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1. Introducció  
 

Als instituts catalans actuals trobem una gran varietat d’alumnes que s’ha vist 
incrementat en els darrers anys. Podem trobar alumnes de països molt diversos, 
alumnes amb necessitats educatives especials, alumnes amb discapacitats o alumnes 
d’alt nivell acadèmic.  

Les diferències socials i culturals degut a la creixent immigració dels últims anys fa que 
en una mateix aula es trobin alumnes molt diferents. Aquests alumnes, a més, 
acostumen a no conèixer l’idioma del país. 

Degut al panorama actual que s’acaba d’explicar, trobem que els professors han 
d’atendre molts cassos d’alumnes que tenen a classe, i moltes vegades aquesta 
atenció individualitzada és massa escassa per manca de temps i la quantitat d’alumnat 
que té. 

Abans d’iniciar el màster, no creia que trobaria una diversitat de gent tant diferent 
mentre fes el pràcticum. Potser era per haver estudiat en un centre privat concertat, o 
per fer uns quants anys d’haver acabat, però m’he trobat un institut amb una diversitat 
d’alumnat molt gran, sobretot social i culturalment, amb una gran quantitat d’alumnat 
nouvingut.  

La idea principal d’aquest treball es basa en cercar i proporcionar recursos per ajudar 
al professorat d’informàtica i tecnologia de secundària a poder atendre la diversitat de 
l’alumnat amb eines i programes informàtics, per tal que aquests alumnes puguin 
aprendre al seu ritme i arribar a ser competents.  
 
Des del meu punt de vista, com informàtica, crec que es un àrea que ens pot ens pot 
proporcionar instruments gràfics que trenquin barreres, que no calgui saber un idioma 
o saber una teoria concretar per poder entendre i fer aquesta activitat.  

 
El principal objectiu d’aquest treball és proporcionar recursos al professorat per 
atendre a la diversitat des de l’àrea de la informàtica. A través de l’anàlisi de 
plataformes existents com JClic, el projecte Fressa o el projecte Espurna, 
concretament l’Espurnik. 
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2. Definició i context del problema 

2.1. Motivació i context del problema 
 
Actualment, trobem molts alumnes dins dels instituts públics i centres privats catalans 
que acaben d’arribar a Catalunya, altres que tenen diagnosticats problemes d’atenció 
o altres alumnes amb problemes de mobilitat. La gran majoria del professorat no pot 
dedicar-se únicament a aquets alumnes, ja que tenen molts alumnes a atendre i no 
poden descuidar a la resta. 
 
A l’institut del Barcelonès on he realitzat el pràcticum vaig estar observant les seves 
mesures d’atenció a la diversitat de l’alumnat dins de les classes ordinaris per part del 
professorat que no estan especialitzats. 
 
La observació d’aquests cassos m’ha portat a fer aquest treball, després de veure com 
grups d’alumnes passen les hores de classe sense fer res pel simple fet de venir 
d’altres països i tenir problemes d’idioma. 

2.2. L’atenció a la diversitat 

2.2.1. Definició i context 

 

L’atenció a la diversitat són un conjunt d’accions per respondre les necessitats dels 
diversos tipus d’alumnes. Tot l’alumnat té diferents capacitats i ritmes d’aprenentatge i 
cada alumne viu a un entorn social diferent.  
 
El panorama que trobem als instituts catalans actuals trobem una diversitat cultural i 
lingüística molt gran gràcies a la immigració creixent dels darrers anys.  
 
Per aquests motius, s’ha de replantejar l’entorn educatiu actual per portar a un entorn 
pensat en: 

 

 Un centre educatiu que pugui re-organitzar el currículum per tal d’adaptar-ho a 
les necessitats dels alumnes. 
 

 Un centre que sigui capaç d’incloure nous serveis per poder atendre a tot 
l’alumnat per igual. 
 

 Canviar el paradigma de l’organització actual, per poder entendre l’organització 
de l’ensenyament de diferent manera. 
 

 Un centre educatiu que està més obert a la comunitat on viu, participa 
activament a la societat i aporta solucions als problemes que troba. 
  

Hi ha una certa creença social que l’alumnat que entra a l’atenció a la diversitat és 
aquell amb problemes de baix rendiment escolar, però cal ampliar aquesta visió i 
adonar-se que s’ha d’arribar a tota la diversitat d’alumnes, tant aquells que porten un 
ritme més lent com aquells que necessiten activitats més avançades. 

2.2.2. Marc legal 

 
En l’actualitat, l’educació està reglada per diferents lleis. En totes es fa referència a 
l’atenció a la diversitat, com veurem a continuació: 
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 A la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació al capítol I: “Alumnat amb 
necessitat específica de recolzament educatiu (NEE)” títol II: Equitat en 
l’educació. Dins d’aquest títol trobem tres seccions que fan referència a 
l’atenció a la diversitat:  

 1ª Alumnat que presenta necessitats Educatives Especials. 
 2ª Alumnat amb altes capacitats intel·lectuals. 
 3ª Alumnes amb integració tardana en el sistema educatiu espanyol. 

 

 Als articles del capítol II “Ensenyaments de règim general” del títol V 
“Ordenació dels ensenyaments” i als articles del capítol II “Criteris per a 
l’organització pedagògica dels centres” del títol VI “Dels centres educatius” de 
la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació. 
 

 A l’article 22 “Criteris per a l’organització pedagògica dels centres” del decret 
102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 
 

 A la Resolució de 16 de juny de 2011 per la qual s’aprova el document per a 
l’organització i el funcionament dels centres públics d’educació secundària per 
al curs 2011-2012 al títol 3 “Atenció a les necessitats educatives dels alumnes” 
del capítol I “Organització general del centre”. 

 

 A la Resolució de 16 de juny de 2011 per la qual s’aprova el document per a 
l’organització i el funcionament dels centres de titularitat privada d’educació 
secundària per al curs 2011-2012 al títol 3 “Atenció a les necessitats educatives 
dels alumnes” del capítol I “Organització general del centre”. 

 

2.2.3. Principis que regeixen l’atenció a la diversitat 

 
Trobem una sèrie de paraules clau o principis que són molt important per atendre la 
diversitat. Els veurem a continuació:  
 

 Diversitat: cal garantir que tots els alumnes es desenvolupen al seu ritme i que 
tenen una educació i atenció personalitzada segons les necessitats de 
cadascun. 
 

 Inclusió: Cal que tots els alumnes siguin tractats amb les mateixes oportunitats, 
per tal de que aconsegueixin uns objectius sense discriminació segons les 
condicions de cada alumne, tot oferint-li les millors condicions i oportunitats en 
les activitats organitzades. 

  

 Normalitat: tots l’alumnat ha de ser tractat de la mateixa manera que la resta 
independentment de la seva condició. 
 

 Flexibilitat: els instituts i centres educatius han de ser flexibles amb tot 
l’alumnat, per tal de que aquests puguin rebre una educació adequada a les 
seves necessitats. 

  

 Contextualització: cal que els instituts s’adaptin a l’entorn i context social, 
familiar, cultural, ètnic o lingüístic de l'alumnat. 
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 Perspectiva múltiple:  en aspectes organitzatius, els centres s’hauran d’adaptar 
a la seva diversitat d’alumnat per tal de superar les barreres, els estereotips i 
les discriminacions.. 
 

 Expectatives positives: cal que els centres educatius afavoreixin el 
desenvolupament positiu dels alumnes, fomentant valors com l'autonomia 
personal, l'autoestima i han de generar expectatives positives en l'alumnat i en 
el seu entorn social i familiar. 
 

 Validació dels resultats: cal que els resultats que han obtinguts els alumnes es 
validin segons el grau de consecució dels objectius i pels resultats de l'alumnat 
a els qui s'apliquen. 

