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1- Introducció 
 

1.1 Origen i motivació del projecte 
 
Una de les coses que m’han sobtat quan he entrat a algunes de les classes de l’institut al meu 
període de Practicum ha sigut la distribució en forma d’U de les taules (figura 1). Vaig informar-
me sobre la raó d’aquesta distribució i és degut a que l’institut està pendent de rebre ordinadors 
per incorporar-se al projecte Educat 1x1. Finalment, no els ha rebut a les dates preestablertes. 
 
Aquest fet i el sorgiment de les noves tecnologies dins de l’aula van motivar que acabés 
realitzant el meu Treball Final de Màster sobre aquest tema. 
 
Amb el següent treball es pretén mostrar la innovació que suposaria incorporar les noves 
tecnologies a l’aula ja que en aquest moment no es treballa amb aquesta metodologia. Es 
planteja una adaptació de la metodologia actual a una nova metodologia amb recursos digitals 
com recursos TIC o llibres digitals. En conseqüència s’aportaria al centre tot un conjunt de 
material didàctic a utilitzar en un futur pròxim. Tot això enfocat als continguts del currículum de 
2n d’ESO de l’institut, intentant fer un estudi de les millores que suposaria aquest canvi al 
desenvolupament de les classes. 
 
 

 
Figura 1. Esquema de distribució de la classe. Font: pròpia 

 
 

1.2 Objectius 
 
El principals objectius a aconseguir amb la realització d’aquest Treball Final de Màster són els 
següents: 
 
- Valorar l’efecte del treball a classe amb material digital. 
- Fer una recerca i analitzar els recursos digitals existents. 
- Desplegar una bibliografia web i diferents recursos digitals basats en el currículum de 2n 

d’ESO amb l’objectiu de poder ser utilitzat en un futur pròxim. 

- Estudiar les possibles millores de la utilització dels recursos digitals. 
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1.3 Contextualització del centre 
  
El centre està situat a l’extrem sud d’una de les ciutats de les rodalies de Barcelona. És una 
ciutat força gran, de 52.500 habitants, dels quals aproximadament uns 8.000 són immigrants, 
fet que, com es veurà, té conseqüències en l’organització i diversitat de l’institut. 
 
A nivell d’instal·lacions està molt ben equipat amb laboratoris i tallers ben dotats, i diferents 
aules d’informàtica. Però, degut al gran creixement d’alumnes, es queda curt en quant a espai i 
les aules es reparteixen a diferents espais i edificis. L’alumnat d’ESO comparteix l’edifici central 
amb l’alumnat de batxillerat. A la resta d’edificis s’imparteixen les classes de cicles formatius. 
 
Hi ha uns 1200 alumnes i uns 127 professors. Per tant, es tracta d’un centre força gran. Està 
organitzat segons veiem a l’organigrama de la figura 2. L’alumnat és molt heterogeni en nivell 
d’aprenentatge i divers culturalment. Hi ha un aula d’acollida donat que a l’ESO estudia un 40% 
d’alumnat immigrant dels quals un 50% són de l’Amèrica llatina. A Mollet els instituts no tenen 
cap centre de primària adscrit, això fa que l’alumnat sigui encara més heterogeni i divers (veure 
figura 3). 
 
Pel que fa als nivells i a l’etapa formativa del centre es pot resumir en aquests quadres: 
 

ESO 

Primer 4 línies 

Segon 3 línies 

Tercer 4 línies 

Quart 4 línies 

 

Batxillerat 

Científic 1r i 2n 1 línea 

Tecnològic 1r i 2n 1 línea 

Social 1r i 2n 1 línea 

Humanístic 1r i 2n 1 línea 

Artístic 1r i 2n 1 línea 

 

Cicles formatius 

Família de manteniment de vehicles 
autopropulsats 

CFGM Electromecànica de vehicles 

CFGM Carrosseria 

CFGS Automoció 

Família d’edificació i obra civil CFGS Desenvolupament i aplicació de projectes de 
construcció 

Família de fabricació mecànica CFGM Mecanització 

CFGS Desenvolupament de projectes mecànics + 
Producció per mecanització 

Família de manteniment i servei a la 
producció 

CFGM Instal·lació i manteniment electromecànic 

CFGS Prevenció de riscos professionals 

CFGS Manteniment d’equips industrials 

Família de química CFGM Laboratori 

CFGS Química industrial 

Família d’electricitat i electrònica CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques 

CFGS Sistemes de regulació i control automàtics 

CFGS Instal·lacions electrotècniques 

CFGS Sistemes de telecomunicació i informàtics 

P.Q.P.I 

Programa de qualificació 
Professional inicial 

Manteniment 1 curs 1 grup 

Paleta 1 curs 1 grup 

Curs d’accés a cicles 
formatius 

1 curs 1 grup 
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Figura 2. Organigrama del centre. Font: NOFC 

 
 

 
Figura 3. Taula de procedència de l’alumnat. Font: Projecte de direcció actual 
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2- Definició i context del problema; metodologia tradicional 
 
Actualment al centre es treballa amb la metodologia tradicional de llibre de text, paper i llapis. 
Normalment, les activitats i els deures es plantegen directament a classe per part del professor 
amb el llibre com a recurs principal o mitjançant fitxes. Tot resolt a les mateixes fitxes o a la 
llibreta amb bolígraf i llapis. Els treballs també solen estar resolts d’aquesta manera. 
 
En casos molt puntuals alguns professors reserven la sala d’informàtica i utilitzen els recursos 
digitals existents a la xarxa per impartir els continguts de la seva assignatura. 
 
Un eina semblant a la utilització de recursos digitals és el Moodle però, en aquest cas, a 
l‘institut no és un eina que s’utilitzi amb assiduïtat i, a més a més, és una eina que dóna més 
treball ja que no és una utilització tan directa com la dels recursos a la xarxa, les activitats amb 
Moodle s’han de plantejar i confeccionar per part del professorat. 
 
Tot això també és conseqüència de que les ajudes per incorporar-se al programa Educat 1x1 
no han arribat quan tocava i els professors han seguit realitzant les classes amb la metodologia 
tradicional que ells ja coneixen. L’únic avenç que utilitzen a les seves classes és el projector 
que mostra imatges d’un ordinador principal que hi ha a cada classe i que només pot ser 
manipulat pel professor. Això fa possible l’observació de diapositives o pàgines web per part de 
l’alumnat però no la seva participació mitjançant ordinadors individuals per alumne. 
 
És per tant, una metodologia ja antiquada que s’ha d’intentar anar canviant poc a poc per 
adaptar-se a la nova societat i a les noves tecnologies que arriben a les aules ja que aquestes 
serveixen per facilitar la feina al professorat i s’apropen a la nova mentalitat dels estudiants 
aconseguint així millors resultats. Aquest projecte pot ser d’ajuda per implantar aquestes noves 
tecnologies i les noves tècniques de treball que aquestes promouen. 
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3- Descripció de la solució proposada; metodologia digital 
 
La innovació que es pretén aconseguir és el canvi d’aquesta metodologia tradicional utilitzada 
per la majoria de professorat a l’institut a una metodologia digital on s’utilitzin els recursos 
digitals existents a la xarxa d’Internet per treballar els continguts de l’assignatura. 
 
Es pretén incentivar l’ús d’aquesta nova forma de treball ja que les tecnologies canvien molt 
amb el pas dels anys. Els centres educatius s’han d’acoblar a això ja que els alumnes que 
inicien cada any la seva etapa a secundària venen amb aquesta nova mentalitat. Aquesta nova 
mentalitat dels estudiants fa que es sentin més còmodes treballant els continguts amb recursos 
electrònics que no treballant amb els recursos utilitzats fa 20 anys. 
 
Per aquest motiu, amb el següent treball es planteja l’adaptació de la forma de treball actual a 
una nova manera de fer amb recursos digitals existents a la xarxa com poden ser els recursos 
TIC o els llibres digitals.  
 
És important remarcar que aquesta adaptació s’enfocarà als continguts del currículum que 
marca el departament per a tot el curs de Tecnologia de 2n d’ESO. Els 3 blocs són; Electricitat, 
Processos i transformacions tecnològiques en la vida quotidiana i L’ordinador com a mitjà 
d’informació i comunicació. 
 
Per fer això, en el següent projecte s’especificaran i linkejaran diferents recursos existents a 
Internet, lliures i de pagament, on es puguin treballar tots aquests continguts sense problemes, 
com ja s’ha comentat abans, aquests recursos són les pàgines web, els recursos TIC i els 
llibres digitals. 
 
Amb tot això, finalment s’aportaria al centre tot un conjunt de material didàctic a utilitzar en un 
futur pròxim per a la realització de les classes de tecnologia d’aquest nivell facilitant així la feina 
d’adaptació al professorat i amb tot un curs d’ESO ja força preparat. 
 
Per últim, es mostrarà una comparació entre les dos metodologies on es podran observar els 
avantatges de treballar amb la nova metodologia i quines són les sensacions dels estudiants 
que, en certa manera, també han d’adaptar-se a treballar a l’institut amb aquests recursos ja 
que fins ara no ha sigut la seva forma de treball. 
 
 

3.1 Webs amb material didàctic 
 
A continuació es mostraran diferents webs de les quals es poden extreure gran quantitat de 
recursos per treballar els continguts de qualsevol curs de Tecnologia, i, en molts casos, també 
d’altres assignatures. S’especificaran quines són lliures i quines són de pagament. 
 
Es seleccionaran les més importants i/o complertes ja que a Internet hi ha infinitat de webs amb 
recursos per a l’assignatura de Tecnologia. 
 
3.1.1 Lliures 
 
http://www.xtec.cat 
 
La web Xtec, Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya, és un portal desenvolupat pel 
departament d’ensenyament que serveix com a suport per a la docència a totes les etapes 
educatives. A més de tenir recursos per a totes les àrees també disposa de correu electrònic, 
noticies i fòrums. Entre les seves característiques destaquen: 
 
- Es poden obtenir recursos per a qualsevol assignatura de qualsevol nivell educatiu. 
 
- L’eina de cerca de recursos no és gaire atractiva i en ocasions és difícil trobar el que es 
busca. 

http://www.xtec.cat/
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- Els recursos són nombrosos i variats. 

 
Figura 4. Vista de la pàgina principal de Xtec. Font: pròpia 

 
 

http://www.areatecnologia.com/ 
 
Es tracta d’una web amb recursos per a Tecnologia, Tecnologia industrial i Electrotècnia. Tots 
els recursos existents a la pàgina es poden veure a la seva plana principal que serveix d’índex 
(figura 4). A més, té una base de pàgines recomanades extensa i de gran qualitat. Entre les 
seves característiques destaquen: 
 
- Els recursos sobre la majoria dels temes disponibles són de qualitat i variats, des d’apunts 
teòrics a tests online. 
 
