
Treball de fi de màster

Títol: Proposta de millora de la participació de l'àrea de tecnologia en el 
projecte interdisciplinari PILE de 3r d'ESO.

 

Cognoms: Solé Castillo

Nom: Sandra 

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

Especialitat: Tecnologia TEC1

Director/a: Àgueda García Carrillo

Data de lectura:  29 de juny de 2016 



Index
Glossari........................................................................................................................................ 3
1. Introducció................................................................................................................................ 4

1.1. Objectius........................................................................................................................... 4
1.2. Context............................................................................................................................. 5

1.2.1. Entorn i centre..........................................................................................................5
1.2.2. Alumnat....................................................................................................................5
1.2.3. Professorat...............................................................................................................5
1.2.4. Tecnologia al centre..................................................................................................6

2. Projecte PILE............................................................................................................................ 7
2.1 Objectius del PILE.............................................................................................................7
2.2. Continguts del PILE..........................................................................................................7
2.3. Modalitats del PILE...........................................................................................................7
2.4. Requisits oficials a complir per demanar el PILE..............................................................8

3. Metodologia AICLE/CLIL..........................................................................................................9
4. Estudi de la situació actual del PILE al centre d'estudis.........................................................11

4.1. Metodologia utilitzada per a l'estudi................................................................................11
4.2. Origen de la situació.......................................................................................................11
4.3. Observació del treball de l'alumnat.................................................................................16

4.3.1 Alumnat de la USEE................................................................................................19
4.4. Problemes detectats a l'àrea de Tecnologia...................................................................19

4.4.1. Resultats de l'observació a l'alumnat......................................................................19
4.4.2. Resultats de l'enquesta a l'alumnat........................................................................20
4.4.3. Resultats de les entrevistes al professorat.............................................................26

4.5. Conclusions.................................................................................................................... 26
4.5.1. Punts forts de l'actual PILE.....................................................................................26
4.5.2. Punts febles de l'actual PILE..................................................................................27

5. Propostes per la millora de la participació de l'àrea de Tecnologia al PILE............................29
5.1. Enunciat modificat del treball PILE que fa referència als requeriments que ha de tenir la
pàgina web............................................................................................................................ 29
5.2. Materials de suport creats per millorar l'aprenentatge dels continguts de Tecnologia....31
5.3. Material nou creat per treballar l'ètica i l'ús de les llicències...........................................47
5.4. Disseny de protocol per detectar casos de frau o còpia de pàgines web d'anys anteriors
.............................................................................................................................................. 53
5.5. Disseny de programació i temporització de l'assignatura de Tecnologia al PILE............55
5.6. Avaluació de resultats.....................................................................................................58

6. Conclusions............................................................................................................................ 59
7. Bibliografia (referenciada en el text).......................................................................................60

Proposta de millora de la participació de l'àrea de tecnologia en el projecte interdisciplinari PILE de 3 r d'ESO          2



Glossari

ESO Educació Secundària Obligatòria
PILE Pla Integrat de Llengües Estrangeres
AICLE Aprenentatge integrat de contingut i llengua estrangera
CLIL Content and language integrated learning
USEE Unitats de Suport a l'Educació Especial. 
RCP Centre de Recursos 
SSTT Serveis territorials del Departament d'Ensenyament
CB Competències Bàsiques de l'ESO
CC Continguts clau
CCD Continguts clau de la competència digital
ICT  Tecnologies de la informació i la comunicació
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1. Introducció 

El Departament d'Ensenyament té com a objectiu l'èxit escolar de tot l'alumnat i estableix entre
els seus objectius prioritaris la millora en el domini i l'aprenentatge de l'anglès com a llengua
estrangera. El coneixement de l'anglès es considera un requisit imprescindible per a l'accés al
món laboral actual i perquè millora l'estratègia de l'alumnat per a l'aprenentatge al llarg de la
vida. 

Segons el Marc Europeu Comú de Referència, [1] al final de la formació obligatòria, l'ESO, s'ha
de donar un coneixement d'anglès de nivell B1 (Nivell llindar).

Nivell  B1  (nivell  llindar)  (Fig.1):  Pot  desenvolupar-se  amb èxit  en  la  majoria  de  situacions
quotidianes  i  descriure  experiències  i  desitjos,  així  com  expressar  la  seva  opinió  sobre
qüestions properes.[1]

El fet que dintre del marc d'un projecte lingüístic plurilingüe es faci el tractament integrat de les
llengües en els  centres educatius,  pot  ajudar  a  la  millora  de la  formació  de la  ciutadania,
facilitant  la  mobilitat  internacional,  ampliar  les  possibilitats  d'aprendre  a  aprendre  en
l'escolarització en etapes postobligatòries i també les competències professionalitzadores en
els estudis professionals i de règim especial.

En el marc de les accions vers el plurilingüisme eficient,  el Departament d'Ensenyament va
convocar la selecció de centres amb projectes que incidien favorablement en el  tractament
integral  de les llengües des de diferents accions de centre.  Aquests programes actualment
s'han quedat sense finançament, però en molts centres, com per exemple el que ens ocupa en
aquest treball, continuen realitzant projectes en el marc del Pla integrat de llengües estrangeres
per tal d'aconseguir les fites del Marc Europeu Comú.

En el centre de pràctiques en el qual centraré l'estudi realitzat va participar en el Pla integrat de
llengües  estrangeres  (PILE).  En  les  convocatòries  [2]  promogudes  pel  Departament
d'Ensenyament.  Un  cop  el  Departament  d'Ensenyament  va  retirar  les  convocatòries  de
projectes, en aquest institut s'ha mantingut els projectes PILE, com a treballs interdisciplinaris. 

En un inici, només participaven les assignatures d'Anglès i de Ciències Socials, però el curs
2014-2015  l'àrea  de  tecnologia  va  participar  per  primera  vegada  en  el  projecte  PILE
“ANALYSING  THE  WORLD”  de  3r  d'ESO  impulsat  per  les  àrees  d'anglès  i  socials.  La
incorporació  del  departament  de  tecnologia  a  aquest  projecte  va  ser  valorada  molt
positivament.

