hi hem afegit recentment amb les últimes modificacions. Es pot 

accedir al nostre espai personal des de l’aplicació d’escriptori, des de l’aplicació per a dispositius mòbils 

o des de la seva interfície web. 

 

Característiques educatives: 

 

L’alumnat al llarg de la seva carrera 

estudiantil ha de manegar i disposar sempre 

amb la major facilitat i comoditat de les 

dades i informació per a poder portar a 

terme el seu procés d’aprenentatge. 

Utilitzant aquest servei sempre hi podrà 

accedir a tota aquella informació que l’hi és 

de gran ajuda en qualsevol situació i des de 

qualsevol dispositiu. 

 

Conclusions: 

 

Avantatges: Gran eina, amb una sincronització molt aconseguida. 

Inconvenients: Emmagatzematge just a la versió gratuïta. 

 

 

 

3.6.1 Dropbox (http://www.dropbox.com) 



Aplicacions de les noves eines tecnològiques a l’ensenyament 28 

 

 

 

 

Descripció general: 

 

Sugarsync és un servei d’emmagatzematge a la web. Sugarsync ens permet fer una còpia dels nostres 

arxius a un espai virtual nostre per a poder accedir-hi a ells en qualsevol moment i lloc així com 

modificar-los i que aquets canvis afectin als nostres arxius originals. 

 

Funcionament: 

 

Mostra un funcionament similar a Dropbox, amb un registre i diferents aplicacions per a diversos 

dispositius. Ens permet sincronitzar carpetes o arxius, així com, compartir-los amb altres usuaris del 

servei o inclòs a altres persones que no utilitzin el servei. 

 

Característiques educatives:  

 

Mostra les mateixes característiques educatives que 

Dropbox, accés per part de l’alumnat a la seva informació 

des de qualsevol lloc i dispositiu. 

 

Conclusions: 

 

Avantatges: Gran eina, amb major capacitat a la seva versió 

gratuïta que Dropbox. 

Inconvenients: Falta d’aplicació per GNU/Linux. 

 

 

 

3.6.3 Anàlisi general 

 

 

L’alumnat amb la utilització d’una de les dues eines anteriorment descrites, trobarà un gran aliat a fi de 

mantenir sempre al seu abast la seva informació personal o documents i arxius de consulta així com 

poder modificar-los en qualsevol moment i que aquella versió que modifica es desin els canvis encara 

que no estigui al seu ordinador personal i accedeixi des d’un altre dispositiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2 Sugarsync (http://www.sugarsync.com) 
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Taula valoració general: 

 

 Dropbox Sugarsync 

Disseny i 

Interfície 
4 3 

Facilitat 

d’utilització 
4 4 

Versatilitat 3 3 

Característiques 

educatives 
2 2 

Possibilitats de 

millora 
3 3 

Nota total 16/25 16/25 

 

(Puntuacions parcials del ítems sobre 5) 

 

 

Altres eines: 

 

 

 

 

Box és un servei d’emmagatzematge en línia. 

 

 

 

 

 

 

 

Joukuu és una eina per a organitzar els nostres arxius de les comptes de Dropbox, Box.net  i Google 

docs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Box (http://www.box.net) 

Joukuu (http://www.joukuu.com) 
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3.7. Altres eines 

 

A continuació, mostrem les darreres eines que queden excloses de les categories aplicades 

anteriorment. 

 

 

 

 

 

Descripció general: 

 

Realitat augmentada és defineix com la visió directa o indirecta d’un entorn físic en el món real, on es 

combinen els elements reals amb els virtuals per a la creació d’una nova realitat a temps real. Consisteix 

en un conjunt de dispositius que incorporen elements virtuals als elements físics que disposem. Es 

diferencia de la realitat virtual, ja que no substitueix la realitat sinó que hi afegeix elements a sobre. 