- Entre el recursos disponibles també trobem programes informàtics, vídeos, un diccionari 
tècnic, jocs, etc. 
 
- Falten alguns temes per tractar i en alguns dels existents els recursos no són abundant i/o 
variats. 
 

 
Figura 5. Vista de la pàgina principal de areatecnologia. Font: pròpia 

 

http://www.areatecnologia.com/
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http://www.tecnosecundaria.es/ 
 
En aquest cas, també tractem amb una web centrada en l’àrea de Tecnologia. Això sí, en 
aquesta web els recursos són vídeos sobre els diferents temes de l’assignatura, no hi ha 
disponibles altre tipus de recursos. Són per a ESO, Tecnologia Industrial i Informàtica. Entre les 
seves característiques destaquen: 
 
- Hi ha gran quantitat de vídeos molt interessants per estudiar els diferents temes. 
 
- Té un apartat d’enllaços a altres webs molt complert i de qualitat classificat per temes dins de 
la matèria de Tecnologia. 
 
- Disponible també un apartat força interessant de tècniques d’estudi a la pestanya de Tutoria. 
 

 
Figura 6. Vista de la pàgina principal de tecnosecundaria. Font: pròpia 

 
http://ntic.educacion.es/w3//recursos/secundaria/index.html 
http://www.ite.educacion.es/es/recursos 
 
Aquesta és la web desenvolupada pel Ministerio de Educación y Ciencia que serveix com a 
suport per a la docència de l’educació secundària obligatòria. Disposa de recursos per a totes 
les àrees. Entre les seves característiques destaquen: 
 
- Es poden obtenir recursos per a qualsevol assignatura. 
 
- Hi ha varietat de recursos, des de enllaços i simuladors a apunts teòrics en format pdf, a l’àrea 
de Tecnologia no són abundants, falten temes. 
 

 
 

Figura 7. Vista de la pàgina principal del Ministerio de Educación y Ciencia. Font: pròpia 

http://www.tecnosecundaria.es/
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/secundaria/index.html
http://www.ite.educacion.es/es/recursos
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http://www.portaleso.com/ 
 
Portal web molt complert tan per a professors com per a alumnes. Recursos per a ESO i 
Batxillerat classificats per assignatures i temes. Té un apartat de professors molt útil amb, per 
exemple, proves per oposicions o enllaços a webs i associacions. També te disponible una 
revista virtual. Entre les seves característiques destaquen: 
 
- Conté recursos per a totes les assignatures. 
 
- Els recursos apareixen ben classificats i són de qualitat, amb teoria i pràctica, això sí, falten 
alguns temes. 
 
- Hi ha un apartat de recursos extra molt interessant amb programari informàtic, eines TIC, 
diccionaris, etc. 
  

 
Figura 8. Vista de la pàgina principal de portaleso. Font: pròpia 

 
 

http://conteni2.educarex.es/?e=3 
 
Desenvolupada per la Junta de Extremadura. Serveix com a suport per a la docència a totes 
les etapes educatives amb recursos per a totes les àrees. Cal destacar: 
2 
- Es tracta de recursos digitals interactius. 
 
- L’àrea de Tecnologia és la que conté menys recursos, en conclusió, falten temes. 
 

 
Figura 9. Vista de la pàgina principal de la Consejería de educación de Extremadura. Font: pròpia 

http://www.portaleso.com/
http://conteni2.educarex.es/?e=3
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http://www.edu365.cat/ 
 
Serveix com a suport per a la docència a totes les etapes educatives, fins i tot per a cicles 
formatius, a més té recursos per a totes les àrees. Conté recursos variats i de diferents tipus; 
JClic, teòrics, presentacions, etc. Entre les seves característiques destaquen: 
 
- Té gran quantitat de recursos molt interactius, que els fan molt atractius. 
 
- Els recursos apareixen classificats per assignatures, cursos i unitats didàctiques. 
 
- Té altres categories molt interessants com material per a l’aula d’acollida, llenguatge de 
signes o seguretat. 

 
Figura 10. Vista de la pàgina principal edu365. Font: pròpia 

 
 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes 
 
Web desenvolupada per la Junta de Andalucia per a suport del professorat. Conta amb 
apartats pels docents com, per exemple, innovació i investigació, professors en xarxa o 
formació de professorat. Entre les seves característiques destaquen: 
 
- Té gran quantitat de recursos. De molt bona qualitat. 
 
- El motor de cerca molt bo. 
 
- Els mateixos docents usuaris del portal poden fer comentaris sobre els recursos o 
implementar la web amb recursos propis. 
 

 
Figura 11. Vista de la pàgina principal de la Junta de Andalucia. Font: pròpia 

http://www.edu365.cat/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes
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3.1.2 De pagament 
 

http://www.tecno12-18.com/ 
 
Una de les webs més importants pel que fa a contingut de recursos per Tecnologia. Conté 
presentacions interactives dels diferents temes, exercicis per practicar-los i links a altres 
pàgines web. Els continguts estan classificats per temes. Cal destacar: 
 
- Hi ha renovació de material i apareixen temes nous cada cert temps. 
 
- Els enllaços i les presentacions són de gran qualitat i molt atractives per als estudiants. 
 
- Preu de subscripció per 12 mesos: 199 €. Amb una subscripció poden treballar tots els 
alumnes i professors del centre. 
 

 
Figura 12. Vista de la pàgina principal de tecno12-18. Font: pròpia 

 
http://www.bonesnotes.cat/ 
 
Pàgina web també molt complerta però, en aquest cas, amb recursos per a diferents 
assignatures de totes les etapes educatives. Té apartats diferenciats per alumnes, pares i 
professors. Entre les seves característiques destaquen: 
 
- Conté gran quantitat de recursos per a les diferents assignatures. El temari de Tecnologia 
està inclòs dins dels continguts de Física. 
 
- És possible crear grups per atenció a la diversitat i manar deures a cada grup i que els 
alumnes els entreguin per mitjà de la web per que aquesta els corregeixi de forma automàtica. 
 
- Preu de subscripció: 9 € per mes o 45 € per any. 
 

 
Figura 13. Vista de la pàgina principal de bonesnotes. Font: pròpia 

 

http://www.tecno12-18.com/
http://www.bonesnotes.cat/
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3.2 Llibres digitals 
 
A continuació es mostraran les característiques més importants de diferents llibres digitals 
desenvolupats per algunes editorials. Totes les editorials existents estan fent l’esforç d’adaptar-
se a aquesta nova metodologia i desenvolupen nous recursos electrònics dins dels seus llibres 
digitals per poder ser treballats directament a classe. Per tant, en aquest punt s’intentarà donar 
una idea esquemàtica dels continguts de diferents llibres digitals existents al mercat, es citen 6 
llibres digitals com a exemple ja que al mercat hi ha molta varietat on escollir. 
 
SANTILLANA 
 
http://www.llibrewebsantillana.cat/ 
 
- Ofereix el mateix contingut que un llibre de text però, a més, incorporen vídeos, animacions, 
imatges i enllaços que ajuden a completar l’estudi. 
 
- A Tecnologia hi ha disponibles els cursos de 1r, 2n i 3r d’ESO. 
 
- Disposa d’una demostració guiada de cada matèria a l’apartat “Conegueu millor el Llibreweb”. 
 
- Totes les unitats disposen d’un vídeo introductori que presenta el tema als alumnes. 
 
- Conté enllaços a webs externes on es pot tractar més extensament el tema estudiat. 
 
- Totes les unitats de totes les matèries presenten un conjunt d’activitats interactives i imatges 
per a facilitar l’aprenentatge. 
 
- També inclou al final de cada unitat un projecte per a desenvolupar al taller de Tecnologia 
amb l’explicació de tot el procés constructiu que s’ha de desenvolupar. 
 
- Ofereix també exercicis finals que permeten valorar el que l’alumne ha après. 
 
 
 
EDEBE 
 
http://www.edebe.com/edebeinteractiva/librodigital_ca.asp 
 
- Es tracta del llibre de l'alumne projectable per a la Pissarra Digital Interactiva enriquit 
amb recursos multimèdia i activitats interactives ja que s'adapta perfectament al format de la 
Pissarra Digital Interactiva (PDI) i als ordinadors portàtils dels alumnes. 
 
- Té la possibilitat d'imprimir per pàgines, seqüències i unitats per al seu treball o estudi. 
 
- Incorpora seqüències de vídeo i àudio, slide-shows, animacions flash i simulacions 
 
- Inclou un quadern digital amb totes les unitats didàctiques del curs. Cada unitat s'organitza en 
seqüències d'aprenentatge. La darrera seqüència de cada unitat és una síntesi amb avaluació i 
treball TIC. 
 
- Conté enllaços a webs d'interès per al treball del contingut de la unitat. 
 
- Apareixen tasques col·laboratives per a fomentar el treball en equip. 
 
- Al final de la seqüència d’aprenentatge es proporcionen activitats d’avaluació que permeten 
una valoració exhaustiva dels continguts treballats al llarg de la seqüència, proposen diverses 
estratègies de resolució i tenen un registre i valoració de tots els resultats 
 

http://www.llibrewebsantillana.cat/
http://www.edebe.com/edebeinteractiva/librodigital_ca.asp
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CRUÏLLA 
 
http://www.cruilladigital.cat/ 
 
- Integra un servei d’acompanyament al centre que permet aprofitar tot el potencial 
educatiu possible de les eines TIC. 
 
- Permet personalitzar el material didàctic i adaptar-lo a les circumstàncies específiques de 
cada cas. 
 
- El llibre interactiu inclou elements interactius integrats en el llibre de text, barra de dibuix 
amb eines tipus pissarra digital que permeten acompanyar les explicacions escrivint, dibuixant, 
encerclant, exemplificant… damunt  les pàgines del llibre. Aquestes anotacions es poden desar 
i carregar quan s’estimi oportú. 
 
- Té la possibilitat de realitzar el seguiment de les activitats didàctiques que fan els alumnes 
amb vinculació a un Entorn Virtual d’Aprenentatge tipus Moodle. 
 
- És possible personalitzar i completamentar el llibre; s’hi poden incorporar recursos propis 
(enllaços, vídeos, àudios, animacions, imatges, etc.), administrar els recursos aportats per 
l’Editorial, fer-los visibles o no als alumnes, etc. 
 
- A més conté: - Un aula virtual que gestiona el grup d’alumnes i permet fer estadístiques dels 

resultats de les seves activitats. 
 