1.1. Objectius

Amb l'objectiu de continuar en la línia positiva de participació de l'àrea de Tecnologia en el
projecte PILE, el present curs 2015-2016, he realitzat l'estudi de la participació de l'assignatura
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en el projecte. Amb aquest estudi es pretén:

• Identificar els punts forts i febles de la intervenció de l'àrea de Tecnologia en el PILE.

• Elaborar  unes  propostes  de  millora  i  adequació  que  siguin  factibles  per  ser

implementades el curs vinent.

L'aportació de l'assignatura de Tecnologia al projecte se centra en la creació d'una pàgina web i
altres  documents  en  línia  de  treball  col·laboratiu,  integrant  continguts  de  l'assignatura  de
Ciències Socials i utilitzant com a llengua vehicular l'anglès. 

A partir  de  l'estudi  fet  s'han  detectat  mancances  importants,  tant  en  la  interiorització  dels
coneixements per part de l'alumnat com en els materials didàctics. 

1.2. Context

A continuació farem una breu contextualització d'on s'emmarquen les accions del projecte PILE.

1.2.1. Entorn i centre

L'institut està situat a una població relativament petita de la 3a corona de Barcelona. Es tracta
d'una població amb un entorn agradable, ven comunicat per carretera i transport públic i no és
una població conflictiva. Aquest institut és un centre d'ensenyament secundari adscrit a la xarxa
d'instituts públics del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

Tot i que l'institut està ubicat en una població relativament petita, és capaç d'oferir a l'alumnat
una  visió  àmplia  i  oberta  del  món,  fent  una  aposta  gran  per  l'aprenentatge  de  llengües
estrangeres, no només l'anglès, sinó que també el francès i l'alemany, proporcionant diverses
experiències educatives. Cal destacar també que el centre disposa d'una USEE, dels quals 3
alumnes participen en el projecte PILE d'una manera adaptada.

1.2.2. Alumnat

La majoria de l'alumnat que hi  ha a l'institut  és de la població o d'alguna de les rodalies i
principalment de classe mitjana. El percentatge d'alumnat nouvingut és baix, per aquest motiu
no disposen d'aula d'acollida i tampoc tenen un pla específic d'actuació. 

La distribució de l'alumnat de 3r d'ESO es fa en quatre grups (3r A, 3r B, 3r C i 3r D) amb una
ràtio d'uns 24-25 alumnes per classe distribuïts heterogèniament, com a particularitat si hem de
dir que els 3 alumnes de tercer de la USEE estan ubicats tots al mateix grup per organització
del centre, ja que són acompanyats per una Educadora Especial quan són a l'aula ordinària.

Pel que fa al nivell d'anglès de l'alumnat d'aquest present curs està bastant polaritzat, podríem
dir que el  60% té un nivell adequat per al curs i un 40% té un nivell per sota del qual seria
recomanable.

1.2.3. Professorat

Es tracta d'un claustre bastant  estable,  el  80% del seu professorat  té la plaça definitiva al
centre, això fa que la coordinació entre el professorat implicat en el projecte PILE sigui, curs
rere  curs,  millor  i  més  eficaç.  El  professorat  involucrat  activament  en  aquest  projecte  és
partidari  d'aquest  tipus de treballs  interdisciplinaris  i  de treball  col·laboratiu.  Podem dir  que
aquests projectes PILE que es fan a tots els cursos són impulsats directament per una part del
professorat i no per la directiva, que sí que els dóna suport.
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1.2.4. Tecnologia al centre

Per tal de poder portar a terme el projecte PILE és necessari de disposar d'eines TAC. En
aquest sentit, els recursos tecnològics del centre en principi són adequats. Tot l'alumnat des de
1r d'ESO adquireixen un ordinador portàtil,  herència del projecte 1x1, per tal de treballar al
centre  amb  la  plataforma  Moodle  a  través  de  WIFI.  També  destacar  que  totes  les  aules
disposen  d'un  ordinador  amb  projector  amb  connexió  a  internet.  Aquestes  eines  són
necessàries per poder treballar tant els continguts de Tecnologia com també l'ús de les eines
TAC per realitzar el treball col·laboratiu. Una altra cosa és com estigui l'estat d'aquests portàtils
i com funcioni la connexió a Internet.
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2. Projecte PILE

El Pla Integrat de Llengües Estrangeres (PILE) [2] és un projecte de centre emmarcat en el
projecte lingüístic plurilingüe. Té com a objectiu l'èxit escolar de tot l'alumnat i estableix entre
els seus objectius prioritaris la millora en el domini i l'aprenentatge de les llengües estrangeres,
ja  que  són  un  requisit  imprescindible  per  a  l'accés  al  món  laboral  i  perquè  milloren  les
estratègies de l'alumnat per a l'aprenentatge al llarg de la vida. En aquest cas, promou accions
interdisciplinàries i  transversals  que amplien el  temps d'exposició  de l'alumnat  a la  llengua
estrangera.  Vol  afavorir  les  actuacions  que  impliqui  l'ensenyament  i  l'aprenentatge  de
continguts  curriculars  en  la  llengua  estrangera,  en  aquest  cas  l'anglès,  en  una  àrea  no
lingüística del currículum i el desenvolupament de projectes plurilingües de qualitat en els quals
es faciliti l'ús de les llengües en contextos reals i significatius. Aquesta metodologia utilitzada
s'anomena Aprenentatge Integrat de Contingut i  Llengua Estrangera (AICLE) o Content and
language integrated learning (CLIL) en anglès. En el capítol 3 detallo una petita introducció
teòrica de la metodologia.

2.1 Objectius del PILE 

Els objectius del PILE als centres són:

• Impulsar el plurilingüisme de l'alumnat.