 

2.3. Mesures organitzatives 

2.3.1. Dins del centre 

 

A nivell de centre 

Des del centre educatiu, podem aplicar diverses mesures per atendre la diversitat a 
diferents nivells. El currículum té diversos nivells de concreció per tots els cursos i des 
del centre es pot concretar en diversos instruments com el Projecte de Centre i els 
diferents documents que l’integren: el Projecte Curricular de Cicle i/o Etapa, la 
Programació d'Aula, etc., i que serveixen de marc de referència i guia de treball pels 
professors d'aquest centre.  

Les principals opcions organitzatives a nivell de centre són les que veurem a 
continuació:   

 Aula ordinària: és la distribució més comuna i habitual de les classes, un 
grup heterogeni d’alumnes en una mateixa aula. 
 

 Organització del centre: Aquesta variable depèn totalment del centre. 
L’equip directiu pot organitzar les seves línies educatives de cada curs com 
cregui convenient per tal de poder atendre correctament a la diversitat de 
l’alumnat. 
 

 Agrupaments: Els centres educatius poden organitzar els seus nivells en 
diferents tipologies de grups, com per exemple segons el nivell de 
l’alumnat.   
 

 Atencions individualitzades: Aquesta mesura està pensada en aquells 
alumnes que necessiten una dedicació especial per poder acomplir els seus 
objectius, però que amb una atenció més específica poden arribar a 
aconseguir-los. 

 

 Aules d’acollida (AA): Són aquelles aules en les que entra l’alumnat que 
acaba d’arribar a l’escola, l’ alumnat nouvingut. Estan pensades per aquells 
alumnes que provenen d’altres països i que parlen idiomes diferents als 
oficials, o que com a mínim, no coneixen el català. 
  

 Programes de diversificació curricular: Aquell alumnat que per les seves 
necessitats, ja siguin acadèmiques o per desmotivació necessiti unes 
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estratègies educatives diferents a les anteriors i una atenció més 
personalitzada es poden perdre les següents mesures: 

 
 Aules obertes (AO): És un tipus d’aula que trobem als centres i on 

acostumen a ser-hi grups reduïts d’alumnes de 3r i 4t d’ESO, realitzen 
gairebé tota la escolarització en aquesta aula. Realitzen les activitats de 
currículum a un ritme diferent a l’aula ordinària que s’adequa 
correctament a les necessitats dels alumnes. 
 

 Aules de tipus B: Són un tipus d’aules que ajuden a aquells alumnes 
que necessiten una ajuda més especialitzada. Passen part de l’horari 
escolar fora del centre realitzant taller. Aquests tipus d’aules estan 
creades a través d’un conveni entre el centre educatiu i l’Ajuntament i el 
Departament d’Educació. 

 
 Unitat d’Escolarització Compartida (UEC): És un programa de 

diversificació curricular especial on els alumnes passen 
aproximadament 10 hores setmanals fora de l’institut a un centre 
(habitualment un aula – taller) on realitzen tallers i activitats com: taller 
de pintura, de costura, de cuina, de fusta, d’electricitat, de mecànica, 
etc. 

 

  
                          Figura 2: Exemple de projecte d’una UEC  

 

 Unitats de suport a l’educació especial (USEE) són unitats de recursos per 
afavorir la participació de l’alumnat amb necessitats educatives especials en 
entorns escolars ordinaris amb el compromís de la comunitat educativa per 
avançar com a escola inclusiva. Correspon a l’equip directiu del centre dur a 
terme la dinamització d’aquest procés.[11] 

 

A nivell d’aula 

El professorat pot atendre la diversitat a l’aula a través de la seva gestió i programació 
de l’aula. Aquest tipus de concreció seria considerat un tercer nivell, després de les 
mesures que es poden prendre des de l’administració i de les que pot prendre el 
centre educatiu. El professor hauria de seguir els següents principis:  
 

 Concretar els objectius del curs: L’alumne ha de conèixer clarament els 
objectius mínims als quals ha d’arribar per tal de superar un curs. 

 

 Organitzar i seqüenciar els continguts del curs: El professor ha de definir 
clarament els continguts del curs i conèixer que han de saber mínimament per 
aprovar el curs. 

 

Figura 1: Aula de costura d'una UEC 
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 Determinar els principis metodològics a utilitzar amb els alumnes: El professor 
ha de tenir molt clara la seva metodologia a seguir si troba alumnat amb 
necessitats educatives especials. 

 

 Establir els criteris d'avaluació a utilitzar: Cal saber les limitacions de cada 
alumne i tenir-ho en compte a l’hora d’avaluar. 
 

A nivell de alumne/a 

A part de les mesures que es poden tenir a nivell de centre i d’aula, cal tenir una sèrie 
de mesures a nivell de l’alumne, ordenades de menor grau a major grau i que són les 
següents: 
 

 El reforç educatiu: És una mesura que es pot donar dins o fora de l’aula, que es 
dóna de manera puntual i esporàdica a algun alumne en el seu procés 
d'aprenentatge. 
 

 Les adaptacions curriculars: són un seguit de decisions sobre els elements de 
currículum que busca que s’adapti millor a les necessitats educatives dels 
alumnes. 
 

 La diversificació curricular: consisteix en una adaptació de currículum per 
alumnes amb necessitats més greus i permanents, destinats a alumnes amb 
dificultats d’aprenentatge i que afecta a pràcticament totes les assignatures del 
currículum. 
 

 Els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI): estan pensat en 
aquells alumnes que no hagin superat l’etapa d’Educació Secundària 
Obligatòria sense aconseguir els objectius corresponents. Està recollit a la llei 
reguladora actual. 

 

 L'optativitat: Presentar aquelles assignatures com un mecanisme de reforç per 
alguns alumnes que presenten dificultats d’aprenentatge en relació amb 
capacitats que es consideren bàsiques.  

2.3.2. Fora del centre  

 
Quan les mesures a dins del centre no han funcionat o l’alumne segueix presentant 
necessitats que surten fora de l’abast d’allò que es pot fer des de dins del centre 
educatiu pot ser derivat en unitats externes, com veurem a continuació: 

 

 Unitat d’Escolarització Compartida (UEC): Per tal de que aquells alumnes que 
després de passar pels programes de diversificació curricular continuen tenint 
problemes per aconseguir aquells objectius mínims, i que necessiten tenir una 
atenció educativa i que no s’han aconseguit adaptar al medi escolar en els 
centres que s’imparteix l’educació secundària obligatòria, de manera 
excepcional, alguns d’aquests alumnes poden ser escolaritzats en centres 
diferents al que li toca per proximitat.  
 
El Departament d’Educació ha arribat a acords amb determinades entitats i 
corporacions locals per poder oferir aquestes activitats complementàries, des 
de les unitats d’escolarització compartida (UEC), considerant l’experiència i 
l’especialització en l’atenció a joves amb risc de marginació, amb trets 
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d’inadaptació social, amb conductes agressives, pre-delictives o d’altres de 
naturalesa similar. [11] 
 
Els alumnes que estan escolaritzats en aquestes unitats d’escolarització 
compartida hauran d’estar matriculats de forma compartida amb el centre 
docent en el qual estava anteriorment, del qual continuarà depenent a efectes 
acadèmics i administratius. 

 

 
Figura 3: Aula d'una UEC 

 Espai de Benvinguda Educativa (EBE): Són espais dedicats al suport i 
assessorament per a famílies i alumnes nouvinguts. Està pensat com un espai 
de diagnosi i orientació, prèviament a l’escolarització dels nois. Principalment 
els alumnes que hi acudeixen són joves d’entre 8 i 16 anys. Els objectius 
d’aquests espais són:  
 

 Millorar l’atenció i l’acolliment dels infants i joves i de les seves famílies 
com a activitat dins dels Plans Educatius d’Entorn. 
 