 

Funcionament: 

 

Per a començar a interactuar amb la realitat augmentada hi ha programes com el ARToolkit, que permet 

la creació d’aplicacions. Una vegada amb l’aplicació creada, només fa falta disposar d’una càmera o 

webcam i una pantalla per a començar a gaudir amb el seu ús. Unes de les aplicacions més idònies per 

a utilitzar amb la realitat augmentada són els mòbils d’última generació smartphones, ja que disposen de 

càmeres digitals, sensors òptics, acceleròmetres, GPS, giroscopis, brúixoles i un gran hardware per a 

processar els elements virtuals sobre la realitat que captem amb la càmera. 

 

Característiques educatives: 

 

Amb l’ús de la realitat augmentada s’optimitzen 

els aprenentatges i s’activen àrees del cervell 

essencials per a minimitzar la ineficiència dels 

esquemes educatius tradicionals.  

 

La realitat augmentada és un gran element 

d’interacció per a que l’alumnat interactuï amb els 

continguts que ha d’aprendre. Estem davant 

d’una eina molt potent que només està 

començant i que als pròxims anys es convertirà 

capçal amb el procés de renovació que està 

patint l’escola tradicional. Només l’hi falta dedicació per part del cos de professorat i es convertirà amb 

una eina referent per al aprenentatge. 

 

Conclusions: 

 

Avantatges: Eina amb grans possibilitats que no tenen límits. 

Inconvenients: Es necessiten d’un conjunts d’elements bàsics per a utilitzar-la 

 

 

 

 

3.7.1 Realitat augmentada 
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Descripció general: 

 

Actualment, els videojocs representen una de les vies més directes per les que l’alumnat s’acosta a les 

eines informàtiques. Per una altra banda, són molt criticats per els seus continguts i són molt poc 

utilitzats a l’educació. S’ha de canviar la percepció de que els jocs són instruments merament lúdics per a 

començar a utilitzar-los com una eina didàctica molt potent, atenent el grau de penetració que hi tenen 

dintre dels alumnes. 

  

 

Funcionament: 

 

El funcionament d’aquesta eina educativa, és tan fàcil com laboriós, cercar videojocs al mercat, amb 

unes certes característiques, que ens permetin traslladar-los al àmbit educatiu. Acabada aquesta fase 

inicial quedarà l’aplicació a l’alumnat i la fase de valoració de l’experiència, avaluant si s’han aconseguit 

els objectius inicials que es pretenien. 

 

Exemples de videojocs com a recurs per a l’aprenentatge són: 

 

- The lemmings: La interpretació i la resolució de laberints, facilita el desenvolupament 

d’estratègies, la capacitat analítica, el desenvolupament intuïtiu, l’organització de recursos i la 

utilització de la memòria visual i retentiva.  

- Carmen Sandiego: Adquisició de valors (respecte, solidaritat i cooperació), orientació a partir dels 

punts cardinals, localització espaial i interpretació de plànols i escales. 

 

 

 

Característiques educatives:  

 

Amb l’ús i aplicació dels jocs a l’àmbit educatiu es poden tractar aspectes 

motrius, habilitats per a la resolució de problemes, pressa de decisions, 

cerca d’informació, l’organització, motivació i autoestima. 

Per tant, s’han d’aprofitar tots els aspectes que es puguin treballar amb 

els jocs, ja que, en primer lloc són molts coneguts i utilitzats per a 

l’alumnat fet que ens permet treballar continguts curriculars amb procediments diversos.  També 

treballant amb jocs amb caires educatius, l’alumnat agafarà una posició més crítica sobre ells i tot 

ajudant-los a dinamitzar les relacions entre els alumnes, no només des del punt de vista de la 

socialització sinó, a més  en la seva pròpia dinàmica de treball. 

 

Conclusions: 

 

Avantatges: Gran utilització per part de l’alumnat 

Inconvenients: Dificultat de trobar videojocs amb qualitats eductives i entretinguts per a l’alumnat. 