• Desenvolupar les competències lingüístiques, comunicatives, audiovisuals i 
multimèdia.

• Desenvolupar les competències professionalitzadores i d'emprenedoria per a 
l'aprenentatge al llarg de la vida i pel creixement personal.

• Incrementar el contacte de l'alumnat amb la llengua estrangera i ampliar-ne l'àmbit 
d'ús.

• Millorar la competència lingüística comunicativa de l'alumnat en llengua estrangera 
que li permeti interactuar eficaçment de manera autònoma.

• Promoure actuacions i experiències innovadores en els centres que augmentin la 
presència de la llengua estrangera en l'entorn educatiu de l'alumnat.

• Assegurar la continuïtat metodològica i la progressió dels continguts entre les 
diferents etapes educatives.

2.2. Continguts del PILE

• L'ensenyament i aprenentatge de continguts curriculars en llengües estrangeres 
(AICLE) en almenys una àrea no lingüística del currículum.

• Accions que incideixin en els aspectes metodològics i a la potenciació d'activitats 
complementàries i projectes que facilitin l'ús de les llengües en contextos reals i 
significatius.

2.3. Modalitats del PILE

• a1)  Primària:  ampliació  progressiva  de  l'horari  d'impartició  de  la  primera  llengua
estrangera.

• a2) Primària: introducció d'una segona llengua estrangera.
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• b)  ESO:  ensenyament  i  aprenentatge  de  tots  o  alguns  continguts  d'una  àrea  no
lingüística en llengua estrangera.

• c) CFFP, Ensenyaments d'Arts Plàstiques i Disseny, i Ensenyaments Esportius: ús de la
llengua  estrangera  en  la  impartició  d'algun  aspecte  del  currículum  (crèdit,  mòdul
professional, unitat formativa, resultat d'aprenentatge)

• d) Batxillerat:  ensenyament i  aprenentatge de continguts d'àrees no lingüístiques en
una llengua estrangera  fent  especial  incidència  en les  competències  de producció,
recepció i interacció amb la llengua estrangera i el seu valor per facilitat la mobilitat
internacional.

En aquest cas que ens ocupa, en tractar-se d'un institut de secundària, ens centrarem en la
modalitat de PILE b) ESO: ensenyament i aprenentatge de tots o alguns continguts d'una àrea
no lingüística en llengua estrangera. En concret, en el projecte PILE que ens ocupa es treballen
els  continguts curriculars  de les àrees de Ciències Socials,  Tecnologia  i  en menor  mesura
Matemàtiques utilitzant l'anglès com a llengua vehicular.

2.4. Requisits oficials a complir per demanar el PILE

Per  tal  de  poder  participar  en  la  convocatòria  oficial  promoguda  pel  Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, els centres participants havien de complir  o
tenir uns requisits o característiques concretes. El PILE havia d'estar:

• Emmarcat dins del Projecte Lingüístic Plurilingüe de centre.

• Aprovat pel claustre i pel consell escolar.

• Durada de dos cursos escolars amb consolidació al centre de les bones pràctiques
assolides.

• S'ha de contemplar en el Pla de Formació de Centre.

• El professorat de les àrees no lingüístiques ha de tenir un nivell B2 acreditat.

• L'equip directiu:

• Garantir la continuïtat del projecte.

• Facilitar l'assistència a les activitats de formació al professorat que implementa el
projecte.

• Facilitar que el professorat implicat en el desenvolupament del projecte disposi
d'una hora setmanal per a la coordinació dins l'horari de permanència al centre.

• Avaluar la  millora  que ha suposat  el  Pla  i  incorporar  el  projecte  educatiu  i  al
projecte curricular del centre els aspectes que es decideixi consolidar.

En aquest sentit, en el moment de la sol·licitud de la convocatòria el centre complia amb tots els
requisits. Actualment, ja no existeix la convocatòria, però al centre es continuen realitzant a
cada  curs  projectes  PILE,  encara  que,  molts  dels  professors  responsables  no  tinguin
l'acreditació del nivell B2 en anglès.
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3. Metodologia AICLE/CLIL

A partir de la dècada dels 90, la globalització, la internacionalitat i la necessitat de comunicació
en el nou món global necessitava una millora en l'aprenentatge de llengües estrangeres. Això
lligat  al  fet  que  les  hores  assignades  a  l'ensenyament  de  llengua  estrangers  dintre  del
currículum eren insuficients per produir un nivell satisfactori va fer idear noves metodologies per
millorar el nivell de llengua estrangera.

Hi ha autors molt importants que tracten el tema de l'educació a través d'AICLE, però l'autora
més important que tracta la metodologia és Do Coyle1.

Una definició de CLIL [3]:

Content an Language Integrated Learning (CLIL) ia a dual-focused educational approach in
which  an  additional  language is  used  for  the  learning  and  teaching  of  both  content  and
language. That is, in the teaching and learning process, there is a focus not only on content,
and not only on language.

 (Coyle, Hood, Marsh, 2010) 

El  terme  AICLE/CLIL va  ser  adoptat  el  1994  per  D.  Marsh2.  Aquest  mètode  consisteix  en
l'ensenyament  de  qualsevol  matèria  no  lingüística,  o  part  d'ella,  utilitzant  com  a  llengua
vehicular un idioma estranger amb un doble objectiu:

• L'aprenentatge dels continguts de la matèria.

• L'aprenentatge i millora de l'ús de la llengua estrangera.

La llengua s'aprèn en un context real i significatiu que afavoreix l'aprenentatge i la motivació per
aprendre,  cosa molt  difícil  d'assolir  en una classe de llengua,  aconseguint  així  camins per
construir un coneixement integrat. Es fonamenta en una major qualitat i quantitat de l'exposició
de l'alumnat al nou idioma.

La metodologia AICLE es pot aplicar a diferents nivells:

• De manera exclusiva,  és el  model d'immersió lingüística.  Totes les assignatures no
lingüístiques s'imparteixen en llengua estrangera.