 Informar i orientar sobre el sistema educatiu català. 
 

 Detectar les necessitats específiques de l’alumnat nouvingut (físiques, 
afectives, psicològiques, cognitives i socioeconòmiques) per tal 
d’arbitrar les mesures pertinents. 
 

 Donar a conèixer l’entorn. 
 

 Promoure la integració social (coordinació amb activitats del Pla 
Educatiu d’Entorn) tant de les famílies com de l’alumnat. 
 

 Sensibilització i foment de l’ús de la llengua catalana. 
 

 Iniciar processos de familiarització amb la realitat cultural catalana 
mitjançant tallers educatius, culturals i esportius. 
 

 Garantir l’escolarització equilibrada [19] 
 

 Aules hospitalàries: Són aules que trobem dins dels hospitals amb atenció 
pediàtrica permanent amb atenció als nens i joves i que al mateix temps permet 
als nois poder continuar rebent la seva educació amb la màxima normalitat 
possible. Està pensat per aquells nens i adolescents que tenen estades de 
llarga durada als hospitals. 
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Figura 4: Exemple d'aula hospitalària. 

 

 Hospitals de dia: Són centres on els alumnes amb malalties de llarga durada 
accedeixen per tenir a la vegada una educació i l’atenció sanitària que 
necessiten. Aquests alumnes no estan interns en aquests centres, sinó que 
acudeixen durant el dia i marxen a casa una vegada acabat el dia o el 
tractament. Un clar exemple d’utilització d’hospitals de dia són aquells malalts 
que acudeixen a diàlisi, i han de fer tractaments que duren moltes hores però 
poden dormir a casa. 
 

 Centres d’Educació Especial (CEE): Són centres especialitzats en alumnes 
amb necessitats educatives especials que no poden estar en centres ordinaris. 
L’edat dels alumnes d’aquests centres són entre 6 i 16 però la majoria tenen 
pròrrogues fins els 20 anys. Els mestres que hi treballen són gent 
especialitzada en aquest tipus d’alumnat. Aquests centres ofereixen les 
següents característiques: 
 

 Programació individualitzada a partir del nivell de desenvolupament i les 
necessitats educatives especials de cada alumne i guiatge en la 
construcció d'aprenentatges funcionals i significatius. 
 

 Desenvolupament d'habilitats comunicatives. 
 

 Desenvolupament d'hàbits d'autonomia personal i social. 
 

 Adquisició d'habilitats relacionades amb entorns laborals. [20] 
 

2.3.3. Comissió d’Atenció a la diversitat 

 

La comissió d’atenció a la diversitat està pensada per atendre tots aquells casos que 

requereixin una ajuda especial en l’institut. Té com objectiu principal la planificació i el 

seguiment d’aquells casos que necessiten una atenció especialitzada. Els casos a 

tractar poden ser de molta diversitat: des de casos de salut, casos de drogues o 

alumnes disruptius. 
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La comissió com a mínim ha d’haver-hi:  

 El director 

 Coordinador\a Pedagògica   

 Representant\a de l'EAP   

 Tècnic\a integració social  

 

També podem trobar d’altres professors com el cap d’estudis, una infermera del centre 

o algun psicopedagog.  

 

Aquesta comissió no és obligatòria per cap tipus de centre, però la majoria del centres 

públics en tenen. 
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3. Descripció de la solució 

3.1. Projecte Fressa 

3.1.1. Funcionament i elements bàsics  

 

El projecte Fressa va néixer al 1998 a partir de que un grup d’investigadors va rebre 

una beca d’estudis per investigar i desenvolupar programes informàtics que facilitin l’ús 

de la tecnologia a les persones que tenen problemes de mobilitat i discapacitats 

físiques. 

 

L’objectiu d’aquest projecte era molt ampli ja que engloba molts petits projectes 

diferents, com programes per controlar el ratolí, sistemes que ajuden a cobrir les 

necessitats que tenen degut a la discapacitat, programes de comunicació o sistemes 

per ajudar a desenvolupar mancances degudes a la discapacitat. 

 

3.1.2. Classificació de les aplicacions 

 
A continuació exposarem les diferents tipologies de discapacitats per les quals el 
projecte Fressa aporta solucions.  
 
Per persones amb discapacitat motora controlats per escaneig i/o ratolí i/o 
commutadors (polsadors) 

 JClicFressa: És un programa tipus JClic d’activitats dinàmiques però amb 
l’afegit de tenir opcions d'accessibilitat. 
 

 Plaphoons: És un programa que fa la funció de comunicador  dinàmic i sistema 
d’aprenentatge de lecto-espcriptura dirigit a aquelles persones amb 
discapacitat motora que tinguin aquesta dificultat.  
 

 Controlador de ratolí: És un programa pensat per persones amb una 
discapacitat severa. La única condició és que la persona tingui com a mínim un 
moviment que controli voluntàriament. Aquest programa controla els moviments 
direccionals del ratolí i les funcions dels botons (esquerra, dret, doble clic i 
l’arrossegament de finestres). 
 

Per aconseguir fer funcionar aquest programa cal que tingui un polsador 
connectat al botó esquerra al ratolí i que l’usuari el pugui controlar. Igualment, 
hi ha altres maneres d’activar la pulsació: amb un so, la tecla retorn o donant 
un cop al teclat. 
 
En cas que l’usuari pugui fer servir dos polsadors, es pot configurar per  que 
l’usuari tingui més llibertat de moviment i no sigui tant automàtic. 
 
 
 

 
 
 
 
 Figura 5: Menú del controlador del ratolí 
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 Kanghooru. És un programa que permet realitzar escaneig automàtic a 
qualsevol programa d’una forma senzilla de qualsevol programa o aplicació de 
Windows. Està pensat per persones que la seva discapacitat no els permeti 
accedir a l’ordinador de cap altre manera.  
 

 Koohala. És un programa pensat per facilitar d'accés altres aplicacions a través 
d’aquesta. És un cursor encabit en un quadrat que ajuda a l’usuari a accedir als 
programes. 
 

 Teclat Màgic. És un comunicador verbal amb un sistema d’escriptura. L’objectiu 
principal de l’aplicació pretén facilitar que aquelles persones que no poden 
utilitzar un teclat normal però que poden utilitzar un joystick (i que simula el 
ratolí) els faciliti l’escriptura de l’ordinador. Si es configura el programa pot ser 
utilitzat per que el programa parli per l’usuari.  

 
 Joc Platets voladors. Trobem un joc adaptat per utilitzar-ho amb el simulador 

de teclat. Es tracta d’un coet que dispara míssils per anar eliminant els platets 
voladors que van apareixent. 

 

 Control de jocs per escombrat (amb jocs d'exemple): Serveix per controlar els 
programes, principalment jocs, a través d’un teclat que funciona per escaneig 
automàtic. És una generalització del programa anterior.  

 
 Control del Teclat. Aquest programa és un sistema d'escriptura. Podem veure 

com apareix una finestra amb totes les peces del teclat per tal de controlar-ho 
amb el ratolí. 

 
 

 Passa planes per llegir llibres o ser llegits pel programa: És un programa que 
passa les pàgines automàticament i permet la lectura i visualització de llibre, a 
través d’un escaneig automàtic.  
 

Figura 6: Joc dels platets voladors 

Figura 7: Programa de control del teclat 
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Si l’aplicació es configura correctament, també té una opció que pot activar-se 
tant pel ratolí de l’ordinador com per un micròfon connectat a la targeta de so 
de l’ordinador.  
 

 Mouse Joystick: És un programa que serveix per controlar el ratolí mitjançant 
un joystick normal. Les persones que utilitzin aquest programa han de tenir una 
suficient motricitat per poder controlar una palanca com és el joystick. 
Qualsevol aparell tipus joystick habitual configurat correctament pot ser utilitzat 
per aquesta aplicació. 
 

