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Introducció 

El present Treball Fi de Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària 

Obligatòria i Batxillerat
1
 parteix de la realització d’un petit estudi sobre l’obsolescència del 

material didàctic d’una assignatura com la d’informàtica, una de les assignatures que s’ha 

impartit a les pràctiques realitzades en un centre educatiu. Arran de la constatació de 

l’obsolescència del material didàctic a l’àrea d’informàtica, es proposa el desenvolupament d’un 

bloc de la programació anual d’aquesta assignatura, d’una manera més personalitzada i 

actualitzada. Simultàniament, per culminar aquest procés d’actualització, es proposa la pujada 

de tot el contingut a un curs de Moodle
2
 que s’haurà instal·lat per a l’ocasió. 

L’objectiu d’aquest document no és el d’establir una guia estricta sobre com organitzar un 

bloc didàctic de l’assignatura d’informàtica, simplement s’ha trobat la problemàtica del 

desfasament dels llibres de text en aquesta matèria en el moment de la realització de les 

pràctiques i s’ha decidit aportar aquest petit estudi sobre l’obsolescència i la solució que s’ha 

cregut adient.  

El document que aquí tenim present, es troba distribuït principalment en les quatre 

seccions que tenim a continuació: 

- Definició i context del problema. 

- Objectius del treball i descripció de la solució proposada. 

- Resultats. 

- Conclusions i línies de treball futures. 

                                                      
1
 Màster de formació de professorat: http://mfp.masters.upc.edu/info-general  

2
 Moodle.org: http://moodle.org/  

http://mfp.masters.upc.edu/info-general
http://moodle.org/
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Definició i context del problema 
 

Després d’haver pogut gaudir d’uns moguts, però excitants, quatre mesos impartint classe 

a un centre de Barcelona a assignatures que pertanyen a l’àmbit tecnològic, concretament, 

l’assignatura de tecnologia i la d’informàtica, he pogut adonar-me de la importància de que les 

fonts consultades estiguin actualitzades.  

 

La informàtica i les comunicacions formen part d’un món molt canviant i que experimenta 

una evolució continua, això fa que les referències de seguida quedin obsoletes. Un exemple 

senzill que ens ho demostraria clarament seria si agaféssim una guia d’informàtica bàsica de fa 

5 anys, on encara parlaria de Windows XP com a exemple de sistema operatiu, quan avui dia 

ja ha quedat relegat a un segon, un tercer i aviat un quart plànol davant Windows Vista, 

Windows 7 o Windows 8. A més a més, s’ha pogut observar la dificultat de trobar materials que 

siguin ajustats a les necessitats, els coneixements i les motivacions d’uns alumnes de 4rt 

d’ESO, els quals la majoria, en el meu cas, o bé no tenien la intenció de continuar estudiant, o 

bé no es trobaven excessivament motivats per tractar de saber o aprendre com funcionen en 

detall les xarxes, per posar un exemple.  

 

En alguns moments, es podia observar clarament que es trobaven més interessats en 

coses que poguessin aplicar o es poguessin emprar més en el dia a dia que en el fet d’entrar 

tant en el detall de perquè es pot aplicar o com funciona realment de forma interna una cosa o 

un procés determinat. 

 

Per tant, partint d’aquesta situació global i pensant en tots els factors que influeixen en el 

dia a dia a l’aula, es proposa la solució que es detalla al següent apartat. 
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Objectius del treball. Descripció de la solució proposada 
 

Partint de la problemàtica plantejada a l’apartat anterior (obsolescència del material i falta 

de material adequat a un alumnat canviant, amb diferents interessos i motivacions), es proposa 

la solució següent en tres blocs clarament diferenciats: 

 

- 1r bloc: Realització d’un petit estudi sobre l’obsolescència dels llibres i materials 

relacionats amb l’àmbit de les tecnologies, més concretament i en el cas que ens 

ocupa, amb l’assignatura d’informàtica. 

 

- 2n bloc: Realització de la programació i unitats didàctiques d’un bloc pel curs de 4t 

d’ESO, més concretament, del bloc d’eines per a la comunicació. S’elaboraran els 

continguts i els recursos necessaris per impartir i avaluar els coneixements mínims que 

han d’adquirir els alumnes segons el decret de currículum
3
, tractant de deixar de banda 

el material en paper que està obsolet. 

 

- 3r bloc: Instal·lació, configuració i creació d’un curs de Moodle que reculli tot el 

necessari per impartir aquesta assignatura. 

 

 
 
 

 

                                                      
3
 Decret 143/2007 DOGC núm. 4915: http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php?file=docs/ESO/informatica_eso.pdf  

http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php?file=docs/ESO/informatica_eso.pdf
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Resultats 
 

A continuació es mostra el resultat de les propostes realitzades a l’apartat anterior, en tres 
blocs diferenciats, és a dir: 
 

- L’estudi sobre l’obsolescència dels llibres de l’àmbit tecnològic. 

- La unitat didàctica del bloc d’eines per a la comunicació. 

- La instal·lació d’una plataforma Moodle i creació del curs corresponent. 
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Estudi sobre l’obsolescència dels llibres de l’àmbit tecnològic 
 

L’encapçalament d’aquest apartat potser és una mica fosc, per això, abans de 

començar, pot ser bo definir el terme obsolescència. L’obsolescència és el fet de que un 

aparell deixa de ser útil, no perquè funcioni de forma incorrecta, alguns cops no, sinó perquè el 

que hi ha disponible al mercat és “suposa” molt millor. 

 

L’obsolescència no només afecta a les màquines, sinó que ho fa a qualsevol tipus de 

tecnologia o estri, com en el cas que ens ocupa, els llibres. 

 

D’obsolescència n’hi ha de diferents tipus que troben detallats a continuació juntament 

amb algun exemple: 

 

 Obsolescència funcional: L’obsolescència funcional es dóna quan una tecnologia  

deixa de ser útil perquè apareix una nova que la reemplaça, no obstant, aquesta pot 

continuar funcionant igualment. Un possible exemple són els ratolins PS/2 i USB. 

 

 Obsolescència tècnica: L’obsolescència tècnica es dóna quan una tecnologia és 

reemplaçada per una altra millor. Per exemple, quan existia la màquina de vapor i va 

aparèixer el motor de combustió. 

 

 Obsolescència programada: L’obsolescència programada es dóna quan es fabrica un 

objecte, una tecnologia o qualsevol cosa pensant que deixi de funcionar al cap d’un 

temps determinat. Respecte a aquest tipus d’obsolescència hi ha molts documents, 

llibres i articles de gent experta en el tema donant tota classe d’opinions ja que del que 

s’està parlant és moralment molt greu (almenys en la meva opinió). Estarem comprant 

maquinari que té una data de caducitat preestablerta i no ho sabem? Doncs sembla 

que podria ser que sí. 

 

 Obsolescència de disseny: L’obsolescència respecte al disseny es dóna quan es fa 

sentir al consumidor que queda fora de la moda estètica, llavors “necessita” tornar a 

estar “a la moda” i comprar el que calgui. Per exemple, la roba d’una temporada per 

una altra. 

 

 Obsolescència especulativa: L’obsolescència especulativa es dóna quan es ven una 

tecnologia amb limitacions tècniques amb l’única finalitat de desfasar-la artificialment 

amb un nou producte. Això també passa molt avui dia, es venen productes a mig 

construir o que no són tant potents com podrien ser-ho per tal que en uns quants 

mesos es tregui una nova versió o una actualització incrementant d’aquesta forma els 

beneficis inicials.  

 

 En general, podem dir que l’obsolescència existeix i té la seva raó de ser en el fet de 

tractar d’augmentar els beneficis d’algú. 

 

A l’àmbit de la docència aquesta obsolescència va directament relacionada amb els 

llibres de text, que es canvien cada pocs anys, amb els programes informàtics que tenen un 

cost de llicències que es va actualitzant, però realment no acostumen a emprar-se les noves 

oportunitats que ofereix aquesta actualització, o fins i tot amb les pròpies pissarres digitals, de 

les quals encara se sent parlar pels passadissos dels centres a professors que no les saben 

emprar correctament i que per això no les fan servir, o simplement que no les utilitzen perquè 

els hi agrada més el que s’ha fet servir tota la vida. 
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Centrant-nos un poc més en el cas que ens ocupa, als llibres de text es pateix també 

una sensació d’obsolescència, motiu pel qual aquests són canviats cada poc temps. Algú ha 

notat realment un canvi gran en el contingut estructural d’un llibre d’una versió a una altra? El 

llibre és més gran o conté més informació? Es pot percebre que els alumnes aprenguin més 

amb el nou llibre? A la majoria de respostes jo respondria que no, perquè doncs si l’estructura 

de continguts més o menys es manté i els alumnes més o menys aprenen el mateix, s’han de 

canviar els llibres cada poc temps? Doncs això, només les editorials i els encarregats de donar 

el vist i plau als nous llibres ho saben. 

Com podem saber, pràcticament a totes les assignatures: la llengua i literatura 

catalana, la llengua i literatura castellana, l’anglès, la història, les matemàtiques, la filosofia, etc.  

el contingut troncal, per no dir tot el contingut, es manté d’un any per un altre sense cap 

modificació. Els autors catalans més importants de la història de Catalunya segueixen sent els 

mateixos que fa dos anys, l’anàlisi sintàctic i els poetes de la Generació del 27 continuen sent 

els mateixos que fa un i que fa cinc anys,  el càlcul d’equacions de tots els graus possibles, 

matrius, problemes i derivades, dubto que hagin descobert algun nou mètode màgic per 

resoldre-ho i ja no parlar de la història, on s’estudia l’evolució des de fa 100 anys fins a dia 

d’avui, on no dubto que qualsevol professor no tindrà dificultats per explicar la situació actual o 

de l’últim any encara que no es trobi el llibre actualitzat fins a l’actualitat. No obstant això, a les 

assignatures d’àmbit tecnològic com són la tecnologia i la informàtica, això ja no es dóna, és un 

àmbit, sobretot aquest últim on les coses sembla que evolucionen setmana a setmana i on el 

que avui és una novetat potser el mes que ve ja es troba obsolet. 