- Mapes conceptuals que estructuren els continguts de la unitat i relacionen els 
diferents conceptes. 
 

  - Webquests. 
 

- Enllaç a diccionaris on-line per consultar els termes apareguts a la unitat. 
 

- Enllaços a pàgines web relacionades amb el contingut del tema. 
 

- A més de les activitats normals de tema, activitats de reforç i d’ampliació. 
 
 
 
TECNO 12-18 
 
http://www.tecno12-18.com/ 
 
- El llibre de cada grup-classe es forma seleccionant 8, 10 o 12 capítols entre tots els 
disponibles. 
 
- Quan l'alumne introdueix la seva clau d'accés individual visualitza l'estructura del seu llibre, 
que tindrà els capítols que hagi triat el seu professor. 
 
- Hi ha vint-i-dos capítols disponibles per triar per adaptar el llibre als diferents dissenys 
curriculars. 
 
- Està dissenyat per ser usat en ordinadors convencionals, miniportàtils o pissarres digitals amb 
accés a Internet. 
 
- Compta amb una versió imprimible/offline (en PDF) que permet utilitzar els continguts del llibre 
quan no es disposi d'ordinadors o de connexió a Internet. 
 

http://www.cruilladigital.cat/
http://www.tecno12-18.com/
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- Al final de cada mini unitat hi ha un qüestionari que els alumnes han de contestar per escrit, 
es poden descarregar les preguntes en un processador de text per contestar-les directament en 
l'ordinador. 
 
- Gairebé tots els capítols compten amb un test global, que pot utilitzar-se a manera de repàs o 
com a examen. 
 
- L'activitat de l'alumne queda enregistrada en una base de dades: els professors poden saber 
en quines mini unitats l'alumne ha conclòs amb èxit la versió dinàmica i quina nota ha obtingut 
en els test globals de cada capítol. 
 
 
 
DIGITAL-TEXT 
 
http://www.digital-text.com/index.php 
 
- Aula Digital-Text, S.L, el nom comercial del qual és Digital-Text, és una empresa 
especialitzada en la creació i comercialització de llibres de text digitals multimèdia creats per 
experts docents en cada matèria, pensats per facilitar la tasca del professorat, afavorir la 
comprensió de les assignatures a l'alumnat. 
 
- Continguts de Tecnologia per a tots els cursos d'ESO. 
 
- Els Digital-Text incorporen tot el contingut curricular marcat per la LOE, i una gran quantitat 
d'exercicis interactius i autocorregibles. 
 
- Inclouen exercicis i activitats amb diferents graus de dificultat, i gran quantitat d’ampliacions 
de la matèria, que permeten al professorat personalitzar el procés d'aprenentatge per a cada 
alumne i alumna, i atendre d'aquesta manera a les necessitats educatives del grup i a la 
diversitat a l'aula. 
 
- Utilitzen el programari educatiu Plataforma Eleven, que ofereix totes les eines, recursos i 
funcionalitats per facilitar la gestió de l'aula i del centre. 
 
- Conté el Quadern d'exercicis digitals que és una Plataforma educativa amb més de 3.000 
exercicis, que s'envien i reben on-line, i que es corregeixen i autoavaluen automàticament. 
 
- El professorat també té la possibilitat de crear els seus propis exercicis autocorregibles i 
autoavaluables a través de la Plataforma educativa. 
 
 
 
MC GRAW-HILL 
 
http://www.mcgraw-hill.es/secundaria_digital/home.php?lang=Q2F0YWxh 
 
- Disponibles els quatre cursos d’ESO. 
 
- Al principi de cada unitat apareixen uns apartats per a introduir a l’alumnat en el tema; la 
presentació, els objectius, les competències bàsiques i algunes qüestions inicials per saber el 
nivell inicial de l’estudiant. 
 
- Totes les unitat contenen un resum i un mapa conceptual que esquematitza els continguts. 
 
- Les explicacions són molt interactives, l’alumna participa en l’aprenentatge. 
 

http://www.digital-text.com/index.php
http://www.mcgraw-hill.es/secundaria_digital/home.php?lang=Q2F0YWxh


         Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària  
Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes 

 
  Autor: David Núñez Bielsa 

 

 
Incorporació de noves tecnologies dins de l’aula. El treball amb ordinadors  

i recursos digitals adaptat als continguts de 2n d’ESO  Pàgina 15 

- També hi ha disponibles enllaços a webs externes que complementen la informació 
continguda a cada unitat. 
 
- Cada unitat conté activitats d’aprenentatge i activitats finals per avaluar el que s’ha après. 
 
- També disponibles recursos de la unitat per al professorat. 
 
- Es poden obrir en qualsevol moment els recursos del llibre imprès ja que apareix una opció en 
totes les unitats per obrir-ho en format pdf. 
 

 
Figura 14. Vista del llibre digital de Mc Graw-Hill. Font: pròpia 

 
 
 
3.3 Recursos per als continguts de Tecnologia de 2n d’ESO 
 
En aquest apartat és on es mostra la innovació plantejada ja aplicada a l’entorn educatiu. Es 
mostrarà com es possible impartir tots els continguts dels tres blocs del curs de 2n d’ESO 
indicats al currículum amb recursos existents a la xarxa d’Internet. 
 
Per fer això es donaran exemples de webs on es treballa cadascun dels continguts. És a dir, 
l’objectiu és proporcionar una webgrafia ordenada i de qualitat per a treballar tots els continguts 
de Tecnologia d’aquest curs. Això serà de molta utilitat per a poder ser utilitzada en un futur. 
 
 
3.3.1. 1r bloc. Electricitat 
 
Continguts segons el currículum: 
 

 Reconeixement de la funció dels elements d'un circuit elèctric i de la seva simbologia: 
generadors, conductors, receptors i aparells de comandament. 

 Caracterització del corrent elèctric altern i continu. Identificació dels efectes del corrent 
elèctric: llum, calor, moviment, magnetisme. 

 Anàlisis dels principals processos de generació d'electricitat a partir de diferents fonts 
d'energia. Valoració de la utilització d'energies renovables per a la generació d'electricitat. 
Reconeixement experimental de motors elèctrics. 

 Mesura de les magnituds elèctriques bàsiques en un circuit: tensió elèctrica, intensitat i 
resistència. 
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 Disseny i construcció de circuits elèctrics senzills amb elements físics per donar resposta a 
les necessitats de l'habitatge i altres entorns, i amb programes de simulació per estudiar els 
efectes produïts pels canvis d'algunes de les variables. 

 
 
1. Reconeixement dels elements i la seva simbologia 
 
http://www.simbologia-electronica.com/ 
 Pàgina web amb més de 500 símbols elèctrics. Té un motor de cerca de símbols. 
 
http://webquest.xtec.cat/ee2008/coneguemelectricitat/index.HTM 

Webquest titulat Coneguem l’electricitat força interessant que serveix per conèixer tots 
els aspectes de l’electricitat per un nivell de primer cicle d’ESO. Conté exercicis per 
treballar el tema pas a pas i una avaluació final. 

 
http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/circuits/index.htm 

Presentació flash molt agradable per als estudiants on s’expliquen els components que 
poden formar un circuit elèctric. A més conté exercicis i un glossari amb teoria. 

 
http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/circuits2/index.htm 

Pàgina amb el mateix format que l’anterior però amb exercicis i pràctiques diferents. 
 
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/tecnologia_eso2_ca 

Pàgina web amb moltes preguntes classificades segons la unitat d’electricitat que 
s’estigui treballant. 

 
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1021 

Miniunitat didàctica sobre l’electricitat. Conté material complementari i activitats per 
avaluar el que s’ha après. 

 
http://conteni2.educarex.es/mats/19255/contenido/ 

Presentació de introducció a l’electricitat. Conté activitats interactives i un mapa 
conceptual resum. 

 
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/fp/electricidad/index.html 

Pàgina web interactiva de introducció a l’electricitat amb teoria i activitats classificades 
per unitats. 

 
 
2. Corrent altern i continu 
 
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/ 

Web d’Endesa on podem trobar molt recursos relacionats amb l’electricitat; 
coneixements bàsics, la seva generació, el seu transport, etc. 

 
http://www.areatecnologia.com/corriente-continua-alterna.htm 
 Teoria sobre el corrent altern i el corrent continu. 
 
 
3. Processos de generació d’electricitat 
 
http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen 

Web del Institut Català de l’Energia. Conté gran quantitat de recursos educatius a 
l’apartat de continguts educatius. 

 
 
 
 

http://www.simbologia-electronica.com/
http://webquest.xtec.cat/ee2008/coneguemelectricitat/index.HTM
http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/circuits/index.htm
http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/circuits2/index.htm
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/tecnologia_eso2_ca
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1021
http://conteni2.educarex.es/mats/19255/contenido/
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/fp/electricidad/index.html
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/
http://www.areatecnologia.com/corriente-continua-alterna.htm
http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen
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http://www.gencat.cat/mediamb/joc_endoll/popup.htm 
El Joc d’en Doll. Joc molt interessant pels alumnes de primer cicle d’ESO on han 
d’ajudar al protagonista (un endoll) a estalviar energia d’una llar trobant objectes, 
realitzant proves i contestant preguntes sobre l’estalvi energètic. 

 
http://www.edu365.cat/aulanet/experimenta/univers.htm?161NNNNNN 

Pàgina amb un apartat sobre la generació d’energia. Amb fotografies, vídeos, teoria, 
exercicis, etc. Bastant complerta i de qualitat. A més proporciona una guia docent que 
ens indica com impartir tota la unitat didàctica amb l’ajuda d’aquesta web. 

 
http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3616 
 Aplicació JClic sobre la producció d’electricitat. 
 
http://www.ree.es/educacion/graficos/funcionamiento_v2.swf 

Infografia de la pàgina de la Red Eléctrica de España molt complerta per a la 
comprensió del procés de generació i transport de l’energia elèctrica. Conté vídeos i 
visites virtuals de les diferents centrals generadores d’electricitat. 

 
http://www.ree.es/operacion/curvas_demanda.asp 

Web de la Red Eléctrica de España on hi ha disponibles unes aplicacions per al càlcul 
de demanda real d’electricitat al territori espanyol. 

 
 
4. Mesura de les magnitud elèctriques 
 
http://www.xtec.cat/~ccapell/llei_ohm/llei_ohm.htm 

Web molt interessant on es poden calcular les diferents magnituds d’un circuit elèctric 
de forma automàtica. Basat en la llei d’Ohm. 

 
http://www.xtec.cat/~ccapell/codi_colors/codi_colors.htm 

Web del mateix autor que l’anterior. En aquest cas es pot calcular el valor d’una 
resistència a través del seu codi de colors. 

 
http://olmo.pntic.mec.es/fgonza3/web_tecnofelix/programas_web/indice.html 

Pàgina web amb molts exercicis, tests i teòrics, sobre l’electricitat, la major part sobre 
magnituds elèctriques. 

 
http://conteni2.educarex.es/mats/19258/contenido/ 
 Presentació del càlcul de resistències per colors. 
 