 Screen Scanner: És una aplicació pensada per persones amb discapacitat 
motora i server per fer escaneig del ratolí en la pantalla completa o a una 
finestra concreta. 
 

 Convertidor Mouse Teclat: És una aplicació converteix els clics del ratolí en 
pulsacions de teclat. Pensat principalment per persones amb discapacitat 
motora que puguin accedir a botons grans i puguin controlar programes que 
estan pensats en utilitzar-se únicament amb el teclat. 

 
 
 

 Convertidor de micròfon estèreo a ratolí o teclat: És un programa que permet 
obtenir un commutador simple o doble a partir de diversos artefactes 
connectats a l'entrada estèreo de so, com per exemple, uns auriculars. 

 
 

 Disable Right Button: És una aplicació pensada per ser utilitzada en tablets per 
evitar que s’accedeixi al menú contextual quan es polsa durant una estona el 
clic.  
 
 

Figura 9: Conversor micròfon 

Figura 8: Convertidor Mouse Teclat 
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Discapacitat motora 

 

 Lectura de textos: Programa pensat per persones que tenen discapacitats 
motores o visuals. Llegeix el contingut d’una finestra que tingui el focus 
d’atenció de qualsevol programa de Windows, és a dir, llegeix la finestra que 
està activa. 

 

 Llegir: és un programa amb una finalitat semblant a l’anterior, llegir textos per a 
persones amb discapacitats visuals. Tot i que pot semblar el mateix, els dos 
programes tenen diferències considerables. 

 

Discapacitat motora i controlat per veu 

 
 Control del ratolí: És un programa on l’objectiu principal és aconseguir el 

control del ratolí a través de la veu. L’aplicació proporciona opcions per 
entrenar el programa amb la veu. 

Figura 10: Lector de textos 

Figura 11: Programa llegir 
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Discapacitat visual i/o motora 

 

 Text a MP3: És una aplicació pensada per estar automatitzada i poder passar 
fitxer de text a mp3 per poder ser escoltats i reproduïts en un reproductor de 
mp3. El programa utilitza els sintetitzadors i els arxius de text de l’ordinador per 
convertir-lo en arxius .wav o .mp3. 
 
Si obrim l’aplicació trobem a la pantalla principal set botons amb funcions 
diferents: 
 

 Obrir: Serveix per obrir un fitxer de text. Es carrega en la finestra 
d'edició. 
 

 Llegir: Serveix per si es vol llegir el contingut de la finestra d'edició.  
 

 Parar: Serveix per parar la lectura en cas d'haver premut el botó 
anterior.  
 

 A wav: Serveix per passar el contingut de la finestra d'edició a un fitxer 
.wav.  
 

 A MP3: S’utilitza per passar el contingut de la finestra d'edició a un fitxer 
mp3.  
 

 Crèdits: Es mostra un quadre de diàleg on hi ha el nom del programa i 
de l'autor. 
 

 Sortir: Serveix per abandonar el programa. [16] 
 

Figura 12: Finestra principal 

Figura 13: Finestra del reconeixement de veu 
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Figura 14: Pantalla principal de Text a MP3 

 
 El Xerraire: És una aplicació pensada per persones amb dificultat motora i 

visual. Serveix per ajudar a escriure a persones amb aquest tipus de 
discapacitat. 
 

 Navegador Web Parlat i/o controlat per escaneig: És una aplicació que vol 
apropar Internet a persones amb deficiències visuals i a persones amb 
problemes motors. Segons la discapacitat de la persona que utilitza el 
programa cal utilitzar de la següent manera: 
  

 Persones amb discapacitats visuals: Per aquestes persones s'ha 

preparat de manera que es pugui controlar totalment amb el teclat i 

ofereixi el contingut de les pàgines que carrega llegint-lo. El programa 

canvia de veu quan es troba un link o imatge. També informa amb veu 

sobre l'estat de càrrega quan aquesta s'alenteix.  

  

 Persones amb discapacitats motores: Per les persones amb aquests 

tipus de discapacitats s'ha configurat el programa de manera que es 

pugui controlar mitjançant escaneig automàtic activat amb un 

commutador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Navegador web parlat 
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Discapacitat visual 

 

 Lectura de llibres per a invidents: És un programa que serveix per la lectura 
d’arxius de text. Està disponible tant en català com en castellà. Es controla a 
través del teclat i les respostes de la seva interfície són mitjançant missatges 
de veu. Per que funcioni és necessari que s’hagi instal·lat prèviament el 
sintetitzador de veu UPCTV (Universitat Politècnica de Catalunya Text a Veu) . 
 

Discapacitat auditiva 
 

 Globus 3: Alguns programes d'ordinador que poden fer una representació 
gràfica de la veu en la pantalla a partir d'un so o senyal acústic amb el 
micròfon. Els alumnes sords, mitjançant aquests programes poden percebre 
visualment les seves produccions vocàliques i exercitar-se per ajustar la seva 
veu a patrons estàndard. [15] 

Aquest programa és un conjunt d’exercicis que poden ser utilitzat per aquells 
alumnes que puguin utilitzar la veu com a medi principal. La majoria dels  
exemples són molts atractius pels nois, i porten a que siguin interessants i 
divertits per ells.  

 

 

 

 

 

 Reconeixement de fonemes: És una aplicació on l’objectiu principal és que els 
nois amb deficiències auditives o dificultats a la parla puguin discriminar els 
fonemes Exercicis amb jocs de discriminació de fonemes. Per aconseguir-o 
s’utilitzen un conjunt de jocs amb la veu.   
 

Figura 16: Exemple de joc: Fem moure un cotxe 

Figura 17: Exemple de joc: Cursa 
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 Reconeixement de vocals: Aquest programa serveix per reconèixer les vocals 
que pronuncia la personal que utilitza l’aplicació. És una aplicació que està 
pensada per ajudar la feina dels logopedes. 

 

3.2. JClic   

3.2.1. Funcionament i elements bàsics  

 

El JClic és un entorn per la creació, realització i avaluació d'activitats educatives 

multimèdia, desenvolupat en la plataforma Java. És una aplicació de programari lliure 

basada en estàndards oberts que funciona en diversos entorns operatius: Linux, Mac 

OS X, Windows i Solaris. [16]  

El programa està sota una llicència de programari lliure de tipus GNU GPL que permet 

realitzar diferents tipus d’activitats multimèdia com puzles, exercicis de texts, mots 

encreuats, etc.  

Fa 10 anys aproximadament, el JClic era el Clic 3.0, una eina per crear programes i 

aplicacions didàctiques multimèdia. Molts professors i educadors l’han utilitzat durant 

tots aquests anys per fer activitats de diverses àrees del currículum en tots els cursos 

de l’educació. 

L’evolució de Clic 3.0. al JClic que trobem actualment va aportar una sèrie de novetats 
que veurem a continuació:  

Figura 20: Reconeixement de vocals 

Figura 19: Menú principal del Reconeixement de fonemes 
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 Utilitzar els tipus comuns d’imatges, com són els BMP, GIF, JPG i PNG. 
 

 Utilització d’interfícies gràfiques per l’usuari que es poden personalitzar 
independent a les activitats. 
 

 Incorporar alguns nous formats multimèdia com WAV, MP3, AVI MPEG, 
QuickTime i Flash. També s’incorporen els GIFs animats i el que tenen 
transparència. 
 

 Generador de formes que controlen l’aspecte dels botons i eles elements de les 
activitats. 
 

 Sons a les activitats quan succeeix un esdeveniment, que es poden configurar 
a cada activitat. 

 
 Característiques noves a les activitats com són: temps màxim, nombre màxim 

d'intents, ordre de resolució, activitats de memòria amb dos blocs de contingut, 
etc. 
 