 

 

 

3.7.2 Utilització de videojocs com a recurs d’aprenentatge  
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3.7.3 Anàlisi general 

 

Aquestes dues últimes eines presenten unes grans qualitats de desenvolupament en els pròxims anys. 

Tant la realitat augmentada com la inclusió dels videojocs a l’àmbit educatiu són eines que encara no 

s’han començat a utilitzar de manera majoritària. La seva aplicació a l’àmbit educatiu portaria una sèrie 

de millores d’adaptacions dels continguts curriculars actuals a la societat tecnològica que hi vivim.  

 

La realitat augmentada presenta unes grans possibilitats que encara no s’han arribat a veure 

completament i amb el seu desenvolupament es podran aconseguir interaccions amb molta fidelitat de 

l’alumnat amb els continguts que ha d’aprendre. 

 

Per una altra banda, els videojocs representen en l’actualitat una de les maneres més directes, 

d’interconnexió entre l’alumnat i les noves tecnologies informàtiques. D’altra banda, encara hi ha moltes 

diferències de format i d’atractivitat entre els jocs generalistes i els jocs educatius.  

 

 

 

Taula valoració general: 

 

 
Realitat 

augmentada 

Videojocs 

educatius 

Disseny i 

Interfície 
4 3 

Facilitat 

d’utilització 
4 3 

Versatilitat 3 4 

Característiques 

educatives 
4 3 

Possibilitats de 

millora 
4 4 

Nota total 19/25 17/25 

 

 

(Puntuacions parcials del ítems sobre 5) 
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3.8 Taula resum eines: 

 

Classe d’eina Tipus d’eina 
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 2
5

) 

Avantatges Inconvenients 

Xarxes Socials 

Facebook 4 4 2 2 4 16 

Ús massiu de l’aplicació 

per part de l’alumnat i la 

seva familiaritat. 

 

Reconduir l’ús lúdic de 

Facebook a tasques 

educatives. 

Twitter 4 4 3 3 3 17 

Eina de comunicació 

immediata i sintètica 

amb un ús molt 

característic per a la 

joventut. 

Té un ús molt restringit i 

amb poca capacitat de 

buscar noves funcions. 

Diipo 3 4 4 4 4 19 

Pot esdevenir poc 

atractiva depenent del 

ús que se’n faci, així 

com el disseny que es 

presenti. 

 

Només està disponible 

en anglès, per tant es 

requereix un cert domini. 

Edmodo 3 4 3 4 4 18 

Gran difusió, interfície 

acurada i bona 

sensació de qualitat de 

la plataforma. 

No es poden realitzar 

exàmens en línia. 

Redalumnos 2 3 3 4 3 15 

Homogeneïtzació de les 

jerarquies dintre de la 

xarxa social, encara 

que mantenint els 

estatus. 

Interfície i navegació 

menys atractiva que en 

els anteriors casos. 

Moodle 2 4 4 4 3 17 Gran popularització, Poc atractiva depenent 
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facilitat d’ús, estabilitat i 

grans possibilitats. 

del ús que se’n faci, així 

com el disseny que es 

presenti. 

 

Eines Ofimàtiques 

Google Docs 4 4 4 4 4 20 
Grans possibilitats que 

s’incrementen dia a dia. 

Encara falten més 

opcions i 

característiques per 

poder desbancar a un 

editor clàssic local. 

 

Office Web Apps 4 3 3 4 4 18 

Semblances amb 

Microsoft Office, que fa 

més ràpida l’adaptació 

als programes. 

Menor comptabilitat amb 

distints formats apart 

dels de Microsoft. 

Typewithme 4 4 2 4 3 17 

Simplificat d’utilització i 

sense necessitats 

inicials per a començar 

a utilitzar-lo  

 

Poca oferta de 

programari a part del 

editor de textos. 

Zoho 3 3 4 3 3 16 Servei robust i complet. 

Tecnificació de la 

interfície i massa 

diversificació de les 

aplicacions. 