 
5. Disseny i construcció de circuits elèctrics 
 
http://www.catedu.es/aratecno/images/files/rfernandez/cir_elect_alum.pdf 

Document pdf molt complert sobre l’electricitat, els components d’un circuit elèctric per 
a la seva construcció. Conté també molts exercicis sobre el tema tractat. 

 
http://blocs.xtec.cat/tecnocanmas/?page_id=58 

Web de l’Institut Can Mas on apareixen diferents exemples de projectes per a l’aula de 
tecnologia relacionats amb l’electricitat. (figura 15) 

 
http://www.lainmaculada.es/Alumnado/Secundaria/3/3rtecnoinstalacion.pdf 

Memòria en document pdf per construir un circuit elèctric d’una vivenda. Apareixen tots 
els materials necessaris per a la seva construcció i un exemple de distribució. 

 
http://conteni2.educarex.es/mats/19257/contenido/ 

Presentació sobre les instal·lacions a vivenda.  
 

http://www.gencat.cat/mediamb/joc_endoll/popup.htm
http://www.edu365.cat/aulanet/experimenta/univers.htm?161NNNNNN
http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3616
http://www.ree.es/educacion/graficos/funcionamiento_v2.swf
http://www.ree.es/operacion/curvas_demanda.asp
http://www.xtec.cat/~ccapell/llei_ohm/llei_ohm.htm
http://www.xtec.cat/~ccapell/codi_colors/codi_colors.htm
http://olmo.pntic.mec.es/fgonza3/web_tecnofelix/programas_web/indice.html
http://conteni2.educarex.es/mats/19258/contenido/
http://www.catedu.es/aratecno/images/files/rfernandez/cir_elect_alum.pdf
http://blocs.xtec.cat/tecnocanmas/?page_id=58
http://www.lainmaculada.es/Alumnado/Secundaria/3/3rtecnoinstalacion.pdf
http://conteni2.educarex.es/mats/19257/contenido/
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Figura 15. Exemple de la construcció d’un circuit elèctric en vivenda. Font: Web de l’Institut Can Mas 

 
 
 

3.3.2. 2n bloc. Processos i transformacions tecnològiques en la vida quotidiana 
 
Continguts segons el currículum: 
 

 Caracterització de l'obtenció de les matèries primeres. 

 Reconeixement  de  la  transformació industrial  de  la  matèries  primeres  en productes  
elaborats.  Identificació de  tècniques  utilitzades  en  els  processos  de transformació de 
productes elaborats. 

 Identificació d'accions  relacionades  amb  la  comercialització de  productes: embalatge,  
etiquetatge,  manipulació i  transport.  Valoració del  consum responsable. 

 Anàlisi d'un procés industrial proper. 

 Contrastació de similituds i diferències entre processos tecnològics. 

 Valoració dels canvis en les necessitats humanes. 

 Valoració del impacte de la transformació de les matèries primeres en el medi. 
 
 
 
 
1. L’obtenció de primeres matèries 
 
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1079 

Presentació sobre els plàstics; obtenció, tractaments i aplicacions. A més, es pot trobar 
teoria, activitats i material complementari. 

 
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1122 

El mateix tipus de material indicat a la web anterior però, en aquest cas, sobre els 
metalls. Es tracta d’un material molt complert i de qualitat. (figura 16) 

 
http://apta.com.es/otua/otuaesp.html 

Web flash on s’explica el cicle de l’acer, és a dir, des de la fabricació a les aplicacions i 
el seu reciclatge. A més té un apartat amb qüestions sobre el tema. 

 
http://poster.4teachers.org/worksheet/view.php?id=127444 
 Webquest amb teoria i preguntes sobre els plàstics; definició, classificació, reciclatge… 
 
http://poster.4teachers.org/worksheet/view.php?id=127409 
 Webquest amb teoria i preguntes sobre la fusta; definició, obtenció, tipus… 

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1079
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1122
http://apta.com.es/otua/otuaesp.html
http://poster.4teachers.org/worksheet/view.php?id=127444
http://poster.4teachers.org/worksheet/view.php?id=127409
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Figura 16. Presentació dels metalls. Font: librosvivos 

 
 
 

2. La transformació industrial 
 
http://tecnotic.wordpress.com/category/tecnologias-3%C2%BA-eso/tema-1-plasticos/ 

Bloc on s’expliquen diverses tècniques de transformació dels plàstics per aconseguir 
diferents productes finals. Tot això explicat amb l’ajuda de diferents vídeos. 
 

http://tecnotic.wordpress.com/category/tecnologias-3%C2%BA-eso/tema-2-materiales/ 
Un altre bloc on es tracten els processos de transformació de diferents materials. Com 
en el cas anterior s’ajuda de vídeos per explicar-ho. 

 
http://tecnotic.wordpress.com/category/tecnologias-2%C2%BA-eso/tema-3-la-madera/ 

En aquest cas el material explicat és la fusta. També es tracten amb vídeos diferents 
processos de transformació de la fusta per aconseguir diversos productes finals. 
 

http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/soldador/index.htm# 
Miniunitat didàctica sobre la unió de materials, en aquest cas la soldadura amb estany. 
Elements i procediments de soldadura. Material de consulta amb activitats. 

 
http://tecnotic.wordpress.com/category/tecnologias-2%C2%BA-eso/tema-4-metales/ 

Bloc on explica el procés d’obtenció de diversos metalls i alguns processos de 
transformació d’aquests. S’ajuda de vídeos per explicar els continguts. 

 
http://www.tecnosecundaria.es/index.php?option=com_content&view=article&id=74:objetos-
fabricados-con-metales&catid=60:los-metales-1o-eso&Itemid=81 

Diferents vídeos sobre objectes realitzats amb metalls. Mostren com es realitzen 
aquests objectes. 
 
 

3. Anàlisi processos industrials. Similituds i diferències. 
 
http://www.pratdelariba.cat/ 

Web de suport pel professorat ja que es tracta d’un projecte de col·laboració amb 
empreses per poder fer excursions a diferents fàbriques on es pot observar de manera 
didàctica el que és un procés industrial en directe. És la millor manera de fer l’anàlisi 
d’un procés industrial proper tal com marca el currículum. 

 

http://tecnotic.wordpress.com/category/tecnologias-3%C2%BA-eso/tema-1-plasticos/
http://tecnotic.wordpress.com/category/tecnologias-3%C2%BA-eso/tema-2-materiales/
http://tecnotic.wordpress.com/category/tecnologias-2%C2%BA-eso/tema-3-la-madera/
http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/soldador/index.htm
http://tecnotic.wordpress.com/category/tecnologias-2%C2%BA-eso/tema-4-metales/
http://www.tecnosecundaria.es/index.php?option=com_content&view=article&id=74:objetos-fabricados-con-metales&catid=60:los-metales-1o-eso&Itemid=81
http://www.tecnosecundaria.es/index.php?option=com_content&view=article&id=74:objetos-fabricados-con-metales&catid=60:los-metales-1o-eso&Itemid=81
http://www.pratdelariba.cat/
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http://www.mnactec.cat/ 

Web del museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya on hi ha material de consulta 
de processos de fabricació com la Serradora d’Àreu, La Rajoleta d’Esplugues o del Molí 
paperer de Capellades. 

 
http://2tecnod.blogspot.com.es/2010/02/el-proces-industrial-alimentari.html 

Bloc amb una presentació en diapositives sobre el procés industrial alimentari. És un 
exemple més sobre un procés industrial. 

 
http://www.tecnotic.com/node/459 

Bloc sobre tecnologia amb un link molt interessant d’una visita virtual facilitada pel 
Grupo PSA Peugeot Citroën on s’observa el procés de fabricació dels seus automòbils. 

 
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=46570 

Vídeo titulat Plàstic PET també per als lactis on es mostra el procés industrial de 
fabricació d’ampolles de plàstic de treftalat de polietilè per a envasar la llet. 

 
 
4. Impacte en el medi 
 
http://www.slideshare.net/aoagramunt/treballalumini 

Presentació realitzada per un alumne de 3r d’ESO al seu institut sobre la repercussió 
de l’ús desmesurat de l’alumini. Per treballar-ho quan s’expliquin les transformacions i 
aplicacions de l’alumini. 

 
http://www20.gencat.cat/portal/site/arc/menuitem.4a40a17f728ca20e624a1d25b0c0e1a0/?vgne
xtoid=2a44b6ecd62d6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=2a44b6ecd62d621
0VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=ca_ES 

Esquema interactiu d’una planta de triatge on es mostren les seves parts i el procés de 
reciclatge. (figura 17) 

 
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=23027 

Vídeo titulat Plàstics, envasos i embolcalls que mostra com reduir el consum d’aquests i 
com realitzar el seu reciclatge. 
 

http://www.xtec.cat/~jsanch16/webquest/index.htm 
Webquest titulat Els residus que generem. Té un apartat amb indicacions per als 
estudiants i un altre amb indicacions per al professor. L’objectiu és plantejar mesures 
de reducció a la producció de residus generats per un empresa a escollir. 

 
http://aprenestadistica.gencat.cat/secundaria/activitats/mediambient/index_mediambient.shtml 

Plataforma proporcionada per la Generalitat de Catalunya on es poden fer 
estadístiques pròpies sobre diferents temes. A casa, què llencem? i Quanta aigua 
consumim ens serveixen per tractar el tema del impacte ambiental. 

 
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=46539 

Vídeo titulat Els residus, font d’innovació industrial on es mostren exemples de com es 
poden aprofitar els residus generats per a un nou procés de transformació i així una 
nova aplicació. 