 A continuació, hi ha un quadre on es mostra l’afectació pel pas del temps respecte a les 

diferents matèries, vindria a ser un resum del paràgraf anterior. Aquest quadre no deixa de ser 

una opinió pròpia i una estimació, podrien tractar de fer-se en un futur enquestes i/o 

qüestionaris entre professorat més veterà per veure la seva opinió i obtenir un quadre molt més 

acurat. 

ASSIGNATURA 

GRAU D’AFECTACIÓ PEL PAS DELS ANYS DELS LLIBRES DE TEXT 

MOLT POC POC SIGNIFICATIU PROU SIGNIFICATIU 

Llengua catalana, 

castellana i llengües 

estrangeres 

X    

Ciències de la naturalesa  X   

Ciències socials, geografia 

i història 
 X   

Educació física X    

Educació visual i plàstica X    

Filosofia X    

Llatí X    

Matemàtiques X    

Música X    
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Tecnologies   X  

Informàtica    X 

Taula 1 Grau d’afectació pel pas dels anys dels llibres de text 

Per tant, tenim una majoria d’assignatures on els canvis d’un any per l’altre són molt 

pocs o poc significatius, excepte a les assignatures que ens comporten, que serien la de 

tecnologies i la d’informàtica. A continuació, analitzarem un poc el currículum de cadascuna i 

explicarem d’una manera més detallada en quins casos afecta el pas del temps als continguts 

que s’estableixen. 

 

- TECNOLOGIA 

 

1r d’ESO:  

 

o La tecnologia i el procés tecnològic. Eines i materials de tecnologia. 

o Disseny i construcció d’objectes. 

o Les TIC com a eina per a la integració i la comunicació de la informació. 

 

Els dos primers blocs semblen ser continguts prou fixes en el temps ja que és 

necessari explicar de forma bàsica les passes del procés tecnològic, les diferents eines 

del taller, les normes de seguretat i la construcció d’objectes senzills que responguin a 

unes necessitats.  

 

En canvi l’últim bloc ja pot variar un poc més, es parla de temes relacionats amb 

l’anàlisi dels dispositius TIC que aporten o recullen informació. Aquests dispositius 

poden ser telèfons mòbils, càmeres i smartphones i tots ja sabem aquest món a quina 

velocitat es mou avui dia, bé, millor dit, van tan ràpid que ni tan sols ho sabem. 

 

2n d’ESO: 

o Electricitat. 

o Processos i transformacions tecnològiques en la vida quotidiana. 

o L’ordinador com a mitjà d’informació i comunicació. 

 

Aquí de nou, en els dos primers blocs els continguts semblen prou fixes ja que 

s’explica generalment el funcionament del corrent, magnituds, disseny i construcció de 

circuits, així com la base del coneixement sobre processos tecnològics que ens afecten 

com poden ser processos industrials propers, l’impacte sobre el medi i l’obtenció de 

matèries primeres. Són continguts que en els últims anys, almenys pel que fa als seus 

fonaments no han canviat massa i si ha sorgit algun nou tipus de forma de reciclar o 

d’obtenir matèries no sembla difícil adaptar-ho.  

 

No obstant, quan tornem a l’últim ja ens tornem a trobar amb un bloc relacionat 

amb la informàtica i sobretot en un tema com són les comunicacions, centrat en l’ús 

d’Internet, eines de cerca, selecció i presentació d’informació, on ja sabem que cada 

poc temps sorgeixen noves eines disponibles a la Web per facilitar-nos el dia a dia de 
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la mateixa manera que altres eines desapareixen o poden desaparèixer per diversos 

motius. 

 

3r d’ESO: 

o Màquines, mecanismes i estructures. 

o Els projectes tecnològics. 

o Les comunicacions. 

 

A tercer d’ESO ens trobem amb una sèrie de temes clàssics que comporten 

l’explicació dels principals tipus de màquines i mecanismes, la introducció als esforços 

de les diferents estructures que poden existir i finalment l’aprofundiment sobre el 

projecte tecnològic que comporti el que ja s’havia estudiat al primer curs, sempre tenint 

en compte els conceptes de reciclatge, reutilització i sostenibilitat. Aquests continguts 

són també molt fixes en el temps, ja que només es presenta la base i aquesta roman 

intacta des de fa molts anys. Potser vagin apareixent noves tècniques de reciclatge 

però segur que és fàcil per al professor nombrar-ho o trobar-ne informació.  

 

De la mateixa manera, el tercer bloc sembla un poc la introducció a tot el contingut 

que s’imparteix a l’assignatura optativa d’informàtica del curs següent. Explicant 

continguts relacionats amb les ones, xarxes alàmbriques, xarxes inalàmbriques i la 

creació i edició de contingut i alguna petita esmena a la creació de pàgines Web. I tret 

de la creació de pàgines Web, on contínuament apareixen nous estàndards a seguir 

HTML5, CSS3, etc. tot seria més o menys com sempre. A més, concretament de temes 

d’aquests és molt fàcil trobar una quantitat descomunal d’informació a la xarxa 

d’Internet. 

 

4t d’ESO (optativa): 

o L’habitatge. 

o Electrònica, pneumàtica i hidràulica. 

o Control i automatització. 

En general, els continguts de 4r d’ESO tampoc no són gaire canviants, s’explica 

tot allò relacionat amb l’habitatge, situació, instal·lacions i costos d’aquest, la 

introducció a l’electrònica, pneumàtica i hidràulica que s’aprofundeix a cursos posteriors 

en alguns casos i en altres no s’arriba a estudiar més i el control i automatització, amb 

tot el que això comporta, la introducció als sensors, actuadors, components, disseny o 

construcció de sistemes... Poden aparèixer nous continguts, com noves formes 

d’estalvi energètic o que la domòtica s’arribi a estendre per tot arreu i prengui un paper 

principal o que, per exemple, apareguin nous simuladors que facilitin l’aprenentatge 

respecte els sistemes automàtics, però tot això ja son suposicions i en qualsevol cas, 

sense massa feina es podrien adaptar les sessions i continguts que calguessin per que 

de seguida es trobaria per Internet informació rellevant sobre el tema. 
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- INFORMÀTICA 

 

4rt d’ESO (optativa): 

o Creacions multimèdia. 

o Publicació i difusió de continguts. 

o Eines per a la comunicació. 

  A l’assignatura d’informàtica de 4t d’ESO seria on hi hauria més divergències 

respecte a la realitat potser no a l’apartat de creacions multimèdia on es sol parlar 

d’àudio, vídeo i imatge digitals, així com de la presentació de continguts. Al segon bloc, 

però, ja començaria el ball de canvis, ja que es comença a parlar un altre cop 

d’Internet, de la creació de llocs Web, de la publicació de continguts, tot això són 

coneixements i processos que canvien de forma freqüent, per no parlar de l’últim bloc, 

on s’ha de parlar d’eines per a la comunicació, la base que empra cada sistema de 

comunicació es manté, però sobre aquesta base cada poc temps apareix un nou 

protocol o una nova tecnologia que aporta canvis, ja sigui en la millora de la velocitat o 

la  solució a algun problema. 

 Per tant, un poc vista la situació que ens trobem podem dir que pel que fa a 

l’assignatura de tecnologia, ens trobem que el material més canviant del seu currículum és el 

que hi ha a determinats blocs relacionats amb l’assignatura d’informàtica (recordem que 

aquesta assignatura no existeix com a tal als cursos de 1r, 2n i 3r d’ESO i va una petita part 

incrustada al temari de tecnologia). De la mateixa manera, hi ha prou coses que van canviant 

amb el pas del temps a l’assignatura d’informàtica en sí, que recordem que fa pocs anys que té 

un currículum oficial com a tal. 

 A continuació, després de consultar amb diferents professors, s’ha escollit un dels 

millors llibres en la seva opinió que hi ha referent a l’assignatura d’informàtica
4
 i presentarem 

exemples d’alguns dels casos presentats anteriorment: 

o Hi ha una classificació dels sistemes operatius on no es fa cap menció ni a Windows 7 

(estàndard avui dia) ni a Windows 8 (molt proper). 

o Hi ha una classificació de dispositius d’emmagatzematge on es fa menció a l’HD-DVD, 

que va perdre la batalla fa temps davant el Blue-ray, que ni tan sols és nombrat. 

o A la classificació de dispositius d’emmagatzematge les mides dels discs dur i memòries 

USB ha augmentat significativament, cosa que fa que no serveixi com a referència el 

que allí posa. 

o Quan es parla dels discs durs, no es parla en cap moment dels discs SSD que 

comencen a trobar-se prou estesos entre els portàtils d’avui dia. 

o Al bloc de xarxes es parla de la IPv4 però en cap cas d’IPv6. I ja sabem que les IPv4 es 

troben exhaurides fa un temps. 

o Seguint en el bloc de xarxes, moltes referències respecte les velocitats dels protocols 

de tecnologies inalàmbriques es troben obsoletes o fent referència a protocols 

relativament antics. 

                                                      
4
 Abad, F. J., J. Canudas, R. Martínez, E. Nogueira, S. Resa, and D. Serres.  nformàtica       . 1a. ed. Barcelona: 

Teide, 2008. 
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o Es parla també de les targes PCMCIA, com un dispositiu hardware per obtenir senyal 

Wifi, un dispositiu que es troba completament obsolet i que molta gent avui dia ni tan 

sols coneix. 

o Quan el llibre parla d’intercanvi entre dispositius mòbils, només es veuen imatges de 

PDAs que potser fa cinc anys era tecnologia punta, però avui dia és difícil veure algú 

amb un aparell d’aquest tipus, i molt menys als alumnes. 

o Es parla sobre Internet i la creació de pàgines Web i en cap cas parla sobre l’HTML5, la 

Web 3.0 o del treball col·laboratiu al núvol. 

o Alguns enllaços existents ja no acompleixen la seva funció, la pàgina a la que fan 

referència no existeix o ja no garanteix el servei explicitat. 

o I, per acabar, hi ha moltes imatges que expliquen diferents tallers a realitzar amb 

versions antigues d’alguns programes en els quals a l’última versió la interfície gràfica 

ha canviat bastant, de tal manera que fa que sigui poc útil l’explicació del llibre. 