• De manera  extensiva,  molt  del  contingut  curricular  es  dóna en llengua estrangera,
incidint en un alt nivell tant en continguts de la matèria no lingüística com en l'ús de la
llengua estrangera. Exigeix una gran coordinació entre el professorat de les diferents
matèries.

• De manera parcial, el temari impartit en llengua estrangera és concret i limitat pel que
fa a currículum o a mòduls interdisciplinaris. A més, s'utilitza amb freqüència el canvi
entre els dos llenguatges amb la intenció de reforçar els conceptes.

Per poder portar a terme l'ús de la metodologia AICLE cal que el nivell  d'aprenentatge i de
coneixement de la llengua estrangera estigui al nivell adequat corresponent, cosa que moltes
vegades en el nostre sistema educatiu es creen divergències de currículum. En el moment que
tenim una base adequada de coneixement de llengua estrangera, existeix la necessitat per part
de l'alumnat de construir nou coneixement de llengua estrangera per tal d'assolir el contingut de
l'àrea no lingüística. 

1 Do Coyle, és Professora d'Innovació a 'ensenyament a diverses Universitats de UK, experta internacional en CLIL i
assessora de diferents organismes internacionals d'educació bilingüe i de llenguatges moderns. 

2 D. Marsh, professor a la universitat de Finlànda, expert en AICLE, autor de nombrosos llibres i articles.
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Do Coyle proposa un marc teòric per AICLE: El marc de treball de les 4Cs (4C Framework).
(Fig. 2) Aquest marc integra quatre components bàsics contextualitzats, on els continguts a
desenvolupar, la llengua a aprendre, les actituds a treballar i els aspectes cognitius es fonen en
un tot. (Coyle, 2006, p.14) [4] 

Per a aconseguir la plena integració de continguts i llengua en un context específic, reconeix la
simbiosi que existeix entre aquests elements a través de:

• La progressió en els coneixements, habilitats i comprensió dels continguts.

• L'assoliment  del  pensament  cognitiu  associat  per  tal  d'assolir  els  continguts,
procediments i habilitats per mitjà de la llengua.

• La interacció amb el context comunicatiu.

• El desenvolupament dels coneixements i habilitats del llenguatge.

• L'adquisició d'una  consciència  intercultural  que  afavoreix  la  ciutadania  global  i  la
formació de la pròpia identitat.

El Departament d'Educació va adoptar el model de Coyle com a base metodològica per a la
implementació d'AICLE a Catalunya i per a la formació del professorat en aquest mètode.
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4. Estudi de la situació actual del PILE al centre d'estudis

El PILE al centre fa anys que es porta a terme. Ja en el seu dia l'institut es va presentar a la
convocatòria oficial que va promoure la Generalitat per participar en el PILE. La coordinadora
del projecte i algun professor més van realitzar els 2 anys de formació que feia la Generalitat de
Catalunya a través dels seus serveis territorials (SSTT). Cada SSTT feia els seus seminaris i
compartien les experiències que portaven a terme en els centres. 

Cal destacar que, encara que aquestes convocatòries de la Generalitat van desaparèixer, al
centre no només es fa un projecte PILE, sinó que cada curs té el seu projecte PILE, implicant
diferents àrees o matèries segons el curs.
 
El nostre objecte d'estudi és el projecte PILE de 3r d'ESO, es tracta d'un projecte col·laboratiu
interdisciplinari on intervenen les assignatures d'Anglès, Ciències Socials, Tecnologia i aquest
any, amb una incorporació parcial i molt tangencial, l'assignatura de Matemàtiques. 

El nivell d'aplicació de la metodologia AICLE seria d'una manera parcial. El temari impartit en
llengua  estrangera  és  concret  i  limitat.  Es  tracta  d'un  projecte  interdisciplinari  amb  uns
continguts curriculars concrets de cada matèria. A més, s'utilitza amb freqüència el canvi entre
els dos llenguatges, el natiu i el vehicular, amb la intenció de reforçar els conceptes i d'atendre
a  la  diversitat  que  existeix  aquest  any  amb  els  diferents  nivells  d'anglès  que  hi  ha  entre
l'alumnat. 

4.1. Metodologia utilitzada per a l'estudi

La metodologia utilitzada per a analitzar quins són els punts forts i els punts febles del PILE de
3r d'ESO s'ha basat en quatre eines:

• Observació directa: Observació de la dinàmica del projecte en el transcurs de les
dues setmanes en el que es posa en pràctica. Realitzant el seguiment a tots els grups
de 3r d'ESO, però principalment centrant-me en 3r B per veure un procés complet en
totes les assignatures i sobretot en les hores de Tecnologia.

• Enquestes a l'alumnat: Realització d'una enquesta a l'alumnat un cop ha acabat el
PILE per tal d'aprofundir i ratificar les observacions. [Consultable a ANNEX]

• Utilització de full  de càlcul com a eina per extreure els resultats numèrics de les
enquestes realitzades.

• Entrevistes al professorat involucrat en el PILE.  [Consultable a ANNEX]

Amb l'anàlisi de tots aquests factors s'han arribat a les conclusions i les propostes de millora
que desenvoluparé més endavant.

4.2. Origen de la situació

Com ja hem comentat, la incorporació de l'àrea de Tecnologia al projecte PILE de 3r d'ESO es
va produir en el curs 2014-2015. Així doncs, es va buscar de quina manera podrien treballar
continguts de Tecnologia dintre del PILE i van arribar a l'acord de treballar la creació i disseny
d'una pàgina web basant-se en el currículum vigent d'aquell curs. [5]
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LES COMUNICACIONS

• Anàlisi  de  les  comunicacions  amb  fil  i  sense  fil:  telefonia,  ràdio,  sistemes  de
posicionament global, ordinador i televisió. Reflexió sobre el seu ús responsable.