 

http://www.mnactec.cat/
http://2tecnod.blogspot.com.es/2010/02/el-proces-industrial-alimentari.html
http://www.tecnotic.com/node/459
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=46570
http://www.slideshare.net/aoagramunt/treballalumini
http://www20.gencat.cat/portal/site/arc/menuitem.4a40a17f728ca20e624a1d25b0c0e1a0/?vgnextoid=2a44b6ecd62d6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=2a44b6ecd62d6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/arc/menuitem.4a40a17f728ca20e624a1d25b0c0e1a0/?vgnextoid=2a44b6ecd62d6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=2a44b6ecd62d6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/arc/menuitem.4a40a17f728ca20e624a1d25b0c0e1a0/?vgnextoid=2a44b6ecd62d6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=2a44b6ecd62d6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=ca_ES
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=23027
http://www.xtec.cat/~jsanch16/webquest/index.htm
http://aprenestadistica.gencat.cat/secundaria/activitats/mediambient/index_mediambient.shtml
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=46539
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Figura 17. Esquema interactiu de la planta de triatge. Font: gencat 

 
 
 
3.3.3. 3r bloc. L’ordinador com a mitjà d’informació i comunicació 
 
Continguts segons el currículum: 
 

 Ús d'Internet: interpretació de la seva terminologia, estructura i funcionament. Utilització de 
l'ordinador com a mitjà de comunicació individual i en grup: correu electrònic, fòrum, xat i 
videoconferència. 

 Utilització d'eines i aplicacions per a la cerca, descàrrega i intercanvi i publicació 
d'informació. Actitud crítica i responsable de la propietat i distribució dels programes i de la 
informació. 

 Selecció de la informació obtinguda per mitjans telemàtics tenint en compte la seva autoria, 
fiabilitat i finalitat. 

 Utilització i gestió de recursos compartits mitjançant xarxes locals. 

 Utilització d'entorns virtuals d'aprenentatge. 

 Ús dels mitjans de presentació de la informació. Creació i exposició de presentacions dels 
treballs individuals i de grup. 

 
 
 
 
1. Ús d’Internet 
 
http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/programari/index.htm 

Miniunitat didàctica sobre el programari per escriure textos, navegar per Internet, enviar 
correus electrònics o retocar imatges. Conté material de consulta i activitats. 

 
http://www.xtec.cat/web/guest/internet_segura 

Web del Departament d’Ensenyament on s’indica com realitzar una navegació segura 
per Internet. Conté recursos d’aula, vídeos, jocs i enllaços d’interès entre d’altres. 

 
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=21542 

Vídeo titulat Webcams on s’explica el sistema de funcionament de les webcams i la 
seva utilització per a les videoconferències. 
 

 

http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/programari/index.htm
http://www.xtec.cat/web/guest/internet_segura
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=21542
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http://www.xtec.cat/~jrosell3/ordinador/ 
Bloc sobre un projecte de integració de les noves Tecnologies de la Informació i de la 
Comunicació a l’aula amb material per a l’alumne. 

 
http://webquest.xtec.cat/httpdocs/internet/index.htm 

Webquest sobre la navegació segura per Internet. La tasca consisteix en cercar i 
analitzar informació contrastada i segura per després fer una exposició a l’aula. 

 
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1235 

Miniunitat didàctica sobre l’ús d’Internet. Que és, com s’utilitza, com es cerca… Molt útil 
i complerta. Amb activitats i material complementari. 

 
 
2. La cerca a Internet 
 
http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/programari2/index.htm 

Miniunitat didàctica sobre el programari lliure. Conté material de consulta i activitats. 
 
http://weib.caib.es/Recursos/internet_webquest/5wq/noves/wqcerc/credits.htm 

Webquest sobre l’ús d’Internet. La tasca consisteix en fer una exposició oral on 
s’expliquin les característiques dels cercadors, metacercadors i directoris. 

 
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17047&p_to=cerca%20internet&p_amb=4844 

Vídeo titulat Motor de cerca on s’explica el funcionament de la xarxa d’Internet quan 
nosaltres realitzem una cerca per qualsevol tipus de cercador online; el tractament de la 
informació i com es cerca a partir de l’estudi de les xarxes digitals i telefòniques. 

 
http://www.bibliotecaescolar.info/documents/internet.pdf 

Esquema resum molt complert en document pdf sobre les eines de cerca.  
 
http://www.guiesieinessbd.udl.cat/index.php/guies-tematiques-/35-general/51-eines-de-cerca-a-
internet 

Pàgina web molt complerta que conté exemples, enllaços i explicacions de les diferents 
eines de cerca. També conté enllaços a tutorials de cerca. 

 
 
3. Xarxes locals 
 
http://www.slideshare.net/amillet/xarxes-informatiques-presentation 
 Presentació sobre les xarxes locals. Conté una explicació molt complerta. 
 
http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448178335.pdf 

Document pdf facilitat per l’editorial Mc Graw-Hill amb teoria i activitats sobre Internet i 
les xarxes locals. 

 
 
4. Entorns virtuals 
 
http://blogs.uab.cat/icetecnologies/recursos/edicio-imatges 
 Plataforma per a l’edició d’imatges en línea.  
 
 
5. Mitjans de presentació  
 
http://apliense.xtec.cat/prestatgeria/prestatgeria/ 

Prestatgeria digital desenvolupada per l’XTEC on tots els instituts poden penjar els 
seus llibres digitals. Es poden penjar tants com es vulgui, no hi ha límit. (figura 18) 
 

http://www.xtec.cat/~jrosell3/ordinador/
http://webquest.xtec.cat/httpdocs/internet/index.htm
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1235
http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/programari2/index.htm
http://weib.caib.es/Recursos/internet_webquest/5wq/noves/wqcerc/credits.htm
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17047&p_to=cerca%20internet&p_amb=4844
http://www.bibliotecaescolar.info/documents/internet.pdf
http://www.guiesieinessbd.udl.cat/index.php/guies-tematiques-/35-general/51-eines-de-cerca-a-internet
http://www.guiesieinessbd.udl.cat/index.php/guies-tematiques-/35-general/51-eines-de-cerca-a-internet
http://www.slideshare.net/amillet/xarxes-informatiques-presentation
http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448178335.pdf
http://blogs.uab.cat/icetecnologies/recursos/edicio-imatges
http://apliense.xtec.cat/prestatgeria/prestatgeria/
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http://www1.uprh.edu/ccc/CCC/Manual%20b%C3%A1sico%20de%20PowerPoint%20XP/CCC_
MPPXPMB.pdf 

Manual bàsic en castellà de qualitat sobre el PowerPoint com a eina per a realitzar 
presentacions. Pot servir per a la realització d’un manual per a l’alumnat. 
 

http://prezi.com/ 
Eina per a la creació de presentacions on-line. És necessari estar registrat però és 
gratuït. Molt útil i diferent a PowerPoint. 

 
http://www.mind42.com/ 

Com en el cas anterior es tracta d’una eina per a la creació on-line però, en aquest cas, 
de mapes mentals. També és necessari estar enregistrat però és gratuït. 

 
https://sites.google.com/site/informaticaseritium/crear-un-blog-con-blogger 

Tutorial sobre com crear un bloc, amb informació teòrica i vídeos. És molt útil per a 
començar. 

 
http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp?activity_id=140 

Quadern virtual en català sobre les edicions de blocs. Conté teoria, vídeos i activitats. 
Tot centrat en el periodisme digital que es planteja dins de l’institut amb els diaris 
digitals de l’escola. 
 
 

Figura 18. Exemple de llibre digital. Font: Prestatgeria de l’XTEC 

 

 
 
 
  

http://www1.uprh.edu/ccc/CCC/Manual%20b%C3%A1sico%20de%20PowerPoint%20XP/CCC_MPPXPMB.pdf
http://www1.uprh.edu/ccc/CCC/Manual%20b%C3%A1sico%20de%20PowerPoint%20XP/CCC_MPPXPMB.pdf
http://prezi.com/
http://www.mind42.com/
https://sites.google.com/site/informaticaseritium/crear-un-blog-con-blogger
http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp?activity_id=140
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3.4 Unitat didàctica 
 
En aquest apartat es donarà un exemple de com realitzar una unitat didàctica amb tots els seus 
continguts impartits mitjançant recursos digitals existents a la xarxa, tots gratuïts. 
 
La unitat escollida és Producció i consum d’energia del bloc d’electricitat. A continuació es 
citaran les webs i una breu explicació sobre com realitzar l’UD. Així s’intenta demostrar que és 
possible l’adaptació a la nova metodologia sense perdre cap dels continguts impartits a la 
metodologia tradicional. 

 
 
1- http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen 
 
Aquesta web l’utilitzarem sempre que sigui possible per a la visualització dels vídeos que hi ha 
disponibles dins l’apartat de continguts educatius. Els vídeos serviran per introduir cada tipus 
de central de generació d’energia, abans de ser explicat o tractat a un altre web. 
 
 
2- http://www.edu365.cat/aulanet/experimenta/univers.htm?161NNNNNN 
 
Aquesta segona web és la que utilitzarem en major proporció per a treballar el tema. Podem 
trobar fotografies, vídeos, teoria, exercicis, etc. La pàgina és molt complerta i de qualitat. A més 
proporciona una guia docent que ens indica com impartir tota la unitat didàctica amb l’ajuda 
d’aquesta web. 
 
 
3- http://www.ree.es/educacion/graficos/funcionamiento_v2.swf 
 
Web que utilitzarem com a reforç de tot el que s’ha estudiat amb la web anterior. És més 
interactiva i conté vídeos i visites virtuals de les centrals generadores d’energia. 
 
 
4- http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3616 
 
Per últim, per a l’avaluació d’aquesta unitat didàctica, a més de les activitats que apareixen a la 
web del punt 2 utilitzarem aquesta aplicació JClic sobre la generació d’energia. 
 
 
 
Activitat extra (opcional): Direcció web a proporcionar a l’alumnat per treballar a casa. 
 
http://www.gencat.cat/mediamb/joc_endoll/popup.htm 
 
El Joc d’en Doll. Joc molt interessant pels alumnes de primer cicle d’ESO on han d’ajudar al 
protagonista (un endoll) a estalviar energia d’una llar trobant objectes, realitzant proves i 
contestant preguntes sobre l’estalvi energètic.  

http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen
http://www.edu365.cat/aulanet/experimenta/univers.htm?161NNNNNN
http://www.ree.es/educacion/graficos/funcionamiento_v2.swf
http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3616
http://www.gencat.cat/mediamb/joc_endoll/popup.htm
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4- Resultats 
 
En aquest apartat es presentaran els resultats de la innovació proposada. Per fer això, com és 
molt difícil la implantació de la nova metodologia a les classes de l’institut per qüestió de 
programacions del professorat i per les dates a les que s’ha plantejat el projecte, s’han realitzat 
diverses enquestes als estudiants i al professorat on es pot preveure quin seria el resultat amb 
la implantació de la metodologia amb recursos digitals. 
 
Aquestes enquestes i els seus resultats es mostraran a continuació. En resum, els alumnes i 
els professors opinen sobre la seva predisposició a treballar amb aquest nou material i també 
aquests últims sobre els resultats que han obtingut en alguna activitat treballada ja 
anteriorment. 
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4.1 Opinions alumnat (Enquesta) 
 
A continuació es mostra l’enquesta proporcionada als alumnes i els resultats obtinguts.  
 