 Això és el que s’ha pogut trobar per sobre a aquest llibre, tenint en compte que segons 

l’opinió de diferents  professors es tracta d’un bon llibre i que té uns 3 anys, cosa que fa que no 

sigui massa antic. Això demostra que almenys no ens trobem gaire equivocats respecte a 

l’obsolescència del material a aquesta assignatura. 

 Per tot això, mirem d’aportar una sèrie de possibles solucions a aquesta problemàtica a 

l’assignatura d’informàtica: 

o Emprar el màxim nombre de recursos que pugui haver-hi a la xarxa, d’aquesta forma a 

part de dinamisme s’aporta una major riquesa. Recordar que aquests recursos hauran 

de ser d’una font fiable i seria òptim que s’anessin actualitzant amb el pas del temps 

(això és una cosa que no es pot garantir 100% però seria una situació ideal). 

o Crear-se un mateix com a professor els continguts que cregui convenients per a 

l’assignatura a partir del currículum, emprant tots els recursos que tingui a l’abast, 

continguts de la xarxa, continguts de revistes tècniques, continguts de llibres antics on 

el material en qüestió no estigui obsolet o coses que pugui saber un mateix derivat dels 

seus estudis. 

o Emprar plataformes del tipus ARC
5
 (gratuït) o tecno12-18

6
 (pagament) on contínuament 

es van actualitzant els materials que contenen, que són materials que poden servir molt 

bé com a suport per a la docència, en el cas del tecno12-18, per exemple, és molt 

visual i incorpora també recursos externs per cada apartat, tests autoavaluats i 

qüestionaris sobre els continguts, no obstant té l’inconvenient que és de pagament. 

 Ja serà qüestió de cadascú escollir la solució que li sembli millor o fins i tot seguir 

emprant aquest o qualsevol llibre. 

                                                      
5
 ARC: http://phobos.xtec.cat/cirel/cirel/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=197  

6
 Tecno12-18: http://www.tecno12-18.com/  

http://phobos.xtec.cat/cirel/cirel/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=197
http://www.tecno12-18.com/
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Unitat didàctica del bloc d’eines per a la comunicació 
 

INTRODUCCIÓ 

Aquest document recull els continguts d’un bloc de l’assignatura optativa d’informàtica de 

l’educació secundària obligatòria
7
 (ESO). El tema que ens ocupa és el d’Eines per a la 

comunicació, que pertany al quart curs de l’ESO. 

 

Les eines TIC
8
 es van tractant tot el possible durant els primers cursos de l’ESO, poc a poc 

es van introduint nous conceptes i nou programari que ajuda als alumnes a elaborar els seus 

treballs i presentacions. En aquest curs, finalment, és on aquests coneixements bàsics es 

consoliden i s’aprofundeix en diferents temes d’importància com són el so, la imatge o el que 

ens ocupa a aquesta unitat, que són les xarxes.  

 

Segons el currículum de l’assignatura, on es defineixen els continguts per a l’assignatura 

d’informàtica, podem veure que el bloc d’eines per a la comunicació és un dels tres grans blocs 

en què es divideix el curs, per tant, hem decidit assignar-li una durada de 33 sessions. Es tracta 

d’una durada important, no obstant això, s’ha de tenir en compte que hi ha tres sessions 

setmanals d’una hora i es tracta d’un bloc prou rellevant. 

 

 Com a resultat de l’estudi anterior, es crearà tot el material que calgui, és a dir, continguts, 

activitats i exàmens així com també s’aportaran les referències digitals d’Internet necessàries 

per aportar una major riquesa i varietat.  

 

 

JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA SEGONS EL CURRÍCULUM. 

Aquesta unitat parteix de la necessitat de conèixer els principis bàsics del funcionament de 

les xarxes de comunicacions domèstiques amb cables o sense ells i els principis i eines útils 

d’Internet. 

 

- OBJECTIUS. 

Pel que fa als objectius d’aquest bloc, eines per a la comunicació, quan acabi el curs 

l’alumne ha de ser capaç de: 

OBJECTIUS 

O1 

Comprendre les funcions, les característiques, l’estructura, els principals protocols 

emprats a una xarxa d’àrea local i desenvolupar les competències bàsiques 

assignades. 

O2 

Comprendre les funcions, les característiques, l’estructura i els principals protocols de 

les comunicacions inalàmbriques existents, és a dir, infraroja, WIFI, Bluetooth i 3G i 

desenvolupar les competències bàsiques assignades. 

O3 
Comprendre i valorar les alternatives que hi ha per elaborar, compartir i publicar 

continguts a Internet i desenvolupar les competències bàsiques assignades. 

                                                      
7
 ESO: http://www.educacion.gob.es/educacion/que-estudiar-y-donde/educacion-secundaria-obligatoria.html  

8
 TIC: http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnologías_de_la_información_y_la_comunicación  

http://www.educacion.gob.es/educacion/que-estudiar-y-donde/educacion-secundaria-obligatoria.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnologías_de_la_información_y_la_comunicación
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O4 

Integrar la informació textual, numèrica i gràfica per construir i expressar unitats de 

coneixement, en forma de presentacions electròniques, i aplicar-les per donar suport a 

un discurs. 

O5 
Adoptar les actituds de respecte, participació, esforç i col·laboració que possibilitin la 

creació de produccions col·lectives. 

Taula 2 Objectius. 

- CRITERIS D’AVALUACIÓ. 

Els criteris d’avaluació proposats, sempre respectant els establerts segons el currículum, 

com a referència per a l’avaluació de l’assignatura, es mostren a continuació: 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

CA1 
Resoldre qüestions i activitats plantejades sobre les xarxes d’àrea local, problemes 

matemàtics senzills i realitzar i presentar una Webquest. 

CA2 
Resoldre qüestions i activitats plantejades sobre els diferents tipus de comunicacions 

inalàmbriques, problemes matemàtics senzills i realitzar i presentar una Webquest. 

CA3 

Identificar els models de distribució de continguts a Internet i crear recursos com 

blocs, presentacions i documents, sempre respectant les seves particularitats a l'hora 

d'utilitzar i compartir a Internet. 

CA4 
Elaborar presentacions destinades a recolzar el discurs verbal en l'exposició d'idees i 

projectes, integrant elements multimèdia. 

CA5 
Mostrar una actitud de respecte, participació, esforç i col·laboració en el treball del dia 

a dia tant amb professors com amb companys. 

Taula 3 Criteris d’avaluació 

 

- CONTINGUTS CURRICULARS. 

En quant als continguts, segons el currículum on s’estableixen els mínims de l’assignatura 

i aquest bloc té els següents: 

CONTINGUTS CURRICULARS 

C1 
Caracterització  i ús de xarxes locals: comunicació entre equips informàtics, usuaris i 

permisos. Identificació de recursos compartits. 

C2 
Caracterització i ús de connexions inalàmbriques i intercanvi d'informació entre 

dispositius mòbils. 

C3 
Valoració de la informació i la comunicació com a fonts de comprensió i transformació 

de l'entorn social: comunitats virtuals, globalització, interacció a Internet. 

C4 Reconeixement i aplicació de mesures de seguretat en l'ús d'Internet. 

C5 Valoració de la propietat i la distribució del programari i de la informació. 
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C6 
Adquisició d'hàbits orientats a la protecció de la intimitat i la seguretat personal en els 

entorns virtuals. 

Taula 4 Continguts curriculars 

 

 A la següent taula es pot veure el desglossament dels continguts curriculars juntament 

amb continguts complementaris: 

DESGLOSSAMENT CONTINGUTS CURRICULARS 

C1 

CONCEPTES: 

- Les xarxes informàtiques. 

- Les xarxes d’àrea local (Estructura de les xarxes i protocols). 

- Anàlisi d’una xarxa existent. 

- Usuaris i recursos compartits. 

 

PROCEDIMENTS: 

- Ús correcte de l’equipament informàtic. 

- Identificació dels diferents elements d’una xarxa. 

- Identificació dels diferents tipus de xarxa. 

- Utilització d’eines d’entorn gràfic i la línia de comandes. 

 

ACTITUDS: 

- Cura en la utilització de l’equipament informàtic. 

- Actitud crítica davant les possibilitats d’ús d’eines informàtiques. 

- Comprensió de la importància de la seguretat. 

- Conscienciació del progrés i influència de la informàtica a les nostres vides.  

C2 

CONCEPTES: 

- Ones i tipus d’ones 

- La comunicació infraroja, WIFI, Blueetooth i 3G (estructura, elements 

necessaris i normes de seguretat) 

 

PROCEDIMENTS: 

- Ús correcte de l’equipament informàtic. 

- Identificació dels diferents elements necessaris per la comunicació inalàmbrica. 

 

ACTITUDS: 

- Cura en la utilització de l’equipament informàtic. 

- Actitud crítica davant les possibilitats d’ús d’eines informàtiques. 

- Comprensió de la importància de la seguretat. 

- Conscienciació del progrés i influència de la informàtica a les nostres vides. 
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C3 
C4 
C5 

CONCEPTES: 

- Web2.0. 

- Google Apps, Google Mail, Google Calendar, Google Docs. 

- Com fer presentacions amb PowerPoint, Impress, Google Docs, Prezi o 

PechaKucha. 

- Què és un bloc i per a què serveix. 

 

PROCEDIMENTS: 

- Creació de documents col·laboratius en línia amb eines de Google. 

- Creació d’una presentació amb qualsevol de les plataformes mostrades. 

- Creació d’un bloc. 

 

ACTITUDS: 

- Cura en la utilització de l’equipament informàtic. 

C6 

CONCEPTES: 

- Mesures de seguretat a l’hora d’administrar xarxes. 

 

PROCEDIMENTS: 

- Anàlisi de les possibilitats i mesures de seguretat a Facebook. 

 

ACTITUDS: 

- Comprensió de la importància de la seguretat. 

- Companyerisme i respecte als altres. 

Taula 5 Desglossament continguts curriculars 

 

- COMPETÈNCIES BÀSIQUES. 

Respecte a l’aportació a les competències bàsiques d’aquest bloc en concret, la relació 

d’aquestes i el seu grau d’assoliment (poc, suficient o molt) en cada cas, es troba reflectit a la 

següent taula: 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 
GRAU D’ASSOLIMENT 

Poc Suficient Molt 

CB1 Competència comunicativa lingüística i audiovisual 

- Adquisició de vocabulari específic. 