Presentacions i 

publicacions 

Slideshare 3 4 4 4 3 18 

Compartir d’una manera 

fàcil i ràpida les nostres 

presentacions. 

Massa publicitat intrusa. 

Scribd 3 3 4 4 3 17 
Gran versatilitat de 

formats admesos.  

Contingut a vegades 

massa superflu. 

Issuu 4 4 2 3 4 17 
Gran servei amb gran 

qualitat gràfica. 

Només accepta arxius 

en format .pdf. 

Sistemes 

Operatius 
Eyeos 4 4 3 4 4 19 

No requereix cap tipus 

de manteniment 

personal d’actualització. 

 

No deixar de dependre 

d’un sistema operatiu 

base i navegador per a 

la seva utilització. 
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Linkat 4 4 3 4 4 19 
Sistema dissenyat per 

al àmbit educatiu. 

Com amb totes les 

distribucions GNU/Linux 

falta de molt drivers 

propietaris. 

Eines 

d’organització i 

apunts 

Delicious 3 4 3 3 3 16 Idea funcional i pràctica. 

El seu concepte es va 

quedant endarrerit amb 

les noves aplicacions 

que van sortint. 

Evernote 4 4 4 4 4 20 

Servei molt complet i 

amb grans possibilitats. 

 

Dependència d’accés a 

un ordinador per a tenir 

accés als apunts i notes. 

Emmagatzematge 

d’informació 

Dropbox 4 4 3 2 3 16 

Gran eina, amb una 

sincronització molt 

aconseguida. 

Emmagatzematge just a 

la versió gratuïta. 

Sugarsync 3 4 3 2 3 16 

Gran eina, amb major 

capacitat a la seva 

versió gratuïta que 

Dropbox. 

Falta d’aplicació per a 

GNU/Linux. 

Altres eines 

Realitat 

augmentada 
4 4 3 4 4 19 

Eina amb grans 

possibilitats que no 

tenen límits. 

 

Es necessiten d’un 

conjunts d’elements 

bàsics per a utilitzar-la 

 

Utilització de 

videojocs com a 

recurs 

d’aprenentatge 

3 3 4 3 4 17 

Gran utilització per part 

de l’alumnat 

 

Dificultat de trobar 

videojocs amb qualitats 

eductives i entretinguts 

per a l’alumnat. 
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4. Resultats 

 

Una vegada feta la recerca de les diferents eines que poden ajudar a l’alumnat en el seu procés 

d’aprenentatge, s’ha de començar a avaluar l’efectivitat de l’aplicació d’aquestes. Aquests resultats es 

poden avaluar des de dos vessants diferents: 

 

- Millora del rendiment acadèmic general. 

- Millora de les seves capacitats socials. 

 

En primer lloc cal destacar, que amb l’aplicació de les diverses eines, anteriorment esmentades, 

l’alumnat disposarà d’una gran ajuda que altres generacions passades no hi comptaven. 

 

Aquestes ajudes són: 

 

- Des de les eines de xarxes socials, on poden resoldre entre ells i preguntar dubtes al seu 

professor en qualsevol moment. 

- Poden fer treballs en grup, treballant coordinadament, sense haver de quedar físicament. 

- Publicar i divulgar els seus documents i treballs i veure la reacció dels altres, així com cercar 

presentacions i documents d’altre usuaris d’una manera summament fàcil per a augmentar el seu 

coneixement. 

- Disposen de sistemes complets, dedicats a ells mateixos on s’hi integren una sèrie de 

característiques i eines que faciliten el seu aprenentatge. 

- Amb els sistemes d’emmagatzematge en línia, tenen accés al seus arxius en qualsevol moment i 

lloc, sense haver de portar-los físicament a sobre. 

- Poden compartir la informació que troben i enriquir-se amb la que li poden aportar la resta, així 

com apuntar i capturat tot allò que els hi interessa en el seu dia a dia i disposar d’aquesta 

informació en qualsevol lloc i moment. 