• Creació  i  edició  de  continguts  multimèdia  per  a  la  publicació  de  treballs
individuals i de grup a Internet.

• Exposició oral de treballs individuals i de grup utilitzant l'ordinador com a mitjà
de comunicació en un espai real o virtual.

Aquest any però, amb l'aplicació de la nova Llei LOMCE [6], hi ha hagut petits canvis en els
continguts curriculars. S'han distribuït d'una manera diferent dintre del currículum, però encara
es poden treballar  els  mateixos continguts.  A part  en el  llibre  de text [7]  de referència  de
l'assignatura de Tecnologia, basat en la nova llei, hi ha una unitat didàctica (UD) dedicada a
creació de pàgines web. 

Així  doncs podríem trobar continguts del  currículum  [6] que corresponen a l'aplicació en el
PILE:

Les comunicacions (CC17, CC20, CC25)

• Comunicacions amb fil i sense: telefonia, ràdio, televisió,  ordinadors i sistemes de

posicionament global.

• Comunicacions analògiques i digitals.

• Xarxes de comunicació de dades: tipologia i protocols.

• L'electrònica i l'evolució de les comunicacions.

El procés tecnològic (CC17, CC19, CC24, CC25) 

• Planificació completa del procés tecnològic.

• Càlcul de costos mitjançant fulls de càlcul.

• Disseny de proves per avaluar el producte tecnològic realitzat.

• Pla de comercialització del producte tecnològic realitzat.

• Valoració de la sostenibilitat del producte tecnològic realitzat.

• Presentació final del projecte fent ús d'eines multimèdia i programari específic:

simuladors,  material  interactiu,  programari  de  disseny  assistit  per  ordinador
(DAO).

Taula 1: Continguts curriculars i CC associats

A part dels continguts curriculars treballats, també es treballen unes Competències Bàsiques
d'ESO (CB) (Fig. 3) [8], unes competències pròpies de la matèria, les competències bàsiques
de l'àmbit cientificotecnològic [9] i en l'àmbit digital[10], transversal a totes les matèries.
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A l'ESO s'identifiquen dos grups de competències bàsiques,  les competències transversals,
aquelles que són la base del desenvolupament personal i la construcció del coneixement, aquí
s'inclouen  les  comunicatives,  les  metodològiques  i  les  personals,  i  després  hi  ha  les
competències específiques centrades a conviure i habitar el món.

Aquestes CB són:

 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
És la capacitat de saber comunicar oralment (conversar, escoltar i expressar-se), per escrit i
amb els llenguatges audiovisuals, fent servir les tecnologies de la comunicació, amb la gestió
de la diversitat de llengües, amb l'ús de diferents suports i tipus de textos i amb adequació a les
diferents funcions.

2. Competència artística i cultural
És  el  coneixement,  comprensió  i  valoració  crítica  de  diferents  manifestacions  culturals  i
artístiques, tradicionals o no, que s'utilitzen com a font d'enriquiment i gaudi i es consideren
com a  part  del  patrimoni  de  cada  cultura.  També inclou  la  capacitat  de crear  produccions
artístiques pròpies o expressar continguts a través de diferents mitjans artístics.

3. Tractament de la informació i competència digital
Es tracta de la cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació, amb l'ús de
tècniques  i  estratègies  diverses  segons  la  font  i  els  suports  que  s'utilitzin  (oral,  escrit,
audiovisual,  digital)  amb una  actitud  crítica  i  reflexiva.  Requereix  el  domini  de  llenguatges
específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor).

4. Competència matemàtica
És  l'habilitat  per  comprendre,  utilitzar  i  relacionar  els  nombres,  les  informacions  i  que  es
presenten en forma numèrica  i  els  aspectes espacials  de  la  realitat.  Inclou les  operacions
bàsiques,  els  símbols  i  les  formes  d'expressió  i  de  raonament  matemàtic,  problemes  i
situacions relacionats amb la vida quotidiana, el coneixement científic i el món laboral i social.

5. Competència d'aprendre a aprendre
És l'habilitat per conduir el propi aprenentatge i ésser capaç de continuar aprenent cada vegada
de manera més eficaç i autònoma d'acord amb els propis objectius i necessitats.

6. Competència d'autonomia i iniciativa personal
És  l'adquisició  de  la  consciència  i  l'aplicació  d'un  conjunt  de  valors  i  actituds  personals
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interrelacionades,  com  la  responsabilitat,  la  perseverança,  el  coneixement  de  si  mateix  i
l'autoestima,  la creativitat,  l'autocrítica,  el  control  emocional,  la  capacitat  d'elegir, d'imaginar
projectes i portar endavant les accions, d'aprendre de les errades i d'assumir riscos.

7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
Mobilització  de  sabers  que  han  de  permetre  a  l'alumnat  comprendre  les  relacions  que
s'estableixen entre les societats i el seu entorn i fer un ús responsable dels recursos naturals,
tenir cura del medi ambient, fer un consum racional i responsable i protegir la salut individual i
col·lectiva  com  a  elements  clau  de  la  qualitat  de  vida  de  les  persones.  Inclou  també  el
desenvolupament i l'aplicació del pensament cientificotècnic per interpretar la informació, predir
i prendre decisions.

8. Competència social i ciutadana
Capacitat per comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la convivència i els conflictes
emprant  el  judici  ètic  que  es  basa  en  els  valors   pràctiques  democràtiques  i  exercir  la
ciutadania, actuant amb criteri  propi, contribuint a la construcció de la pau i la democràcia i
mantenint  una actitud constructiva,  solidària  i  responsable  davant  el  compliment  de drets  i
obligacions cívics.

Podem dir que amb el projecte PILE es treballen totes les CB, unes treballades més en unes
matèries que en altres, però podríem dir que es treballen totes. 

Pel que fa a les competències en l'àmbit cientificotecnològic s'agrupen en quatre dimensions:
indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana; objectes i sistemes tecnològics de la
vida quotidiana; medi ambient; i salut. 