Les enquestes han sigut realitzades a l’institut on es va realitzar el Practicm als cursos de 2n, 
3r i 4t d’ESO. 
 
En les conclusions de cada pregunta s’intentaran incloure opinions literals dels alumnes 
relacionades amb l’ítem. 
 
 
 
Enquesta alumnat      Curs: ............................... 
 
1- Com expliquen normalment els professors la matèria? 

 Seguint el projector 

 Seguint el llibre 

 Seguint fitxes o dossiers 
 
2- Com et sents més còmode rebent les explicacions del professor? 

 Seguint el projector 

 Seguint el llibre 

 Seguint fitxes o dossiers 
 
3- Què material utilitzeu normalment a classe? 

 Ordinador 

 Llibre 

 Fitxes o dossiers 
 
4- Com et sents més còmode treballant? 

 Amb ordinador 

 Amb llibre 

 Amb fitxes o dossiers 
 
5- Com t’agradaria treballar tots els temes del curs? 

 Amb ordinador 

 Amb llibres 

 Amb fitxes o dossiers 

 Utilitzant totes les opcions 
 
6- Quina eina utilitzeu per treballar, enviar i rebre documents informàtics? 

 Moodle 

 Correu (G-mail, Hotmail...) 

 Cap 
 
7- Creus que l’institut hauria de tenir més ordinadors o mitjans més interactius per treballar amb 
vosaltres? 

 Sí 

 No 
 
Escriu unes línees (sense límit) on expliquis algun cop que hagis treballat amb ordinador a 
classe i com et vas sentir.  
Escriu també, si et fa falta, altres observacions sobre les preguntes plantejades a l’enquesta. 
 
 
 
 



         Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària  
Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes 

 
  Autor: David Núñez Bielsa 

 

 
Incorporació de noves tecnologies dins de l’aula. El treball amb ordinadors  

i recursos digitals adaptat als continguts de 2n d’ESO  Pàgina 27 

Resultats: 
 
 

1- Com expliquen normalment els 
professors la matèria? 

2n ESO 
(25 alumnes) 

3r ESO 
(29 alumnes) 

4t ESO 
(10 alumnes) 

Seguint el projector 3 0 2 

Seguint el llibre 19 18 8 

Seguint fitxes o dossiers 3 11 0 

 
 

 
Figura 19. Gràfic Pregunta 1 2n ESO 

 

 
Figura 20. Gràfic Pregunta 1 3r ESO 

 
 

 
Figura 21. Gràfic Pregunta 1 4t ESO 

 
 
Amb les respostes a aquesta pregunta podem observar clarament com fa falta un canvi de 
mentalitat en el professorat. Tots tenen molt implantada la metodologia tradicional en la seva 
manera de realitzar les classes ja que pocs professors són els que utilitzen noves tecnologies 
com el projector. Com es veu al gràfic, la major part dels professors utilitzen el llibre o fitxes i 
dossiers vers el projector. 
 
 
COMENTARIS ESTUDIANTS: 
 
- Els professors sempre expliquen seguint el llibre. – alumne de 2n d’ESO. 
 
 
 
 
 
 

Projector 

Llibre 

Fitxes o 
dossiers 

Projector 

Llibre 

Fitxes o 
dossiers 

Projector 

Llibre 

Fitxes o 
dossiers 
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2- Com et sents més còmode rebent 
les explicacions del professor? 

2n ESO 
(25 alumnes) 

3r ESO 
(29 alumnes) 

4t ESO 
(10 alumnes) 

Seguint el projector 19 13 2 

Seguint el llibre 3 13 5 

Seguint fitxes o dossiers 3 3 3 

 
 

 
Figura 22. Gràfic Pregunta 2 2n ESO 

 

 
Figura 23. Gràfic Pregunta 2 3r ESO 

 
 

 
Figura 24. Gràfic Pregunta 2 4t ESO 

 
 

En aquest ítem, veiem l’altre punt de vista; com prefereixen rebre les explicacions els alumnes. 
Veiem com, a mesura que l’edat dels estudiants augmenta, prefereixen centrar la seva tasca en 
un objecte concret com és el llibre en contra de rebre-ho amb el projector. 
 
Això sí, cal dir que tot i que el llibre no deixa de tenir importància, en aquest cas el projector té 
més protagonisme que en les respostes de la pregunta anterior. Per tant, es podria dir que els 
professors no imparteixen les seves classes tal com els alumnes les rebrien millor. En cap dels 
tres casos els gràfics tenen concordança entre si. 
 
 
COMENTARIS ESTUDIANTS: 
 
- Doncs més còmode amb projector. – alumne de 2n d’ESO. 
 
- És més còmode utilitzant el projector. – alumne de 3r d’ESO. 
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Llibre 

Fitxes o 
dossiers 
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Llibre 
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dossiers 

Projector 
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3- Què material utilitzeu 
normalment a classe? 

2n ESO 
(25 alumnes) 

3r ESO 
(29 alumnes) 

4t ESO 
(10 alumnes) 

Ordinador 0 0 0 

Llibre 22 16 7 

Fitxes o dossiers 3 13 3 

 
 

 
Figura 25. Gràfic Pregunta 3 2n ESO 

 

 
Figura 26. Gràfic Pregunta 3 3r ESO 

 
 

 
Figura 27. Gràfic Pregunta 3 4t ESO 

 
 
D’aquesta pregunta es treuen conclusions molt semblants a les de la pregunta 1. Les noves 
tecnologies no estan gens instaurades a l’institut. En cap cas s’utilitza l’ordinador a la sessió, 
per tant, fa falta un canvi de 180º. 
 
Tot i que en aquest cas els resultats es poden entendre ja que l’institut no ha sigut inclòs en el 
programa Educat1x1 i la utilització d’ordinadors és més difícil ja que les aules d’informàtica han 
de ser utilitzades per tots els cursos del centre. 
 
 
COMENTARIS ESTUDIANTS: 
 
- Aquí no s’ha treballat amb ordinador, ja fa dos anys que no en tenim i estem esperant a que 
ens els donin. – alumne de 2n d’ESO. 
 
- No hem utilitzar ordinador, només en les optatives de tecno. – alumne de 2n d’ESO. 
 
- Amb l’ordinador hem treballat solament a optatives i és divertit, m’agradaria treballar més. – 
alumne de 2n d’ESO. 
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4- Com et sents més còmode 
treballant? 

2n ESO 
(25 alumnes) 

3r ESO 
(29 alumnes) 

4t ESO 
(10 alumnes) 

Amb ordinador 23 18 5 

Amb llibre 0 9 1 

Amb fitxes o dossiers 2 2 4 

 
 

 
Figura 28. Gràfic Pregunta 4 2n ESO 

 

 
Figura 29. Gràfic Pregunta 4 3r ESO 

 
 

 
Figura 30. Gràfic Pregunta 4 4t ESO 

 
 
Com en el cas de les preguntes 1 i 2, aquest ítem és el contraposat a la pregunta 3. 
 
Segons els resultat la manera en que els estudiants treballarien més còmodes (i potser 
obtindrien millors resultats) és amb ordinador, en canvi, no el solen utilitzar durant la sessió. 
 
En aquest cas també s’observa com, a mesura pugem de nivell, l’ordinador és menys desitjat. 
  
 
COMENTARIS ESTUDIANTS: 
 
- No treballem amb ordinadors i quan ho fem em sento molt bé. – alumne de 2n d’ESO. 
 
- Només hem treballat amb ordinador a vegades, a la sala d’informàtica, però quan hem 
treballat amb ordinador m’ha anat molt millor. – alumne de 2n d’ESO. 
 
- En el treball de síntesi era més còmode amb els ordinadors per que allà hi buscava la 
informació que necessitava. – alumne de 3r d’ESO. 
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5- Com t’agradaria treballar tots els 
temes del curs? 

2n ESO 
(25 alumnes) 

3r ESO 
(29 alumnes) 

4t ESO 
(10 alumnes) 

Amb ordinador 20 16 4 

Amb llibre 0 0 0 

Amb fitxes o dossiers 1 0 2 

Utilitzant totes les opcions 4 13 4 

 
 

 
Figura 31. Gràfic Pregunta 5 2n ESO 

 

 
Figura 32. Gràfic Pregunta 5 3r ESO 

 
 

 
Figura 33. Gràfic Pregunta 5 4t ESO 

 
 
Aquesta pregunta és la més centrada en el tema del treball. S’observa com treballar tots els 
temes del curs amb recursos digitals mitjançant l’ordinador no es veu malament per part dels 
estudiants. La major part ho prefereixen sense pensar en les altres opcions i quasi tota la resta 
ho inclouen en la seva elecció ja que treballarien tota la matèria del curs amb tots els recursos 
existents. 
 
Un altre punt interessant és que el llibre com a recurs per a treballar durant tot els curs queda 
descartat per quasi la totalitat de l’alumnat  
 
COMENTARSI ESTUDIANTS: 
 
- M’agradaria molt ja que sé utilitzar-lo bé i em sento millor que amb els llibres. – alumne de 2n 
d’ESO. 
 
- Més bé amb l’ordinador per que ja estem acostumats a relacionar-nos amb les tecnologies. – 
alumne de 3r d’ESO. 
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6- Quina eina utilitzeu per treballar, 
enviar i rebre documents 
informàtics? 

2n ESO 
(25 alumnes) 

3r ESO 
(29 alumnes) 

4t ESO 
(10 alumnes) 

Moodle 6 23 0 

Correu 19 6 10 

Cap 0 0 0 

 
 

 
Figura 34. Gràfic Pregunta 6 2n ESO 

 

 
Figura 35. Gràfic Pregunta 6 3r ESO 

 
 

 
Figura 36. Gràfic Pregunta 6 4t ESO 

 
 
Amb aquest ítem es pretenia saber si ja hi havia algun tipus de plataforma digital ja instaurada 
a l’institut. De les respostes obtingudes es pot arribar a la conclusió de que el Moodle existeix 
però no tots els professors l’utilitzen. Les classes que treballen amb Moodle són minoritàries, 
això ens torna a confirmar que els professors necessiten un canvi de mentalitat urgent.  
 
 
COMENTARIS ESTUDIANTS: 
 
- Quan fem pràctiques o enviem coses a classe és per Moodle. – alumne de 3r d’ESO. 
 
- El Moodle s’hauria d’utilitzar per enviar els deures, no per imprimir. – alumne de 3r d’ESO. 
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7- Creus que l’institut hauria de 
tenir més ordinadors o mitjans més 
interactius per treballar amb 
vosaltres? 