- Anàlisi, selecció i organització de la informació. 

- Consolidació de les destreses lectores davant de 

diferents fonts d’informació i situacions 

comunicatives. 

- Publicació i difusió de continguts. 

- Consecució d’un ús funcional en llengües 

estrangeres. 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

X 

X 

CB2 Competència matemàtica. 

- Representació i interpretació de dades 

matemàtiques. 

- Resolució de problemes. 

 

X 

 

 

 

X 
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CB3 Tractament de la informació i competència digital. 

- Coneixement tècnic dels diferents dispositius dels 

equips informàtics i telemàtics. 

- Ús de diferents dispositius i selecció de les dades 

rellevants pel que respecta al seu ús. 

- Integració i reelaboració d’informacions, i 

producció de documents susceptibles de ser 

comunicats a altres. 

- Intercanvi de continguts fruit d’una actitud positiva 

vers les tecnologies de la informació i la 

comunicació. 

- Manteniment d’entorns segurs que puguin afavorir 

una projecció cap al futur dels coneixements 

assolits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

CB4 Competència social i ciutadana. 

- Mostra de les destreses necessàries per a la 

cerca, obtenció, registre, interpretació i anàlisi 

requerits per a una interpretació correcta dels 

fenòmens socials i històrics. 

- Responsabilitat en l’ús de les tecnologies de la 

informació i la comunicació. 

- Interacció i presa de decisions en tasques 

col·lectives. 

- Ús de la informació i la comunicació com a fonts 

de comprensió i transformació de l’entorn social. 

- Reflexió sobre la irrupció de la informàtica en la 

nostra societat. 

- Intercanvi d’idees i opinions a través de la 

participació en xarxes socials. 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

CB5 Competència en el coneixement i la interacció amb el món 

físic. 

- Coneixement de l’entorn informàtic. 

- Mostra de les destreses tècniques per a l’obtenció 

d’informació qualitativa i quantitativa que accepti 

la resolució de problemes sobre l’espai físic. 

- Utilització de simuladors per comprendre millor els 

fenòmens físics. 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

CB6 Competència cultural i artística. 

- Cerca d’informació sobre manifestacions 

artístiques no digitals. 

- Captació a través de la xarxa de continguts 

multimèdia. 

- Utilització d’aplicacions per a la creació de 

continguts multimèdia. 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

CB7 Competència d’aprendre a aprendre. 

- Accés a entorns virtuals d’aprenentatge per tal de 

transformar la informació obtinguda en 

 

 

 

X 
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coneixement propi. 

- Desenvolupament d’estratègies 

d’autoaprenentatge a partir de les activitats 

proposades. 

  

X 

CB8 Autonomia i iniciativa personal 

- Adaptació a l’aparició de nous dispositius i 
aplicacions associades. 

- Adaptació als nous camps del coneixement i a la 
variabilitat d’entorns i oportunitats de comunicació 
que exigeixen la reformulació d’estratègies. 

- Adopció de nous punts de vista que possibilitin la 
resolució de situacions progressivament més 
complexes i polifacètiques. 

 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
X 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 6 Competències bàsiques 

 

- CONNEXIONS AMB ALTRES ASSIGNATURES. 

Un cop vistos els objectius, els criteris d’avaluació, els objectius i les competències 

bàsiques, s’analitzen a la següent taula les possibles connexions d’aquest bloc amb la resta 

d’assignatures. 

ASSIGNATURA RELACIÓ 

Matemàtiques 
Extreure dades d’algun problema i realitzar càlculs 

senzills. 

Llengua catalana 

Llengua castellana 

Comunicació oral i escrita per resoldre exercicis, 

Webquests i presentació d’aquests. 

Llengua estrangera 
La informació que puguin trobar a la Web no sempre es 

trobarà escrita en llengua catalana o castellana. 

Física 
Necessitat de comprensió del funcionament de les ones i 

les magnituds que les mesuren 

Taula 7 Connexions amb altres assignatures 

 

- ATENCIÓ A LA DIVERSITAT. 

Per fer front a la diversitat d’aprenentatges, molt present als nostres dies, es presenten 

diverses alternatives segons els diferents casos. 

 

En cas que en el grup no hi hagi cap alumne que requereixi una necessitat educativa 

especial, sempre es tindran en compte a aquells alumnes que tinguin més dificultat que altres 

en seguiment de la classe o a l’hora de la realització dels exercicis, per tenir en consideració el 

seguiment més exhaustiu de la seva feina a més de resoldre sempre els dubtes que vagin 

sorgint, tant pel que fa a aquests alumnes com per al grup en general i aportar les ajudes 

necessàries perquè assoleixin els coneixements. 
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En el cas dels alumnes sobre dotats, tot el bloc d’eines per a la comunicació és 

fàcilment ampliable, de tal manera que sempre es podran cercar continguts més avançats per 

aquests alumnes, per exemple, a la següent taula hi ha la relació de temes complementaris on 

podrien aprofundir a part dels curriculars:  

 

TEMA CONTINGUTS 

Xarxes locals Aprofundiment en el funcionament dels diferents 

protocols, mapes de transferències de paquets TCP 

de fitxers, taules ARP, etc. Xarxes inalàmbriques 

Continguts i recursos d’Internet 
Ús avançat de cercadors, xarxes socials de 

marcadors, compartició de fitxers en línia, etc. 

Taula 8 Continguts complementaris per alumnes sobre dotats 

En els casos d’alumnes amb dificultats d’aprenentatge, es pot fer un ajustament dels 

coneixements mínims que haurien d’adquirir, que en aquest cas haurien de ser els següents:  

TEMA CONTINGUTS 

Xarxes locals 

Les xarxes informàtiques. 

Les xarxes d’àrea local (Estructura de les xarxes i 

protocols). 

Xarxes inalàmbriques 
La comunicació infraroja, WIFI, Blueetooth i 3G 

(estructura bàsica i elements necessaris). 

Continguts i recursos d’Internet 

Web 2.0. 

Google Mail. 

Com fer presentacions amb PowerPoint. 

Taula 9 PI
9
 per alumnes amb NEE

10
 

 

 

 

 

 

                                                      
9
 PI: http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/index.php?module=Pages&func=display&pageid=49  

10
 NEE: http://www.xtec.cat/dnee/  

http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/index.php?module=Pages&func=display&pageid=49
http://www.xtec.cat/dnee/
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MAPA MENTAL 

A la següent figura, es pot observar el mapa mental dels conceptes fonamentals que s’hauran d’impartir a aquesta unitat d’Eines per a la 

comunicació: 

 

Figura 1 Mapa mental 
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SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS I ACTIVITATS D’APRENENTATGE. 

A continuació es descriurà la seqüenciació proposada dels continguts i activitats d’aprenentatge.  

 

Es tracta d’un bloc important dins de l’assignatura, dens i amb continguts que els alumnes no havien estudiat mai. Se li ha assignat una càrrega de 33 

sessions d’una hora cadascuna, amb 28 de caràcter estricte i on les 6 últimes pretenen aportar als alumnes més recursos de cara a augmentar les seves 

competències en el dia a dia, per tant, és aquí on es pot aportar el punt de flexibilitat a la seqüenciació. 

 

Pel que fa al currículum de l’assignatura, el bloc d’Internet i xarxes socials que s’hauria d’explicar al final d’aquest bloc, és un tema que els alumnes 

d’avui dia dominen en gran mesura, sempre es pot fer algun tipus d’avaluació inicial per, en el cas excepcional que no fos així, fer l’adaptació necessària. 

 

Tots els materials i recursos es troben incrustats en un curs de la plataforma Moodle, per a més informació sobre com accedir-hi, consultar l’apartat 

 nstal·lació d’una plataforma Moodle i creació del curs corresponent que es troba a la pàgina 32. 

 

# DESCRIPCIÓ DE LES SESSIONS MATERIALS / RECURSOS ORG. SOCIAL 
ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 

AVALUACIÓ 
(criteri) 

S1 

Presentació dels continguts del bloc que 
s’explicarà a les següents sessions, explicació 
del sistema d’avaluació i establiment de la data 
dels exàmens (15’). 
 
Explicació del concepte de xarxa informàtica i 
les seves funcions (45’). 

Wikipedia: Xarxes locals 
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_área_local  

 
PRESENTACIÓ DE L’ASSIGNATURA.pdf 
TEORIA: Xarxes locals.pdf 
(Moodle  Informàtica 4t ESO) 

Grup classe 

 
 
 
 
 
Es tracta d’una introducció 
senzilla a les xarxes, tipus, 
topologies, elements que les 
formen, i introducció als 
protocols. Tots aquests 
continguts es troben 
marcats com a mínims que 
hauran d’aprendre els 
alumnes amb NEE. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CA5 

S2 

Repàs de conceptes del dia anterior (10’). 
 
Explicació dels elements bàsics que formen una 
petita xarxa i els diferents tipus que hi ha (20’). 
 
Realització del qüestionari autoavaluable de 
Moodle QÜESTIONARI: Xarxes Locals (30’). 

Wikipedia: Xarxes locals 
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_área_local  

 
TEORIA: Xarxes locals.pdf 
TEST: Xarxes locals 
(Moodle  Informàtica 4t ESO) 

Grup classe 
 
Individual 

CA1, CA5 

S3 

Repàs de conceptes de dies anteriors (10’). 
 
Explicació dels elements que formen el cablejat 
estructurat dels edificis, tipus de cables i 
dispositius a partir de la presentació (50’). 

Presentació sobre el cablejat estructurat: 
http://www.slideshare.net/Alkx/cableado-estructurado-
3450147 

 
Mostra dels exemples de diferents tipus de 
cables tallats en cas que es disposi d’ells. 

Grup classe CA5 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_área_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_área_local
http://www.slideshare.net/Alkx/cableado-estructurado-3450147
http://www.slideshare.net/Alkx/cableado-estructurado-3450147
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S4 

Repàs de conceptes de dies anteriors (10’). 
 
Explicació de què és un protocol, 
característiques, exemples, torre OSI (30’).  
 
Realització individual i correcció de l’exercici 13 
(10’). 
 