Per  aquest  àmbit  cientificotecnològic  s'han  establert  trenta  continguts  clau  (CC)  que  es
distribueixen en funció de la seva relació amb cada competència.

A l'àrea de Tecnologia clarament li correspon la dimensió d'objectes i sistemes tecnològics de la
vida quotidiana. 

Amb la participació de l'assignatura de Tecnologia al projecte PILE podem dir que treballem les
competències cientificotecnològiques següents amb els CC associats a les competències i als
continguts curriculars indicats abans (Taula 1):

COMPETÈNCIES ÀMBIT
CIENTIFICOTÈCNIC TREBALLATS AL PILE

CC TREBALLATS AL PILE

Competència 7. Utilitzar objectes tecnològics 
de la vida quotidiana amb el coneixement 
bàsic del seu funcionament, manteniment i 
accions a fer per minimitzar els riscos en la 
manipulació i en l'impacte mediambiental.

CC17. Objectes tecnològics de la vida 
quotidiana.

CC24. Disseny i construcció d'objectes 
tecnològics.

CC25. Aparells i sistemes d'informació i 
comunicació.

Competència 9. Dissenyar i construir 
objectes tecnològics senzills que resolguin un 
problema i avaluar-ne la idoneïtat del resultat.

CC17. Objectes tecnològics de la vida 
quotidiana.

CC24. Disseny i construcció d'objectes 
tecnològics.

CC25. Aparells i sistemes d'informació i 
comunicació.

Taula 2: Competències de l'àmbit cientificotecnològic i CC treballats al PILE

Pel  que  fa  a  les  competències  de  l'àmbit  digital  podem  dir  que  treballem  les  següents
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competències amb els corresponents continguts clau de la competència digital (CCD): 

COMPETÈNCIES ÀMBIT DIGITAL TREBALLADES AL PILE CCD TREBALLATS
AL PILE

Competència 2. Utilitzar les aplicacions d'edició de textos, 
presentacions multimèdia i tractament de dades numèriques per a la 
producció de documents digitals.

9,15,24

Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital 
adequada per al treball a realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans
digitals.

12,13,15

Competència 5. Construir nou coneixement personal mitjançant 
estratègies de tractament de la informació amb el suport d'aplicacions 
digitals.

9,12,13,15,16,24

Competència 7. Participar en entorns de comunicació interpersonal i 
publicacions virtuals per compartir informació.

9,15,16,22,24

Competència 8. Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns 
virtuals de treball col·laboratiu.

9,15,22,24

Competència 11. Actuar de forma crítica i responsable en l'ús de les 
TIC, tot considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat 
i d'identitat digital.

9,12,13,15,22,24

CCD 

 9. Eines d'edició de documents de text, presentacions i dades numèriques.
12. Cercadors: tipus de cerca i planificació.
13. Fonts d'informació digital: selecció i valoració.
15. Ètica i legalitat en l'ús de programes, comunicacions, etc.
16. Tractament de la informació.
22. Entorns de treball i aprenentatge col·laboratiu.
24. Aprenentatge permanent 

Taula 3: Competències de l'àmbit digital i CCD treballats al PILE

També veiem que, segons la publicació Orientacions per al desplegament del currículum de
Tecnologies a  l'ESO [11],  treballant  els  continguts del  bloc de Comunicació  al  PILE també
estem treballant els següents objectius de la matèria:

Curs Bloc de contingut
Relació amb els objectius
de la matèria relacionats

amb el PILE

Tercer Comunicació (1) (3) (7) 

Taula 4: Relació entre els objectius de la matèria treballats al PILE i els blocs de contingut de cada curs
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Objectius de la matèria

1. Concebre la tecnologia com un conjunt de coneixements operatius de diferents àrees del
coneixement destinats a cobrir  determinades necessitats de les persones individualment o
col·lectiva.

3.  Analitzar  materials,  objectes  i  sistemes  tècnics  per  comprendre  el  seu  funcionament,
conèixer els seus elements i les funcions que realitzen, aprendre la millor forma d’utilitzar-los i
controlar-los, entendre les raons que condicionen el seu disseny i construcció.

7. Utilitzar els diferents recursos que ens ofereixen les TIC i Internet com a eines de treball
habitual, així com gestionar, de forma correcta i amb seguretat, la informació, els sistemes
operatius i els programes informàtics adients per a la resolució d’un problema concret o per a
la representació i disseny d’objectes o processos.

Taula 5: Objectius de Tecnologia relacionats amb el PILE

4.3. Observació del treball de l'alumnat

El projecte PILE de 3r d'ESO del curs 2015-2016 s'ha portat a terme a principis del 3r Trimestre
durant dues setmanes, del 4 al 18 d'abril de 2016. 

El funcionament o dinàmica del PILE es porta a terme dintre dels horaris de cada assignatura
involucrada en el projecte, és a dir, l'horari de l'alumnat no es veu modificat, l'única diferencia,
és que a les hores de l'horari on s'imparteixen les assignatures implicades al projecte PILE
realitzen el projecte treballant els continguts en els grups assignats. La resta d'hores d'altres
matèries continuen igual com durant tot el curs. Així doncs, podem dir que el projecte PILE té
una equivalència de 26 hores presencials a l'aula.

Aquesta metodologia fa que tingui una certa afectació a la resta de matèries no involucrades en
el PILE com són l'adequació durant dues setmanes dels grups de desdoblaments als grups
PILE.  L'assignatura  de  Tecnologia  comparteix  hora  de  desdoblament  amb  l'assignatura  de
Biologia  que  no  participa  en  el  PILE.  Durant  aquestes  dues  setmanes  els  desdoblaments
habituals realitzats per ordre alfabètic queda alterat, ja que es fa per grups de PILE, en aquest
sentit l'assignatura de Biologia ha de fer un “esforç” d'adaptació. Una altra petició que es fa a la
resta de matèries és que durant aquestes dues setmanes limitin la feina i evitin posar exàmens,
com és una petició i no una prohibició doncs poden col·laborar o no.