- Tenen al seu abast, eines d’aprenentatge que d’una manera lúdica i vistosa els hi ajuden en el 

seu procés d’aprenentatge a arribar als objectius, conceptes i competències a treballar. 

 

Totes aquestes ajudes, no suposen una garantia d’èxit acadèmic, però sí representen una sèrie de 

possibilitats que tindran disponibles per a utilitzar-les, enriquir-se i portar a terme un procés 

d’aprenentatge satisfactori. 

 

Per una altra banda, l’aplicació en major o menor mesura de les eines estudiades, també ocasionarà una 

millora de les seves capacitats socials.  

 

Amb la utilització d’aquestes l’alumnat: 

 

- Millorarà la seva interacció amb la resta dels seus companys, col·laborant, cooperant i compartint 

aquells coneixements que ell ha trobat i que recíprocament la resta de companys l’hi pot aportar. 

- Agafarà una actitud més crítica amb la societat en la que viu, sabent diferenciar, seleccionar i 

contrastar aquella informació que l’hi arriba. 

- Millorarà la seva organització de recursos, les seves capacitats analítiques i el seu 

desenvolupament intuïtiu. 

- Adquirirà valors com el respecte i cooperació. 
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5. Conclusions 

 

La tasca docent és una de les més difícils que hi ha, ja que es té la responsabilitat de formar les 

següents generacions. L’ensenyament ha sigut un art, una destresa que s’ha desenvolupat des de fa 

segles, i que encara que ha sofert millores continua en la seva pròpia essència essent la mateixa. Això fa 

pensar que aquesta ha d’adaptar-se i evolucionar a semblança de la societat. 

 

Dintre d’aquestes adaptacions i evolucions és on s’ha emmarcat aquest TFM. Innat a la nostra 

responsabilitat com a docents, es troba la de dur a terme la millora del procés d’aprenentatge  per als 

nostres alumnes. Tenint aquest objectiu, hem de preguntar-nos si la forma d’educar que hem rebut ha de 

ser la mateixa que practiquem. Hem de discernir i saber mirar allò què ens envolta i veure les noves 

possibilitats que ens aporten les noves eines tecnològiques. 

 

Si preguntéssim a dos científics del segle passat, sobre la possibilitat que pugessin treballar sobre una 

tesis científica, des dels seus països natals, cooperativament en temps real i sense moure’s, 

possiblement no s’ho podrien creure. D’aquesta manera hem d’aprofitar tots els avantatges que ens 

proporcionen totes les noves eines que sorgeixen a la societat i adaptar-les al àmbit educatiu per 

aprofitar tot allò que ens poden aportar. 

 

Sempre tots els processos de canvis són complicats, en aquest cas començant per el cos docent. 

L’aplicació de les eines estudiades sorgeixen més complicacions per a que els professors s’adaptin i 

aconsegueixin aprofitar totes les possibilitats que ens poden aportar, que en canvi els alumnes les 

utilitzin, ja que en aquests camps tecnològics els alumnes estan francament familiaritzats i no tenen cap 

problema d’adaptació. Això no s’ha de veure com un desavantatge, al contrari,que l’alumnat estigui 

familiaritzat amb els canvis efectuats és un clar avantatge. Al cap i a la fi, l’alumnat és l’actor principal del 

procés educatiu, per tant el cos docent s’ha d’adaptar als canvis que hi ha, i acomodar les seves 

metodologies i formes d’ensenyar. 

 

Dintre d’aquestes noves metodologies i formes d’ensenyar, les noves eines tecnològiques portades a 

l’educació ens plantegen una sèrie d’elements i característiques sense fi, ja que dia darrere dia, 

evolucionen i tenen un procés continu d’actualització i millora. 

 

Només queda confiar en les possibilitats de renovació que poden portar a la institució escolar, que en 

trets generals es manté invariable al llarg dels anys i d’aquesta manera amb la posada en marxa de les 

eines estudiades es renovaran les metodologies d’ensenyar i treballar els continguts curriculars. 
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