Introducció de nous elements de xarxa com els 
Firewalls o els Proxis (10’). 

Ecured – Proxy:  
http://www.ecured.cu/index.php/Proxy 

 
Ecured – Firewall: 
http://www.ecured.cu/index.php/Firewall 

 
TEORIA: Xarxes locals.pdf 
TEORIA: Protocols de xarxa.pdf 
EXERCICIS: Xarxes locals.pdf 
(Moodle  Informàtica 4t ESO) 

Grup classe 
 
Individual 

 
Es tracta d’una introducció 
senzilla a les xarxes, tipus, 
topologies, elements que les 
formen i introducció als 
protocols. Tots aquests 
continguts es troben 
marcats com a mínims que 
hauran d’aprendre els 
alumnes amb NEE. 

CA5 

S5 

Repàs de conceptes de dies anteriors (10’). 
 
Explicació de la funció del protocol TCP/IP (20’). 
 
Introducció al concepte de bit, byte i a la 

numeració binària (20’). 
 
Realització individual i correcció de l’exercici 14 
(10’). 

Wikipedia – Bit:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Bit  

 
Wikipedia - Byte: 
 http://es.wikipedia.org/wiki/Byte  
 
TEORIA: Numeració binària 

TEORIA: Protocols de xarxa.pdf 
EXERCICIS: Xarxes locals.pdf 
(Moodle  Informàtica 4t ESO) 

Grup classe 
 
Individual 

CA5 

S6 

Repàs de conceptes de dies anteriors i  
realització individual  i correcció de l’exercici 15 
(20’). 
 
Explicació del concepte d’adreça IP, classes 
d’IP, IP pública, privada, especials i IPv6 (40’). 

SlideShare – Presentació IP: 
http://www.slideshare.net/eddrems/ip-privadas-y-
publicas  
 
Warriors of the net – ip for Peace: 
http://www.youtube.com/watch?v=6X-JhCl_QTU  

Grup classe 
 
Individual 

El contingut d’aquestes 
sessions ja no es trobaria 
definit dintre dels continguts 
mínims a adquirir pels 
alumnes amb NEE, per tant, 
fora bo que continuessin 
consolidant els 
coneixements adquirits a 
sessions anteriors be 
tornant a fer els tests o els 
exercicis o repassant la 
teoria de nou. 

CA5 

S7 

Repàs de conceptes de dies anteriors (10’). 
 
Mostra del software IP Calculator que serveix 
per a calcular qualsevol tipus d’IP relacionada 
amb una xarxa i les seves subxarxes (10’) 
 
Explicació del concepte de relació dels equips 
en una xarxa, els tipus que hi ha amb els 
avantatges i inconvenients i el concepte de 
domini i grup de treball (30’). 
 
Realització individual i correcció de l’exercici 17 
(10’). 

IP Calculator: 
http://www.subnet-calculator.com/subnet.php 
 

Windows – Grup de treball: 
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-
vista/Join-or-create-a-workgroup  
 

UA – Dominis a Windows: 
http://blogs.ua.es/si/2011/02/16/que-es-un-dominio-
windows/  
 

TEORIA: Xarxes locals.pdf 
EXERCICIS: Xarxes locals.pdf 
(Moodle  Informàtica 4t ESO) 

Grup classe 
 
Individual 

CA5 

http://www.ecured.cu/index.php/Proxy
http://www.ecured.cu/index.php/Firewall
http://es.wikipedia.org/wiki/Bit
http://es.wikipedia.org/wiki/Byte
http://www.slideshare.net/eddrems/ip-privadas-y-publicas
http://www.slideshare.net/eddrems/ip-privadas-y-publicas
http://www.youtube.com/watch?v=6X-JhCl_QTU
http://www.subnet-calculator.com/subnet.php
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Join-or-create-a-workgroup
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Join-or-create-a-workgroup
http://blogs.ua.es/si/2011/02/16/que-es-un-dominio-windows/
http://blogs.ua.es/si/2011/02/16/que-es-un-dominio-windows/
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S8 Realització per part dels alumnes dels tallers 
d’aquest bloc que comporten el panel de control 
i diverses comandes d’administració (115’). 
 
Entrega via Moodle dels tallers a la tasca adient 
(5’). 

TALLERS: Xarxes locals.pdf 
(Moodle  Informàtica 4t ESO) 
 
Rúbrica: Tallers.pdf 
(Moodle  Documentació professor) 

Individual 

Depenent de la tipologia de 
l’alumnat de NEE, podrem 
demanar una major o una 
menor quantitat d’exercicis a 
realitzar, sempre tenint en 
compte que hagin realitzat 
la part teòrica adient. 

CA1, CA5 

S9 

S10 

Fer els comentaris adients respecte al resultat 
dels tallers realitzats les dues sessions anteriors 
(10’). 
 
Explicar les tasques a realitzar per a resoldre la 
WEBQUEST: Xarxes locals.pdf de consolidació 
de conceptes de les properes sessions i formar 
els grups de treball col·laboratiu (20’). 
 
Realització per part dels alumnes de la 
WEBQUEST: Xarxes locals.pdf (30’). 

Lloc Web de Google Sites: 
http://sites.google.com 

 
Document XTEC Google Sites: 
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curric
ulum/interniv/a2fp/modul_3/practica_2  

WEBQUEST: Xarxes locals.pdf 
(Moodle  Informàtica 4t ESO) 

 
Rúbrica: Presentacions orals i/o webquests.pdf 
(Moodle  Documentació professor) 

Grup classe 
 
Grup 
Webquest 1 
(3 alumnes) 

Els alumnes amb NEE 
s’integraran a un dels grups 
i el que farà serà agafar el 
rol en què millor pugui 
col·laborar amb el grup per 
a la consecució del resultat 
final. 

CA1, CA5 

S11 
Realització per part dels alumnes de la 
WEBQUEST: Xarxes locals.pdf (60’). 

S12 

Es fa una breu introducció a l’espai de Google 
Sites (15’).  
 
Després del vist i plau del professor a les 
respostes de la WEBQUEST: Xarxes locals.pdf, 
fer que els alumnes creïn un lloc amb aquestes 
a Google Sites (105’). 

CA3, CA4, 
CA5 

S13 

S14 
Presentació oral de la WEBQUEST: Xarxes 
locals.pdf realitzada a classe amb un màxim de 
10 minuts per grup (60’). 

CA4, CA5 

S15 Examen (60’). 
Xarxes locals.pdf  
Xarxes locals SOLUCIÓ.pdf  
(Moodle  Documentació professor) 

Individual 

L’examen per alumnes amb 
NEE es basarà únicament en 
allò que hagin treballat, per tant 
s’agafaran només part de les 
preguntes del test atenent a 
l’adaptació comentada a Taula 
PI per alumnes amb NEE 

CA1 

http://sites.google.com/
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/interniv/a2fp/modul_3/practica_2
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/interniv/a2fp/modul_3/practica_2
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S16 

Comentaris sobre l’examen realitzat i lliurament 
de les notes d’aquest (15’). 
 
Breu introducció al bloc de les connexions 
inalàmbriques, la necessitat d’aquestes i els 
principals tipus (15’). 
 
Introducció al concepte d’ona i els diferents tipus 
d’ones existents (30’). 

Presentació Xarxes inalàmbriques: 
http://www.slideshare.net/akilesperu/clase-1-
introduccion-redes-inalmbricas  

 
Wikipedia Ones: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda 

 
Microsoft – Xarxes inalàmbriques: 
http://technet.microsoft.com/es-
es/library/cc785297%28v=ws.10%29.aspx  

 
TEORIA: Ones.pdf 
OPCIONAL: Qüestions ones.pdf 
(Moodle  Informàtica 4t ESO)  

Grup classe 

Es tracta d’una introducció 
senzilla a les ones que se 
suposa bàsica per la 
comprensió dels continguts 
posteriors. Per tant, serà un 
dels continguts mínims que 
hauran d’aprendre els 
alumnes amb NEE. 

CA5 

S17 

Repàs dels conceptes del dia anterior i resolució 
de dubtes (15’). 
 
Realització per part dels alumnes del test  
autoavaluable d’ones a través de Moodle (45’). 

Presentació Xarxes inalàmbriques: 
http://www.slideshare.net/akilesperu/clase-1-
introduccion-redes-inalmbricas  

 
Wikipedia Ones: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda 

 
TEORIA: Ones.pdf 
TEST: Ones 
OPCIONAL: Qüestions ones.pdf 
(Moodle  Informàtica 4t ESO) 

Grup classe 
 
Individual 
 

CA2, CA5 

S18 

Repàs dels conceptes d’ones dels dies anteriors 
(10’). 
 
Explicació del funcionament de la comunicació 
infraroja, els elements necessaris i els tipus 
existents (30’). 
 
Realització i correcció dels exercicis 1, 2 i 3 
(20’). 

Wikipedia Infrarojos: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_por_infrarrojos  

 
Infrarojos – Experiments: 
http://legacy.spitzer.caltech.edu/espanol/edu/learn_ir/  

 
TEORIA: Xarxes inalàmbriques.pdf 
EXERCICIS: Xarxes inalàmbriques.pdf 
(Moodle  Informàtica 4t ESO) 

Grup classe 
 
Individual 

 
 
Aquestes sessions es 
dividiran en una petita 
estona de repàs de 
conceptes anteriors, 
l’explicació del dia amb 
vídeos i imatges i una sèrie 
d’exercicis o tallers. 

CA2, CA5 

http://www.slideshare.net/akilesperu/clase-1-introduccion-redes-inalmbricas
http://www.slideshare.net/akilesperu/clase-1-introduccion-redes-inalmbricas
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda
http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc785297%28v=ws.10%29.aspx
http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc785297%28v=ws.10%29.aspx
http://www.slideshare.net/akilesperu/clase-1-introduccion-redes-inalmbricas
http://www.slideshare.net/akilesperu/clase-1-introduccion-redes-inalmbricas
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_por_infrarrojos
http://legacy.spitzer.caltech.edu/espanol/edu/learn_ir/
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S19 

Repàs de conceptes de dies anteriors (10’). 
 
Explicació de la comunicació via WIFI, els 
elements necessaris, els tipus existents i les 
mesures de seguretat recomanades (50’). 