 Noves millores visuals com per exemple: poder escriure codi HTML a les 
casses o el text amb estils. 

Els objectius que es van proposar al principi del projecte van ser els que veiem a 
continuació: 

 Fer possible l'ús d'aplicacions educatives multimèdia "en línia", directament des 
d'Internet.  
 

 Mantenir la compatibilitat amb les aplicacions Clic 3.0 existents.  
 

 Fer possible el seu ús en diverses plataformes i sistemes operatius, com ara 
Windows, Linux, Solaris o Mac OS X. 
 

 Utilitzar un format estàndard i obert per a l'emmagatzematge de les dades, per 
tal de fer-les transparents a altres aplicacions i facilitar la seva integració en 
bases de dades de recursos. 
 

 Ampliar l'àmbit de cooperació i intercanvi de materials entre escoles i 
educadors de diferents països i cultures, facilitant la traducció i adaptació tant 
del programa com de les activitats creades.  

 
 Recollir els suggeriments de millores i ampliacions que els usuaris heu anat 

enviant.  
 

 Fer possible que el programa pugui anar ampliant-se a partir del treball 
cooperatiu entre diversos equips de programació.  
 

 Crear un entorn de creació d'activitats més potent, senzill i intuïtiu, adaptant-lo 
a les característiques dels actuals entorns gràfics d'usuari.[15] 
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3.2.2. Components Clic 

El JClic està composat per quatre aplicacions o components que veurem a 
continuació: 

 JClic Applet: És una aplicació que serveix per incloure activitats fetes amb JClic a 
dins d’una pàgina web. 
 
Aquest component es descarrega automàticament la primera vegada que es visita 
alguna pàgina web que contingui un projecte JClic incrustat.  
 

 JClic Player: És un programa que serveix per fer funcionar activitats JClic de forma 
local, és a dir, que una vegada instal·lat a l’ordinador, es pot fer funcionar activitats 
que estan al mateix ordinador. 
 

 JClic Autor: És un component pensat per a programadors i dissenyadors 
d’activitats. Permet la creació, modificació i publicació d’exercicis d’una manera 
mes senzilla, visual i intuïtiva. 

 

 JClic Reports: És un component per recollir els informes que s’han generat sobre 
les activitats que han realitzat els alumnes. 

 

Els últims tres components es poden instal·lar a l'ordinador mitjançant Java WebStart 
des de la pàgina de descàrregues. 
 

Figura 21: Exemple d’activitat JClic 
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3.2.3. Comunitat Clic 

El projecte de JClic està format per un grup de desenvolupadors i està obert a tota 
persona que vulgui participar-hi. Les persones que participen a aquest projecte 
realitzen diferents feines: elaboració de manuals i documents, traducció de l’entorn, 
elaboració dels entorns pels usuaris, desenvolupament dels mòduls per la creació de 
continguts i activitats noves, control dels reports d’errors, suport al projecte, etc. El 
projecte està ubicat dins d’un portal que s’anomena LaFarga.org, del Departament 
d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) de la Generalitat de 
Catalunya.  

Dins de la comunitat clic trobem les següents seccions de la plataforma de 
desenvolupament: 

 Fòrums: És un espai obert on els usuaris de JClic poden fer preguntes, fer 
sol·licituds d'ajuda, suggeriments, opinions, debats i qualsevol altre consulta 
que es necessiti fer. 
 

 Incidències: En aquest apartat de la comunitat es fa el seguiment dels errors 
que s’han reportat de JClic (Bugs) i les sol·licituds de les millores per tal de 
solucionar-ho el més ràpid possible.   
 

 Llistes: Actualment, el portal compta amb tres llistes de correu diferents 
obertes: 

 
 Commits: Que serveix per rebre avisos de les novetats que s’han 

aportat al codi font.  

 

Figura 22: Exemple de creació d'activitat 
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 Development: Llista per la discussió entre els desenvolupadors del 

projecte. 

 

 Translation Aquesta llista serveix per aquells contribuïdors del projecte 

que realitzen traduccions de JClic a altres idiomes.  

 Tasques: En aquest apartat trobem la llistat de tasques que cal realitzar pels 
diferents membres de la comunitat de desenvolupament. 
 

 Documents: Aquest és un espai reservat per la documentació del JClic, és a 
dir, per publicar guies, manuals, referències, etc. 
 

 Notícies: Aquesta és la secció reservada per anunciar les principals noticies  i 
novetats del projecte i de la comunitat. 

  
 Gestió del Codi Font (SCM): En aquest apartat és on trobem els fitxers que 

formen el codi font del JClic. S’organitzen a través d’un sistema de versions 
concurrents.  
 

 Fitxers: En aquesta secció és on trobem els diferents lliuraments de les 
versions de JClic. 

3.3. Projecte Espurna 

3.3.1. Funcionament i elements bàsics  

Aquest projecte és una iniciativa del Departament d'Ensenyament i de l'ICE de la UAB, 
que en porta la direcció i la gestió.[17] 

Espurna és un projecte en llengua catalana que actualment aplega més de 10.000 
professionals de l'ensenyament i alumnes i prop de 50 persones el fan possible mes 
rere mes gràcies a les seves aportacions.[17] 

Estem davant d’un projecte que es pot aplicar a qualsevol àrea, multidisciplinar i 
destinat a professors i educadors de primària, secundària i batxillerat i que té 
integrades metodologies per millorar l’ensenyament a les escoles. 

L’objectiu principal d’aquest projecte és facilitar les eines necessàries als alumnes per 
desenvolupar-se tecnològicament dins la societat del coneixement. 

Dins del projecte Espurna hi trobem quatre comunitats importants, com veurem a 
continuació:  

 Klaustre: És una comunitat on es troben recursos i enllaços d’interès pensades 
primerament en el professorat per que pugui preparar les activitats què farà 
amb els alumnes. 
 
Dins d’aquesta comunitat es poden trobar recursos per plans d’impuls a la 
lectura, programes portables, twitter, notícies, etc. 
 

 Kitxalla: És la part de la comunitat pensada expressament en l’alumnat de 
primària. Els alumnes poden trobar notícies sobre els seus projectes, activitats, 
vídeos, etc. 
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 Kampus: És la pàgina web de la comunitat que està dedicada als alumnes de 
secundària. Aquí els alumnes trobaran la informació necessària per realitzar les 
seves activitats i estar informats de l’actualitat del projecte espurna, tant amb 
notícies com via twitter. 
 

 Kalidoscòpi: És la part de la comunitat que pretén potenciar l’àrea de les 
llengües, principalment la llengua catalana. 

 
Per accedir i consultar la majoria de les activitats i exemples de qualsevol de les quatre 
comunitats és necessari estar registrat i entrar al sistema de Espurna. Els usuaris 
poden estar registrats com Alumne o Professors. 
 
 
Ànkora: Recursos educatius 

Ankora és una pàgina web que conté una llista de recursos educatius per a l'atenció a 
la diversitat lingüística i cultural. Dins de la web trobem ordenats alfabèticament les 
activitat. Podrem trobar activitats per tots els nivells educatius.    

 

3.3.2. Espurnik: el món del coneixement 

 

Dins del projecte Espurna, trobem l’Espurnik que és un espai de col·laboracio en una 
plataforma 3D. Aquest tipus de plataforma tipus món virtual s’ha posat molt de moda 
en els darrers anys, en l’aparició de plataformes com Second Life.  

Figura 23: Exemple d'actvitat d'Ànkora 
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Aquest programa està pensat per treballar els coneixements de les àrees de 
currículum que es poden adaptar al món virtual. Dins de la plataforma Espurnik els 
alumnes poden fer moltes accions: la principal és construir edificis, monuments, 
carreteres, panells informadors, etc. 