2n ESO 
(25 alumnes) 

3r ESO 
(29 alumnes) 

4t ESO 
(10 alumnes) 

Si 24 29 9 

No 1 0 1 

 
 

 
Figura 37. Gràfic Pregunta 7 2n ESO 

 

 
Figura 38. Gràfic Pregunta 7 3r ESO 

 
 

 
Figura 39. Gràfic Pregunta 7 4t ESO 

 
 
Potser un dels principals motius pels que la utilització de noves tecnologies a l’institut no està 
molt inculcada és la manca de recursos. Això es confirma amb les respostes de l’última 
pregunta. La gran majoria dels alumnes creuen que l’institut necessita més mitjans. El fet de no 
rebre els ordinadors del programa Educat1x1 ha sigut un gran problema. 

 
 
COMENTARIS ESTUDIANTS: 
 
- M’agradaria tenir els ordinadors per treballar agust, els altres instituts sí, i nosaltres? – alumne 
de 2n d’ESO. 
 
- Hem vaig sentir bé, i el que no és just és que tots els instituts tinguin ordinadors i nosaltres no! 
– alumne de 2n d’ESO. 
 
- Només hem anat un cop, per cada ordinador dos o tres persones. A més, els ordinadors no 
van bé i no deixen fer el treball. – alumne de 3r d’ESO. 
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4.2 Opinions professorat (Enquesta) 
 
En aquest cas, a continuació es mostra l’enquesta proporcionada als professors i els resultats 
obtinguts.  
 
Les enquestes han sigut realitzades a l’institut on es va realitzar el Practicum a professors de 
diferents departaments. 
 
Cal dir que, en alguns casos, el número de respostes a cada ítem no es correspon amb el 
número de professors enquestats ja que a cada pregunta era possible la selecció de més d’una 
opció. 
 
 
 
Enquesta professorat 
 

Rang d’edat       

 < 35 

 Entre 35 i 50 

 > 50 

1- Com expliques la matèria normalment durant la sessió? 

 Seguint el projector 

 Seguint el llibre 

 Seguint fitxes o dossiers 
 
2- Quin material utilitzes normalment durant la sessió? 

 Ordinador 

 Llibre 

 Fitxes o dossiers 
 
3- Com et sents més còmode treballant durant la sessió? 

 Seguint el projector 

 Seguint el llibre 

 Seguint fitxes o dossiers 
 
4- Has realitzat cursos que t’hagin servit d’ajuda per a la utilització de les noves tecnologies 
dins de l’aula? 

 Sí 

 No 
 
5- Quina eina utilitzeu per treballar, enviar i rebre documents informàtics? 

 Moodle 

 Correu (G-mail, Hotmail...) 

 Cap 
 
6- Creus que l’institut hauria de tenir més ordinadors o mitjans més interactius? 

 Sí 

 No 
 
7- Com t’agradaria treballar tots els temes del curs? 

 Amb recursos digitals mitjançant l’ordinador 

 Amb llibres 

 Amb fitxes o dossiers 

 Utilitzant tots aquests recursos 
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8- Veuries bona opció treballar els continguts de tot un curs amb recursos digitals? 

 Sí 

 No 
 
9- Quan s’ha plantejat a classe alguna activitat amb recursos digitals, els resultats han sigut 
satisfactoris? 

 Sí 

 No 
 

Més que amb la metodologia tradicional? 
 Sí 
 No 
 Els resultats han sigut els mateixos 

 
10- Pel que fa a la preparació dels exàmens. Quin material utilitzes? 

 Recursos existents a la xarxa 

 Material propi 

 Material del llibre de text 
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Resultats: 
 
 

1- Com expliques la matèria 
normalment durant la sessió? 

< 35 anys 
(3 professors) 

Entre 35 i 50 
anys 

(9 professors) 

> 50 anys 
(7 professors) 

Seguint el projector 3 7 3 

Seguint el llibre 1 4 7 

Seguint fitxes o dossiers 1 4 6 

 
 

 
Figura 40. Gràfic Pregunta 1. < 35 anys 

 

 
Figura 41. Gràfic Pregunta 1. 35-50 anys 

 
 

 
Figura 42. Gràfic Pregunta 1. > 50 anys 

 
 
En aquest cas podem observar la diferència alhora de plantejar les classes segons l’edat del 
professorat.  
 
Veiem com els professors més joves són els que més utilitzen les noves tecnologies dintre de 
l’aula i, a mesura que augmenta l’edat dels professors, degut a la distància que tenen vers 
aquestes tecnologies, el seu ús disminueix a favor de l’ús dels llibres. 
 
Aquest és el gran problema que hi ha actualment a les aules, els professors s’han de 
modernitzar, deixar els apunts grocs a un costat i apropar-se a les noves metodologies 
d’aprenentatge ja que són les més properes als alumnes que arriben any a any a l’institut. 
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2- Quin material utilitzes 
normalment durant la sessió? 

< 35 anys 
(3 professors) 

Entre 35 i 50 
anys 

(9 professors) 

> 50 anys 
(7 professors) 

Ordinador 3 7 3 

Llibre 2 4 7 

Fitxes o dossiers 3 7 6 

 
 

 
Figura 43. Gràfic Pregunta 2. < 35 anys 

 

 
Figura 44. Gràfic Pregunta 2. 35-50 anys 

 
 

 
Figura 45. Gràfic Pregunta 2. > 50 anys 

 
 
Com en el cas anterior, els docents de major edat són els que menys utilitzen els recursos 
digitals durant la sessió. 
 
Un altre punt interessant que s’observa amb les respostes a aquest ítem és com la majoria dels 
professors de major edat deixen de banda tots els recursos existents per centrar-se en la 
utilització del llibre mentre que la resta de professors aprofita totes les possibilitats que té al seu 
abast i realitza les seves classes utilitzant tots els recursos existents.   
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3- Com et sents més còmode 
treballant durant la sessió? 

< 35 anys 
(3 professors) 

Entre 35 i 50 
anys 

(9 professors) 

> 50 anys 
(7 professors) 

Seguint el projector 3 4 1 

Seguint el llibre 0 4 4 

Seguint fitxes o dossiers 0 1 2 

 
 

 
Figura 46. Gràfic Pregunta 3. < 35 anys 

 

 
Figura 47. Gràfic Pregunta 3. 35-50 anys 

 
 

 
Figura 48. Gràfic Pregunta 3. > 50 anys 

 
 
Un altre cop podem observar la diferència de mentalitat entre els diferents grups de professors. 
En aquest cas però, els professors de menys de 35 anys afirmen que es senten més còmodes 
amb el projector al 100%. Creuen que l’explicació amb aquest és molt més còmode i el seu 
missatge arriba més fàcilment a l’alumnat. 
 
Els professors de major edat tornen a descartar, en gran majoria, les noves tecnologies. 
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4- Has realitzat cursos que t’hagin 
servit d’ajuda per a la utilització de 
les noves tecnologies dins de 
l’aula? 

< 35 anys 
(3 professors) 

Entre 35 i 50 
anys 

(9 professors) 

> 50 anys 
(7 professors) 

Sí 3 5 2 

No 0 4 5 

 
 

 
Figura 49. Gràfic Pregunta 4. < 35 anys 

 

 
Figura 50. Gràfic Pregunta 4. 35-50 anys 

 
 

 
Figura 51. Gràfic Pregunta 4. > 50 anys 

 
 

Una de les raons per la qual els docents de major edat no utilitzen les noves tecnologies és que 
no les saben utilitzar i no les aprofitarien dins de l’aula, per aquest motiu una bona formació en 
aquest àmbit és molt necessària. 
 
Amb les respostes d’aquest ítem es confirma que aquests no tenen la formació necessària per 
poder utilitzar-les. En un futur, amb la renovació del personal docent als centres, la utilització de 
les tecnologies actuals serà total. 
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5- Quina eina utilitzeu per treballar, 
enviar i rebre documents 
informàtics? 

< 35 anys 
(3 professors) 

Entre 35 i 50 
anys 

(9 professors) 

> 50 anys 
(7 professors) 

Moodle 2 3 1 

Correu 1 6 6 

Cap 0 0 0 

 
 

 
Figura 52. Gràfic Pregunta 5. < 35 anys 

 

 
Figura 53. Gràfic Pregunta 5. 35-50 anys 

 
 

 
Figura 54. Gràfic Pregunta 5. > 50 anys 

 
 

En aquest cas, l’obligatorietat de saber utilitzar el correu electrònic fa que sigui el recurs més 
utilitzat dins del personal docent del centre. 
 
D’altra banda, la plataforma Moodle no s’aprofita totalment ja que el seu ús no és majoritari, 
només és així en el professorat més jove. La raó principal, com ja s’ha comentat en la pregunta 
anterior, és que és un eina que necessita d’un aprenentatge previ en el seu ús que segurament 
no s’ha rebut per la resta de docents. 
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6- Creus que l’institut hauria de 
tenir més ordinadors o mitjans més 
interactius? 

< 35 anys 
(3 professors) 

Entre 35 i 50 
anys 

(9 professors) 

> 50 anys 
(7 professors) 

Sí 3 8 5 

No 0 1 2 

 
 

 
Figura 55. Gràfic Pregunta 6. < 35 anys 

 

 
Figura 56. Gràfic Pregunta 6. 35-50 anys 

 
 

 
Figura 57. Gràfic Pregunta 6. > 50 anys 

 
 
En aquest apartat els professors tenen la mateixa opinió que els alumnes, a l’institut fan falta 
recursos digitals a les aules. Només hi ha un ordinador i un projector per aula. 
 
Això sí, tot i que la manca de recursos és evident, al grup de docents de major edat hi ha 
enquestats que creuen que aquesta afirmació no és correcte i que l’institut ja té els 
equipaments necessaris. 
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7- Com t’agradaria treballar tots els 
temes del curs? 

< 35 anys 
(3 professors) 

Entre 35 i 50 
anys 

(9 professors) 

> 50 anys 
(7 professors) 

Ordinador 3 1 0 

Llibre 0 3 4 

Fitxes o dossiers 1 2 4 

Totes 0 6 3 

 
 

 
Figura 58. Gràfic Pregunta 7. < 35 anys 

 

 
Figura 59. Gràfic Pregunta 7. 35-50 anys 

 
 

 
Figura 60. Gràfic Pregunta 7. > 50 anys 

 
 
Aquest ítem és un dels que té més relació amb el tema del treball. 
 
S’observen 3 tipus de respostes ben diferenciades.  
 
Els professors de menys de 35 anys deixarien de banda el llibre i es centrarien en realitzar les 
seves classes amb recursos digitals.  
 