Edu3.cat: Explicació general Wifi: 
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=21269  

 
Explicació general Wifi: 
http://lapeke2011.blogspot.com.es/2011/11/wifi.html  

 
El Wifi al Telenotícies - Guifi.net: 
http://www.youtube.com/watch?v=9Y45k3VI08M 

 
Canals Wifi: 
http://www.vicente-navarro.com/blog/2008/04/26/los-
canales-wi-fi-en-la-banda-de-24ghz-80211bg/  

 
TEORIA: Xarxes inalàmbriques.pdf 
TALLERS: Wifi.pdf 
(Moodle  Informàtica 4t ESO) 

Grup classe 

 
 
Els alumnes amb NEE faran 
el seguiment normal de la 
classe, es tracta de 
conceptes relativament 
senzills, en cap cas es fa un 
aprofundiment d’aquests. I 
l’ús de molt material gràfic 
facilita la comprensió bàsica 
 
 
 
No obstant, es farà especial 
atenció als dubtes que 
puguin sorgir a aquests per 
a que almenys la idea 
bàsica de cada sistema els 
quedi clara. 

CA5 

S20 

Repàs i consolidació dels conceptes de la 
sessió anterior (15’). 
 
Realització de les tasques descrites al document  
TALLERS: Wifi.pdf (40’). 
 
Entrega via Moodle dels tallers (5’) 

Grup classe 
 
Individual 

CA2, CA5 

S21 

Explicació dels principis bàsics de la 
comunicació Bluetooth així com els problemes 

de seguretat que té (30’). 
 
Fer a classe tots junts els exercicis 4, 5, 6, 7, 8 i 
9 de la llista d’exercicis. (10’) 
 
Realització del document TALLERS: 
Bluetooth.pdf (15’). 
 
Entrega via Moodle dels tallers a ENTREGA: 

Tallers Bluetooth (5’). 

Vídeo – El Bluetooth en 3 minuts: 
http://vimeo.com/26520805  

 
El Bluetooth als cotxes: 
http://www.toyota.com/espanol/bluetooth.html  
 
TEORIA: Xarxes inalàmbriques.pdf 
EXERCICIS: Xarxes inalàmbriques.pdf 
TALLERS: Bluetooth.pdf 
(Moodle  Informàtica 4t ESO) 

Grup classe 
 
Individual 

CA2, CA5 

S22 

Explicació dels principis bàsics de la 
comunicació 3G amb l’ajut  del vídeo del 
document TALLERS: 3G.pdf (30’). 
 
Realització de forma individual dels TALLERS 
del document TALLERS: 3G.pdf  (25’). 
 
Entrega via Moodle dels tallers a ENTREGA: 
Tallers 3G (5’). 

Edu365.cat – El telèfon mòbil: 
http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/mobil/  

 
Sistemes de localització mòbil: 
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/20
04/01/27/140098.php  

 
TALLERS: 3G.pdf (Moodle  Informàtica 4t 
ESO)  

Grup classe 
 
Individual 

CA2, CA5 

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=21269
http://lapeke2011.blogspot.com.es/2011/11/wifi.html
http://www.youtube.com/watch?v=9Y45k3VI08M
http://www.vicente-navarro.com/blog/2008/04/26/los-canales-wi-fi-en-la-banda-de-24ghz-80211bg/
http://www.vicente-navarro.com/blog/2008/04/26/los-canales-wi-fi-en-la-banda-de-24ghz-80211bg/
http://vimeo.com/26520805
http://www.toyota.com/espanol/bluetooth.html
http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/mobil/
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2004/01/27/140098.php
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2004/01/27/140098.php
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S23 

Fer els comentaris adients respecte al resultat 
de les activitats realitzades fins al moment (10’). 
 
Explicar les tasques a realitzar per a la 
WEBQUEST: Xarxes inalàmbriques de 
consolidació de conceptes de les properes 
sessions i formar els grups de treball 
col·laboratiu heterogenis de 3 persones (20’). 
 
Repartició de les preguntes i realització per part 
dels alumnes de les respostes (30’). 

Lloc Web de Google Sites: 
http://sites.google.com 

 
Document XTEC Google Sites: 
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curric
ulum/interniv/a2fp/modul_3/practica_2 

WEBQUEST: Xarxes inalàmbriques.pdf 
(Moodle  Informàtica 4t ESO) 
 
Rúbrica: Presentacions orals i/o webquests.pdf 
(Moodle  Documentació professor) 

Grup classe 
 
Grup 
Webquest 2 
(3 alumnes) 

Els alumnes amb NEE 
s’integraran a un dels grups 
i el que farà serà agafar el 
rol en què millor pugui 
col·laborar amb el grup per 
a la consecució del resultat 
final. 

CA2, CA3,  
CA4, CA5 

S24 

Fent ús de la tècnica de puzzle, reunió d’experts 
amb els companys d’altres grups que hagin 
respost les mateixes preguntes per tal de 
consolidar el coneixement i resoldre dubtes 
(30’). 
 
Tornada al grup inicial per tal de compartir la 
nova informació amb els companys. (30’). 

S25 
Creació d’un lloc Web emprant Google Sites 
amb almenys les respostes de la WEBQUEST: 
Xarxes inalàmbriques (60’). 

S26 
Presentació oral de la WEBQUEST: Xarxes 
inalàmbriques realitzada a classe amb un màxim 
de 10 minuts per grup (60’). 

S27 Examen (60’). 
Xarxes inalambriques.pdf  
Xarxes inalàmbriques SOLUCIÓ.pdf  
(Moodle  Documentació professor) 

Individual 

L’examen per alumnes amb 
NEE es basarà únicament en 
allò que hagin treballat, per tant 
s’agafaran només part de les 
preguntes del test atenent a 
l’adaptació comentada a Taula 
PI per alumnes amb NEE 

CA2 

http://sites.google.com/
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/interniv/a2fp/modul_3/practica_2
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/interniv/a2fp/modul_3/practica_2
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S28 

Breu explicació de la Web 2.0 i descripció de les 
tasques que es faran a la resta de sessions fins 
acabar aquest bloc (15’). 
 
Presentació de Google i de Google Apps (10’). 

 
Explicació de Google Mail, contactes, etiquetes i 
tasques (35’). 

Evolució de la Web 1.0 fins a la Web 3.0: 
http://www.youtube.com/watch?v=ayFCa2ILu8o  

Presentació Google i Google Apps: 
http://www.slideshare.net/loretahur/google-apps-para-
la-educacin  

 
Document XTEC Gmail, contactes, etiquetes i 
tasques: 
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curric
ulum/interniv/a2fp/modul_1/practica_2  

Grup classe - CA5 

S29 

Explicar la plataforma Google Calendar (20’). 
 
Realització per part dels alumnes d’un calendari 
d’exàmens, de les jornades restants de la lliga 
de futbol o qualsevol cosa que els pugui resultar 
útil, els agradi i els motivi i finalment compartir-lo 
amb el professor i la resta dels alumnes que 
puguin estar interessats en el calendari que ha 
elaborat cada alumne (40’). 

Document XTEC Google Calendar: 
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curric
ulum/interniv/a2fp/modul_1/practica_4  

 
Lloc Web de Google Calendar: 
https://calendar.google.com/  

 
Rúbrica: Eines de Google.pdf 
(Moodle  Documentació professor) 

Grup classe 
 
Individual 

Per a aquesta activitat en 
concret no és necessari cap 
tipus d’adaptació, és molt 
intuïtiva i senzilla, 
simplement parant més 
atenció a qui calgui ja serà 
suficient. 
 
Una altra opció seria ajuntar 
l’alumne amb NEE amb 
algun dels alumnes més 
avançats de classe per tal 
que aquests anessin guiant-
lo i ajudant-lo en cas que fos 
necessari. 

CA3, CA5 

S30 

Introducció a les possibilitats que ofereix la 
plataforma Google Docs, documents, fulls de 
càlcul, presentacions i dibuixos (15’). 
 
Creació per part dels alumnes, en grups de 2, 
formats de forma heterogènia, d’un document 
col·laboratiu d’un dels següents temes: 
 
- Escollir una xarxa social qualsevol i dir: 

Quines característiques i funcions té? 
Avantatges i inconvenients? Hi ha altres 
xarxes que realitzin la mateixa funció? Ha 
tingut èxit? 
 

- Què és un bloc? Funcions que té? On puc 
donar d’alta el meu bloc? He de pagar? 
Puc guanyar diners? En cas afirmatiu, com 
puc guanyar-los? 

 
Finalment cal compartir el document amb el 
professor (45’). 

Document XTEC sobre treball en línia amb 
Google Docs: 
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curric
ulum/interniv/a2fp/modul_2/practica_1 

 
Lloc Web de Google Docs: 
https://docs.google.com/   

 
Llistat de xarxes socials existents: 
http://www.elforolatino.com/f70/lista-de-redes-
existentes-61666/  

 
Llistat de blocs existents: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Blog  
 
Rúbrica Eines de Google: Eines de Google.pdf 
(Moodle  Documentació professor) 

Grup classe 
 
Grup 
document 
col·laboratiu  
(2 alumnes)  

CA3, CA5 

http://www.youtube.com/watch?v=ayFCa2ILu8o
http://www.slideshare.net/loretahur/google-apps-para-la-educacin
http://www.slideshare.net/loretahur/google-apps-para-la-educacin
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/interniv/a2fp/modul_1/practica_2
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/interniv/a2fp/modul_1/practica_2
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/interniv/a2fp/modul_1/practica_4
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/interniv/a2fp/modul_1/practica_4
https://calendar.google.com/
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/interniv/a2fp/modul_2/practica_1
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/interniv/a2fp/modul_2/practica_1
https://docs.google.com/
http://www.elforolatino.com/f70/lista-de-redes-existentes-61666/
http://www.elforolatino.com/f70/lista-de-redes-existentes-61666/
http://es.wikipedia.org/wiki/Blog
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S31 

Breu explicació dels diferents recursos 
disponibles per a realitzar presentacions: 
Powerpoint, Impress, Presentació de Google 
Docs, Prezi i PechaKucha (25’). 
 