 

 

Espurnik disposa d’una pàgina web on els professors poden trobar les últimes notícies 
de la plataforma, fòrum de preguntes, tutorials d’utilització del programa, base de 
dades d’activitats, etc. 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Exemple de paisatge d'Espurnik 

Figura 25: Exemples d'imatges d'Espurnik 
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Base de dades d’activitats a Espurnik 

Aquí trobem una col·lecció d’activitats que s’ha realitzat a instituts amb Espurnik per 
que altres professors puguin aprofitar-ho i modificar-ho per utilitzar-les a les seves 
classes. Aquesta base de dades està en plena creació ja que fa molt poc temps que 
s’ha implantat. 

 

 

Figura 26: Exemple d'activitat de la base de dades d'Espurnik 
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3.3.3. Temes curs 2011/2012 

 

Mes Tema Personatge científic / artístic Habilitats socials 

Setembre Dia Mundial del cor Juan de la Cierva / Jaume Sisa 
 

Escoltar 
Iniciar i mantenir una conversa  
Presentar-se 

Octubre Dia Mundial de l’alimentació Christiane Nüsslein-Volthard /  
Pablo Picasso  

Demanar ajuda 
Disculpar-se 
Convèncer els altres 

Novembre Dia Mundial de ciència del servei de la 
pau i del desenvolupament 

Marie Curie / Joan Oliver Donar les gràcies  
Reconèixer els aspectes positius dels altres  
Ajudar als altres 

Desembre Dia Internacional de la muntanya Margaret Mead / Maria Callas Conèixer els propis sentiments 
Expressar sentiments 
Comprendre els sentiments dels altres 

Gener Neix Wolfgang Amadeus Mozart Linda B. Buck/ Miquel Barceló Dialogar amb la por 
Demanar permís 
Compartir 

Febrer Dia Mundial dels Aiguamolls Charles Darwin / Anna Pavlova Formular i respondre a una queixa  
Demostrar esportivitat després del joc 
Control de la ira, angoixa, ansietat, tristesa i depressió 

Març Dia Meteorològic Mundial Ignasi Barraquer / Antonio Vivaldi Resoldre la vergonya 
Pertànyer a un grup d’amics o no 
Defensar un amic 

Abril Dia Mundial de l’Esport Rita Levi-Montalcini / Charles Chaplin Respondre al fracàs 
Respondre a una acusació  
Afrontar les pressions del grup 
Saber dir no 

Maig Dia Mundial de les comunicacions Dorothy Crowfoot Hodgkin / 
Salvador Dalí 

Prendre decisions 
Discernir sobre la causa d’un problema 
Determinar les pròpies habilitats 

  



                                                                               Laura Domínguez Zacarias 

 L’atenció a la diversitat en l’àmbit de la informàtica 

 

29 

3.3.4. Temes curs 2012/2013 

 

Mes Tema Personatge científic / artístic Habilitats socials 

Setembre Dia europeu “La ciutat sense el meu cotxe” Gandhi / Pere Calders 
 

Autocontrol 
 

Octubre Setmana mundial de l’espai 
 

Joan Maragall / Josep Escobar, 
Gianni Rodari 

Escolta activa 
 

Novembre Dia Mundial de la infància 
 

Manuel de Falla/ Nazim Hikmet Ran, 
Anna Veiga 
 

Respondre a les crítiques o bromes 
 

Desembre Dia Internacional de la Solidaritat Humana 
 

Beethoven / Henri Matisse Compartir alguna cosa 
 

Gener Dia dels Animals 
 

Martin Luther King / Joan Brossa 
 

Saber canviar 
 

Febrer Dia Internacional de la llengua materna 
 

Nicolau Copèrnic / Frida Kahlo 
 

Arriscar-nos 
 

Març Dia Mundial dels drets dels consumidors 
 

Miquel Martí i Pol / Johann Sebastian Bach, 
Albert Einstein, Ferran Adrià 

Demanar permís 
 

Abril Sant Jordi dia del llibre 
 
 

Joan Miró / Hans Christian Andersen,  
Shakespeare, Montserrat Caballé 

Expressar afecte 
 

Maig Dia Internacional dels museus Isaac Albéniz / Ernesto Che Guevara, 
Leonardo Da Vinci 
 

Ajudar als altres 
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És important conèixer els temes que es tracten a cada curs ja que van relacionats amb 

les habilitats socials que volem potenciar als alumnes que participen en aquest 

projecte. 

 

 

3.4. Activitats en altres idiomes 
 

3.4.1. Subtítols als vídeos 

 
Els vídeos són una eina molt enriquidora pels alumnes. Aquells temes que són 

complicats d’explicar, a vegades es simplifiquen en un vídeo. En els darrers temps, 

s’han adaptat cada vegada més a trencar les barreres de l’idioma. Alguns reproductors 

online han inclòs els subtítols automàtics en diversos idiomes als seus vídeos. Els dos 

més coneguts són dotSUB i Youtube. 

 

 

 

Figura 27: Exemples de tema d'Espurnik: Dia mundial del cor 

Figura 28: Exemple de tema d'Espurnik 

Figura 29: Vídeo de dotSub subtitulat al romanès 
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Aquest tipus de vídeos poden funcionar per aquells alumnes nouvinguts que encara 
tenen problemes d’idioma. 

3.4.2. Hot Potatoes: Exercicis interactius en altres idiomes 

 
Alguns alumnes nouvinguts, no coneixen els idiomes oficials de Catalunya, però si 
tenen bon nivell d’altres idiomes com l’anglès. Per això podem utilitzar activitats en 
aquest idioma. 

Alguns instituts han utilitzat la plataforma Hot Potatoes per crear activitats en aquest 
idioma. L’aplicació permet crear activitats tipus test, de relacionar, mots encreuats, etc. 
d’una forma fàcil i ràpida, per això es poden utilitzar aquestes activitats. És un projecte 
desenvolupat per la Universitat de Victoria. 

Dins de la pròpia pàgina de Hot Potatoes trobem exercicis amb llicència de creative 
commons pel temari de matemàtiques, informàtica i tecnologia. 

 

  

Figura 30: Exemple de vídeo de Youtube amb subtítols 

Figura 31: Exemple d'activitat feta amb Hot Potatoes 
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3.5.   Alumnes amb altes capacitats 
 
Quan es parla d’atendre la diversitat, s’acostuma a pensar en alumnes que tenen un 
nivell acadèmic inferior als seus companys de classe. La realitat, però, és que a les 
aules també trobem alumnes que van més avançats que la resta i que necessiten 
activitats pel seu nivell. 
 
Existeixen pàgines webs que inclouen informació i activitats per aquests tipus 
d’alumnes, tot i que no hi ha cap guia sobre quin és el camí a seguir amb els alumnes 
amb altes capacitats. 
 
Al marc legal actual no especifica quin ha de ser el camí a seguir amb els alumnes 
d’alt nivell, cada institut segueix les seves pròpies indicacions, tot i això podem trobar 
informació a les pàgines del departament d’educació.  
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4. Resultats 

 
A l’institut del Barcelonès on estic fent les pràctiques, s’ha posat en funcionament el 
projecte Espurna dins de l’aula oberta, concretament la plataforma Espurnik, amb 
alumnes de 3r i 4t d’ESO.  

Ens trobem un Institut bastant gran, amb 5 línies d’ESO (de 1r a 3r d’ESO i 4 línies a 4t 
d’ESO). Tenen un 46 % d’alumnes immigrants i el nivell econòmic és baix. A l’aula 
oberta el percentatge d’alumnes estrangers augmenta fins arribar al 80 % de l’alumnat 
total. L’aula oberta té matricula viva (l’institut també) i és que poden anar entrant els 
alumnes durant tot el curs. 