El treball de 3r d'ESO es titula “ANALYSING THE WORLD” i es basa en l'estudi de la diversitat
geoeconòmica, geohitòrica, geopolítica i geocultural de diferents zones del món, agrupades per
països o zones del món que comparteixen característiques comunes i que els hi donen un
caràcter o fisonomia homogènia. Podem dir que la base del treball pertany a l'àrea de Ciències
Socials, la llengua vehicular que utilitza és l'anglès principalment i el català en segons quins
casos i  la  presentació es realitza en format web que seria on intervé l'àrea de Tecnologia.
L'àrea de Matemàtiques ha intervingut en la realització de gràfics d'una manera parcial. 

El PILE té uns objectius i competències generals que s'han d'assolir i després cada àrea o
matèria té uns objectius específics que s'han de portar a terme.

L'organització i funcionament del projecte es basa en el treball col·laboratiu per grups. Dintre de
cada  grup  classe  s'organitzen  grups  heterogenis  cooperatius  d'experts  de  4  persones.  La
distribució  de l'alumnat  en els  grups és realitzada pel  professorat,  la  coordinadora PILE  i
responsable de llengua anglesa, i el professor de l'àrea de Ciències Socials, principalment. Els
docents de les altres matèries no intervenen tant en la formació de grups. 

Així doncs, el primer criteri que utilitzen per a la formació de grups és l'anglès, posen un expert
en la llengua anglesa o vehicular a cada grup, a partir d'aquí es van repartint l'alumnat per
especialistes en Ciències Socials, Tecnologia, etc. 
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Cal remarcar que en la formació dels grups també es té en compte l'atenció a la diversitat.
Alguns dels  grups creats,  en comptes de  ser  de 4  són de 5 persones.  Aquesta cinquena
persona  té  unes  condicions  especials,  ja  siguin  persones  de  la  USEE,  o  persones  que
necessiten una atenció especial o tenen algun problema d'aprenentatge. 

OBSERVACIÓ DE LA DINÀMICA

El procés de funcionament del projecte s'ha dividit en fases:

Fase prèvia:

Una classe abans de començar el projecte PILE, a l'assignatura de Socials preparen les dades
dels índexs econòmics, socials i culturals que hauran d'analitzar. Per parelles omplen, de bases
de dades fiables que recomana el professor, una taula d'un full de càlcul d'on extrauran les
dades a analitzar. Aquesta base de dades és comuna per a tots els grups de totes les classes,
es tracta d'un document de Google Drive compartit per a tots.

Fase d'inici:

Ja dintre de les setmanes PILE, a la primera classe que toqui treballar el PILE, es comuniquen
els grups de treball  i es fa una presentació dels objectius, els continguts que han de treballar
en el projecte i com serà l'avaluació.    

Els objectius del PILE “ANALYSING THE WORLD”:

• Realitzar un projecte de grup sobre les característiques geopolítiques, geoeconòmiques
i geoculturals d'un bloc de països utilitzant l'anglès i el català.

• Millorar el nivell d'anglès dels estudiants

• Millorar  les  habilitats  en  tecnologies  de  la  informació  i  la  comunicació  (ICT)  dels
estudiants. 

Els continguts: 

• Escriure  un informe sobre cada  grup  de països  en un document  compartit  amb el
professorat. En aquest cas GoogleDocs. 

• Crear i dissenyar una pàgina web que servirà de plataforma de presentació oral on s'ha
d'incloure els resultats de la vostra recerca. En aquest cas s'utilitza Google Sites.

• Preparar una activitat de Role Play per discutir dels principals problemes del món.

El sistema d'avaluació:

• Treball individual i en grup a classe 20% (Seguiment diari i del treball realitzat).

• Informe escrit 20% (El contingut del treball)

• Pàgina web 30% (Disseny de la pàgina web)

• Presentació Oral 25% (Presentació al final de les dues setmanes, on tothom ha de  
parlar en anglès).

• Examen d'elecció múltiple 5% (Petita prova dels continguts de Ciències Socials).
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Un cop s'ha explicat els apartats del PILE i com es portarà a terme l'avaluació, ja per grups han
de consensuar dintre del grup de treball  i  també dintre del grup classe quina distribució de
grups de països treballarà cada grup de PILE. 

Els grups de països són els següents:

• Developed Countries

• Sub-Saharan Countries

• South African Countries

• Latin American Countries

• South Asia Countries

• Arab Islamic Countries

A l'ANNEX hi ha els diferents enunciats/ guions dels diferents grups de països a treballar. En
aquests enunciats s'hi reflecteixen els objectius, els continguts i els criteris d'avaluació indicats
anteriorment.

Concretament pel que fa a l'apartat de disseny d'una pàgina web hi ha la següent informació:

• Metodologia: Hi ha d'haver equilibri entre la quantitat d'imatges i text.

• Les  imatges  sempre  han  d'incloure  la  font  d'on  han  sigut  obtingudes.  (No  es  pot
referenciar Google, s'ha d'especificar la font.)

• Les imatges necessiten sempre una nota de peu.

Després de realitzat la distribució dels grups de països els donen les pautes d'organització del
treball en grup per tal de facilitar la tasca organitzativa dels grups.

Els  fan  fer  adjudicacions  de  Rols  i  responsabilitats  individuals,  on  han  d'agafar  cadascú
individualment la responsabilitat d'encarregar-se d'uns apartats concrets i després de coordinar
àrees en les quals cada alumne se sent més fort, com ara l'especialista d'anglès encarregar-se
de la correcció, per exemple.

Es  tracta  de  fer  un  treball  cooperatiu  on  la  interdependència  positiva  i  la  responsabilitat
individual juguen un paper molt important.

També durant  aquesta fase,  aprofito  per  a  realitzar  les  entrevistes al  professorat  [ANNEX]
responsable de cada matèria participant en el PILE.