Realització per part dels alumnes d’una 
presentació amb l’eina que desitgin sobre les 
llicencies Creative Commons i la propietat 
intel·lectual que poden tenir les obres d’una 
persona (35’). 

Lloc Web de Prezi:  
http://prezi.com/  

 
Lloc Web de Pecha-Kucha: 
http://pecha-kucha.org/ 

 
Lloc Web de Google Docs: 
https://docs.google.com/   

 
Lloc Web de Slideshare: 
http://www.slideshare.net  

 
Lloc Web de Creative Commons Catalunya: 
http://cat.creativecommons.org/llicencia/  

 
Rúbrica Eines de Google: Eines de Google.pdf 
(Moodle  Documentació professor) 

Grup classe 
 
Individual 

Per adaptar aquesta 
activitat, podem deixar en 
algun cas que la temàtica 
sigui lliure per no fer-ho 
encara més complicat. 

CA3, CA5 

S32 

Introducció al concepte de bloc, funcionalitats, 
característiques, diferents opcions, possibilitats 
econòmiques d’un bloc (25’). 
 
Creació per part dels alumnes d’un bloc amb 
Wordpress, Blogger o Tumblr de forma 
individual i amb temàtica lliure (35’).  

Presentació: Què és un bloc? Com crear-lo? 
http://www.slideshare.net/ovando/crear-blogs  

 
Recursos per a blocs: 
http://www.slideshare.net/carlosguadian/taller-y-
recursos-para-blogs  

 
Lloc Web de Wordpress: 
http://wordpress.com  

 
Lloc Web de Blogger: 
http://blogger.google.com 

 
Lloc Web de Tumblr: 
https://www.tumblr.com/  

 
Rúbrica bloc: Bloc.pdf 
(Moodle  Documentació professor) 

Grup classe 
 
Individual 

Per a aquesta activitat en 
concret no és necessari cap 
tipus d’adaptació, ja que les 
plataformes per crear blocs 
solen ser molt intuïtives, 
almenys pel que fa a fer un 
ús bàsic d’elles. Simplement 
prestant més atenció a qui 
calgui ja serà suficient. 

CA3, CA5 

S33 

Continuar amb la creació del bloc amb 
Wordpress, Blogger o Tumblr de forma 
individual i amb temàtica lliure iniciat el dia 
anterior (30’). 
 
Mostra ràpidament dels blocs creats a la resta 
dels companys (15’). 
 
Tancament - Resum del bloc d’Eines per a la 
comunicació (15’) 

Taula 10 Seqüenciació i activitats d’aprenentatge. 

http://prezi.com/
http://pecha-kucha.org/
https://docs.google.com/
http://www.slideshare.net/
http://cat.creativecommons.org/llicencia/
http://www.slideshare.net/ovando/crear-blogs
http://www.slideshare.net/carlosguadian/taller-y-recursos-para-blogs
http://www.slideshare.net/carlosguadian/taller-y-recursos-para-blogs
http://wordpress.com/
http://blogger.google.com/
https://www.tumblr.com/
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AVALUACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA 

 
La unitat didàctica es troba segmentada principalment en tres blocs diferenciats que són 

els següents: 

 

- Les xarxes locals. 

- Les comunicacions sense cables. 

- Continguts i recursos d’Internet 

 

Per tant s’ha d’establir la forma en que s’avaluaran aquests tres blocs per tal de donar 

tres notes diferenciades. Per calcular la nota de cada apartat, seguirem les fórmules que 

trobem a continuació: 

 

 

Les xarxes locals. 

 

NOTA 1 

10% TEST + 10% TALLERS + 20% WEBQUEST 1 + 40% EXAMEN 1 + 20% ACTITUD 

 

Les comunicacions sense cables. 

 

NOTA 2 

10% TEST + 10% TALLERS + 20% WEBQUEST 2 + 40% EXAMEN 2 + 20% ACTITUD 

 

Continguts i recursos d’Internet 

 

NOTA 3 

45% EINES DE GOOGLE + 35% BLOC + 20% ACTITUD 

 

La nota final de tot el bloc acabaria sortint del següent càlcul: 

 

NOTA FINAL 

40% NOTA 1 + 40% NOTA 2 + 20% NOTA 3 

 

 

A continuació, es detallen tot el conjunt de rúbriques necessàries per avaluar les parts 

específiques indicades anteriorment, també es poden trobar a l’apartat de “Documentació 

professor” de la plataforma Moodle.  

 

Els TESTS, que es realitzen a través de la plataforma Moodle, són autoavaluatoris i 

només cal que els alumnes realitzin la prova a casa seva i en el moment en què facin 

l’enviament ja tindran el resultat. Si alguns alumnes no disposessin d’ordinador amb accés a 

Internet a casa seva, es pot plantejar fer l’activitat a classe depenent del nombre d’aquests, 

igualment sempre es portarà a terme de forma individual. 

 

Els criteris a seguir respecte a l’avaluació dels tallers que s’han de realitzar es troben 

definits a la següent taula: 
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RÚBRICA TALLER 

OBJECTIUS PUNTUACIÓ 

S’han realitzat tots els tallers demanats? 

- Tots. 

- La meitat o menys. 

- Cap 

10% 

1 

0.5 

0 

S’han entregat a la data establerta? 

- Sí. 

- Un dia de retard. 

- Dos dies de retard o més. 

20% 

2 

1 

0 

El contingut està ben estructurat i no té faltes d’ortografia? 

- Ben estructurat i sense faltes d’ortografia. 

- No està del tot ben estructurat o té un nombre elevat 

de faltes d’ortografia. 

- No està del tot ben estructurat i té faltes d’ortografia. 

10% 

1 

0.5 

 

0 

La solució és correcta? 

- La solució del taller és correcta i presenta una gran 

precisió. 

- La solució del taller és generalment correcta però li 

manca certa precisió. 

- La solució del taller no és massa bona, hi ha 

conceptes erronis i manca precisió.  

- La solució generalment és errònia i sense precisió. 

60% 

6 

 

4 

 

2 

 

0 

Taula 11 Rúbrica tallers 

 

 

Els criteris respecte a l’avaluació de l’apartat d’actitud es troben definits a la següent 

taula: 

 

RÚBRICA ACTITUD 

OBJECTIUS PUNTUACIÓ 

S’han realitzat tots els lliurament dels exercicis? 

- Sí. 

- La meitat d’ells almenys. 

- Cap o pràcticament cap. 

25% 

2.5 

1.25 

0 

L’alumne arriba amb retard a classe o té absències sense justificar? 

- Mai arriba tard i les faltes les té justificades. 

- Quasi mai arriba tard i les faltes les té justificades. 

- Sol arribar tard i té faltes sense justificar. 

25% 

2.5 

1.25 

0 

Segueix les normes de l’aula?  

- Aixeca la mà, es dirigeix amb respecte als companys i no 

distreu als altres. 

- Té més de tres notes respecte a faltes del tipus anterior. 

- Té més de cinc notes respecte a faltes del tipus anterior. 

25% 

 

2.5 

1.25 

0 
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Realitza el treball amb netedat i pulcritud? 

- Sí. 

- Només en alguns casos. 

- No. 

25% 

2.5 

1.25 

0 

Taula 12 Rúbrica actitud 

 

Els criteris respecte a l’avaluació de l’apartat d’exposicions orals i Webquests es troben a 

la següent taula: 

RÚBRICA PRESENTACIONS ORALS I/O WEBQUESTS 

 
FLUIX 

( 0 < nota <= 4 ) 

ACCEPTABLE 

( 5 <= nota <= 7 ) 

BÉ 

( 8 <= nota <= 10 ) 

Expressió 

20% 

Llenguatge correcte 

Llenguatge poc ric 

Llenguatge poc tècnic 

Llenguatge correcte 

Llenguatge ric 

Llenguatge poc tècnic 

Llenguatge correcte 

Llenguatge ric 

Llenguatge tècnic 

Organització 

idees 

20% 

Sense introducció 

Sense seqüenciació 

Sense conclusions 

Hi ha introducció 

Hi ha seqüenciació 

Hi ha conclusions 

No hi ha fil conductor 

Informació excel·lent 

S’entén tot el procés 

Organització 

contingut 

20% 

Confús, incomplet i 

sense un destí clar 

Seccions amb el 

contingut correcte però 

sense relació entre elles 

Seccions amb el 

contingut i relacions 

correctes. 

Habilitats 

comunicatives 

20% 

Postura, entonació i 

fluïdesa poc correctes 

Postura, entonació i 

fluïdesa acceptables 

Postura, entonació i 

fluïdesa bona i amb 

energia 

Presentació 

20% 

Poc elaborada, sense 

imatges, gràfics, 

enllaços, etc. 

Amb imatges, gràfics i/o 

enllaços però poc 

atractiva visualment 

Presentació força 

treballada i atractiva 

visualment 

Taula 13 Rúbrica d’exposicions orals 

 

Els criteris respecte a l’avaluació de l’apartat de les eines de Google es troben definits a 

la següent taula: 

RÚBRICA EINES DE GOOGLE 

OBJECTIUS PUNTUACIÓ 

S’ha creat un calendari, amb almenys 10 events i s’ha compartit. 30% 

El grup ha creat i treballat en un document compartit sobre diversos 

temes; el resultat presenta una qualitat acceptable. 
40% 

S’ha realitzat una presentació amb alguna de les eines explicades. 30% 
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Taula 14 Rúbrica d’eines de Google 

 

 

Per avaluar el bloc, tindrem una sèrie de criteris que s’avaluaran de forma ternària. 

Cada criteri pot tenir un nivell insuficient (0), suficient (5) o pot ser correcte (10). Els criteris es 

troben definits a la següent taula: 

 

RÚBRICA BLOCS 

OBJECTIUS PUNTUACIÓ  

Té un aspecte atractiu i agradable visualment 10% 

Presenta una idea original 10% 

Ofereix una quantitat d’informació adequada  10% 

Té una ortografia i gramàtica adequades 10% 

La informació continguda està ben estructurada 20% 

L’objectiu del bloc està clarament especificat 10% 

Empra una quantitat acceptable d’imatges i enllaços 10% 

Els enllaços i imatges no contenen errors. 5% 

Disposa d’una secció explicant qui és l’autor 10% 

Es citen els recursos externs que s’han emprat 5% 

Taula 15 Rúbrica blocs 

 

VALORACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA 

 Durant la meva estada al centre de pràctiques, que calia fer al màster per a la formació 

de professorat de secundària, he pogut portar a terme una part de la unitat didàctica 

presentada (no tota per manca de temps, ja que si la feia sencera, no podia “tocar” cap altra 

assignatura, com la tecnologia). La veritat és que és una sort poder veure com reaccionen els 

alumnes davant d’un material creat i organitzat per tu mateix i, a més a més, veure la realitat de 

l’aula t’ajuda també a ser més proper als alumnes i així afavorir la motivació d’aquests.  