Explicaré a continuació com s’ha implantat i analitzarem els resultats d’aquesta 
implantació 

4.1. Inici de la implantació 

 
La Universitat de Barcelona va presentar aquest projecte davant de professors de 
secundària que estiguessin interessats en treballar amb aquests tipus de plataforma. 
Des d’aquest institut els va semblar que Espurnik els aportava coses atractives pels 
alumnes. 

La facilitat d’ús, l’atractiu d’una plataforma 3D i versatilitat per adaptar-ho i crear 
elements sobre qualsevol temes són les característiques principals per les quals es va 
posar en funcionament Espurnik a l’institut. 

Durant el curs 2010/2011 l’Espurnik va estar en fase de proves a aquest institut de 
L’Hospitalet de Llobregat, comprovant si la seva utilització seria possible i la connexió 
suportava el seu funcionament. També va servir per que el professor que l’anava a 
portar a terme, aprengués a fer-lo funcionar. 

El present curs 2011/2012 ha estat el primer en que han implantat Espurnik 
completament. Principalment s'ha utilitzat per l’assignatura de socials, en temaris com 
els Aiguamolls (aprofitant que tenen a prop els de Molins de Rei, els van visitar en una 
bicicletada i a més van estudiar la guerra civil espanyola a partir d’aquest temari) o la 
colonització. A més, utilitzen la plataforma Blogger per difondre la informació. 

4.2.  Tipologia d’activitats 

 
La majoria de les activitats que es gestionen amb Espurnik a l’institut de L’Hospitalet 
de Llobregat, són per parelles, tant per facilitar la feina dels alumnes, com per la 
disponibilitat dels ordinadors. La majoria de les activitats que fan són treball 
cooperatiu, treballen en grup gran o en parelles. Una de les poques activitats que els 
alumnes d’aula oberta realitzen individualment són els exàmens. 

La principal forma que tenen de treballar amb Espurnik a aquest institut és en 
aprenentatge basat en projectes. A partir de petits projectes, com els Aiguamolls i la 
colonització, tracten temes de Ciències Socials. 

Una forma bastant habitual de treballar és que el tutor genera una base sobre la que 
els alumnes treballaran. Un exemple és la colonització, on els alumnes dissenyen i 
dibuixen un dels aliments que Europa va exportar del país colonitzat a sobre d’un 
mapa d’Àsia que ha creat el professor. 
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4.3. Projectes treballats 

4.3.1. La guerra civil 

 

Els alumnes van fer un treball sobre la guerra civil espanyola a partir de treballar els 
aiguamolls a Molins de Rei. Els estudiants aprofiten per estudiar els canvis que ha 
sofert el municipi durant aquests darrers anys. L’activitat es farà en parelles i cada 
parella haurà de dissenyar com era una part del municipi abans de la guerra civil 
espanyola (per exemple: l’estació de tren).  

Els alumnes utilitzen GoogleDocs per compartir una fitxa amb la seva parella, on 
posaran allò que trobin de la seva part del municipi.  

Dins d’Espurnik, els alumnes dissenyaran i dibuixaran el 3D d’aquella part del municipi 
que els toqui crear. 

4.3.2. La colonització dels països asiàtics 

 

Els alumnes treballaran per parelles. Cada parella tindrà assignats dos països (en 
algun cas, tres) amb els que treballaran a aquest projecte. Estudiaran la colonització 
dels països asiàtics per països europeus i les matèries primeres que tenen i les que 
van exportar cap a Europa. 

Hauran de dissenyar una fitxa per cada país que penjaran als Bloggers de cada 
alumne (serà la mateixa fitxa pels dos components del grup, però ho han de posar per 
separat), on s’inclourà el país, quin país europeu el va colonitzar, en quin segle i 
quines matèries primeres tenen. 

A l’Espurnik hauran de dibuixar i dissenyar el model 3D d’alguna de les matèries 
primeres que els europeus van exportar d’aquells països. Prèviament, el professor ha 
col·locat un mapamundi polític a Espurnik i cada parella d’alumnes ha de fer el seu 
model 3D a sobre del país que li toca. 

4.4. Opinió de l’alumnat 
 

Durant l’estada a l’institut es va poder observar l’aula oberta on s’està posant en 
funcionament i veure com treballaven els alumnes amb aquesta plataforma. També es 
va comentar el funcionament amb alguns alumnes de l’aula i es van poder extreure les 
següents conclusions: 
 

 La plataforma motiva l’alumnat: Tenen ganes de treballar-hi amb ella, de fer les 
activitats i que els projectes que té el professor preparat siguin utilitzant 
Espurnik. Quan un projecte d’aula incorpora activitats d’Espurnik prefereixen 
fer-les davant d’altres activitats. 
 

 Espurnik aporta beneficis als alumnes: Els alumnes consideren que amb la 
plataforma aprenen de una forma més visual, molt més atractiva i senzilla per 
ells. Aquests alumnes acostumen a rebutjar haver de llegir textos i aprendre de 
memòria informació, des d’aquesta plataforma poden aprendre mentre viatgen 
pel món virtual. 
 

 La plataforma permet construir fàcilment: Els alumnes destaquen la facilitat 
d’ús i construcció d’elements per poder fer activitats amb Espurnik. 
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Els alumnes han comentat que el que més els h agrada és passejar per la plataforma 
amb el seu avatar i construir nous edificis i elements per adaptar-los a la plataforma de 
l’institut. 

4.5. Problemes d’Espurnik 

               
Des de la Universitat Autònoma generen reunions per comprovar els problemes que 
van sorgint amb els seus projectes per tal de solucionar-los en edicions futures. El 
principal problema que s’han trobat a la majoria d’instituts que han anat a aquests tipus 
de projectes, és la limitació d’ample de banda que es troben als instituts. Un dels 
requisits per utilitzar Espurnik és tenir una bona connexió a Internet i moltes vegades 
es troben amb problemes per entrar o utilitzar Espurnik correctament. 

Concretament a l’institut del Barcelonès, es troben amb el problema que el WiFi que 
tenen, no tenen gaire ample de banda i a més, alguns alumnes roben la clau quan la 
canvien i utilitzen el WiFi del professorat pels seus mòbils (tot i que està prohibida la 
seva utilització en el recinte escolar). 

L’altre problema que es troba el professor a l’hora de donar classe, són les 
distraccions que provoca aquesta plataforma en els alumnes. És una plataforma molt 
atractiva pels estudiants i quan han de treballar amb altres treballs, moltes vegades 
entren a Espurnik. 
 

4.6. Futur d’Espurnik  
 
Des de la plataforma Espurnik del projecte Espurna, s’està posant en funcionament la 
versió 2.0 d’Espurnik, per poder utilitzar-la als centres educatius a partir del curs 
vinent. Actualment es troba en fase de proves dins la Universitat Autònoma de 
Barcelona amb alguns professors. 
 
A l’Institut, comenten que si no es millora la infraestructura d’ordinadors i de connexió 
WiFi de cara al curs vinent, no veuen possible l’adaptació d’aquesta nova versió 
d’Espurnik perquè no funcionaria correctament.  
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5. Conclusions 
 

Una vegada finalitzat el treball, he descobert molta informació que hi ha a la xarxa 
sobre atenció a la diversitat. La majoria d’aquestes pàgines estan molt centrades en 
només una tipologia d’atenció però no he trobat cap que englobés recursos per tota 
l’atenció a la diversitat. Considero que aquest fet fa que el propòsit principal del 
projecte s’hagi complert. 

Al fer el treball, m’he trobat alguns problemes, com la poca implicació del centre on 
s’han analitzat els resultats sobre Espurnik, ja que com no estaven obligats en 
participar, tampoc s’ha posat gaire interès i la informació s’ha hagut d’extreure 
d’observacions.  