Per contra, els professors de major edat deixarien de banda els recursos digitals, només uns 
pocs els utilitzarien com a ajuda extra.  
 
Per últim, la resta de docents creuen convenient utilitzar tots els recursos existents aprofitant 
així totes les seves possibilitats. 
 
Així doncs, podem arribar a la conclusió de que, en un futur, els recursos digitals seran els més 
utilitzats dins les aules. 
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8- Veuries bona opció treballar els 
continguts de tot un curs amb 
recursos digitals? 

< 35 anys 
(3 professors) 

Entre 35 i 50 
anys 

(9 professors) 

> 50 anys 
(7 professors) 

Sí 3 3 1 

No 0 6 6 

 
 

 
Figura 61. Gràfic Pregunta 8. < 35 anys 

 

 
Figura 62. Gràfic Pregunta 8. 35-50 anys 

 
 

 
Figura 63. Gràfic Pregunta 8. > 50 anys 

 
 
Com en el cas anterior, aquesta pregunta té relació directa amb el tema del treball. 
 
Observen una actitud negativa vers la pregunta en els professors de més de 50 anys que 
disminueix a mesura que disminueix l’edat dels professors enquestats, finalitzant en un 100% a 
favor de treballar tot un curs amb recursos digitals en els docents més joves. 
 
Per tant, es confirma la conclusió anterior; en un futur, els recursos digitals seran els més 
utilitzats dins les aules. 
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9- Quan s’ha plantejat a classe 
alguna activitat amb recursos 
digitals, els resultats han sigut 
satisfactoris? 

< 35 anys 
(3 professors) 

Entre 35 i 50 
anys 

(9 professors) 

> 50 anys 
(7 professors) 

Sí 3 8 6 

No 0 1 1 

 
 

 
Figura 64. Gràfic Pregunta 9. < 35 anys 

 

 
Figura 65. Gràfic Pregunta 9. 35-50 anys 

 
 

 
Figura 66. Gràfic Pregunta 9. > 50 anys 

 
 

Amb les respostes d’aquesta pregunta poden confirmar que s’aconsegueixen bons resultats 
amb  l’ús de recursos digitals. 
 
Així doncs, la seva implantació no és negativa pel que fa a resultats obtinguts, el procés 
d’aprenentatge és satisfactori. 
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9.1- Més que amb la metodologia 
tradicional? 

< 35 anys 
(3 professors) 

Entre 35 i 50 
anys 

(9 professors) 

> 50 anys 
(7 professors) 

Sí 3 4 1 

No 0 3 4 

Els resultats han sigut els mateixos 0 2 2 

 
 

 
Figura 67. Gràfic Pregunta 9.1. < 35 anys 

 

 
Figura 68. Gràfic Pregunta 9.1. 35-50 anys 

 
 

 
Figura 69. Gràfic Pregunta 9.1. > 50 anys 

 
 
Aquest ítem ens serveix per comparar, segons la opinió del professorat, la metodologia 
tradicional i la nova metodologia proposada. 
 
Només els professors de més edat són els que pensen que els resultats amb la nova 
metodologia d’aprenentatge no són millors. Potser és per que el seu ús no és el mateix per un 
grup de professors que per altre, depenen de la manera en que s’utilitzi qualsevol tipus de 
material els resultats poden ser millors o pitjors. 
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10- Pel que fa a la preparació dels 
exàmens. Quin material utilitzes? 

< 35 anys 
(3 professors) 

Entre 35 i 50 
anys 

(9 professors) 

> 50 anys 
(7 professors) 

Recursos de la xarxa 3 8 2 

Material propi 0 6 3 

Material del llibre 1 3 4 

 
 

 
Figura 70. Gràfic Pregunta 10. < 35 anys 

 

 
Figura 71. Gràfic Pregunta 10. 35-50 anys 

 
 

 
Figura 72. Gràfic Pregunta 10. > 50 anys 

 
 

L’última pregunta ens torna a confirmar la diferència de mentalitat entre els diferents grups. Els 
professors més joves, com en el cas dels alumnes, tenen més properes les noves tecnologies, 
fet que provoca que les utilitzin més per buscar material per a les diferents activitats 
plantejades durant el curs. Un altre raó pot ser que, per falta d’experiència, no tenen material 
propi acumulat. 
 
Per contra, els professors amb més experiència prefereixen utilitzar el material propi que han 
anat guardant durant la seva vida de docent per a preparar aquestes activitats. Això sí, en 
aquest punt no marginen la xarxa com a ajuda per cercar més material. 
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4.3 Comparativa entre la metodologia tradicional i la metodologia digital 
 
En aquest apartat ens centrarem a assenyalar les diferències entre l’ús de la metodologia 
tradicional i metodologia digital, els avantatges i les contres de cadascuna d’elles que s’han 
observat durant la realització d’aquest treball. És a dir, el treball ens ha servit per veure i poder 
analitzar els punts que es comentaran a continuació. 
 
Com creiem que la nova metodologia té més avantatges i és la que intentem implantar, primer 
ens centrarem en dir els punts forts de la metodologia tradicional per després comentar els 
seus punts febles i les contres en vers els recursos digitals. 
 
En primer lloc, com a avantatges de la metodologia tradicional, els llibres de text i els recursos 
en format paper són materials físics, pots tocar-los i presenten més facilitats a l’hora de ser 
estudiats, generalment costa més estudiar mirant la pantalla de l’ordinador. 
 
També, treballar amb ordinador pot portar a distraccions, tenir Internet tan a l’abast fa que amb 
un clic canviïs completament l’estudi o la realització de tasques de l’institut per un altre 
distracció com poden ser les xarxes socials o jocs d’entreteniment. 
                                                
Un altre avantatge és que la informació que trobes al llibres és contrastada i ben redactada, a 
Internet la informació trobada no sempre és de fiar, qualsevol pot penjar recursos a la xarxa 
sense cap problema. 
 
A més, quan els alumnes han d’agafar apunts, si el nivell de mecanografia no és gaire alt, és 
més senzill i ràpid realitzar-ho a un paper o al llibre que no a un document de l’ordinador. 
 
Per últim, la utilització del llibre de text és molt més directa i no necessita cap coneixement 
previ d’informàtica, qualsevol persona pot agafar un llibre i analitzar-ho sense problemes. 
 
Pel que fa a les desavantatges de la metodologia tradicional ens trobem amb que als llibres no 
es veuen les idees clares i resumides, hi ha “molta palla”, que és molt difícil d’estudiar per 
l’alumnat, ja que a aquests no els agraden els textos llargs i prefereixen estudiar mitjançant 
dibuixos i gràfics (molt comuns als recursos digitals). Per tant, veuen els llibres com un material 
avorrit que els acaba cansant. 

 
A més, al material tradicional no tenen més informació de la continguda al paper, si estan 
interessats en saber més sobre el tema han de buscar altres llibres (amb la pèrdua de temps 
que això significa) o acabar a Internet per aconseguir més continguts. 
 
Així ens trobem amb un altre problema, a la xarxa tenen tota la informació a l’abast sense 
moure’s, de llibres hi ha molts i la cerca és més difícil. A més, l’ordinador realitza la cerca de 
continguts tot sol amb l’ajuda dels diferents tipus de cercadors existents, en el cas dels llibres 
de text, la cerca s’ha de realitzar sense cap ajuda. 
 
Pel que fa als trets positius dels recursos digitals, en primer lloc, amb la cerca de recursos 
realitzada queda clar que el material és més divertit i més fàcil pels estudiants, sobretot en el 
cas de l’ESO. Això és possible gràcies al tipus de material amb el que es pot treballar; vídeos, 
animacions, jocs educatius, etc. Això fa que els alumnes estudiïn i treballin més ja que la forma 
de fer-ho els agrada més. 
 
També, la informació es troba més resumida per Internet que als llibres, aconseguint així que el 
temari estigui més ben rebut i analitzat. A més, aquesta informació pot actualitzar-se 
constantment, als llibres, una vegada imprès no hi ha actualització possible. 
        
Per últim, potser una de les avantatges més interessants de treballar amb material digital és la 
possibilitat d’atendre a la diversitat amb recursos sonors per a alumnes amb problemes visuals, 
el temari pot estar explicat mitjançant arxius d’àudio, molt més còmode que treballar amb 
Braille. 
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5- Conclusions 
 
 
Finalment, podem arribar a la conclusió que s’han assolit els objectius marcats en un principi 
amb la realització d’aquest treball. 
 
S’ha aconseguit fer una recerca d’exemple molt complerta de diferents recursos digitals 
existents a la xarxa com són els llibres digitals i les webs especialitzades en aquest àmbit. A 
més, s’ha observat que tots dos materials són de qualitat i es podrien implantar a qualsevol 
sessió del curs sense deixar de costat cap punt marcat pel currículum. 
 
Amb tot això hem pogut desplegar una bibliografia web de diferents recursos digitals que tracti 
tots els apartats obligatoris del currículum de 2n d’ESO, ordenada bloc per bloc i punt per punt 
amb l’objectiu de ser utilitzada en un futur pròxim a les classes del centre. 
 
A més, hem pogut comprovar com és possible la realització d’una unitat didàctica impartida 
solament amb recursos digitals gràcies a l’exemple mostrat sobre el tema de Producció i 
consum d’energia. 
 
D’altra banda, amb l’estudi de resultats mitjançant la realització de les diferents enquestes a 
alumnes i professors hem pogut comprovar com la implantació d’aquesta innovació seria ben 
rebuda per part dels estudiants provocant així resultats molt satisfactoris. Per part dels 
professors, en un futur ja tots ells implantaran aquesta nova metodologia ja que tindran els 
coneixements necessaris. En primer moment, els docents més distanciats de les noves 
tecnologies, normalment els de major edat, són els que tindrien més problemes ja que són els 
més reticents a abandonar la seva manera de fer. 
 
Finalment, relacionat amb aquest últim apartat, ha quedat clar com fa falta un canvi complet de 
mentalitat dins del personal docent ja que les noves tecnologies ja són l’ordre del dia i s’han 
d’aprofitar per aconseguir un ensenyament més proper a l’actual alumnat i també de major 
qualitat ja que tots els avenços que s’apliquen a l’aula tenen més avantatges que 
inconvenients. 
 
Per últim, pel que fa a la meva experiència amb la realització d’aquest treball, aquesta ha sigut 
satisfactòria. En primer lloc per que s’han aconseguit els resultats plantejats en un principi, 
parlant tan de la forma del treball com dels resultats de la innovació. A més, ha sigut de gran 
ajuda per estudiar i treballar amb recursos que tindran gran importància dins les aules en el 
meu futur com a docent.  
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