 Però, per ser honestos, no són tot coses positives, de fet n’hi ha algunes coses que 

caldria millorar de cara a propers cursos. A continuació es troben els aspectes positius i 

aspectes a millorar que he pogut observar arran de l’aplicada a l’aula de la unitat didàctica: 

 Aspectes positius: 

o Els alumnes no cal que portin cap tipus de llibre de text a classe, per tant 

s’eviten els problemes de llibres oblidats a casa o material que no s’ha portat 

quan tocava. Així es pot fer el seguiment de la classe de forma adequada i 

sense entrebancs. 
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o  Els alumnes no mostren cap tipus de problemàtica respecte a l’ús de 

plataformes de tipus Moodle, entenen el context, la realització dels tests 

autoavaluatoris i el fet de fer lliuraments via online sense més dificultat. 

o El fet que als exercicis autoavaluatoris realitzats a partir de la plataforma 

generin la nota immediatament, motiva els alumnes, que reben un feedback 

instantani, que el professor a l’aula, per nombre de alumnes i manca de temps, 

potser no pot donar. 

o Els exercicis autoavaluatoris dels que parlàvem ajuden al professor a detectar 

possibles dificultats o problemes, ja que fan d’indicador i així el professor pot 

aprofitar aquesta informació per repassar alguns conceptes, fer un èmfasi 

especial en aspectes que no han quedat a prou clars, etc. Tot això en un 

interval de temps molt curt, la qual cosa afavoreix la ràpida resposta al 

problema. 

o Econòmicament és una sort poder gaudir de material gratuït, extret del Web, i 

no en format paper, com s’acostuma a fer. Això suposa una gran ajuda a les 

famílies en aquests temps que corren (a més de representar un petit gra de 

sorra en la conservació del nostre entorn, ja que no es malbarata paper). 

o Els continguts són totalment actuals i el professor els pot anar adaptant a les 

necessitats dels alumnes i la realitat social (si veu que ara surt, per exemple, 

un altre format nou per guardar informació, doncs en aquell moment, el 

professor pot buscar la informació corresponent a la xarxa i la podrà oferir als 

alumnes perquè estiguin totalment actualitzats). 

o Els alumnes es mostren agraïts per la varietat de recursos, vídeos, imatges, 

animacions i tipologia d’activitats. 

o El Moodle fa les funcions d’organitzador i això ajuda als alumnes a ser més 

conscients de les tasques que hauran de fer, de l’ordre dels temes i, això els hi 

ajuda creant una sensació de seguretat i d’anticipació (estan preparats pel que 

vindrà demà). 

 

 Aspectes a millorar: 

o Potser per la varietat de recursos i d’activitats realitzades i estudiades, en el 

moment d’haver d’estudiar per l’examen els alumnes sembla que no saben per 

on començar si no se’ls explica què és important i què no ho és.  

o S’ha d’anar revisant constantment tot el que s’ofereix al Moodle en format 

d’enllaç, perquè Internet està en constant canvi i, en ocasions, enllaços que 

avui funcionen, demà estan caiguts i “No es pot trobar la pàgina”. Així com 

també s’han de revisar els continguts perquè no quedin obsolets. 

 

 En definitiva, l’aplicació de la unitat didàctica en un Moodle a l’aula ha estat tot un èxit, 

però, tal com he esmentat abans, s’ha d’anar en compte i no acomodar-se i deixar el curs  amb 

el material sense canviar durant anys i anys, perquè ens podem contagiar de la patida 

obsolescència motiu del nostre estudi.  
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Instal·lació d’una plataforma Moodle i creació del curs corresponent 
 

Per anar acabant i veure més globalment com s’ha resolt la problemàtica inicial i veure 

més clarament la distribució de la unitat didàctica i tota la feina feta, s’ha realitzat una 

instal·lació de la plataforma Moodle. 

 

La plataforma Moodle és tracta d’un sistema de gestió de recursos de lliure distribució. 

Ajuda als educadors a crear comunitats d’aprenentatge en línia i fan senzilla la gestió 

d’alumnes, cursos, activitats i qualificacions. Avui dia és molt emprat a l’àmbit educatiu, des de 

cursos d’ESO fins a Màsters com el que ens comporta, així com acadèmies d’idiomes o 

qualsevol tipus de curs que pugui gaudir d’un seguiment online. 

 

Al mateix lloc Web d’aquesta plataforma, es pot trobar una guia sobre com instal·lar-la, 

més concretament a: http://docs.moodle.org/all/es/Instalación_de_moodle  

 

Després d’analitzar els requisits d’instal·lació de Moodle i fer un petit estudi sobre la seva 

instal·lació, aquesta s’ha realitzat en un servidor propi del que ja es disposava. Es va trobar un 

petit inconvenient amb versions del software entre les últimes versions de Moodle i el servidor 

Web disponible, per tal de solucionar-ho, finalment, es va haver d’instal·lar una versió un poc 

més antiga de Moodle com és la 1.8 però que pel cas que ens ocupa, és més que suficient. 

 

Es pot accedir a la plataforma que s’ha instal·lat emprant la següent adreça Web, usuari i 

password: 

 

 

Lloc Web http://ttorresonline.com/moodle 

Usuari professor 

Password profesTFM 

 

 

 

Figura 2 Accés a la plataforma Moodle 

http://docs.moodle.org/all/es/Instalación_de_moodle
http://ttorresonline.com/moodle
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Un cop a dintre es podran observar dos cursos clarament diferenciats “Documentació 

professor” i “Informàtica 4t ESO”: 

 

 

Figura 3 Plana principal de la plataforma Moodle 

 

- Documentació professor 

 

Aquest curs, s’ha creat per a la documentació personal del professor que pot necessitar 

per tal de realitzar les classes, és a dir, possibles exemples d’exàmens, rúbriques, la 

programació del curs, etc.  

 

Es podria haver afegit tota aquesta informació perfectament al curs que s’explica a 

continuació per a tenir-ho tot junt i haver-ho ocultat als “alumnes”, però s’ha cregut que 

per una major netedat es podia posar en cursos separats. 

 

(Veure figura 4) 
 

 

- Informàtica 4t ESO 

 

En aquest cas, es tractaria del curs en sí. Aquí trobarem tota l’estructura, els documents, 

les activitats, els recursos externs i els qüestionaris que els alumnes necessitaran per tal 

de seguir les classes, estudiar, ser avaluats i/o autoavaluar-se. 

 

(Veure figura 5) 
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 Figura 4 Plana principal del curs “Documentació professor” 

 

 

Figura 5 Plana principal del curs “Informàtica 4t ESO” 
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Atès que en l’estudi inicial s’ha pogut constatar l’obsolescència del material didàctic, el 

Moodle ens pot ajudar a organitzar i crear el material propi utilitzant fonts actualitzades i poder-

ho presentar de manera organitzada i clara als alumnes. Al final, aquest Moodle ens servirà de 

“llibre” i “guia” per als nostres alumnes. 
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Conclusions i línies de treball futures 
 

Per començar, cal dir que he elaborat aquest petit estudi amb la posterior unitat didàctica 

així com els continguts que han estat necessaris amb la sort que he pogut provar a 

l’assignatura del pràcticum la majoria d’ells. Això m’ha permès realitzar molts ajustaments i 

aplicar-li unes bones pinzellades de realitat a la unitat que jo proposava inicialment. 

 

La realització de tota aquesta feina, m’ha fet adonar-me realment del difícil que és 

plantejar les classes, tractar d’adaptar-se al ritme de tothom, trobar el timing ajustat al grup i 

cercar recursos suficients i per a tots nivells. Aquestes han estat les principals dificultats que 

m’he trobat al llarg de la meva pràctica. 

 

Finalment, la possibilitat d’acabar penjant-ho tot a un Moodle i aprofitar les eines que 

aquest dóna, com són els fòrums i els qüestionaris ha estat una cosa que a nivell personal m’ha 

servit molt perquè m’ha ajudat a ser més clar amb els alumnes, auto organitzar-me i traslladar 

més clarament totes les finalitats del treball d’aquest bloc. Pels resultats que he pogut observar 

pel que fa a la motivació, organització i agilitat en el ritme de treball diari, suposo que serà la 

meva eina de capçalera al futur (o això m’agradaria pensar). 

 

La problemàtica inicial plantejada sobre l’obsolescència del material, i el posterior petit 

estudi realitzat, demostren que no hi ha una única resposta vàlida per a tractar de combatre el 

problema del material desfasat, una possible opció és la d’anar preparant-se un mateix el 

material, cosa que dóna molta feina. Una altra pot ser la d’emprar sempre recursos online 

fiables i que estiguin en continua actualització, també és difícil ja que costa molt trobar recursos 

d’aquest tipus. O una altra solució potser, és tractar de fer un mixt de les dues opcions. Fins i 

tot, com molts professors pensen, es poden anar canviant llibres de text, però, els canvis són 

tan ràpids que de vegades es pot dubtar si hem arribat a temps. 

 

De cara a continuar amb la feina iniciada en aquest document, potser es podria tractar 

d’indagar molt més en aquest estudi, en la situació actual i en les possibles solucions o accions 

a portar a terme per tal de tractar de lluitar contra aquest fet. Es podrien comparar diferents 

editorials en el temps per saber quina actualitza més el seu material o quina és més ambigua, 

per poder aprofitar més temps el material, però queda clar que amb les fonts tan avançades 

que tenim avui dia, utilitzar material obsolet ens deixa un mica a “l’edat de pedra” de la 

tecnologia. Busquem solucions per millorar ensenyant i així també milloraran els aprenentatges. 

Tots en sortim guanyant. 
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