Durant l’etapa de cerca d’informació, la part més complexa ha estat trobar recursos 
pels alumnes d’altes capacitats. Quan es cerca informació sobre l’atenció  a la 
diversitat, la majoria dels recursos van pensat en aquells alumnes que tenen 
problemes per seguir el ritme dels seus companys de classe i no en aquells alumnes 
amb alt rendiment acadèmic. 

Finalment, el treball ha englobat el màxim de recursos per atendre la diversitat amb els 
diversos tipus de problemes, tant per aquells alumnes que tenen un nivell inferior com 
per aquells que van més avançats. Els recursos s’han pensat per que es realitzin en 
una aula d’informàtica, per ser utilitzats en temaris curriculars de l’educació 
secundària.  

El futur del treball, està pensat en el fet que sóc informàtica i en ajudar al professorat. 
Personalment, crec que seria molt interessant pels professors de secundària i de 
batxillerat trobar una pàgina web que englobés tota la informació d’aquest projecte, 
així que estaria bé poder realitzar-la.  



                                                                               Laura Domínguez Zacarias 

 L’atenció a la diversitat en l’àmbit de la informàtica 

 

37 

6. Bibliografia   
 

1. Rodríguez Alonso, Rosa Ana (1998). La informática y la atención a la 
diversidad. Comunicación y pedagogía: Nuevas tecnologías y recursos 
didácticos. Núm. 150. [article de revista]. ISSN 1136-7733. 
 

2. Espanya. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Maig, d’Educació. Boletín oficial del 
Estado, 4 de Maig de 2006, núm.106. 

 
3. Catalunya. Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació. Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya. 16 de Juliol de 2009, núm. 5422. 
 

4. Catalunya. Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 5 d’Agost de 2010, núm. 5686. 

 
5. Catalunya. Document per a l’organització i el funcionament dels centres públics 

d’educació secundària. Departament d’Ensenyament. 16 de juny de 2011. 
 

6. Catalunya. Document per a l’organització i el funcionament dels centres de 
titularitat privada d’educació secundària. Departament d’Ensenyament. 16 de 
juny de 2011. 

 
7. Consejería de Educación y Universidades del Gobierno del Principado de 

Asturias (2010),  Medidas de atención a la diversidad.[article en línia] 
<http://web.educastur.princast.es/proyectos/mad/index.php/contenidos_public/d
etalle/1.html > [Consultat a: 23 d’Abril de 2012] 

 
8. González Gil, Francisca i  Calvo Álvarez, Mª Isabel. (2001),  Medidas de 

atención a la diversidad en primaria y secundaria. [article en línia]. 
<http://campus.usal.es/~inico/actividades/actasuruguay2001/2.pdf> [Consultat 
a: 23 d’Abril de 2012] 
 

9. OrientaRed (2012). Recursos para la atención a la diversidad. [article en línia].  
<http://www.orientared.com/atendiv.php> [Consultat a: 23 d’Abril de 2012] 
 

10. Departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya (2012). [article 
en línia]. <http://www.xtec.cat/recursos/tecinformacio> [Consultat a: 23 d’Abril 
de 2012]  

 
11. Cruz, Joan M. (2012). L'atenció a La Diversitat a L'ESO. [article en línia] 

<http://www.xtec.cat/~jcruz/recursos/c_diversitat.html>. [Consultat a: 20 de 
Maig de 2012]  

 
12. European Schoolnet. (2011). Safer Internet Day 2012 Kit for Schools. [article 

en línia]. <http://www.saferinternetday.org/web/guest/sidkit2012> [Consultat a: 
23 d’Abril de 2012]   

 
13. Sarría Stuart, Ángela. y Fernández Álvarez, Denis. (2006) La informática: 

una herramienta al servicio de la diversidad educativa. Revista electrònica 
“Conrado Benítez Garcia”. Núm. 7. [article de revista electrònica]. 
<http://conrado.revistas.rimed.cu/articulo/mostrar/la-inform-tica-una-
herramienta-al-servicio-de-la-diversidad-educativa> [Consultat a: 23 d’Abril de 
2012]  
 



                                                                               Laura Domínguez Zacarias 

 L’atenció a la diversitat en l’àmbit de la informàtica 

 

38 

14. Delgado Rojas, Agled. (2000). Atención a la diversidad. [article en línia]. 
<http://www.tecnoneet.org/docs/2000/I-62000.pdf> [Consultat a: 23 d’Abril de 
2012]   
 

15. Departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya. [article en 
línia]. <http://clic.xtec.cat/ca/index.htm> [Consultat a: 23 d’Abril de 2012]  

 
16. Lagares Roset, Jordi. (2012). Projecte Fressa. [article en línia]. 

<http://www.xtec.es/~jlagares/f2kesp.htm> [Consultat a: 23 d’Abril de 2012]  
 

17. Institut de Ciències de l'Educació de la UAB. Projecte Espurna [article en 
línia]. <http://www.espurna.cat/> [Consultat a: 23 d’Abril de 2012]. 
 

18. Fundació El Llindar. (2012). Fundació El Llindar. [article en línia]. 
<http://www.elllindar.org/>. [Consultat a: 20 de Maig de 2012]. 
 

19. Departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya.(2012). Espais 
de Benvinguda Educativa. [article en línia] 
<http://www20.gencat.cat/docs/Sala%20de%20Premsa/Documents/Arxius/educ
acio_premsa.notaPremsa.75.EBE1215778457482.pdf> [Consultat a: 20 de 
Maig de 2012]. 
 

20. Centre d’Educació Especial Josep Sol. (2012). Centre D'EE Josep Sol. 
[article en línia]. <http://www.xtec.cat/cee-josepsol/>. [Consultat a: 20 de Maig 
de 2012]. 
 

21. SoloProfes. (2012). Solo profes, comparte recursos. [article en línia]. 
<http://www.soloprofes.com/enlaces/enlaces.php?&tag=ejercicios> [Consultat 
a: 4 de Juny de 2012]. 

 
22. Parejo, Juan Carlos. (2008). Technology! making your life easier. [article en 

línia]. <http://www.petervaldivia.com/html/contents.html> [Consultat a: 4 de 
Juny de 2012]. 
 

23. Editorial Teide. (2012).  Editorial Teide: Informàtica 4 ESO - Ed. 2008. [article 
en línia]. <http://www.editorialteide.com/?8685> [Consultat a: 4 de Juny de 
2012]. 
 

24. HCMC: University of Victoria. (2011). Hot Potatoes From Half-Baked 
Software Inc. [article en línia]. <http://hotpot.uvic.ca/> [Consultat a: 4 de Juny 
de 2012]. 
 

25. Nuñez Olmo, Ángela. (2009). Altas Capacidades: desarrollando su potencial. 
[article en línia]. <http://www.altas-capacidades.org/>. [Consultat a: 4 de Juny 
de 2012]. 
 

26. La Vanguardia. (2010). Las administraciones plantean programas para 
estudiantes con mayor capacidad. [article en línia].  
<http://www.lavanguardia.com/ciudadanos/noticias/20100902/53993787975/las
-administraciones-plantean-programas-para-estudiantes-con-mayor-capacidad-
roca-universitat-autono.html>. [Consultat a: 4 de Juny de 2012]. 

 
 

 



                                                                               Laura Domínguez Zacarias 

 L’atenció a la diversitat en l’àmbit de la informàtica 

 

39 

27. Fundación Eroski. (2011). Programas para alumnos con alto rendimiento. 
[article en línia].  
<http://www.consumer.es/web/es/educacion/escolar/2011/10/09/203725.php>. 
[Consultat a: 4 de Juny de 2012]. 
 

28. Departament d'Ensenyament. (2012). Atenció a la diversitat - Alumnat amb 
altes capacitats. [PDF]. 
<http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php?file=docs/atenci%F3%20diversit
at/dee15.PDF%20> [Consultat a: 4 de Juny de 2012]. 
 