Fase de desenvolupament:

Aquesta fase transcorre durant les dues setmanes que té de durada el projecte. L'alumnat va
realitzant  tots  els  punts  del  treball  i  va  consultant  tots  els  dubtes  que  els  va  sorgint  al
professorat que esta amb ells. A l'àrea de Tecnologia en concret a l'inici de cada sessió els
donen una petita presentació/explicació teòrica de com anar implementant la pàgina web, per
dur a terme tots els requisits que ha de complir la pàgina.

En aquesta fase, en finalitzar cada sessió, cada docent fa una valoració individual i de grup de
les tasques realitzades, actituds, organització del treball, etc. No s'examina tant el contingut de
les feines realitzades, sinó els procediments, les actituds i els progressos.
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En aquesta fase, el paper del professorat passa a tenir cada cop més, un paper més passiu,
fent la funció de guia i de resolució de dubtes. 

Fase final o d'avaluació:

En aquesta última fase, cada grup realitza la presentació oral explicant els diferents punts del
treball remarcant aquelles característiques més importants de cada grup de països.  Com a
eina de suport estan obligats a utilitzar la pàgina web dissenyada. Altres anys preparaven una
presentació de diapositives, però és afegir més feina i es prefereix que l'esforç sigui  per al
disseny de la pàgina web.

Un altre requisit  a l'hora de fer la presentació és que han d'utilitzar l'anglès principalment com a
llengua vehicular, tot i que, sobretot alguns alumnes, poden utilitzar també el català. El que sí
que està exigit és que tot l'alumnat ha de realitzar una part de la presentació en anglès.

Després de les exposicions orals, ja en hores fora de PILE i a l'assignatura de Ciències Socials,
es realitza el debat Role Play i l'examen d'elecció múltiple.

Per últim, després de la finalització del projecte, és quan porto a terme l'enquesta a l'alumnat
[ANNEX] per tal d'estudiar i reforçar totes les observacions realitzades fins al moment. 

4.3.1 Alumnat de la USEE

Aquest  any  hi  ha 3  alumnes de la  USEE en un dels  grups  de  3r  d'ESO.  Aquest  alumnat
participa en les assignatures de Ciències Socials  i  Tecnologia  dintre  de l'aula  ordinària,  en
canvi, no participa en l'hora d'anglès. 

Així  doncs,  la  integració  d'aquest  alumnat  al  PILE es  realitza  ficant-los  en  un  grup de 4 i
assignant-los un dels punts del treball de més baixa responsabilitat. Concretament treballen el
punt de buscar paisatges dels països que els hi ha tocat, ho han d'introduir a la pàgina web i
després realitzar una part de l'exposició. Treballen els continguts de Socials i de Tecnologia
d'una manera adaptada a les seves necessitats. 

Crec que és una bona manera de treballar l'atenció a la diversitat d'aquesta tipologia d'alumnat,
fas que participin d'una manera activa, encara que la llengua vehicular del projecte no sigui part
del seu currículum. 

En aquest sentit, el benefici més important que aporta la participació en el PILE és la implicació.
Els fan partícips de la majoria dels beneficis que aporta el treball col·laboratiu interdisciplinari,
milloren les seves habilitats socials, l'autoestima i l'autonomia. 

4.4. Problemes detectats a l'àrea de Tecnologia

Després de realitzar i analitzar totes les observacions, enquestes i entrevistes em centraré a
destacar quines problemàtiques he observat de la participació de l'àrea de Tecnologia en el
PILE.

4.4.1. Resultats de l'observació a l'alumnat

De les observacions portades a terme, podem extreure diferents problemàtiques o punts a
millorar. 

De l'observació de la fase prèvia, on es presenta l'enunciat del treball a l'alumnat (ANNEX), en
l'apartat b) de l'enunciat, on fa referència al disseny de la pàgina web, podem llegir que la web
ha de ser equilibrada entre imatges i  text,  que les imatges han de ser referenciades i que
necessiten sempre una nota de peu. En aquest enunciat no queda reflectit ni especificat els
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ítems  o  requeriments  que  ha  de  complir  o  tenir  la  pàgina  web  per  ser  avaluada
satisfactòriament. Aquests criteris especificats per la responsable de l'àrea de Tecnologia són: 

• Crear el web amb Google Sites i compartir-lo.

• Ha de contenir documents elaborats amb Drive (presentació, gràfics...).

• Crear pàgines i subpàgines per a cada tema del treball.

• Navegació horitzontal: pestanyes per les diferents pàgines.

• Ha d'incloure una capçalera.

• Disseny: triar gamma cromàtica, crear un logo, organitzar informació en taules, etc.

• Utilitzar continguts amb llicència CC.

• Incloure ginys: GoogleMaps... 

De l'observació de la fase de desenvolupament, podem veure que els grups van confeccionant
les tasques del treball en un document compartit de Google Docs, tal com indica l'enunciat. Un
cop ho tenen fet, van implementant a última hora el disseny i els continguts de la pàgina web,
d'una manera ràpida, poc treballada i sense temps per fer-ho adequadament. 

Tot i que els resultats són força bons, ho acaba fent un dels components del grup. El fet que ho
faci  un  del  grup  implica  que  la  majoria  de  l'alumnat  no  és  conscient  del  procés  i  de
l'aprenentatge  de  com  fer  tots  els  procediments  per  complir  amb  tots  els  requeriments
demanats al disseny de la pàgina web. Al final acaba agafant el primer que troba per internet
sense mirar d'on ho treu o quins usos legals i ètics poden tenir aquests recursos.

I per últim, ja en la fase d'avaluació, es va detectar un cas de frau en la pàgina web. Com ja
s'ha  comentat,  el  curs  2014-2015  va  ser  el  primer  any  que  es  va  posar  en  pràctica  la
participació de l'àrea de Tecnologia en el PILE fent el disseny de la pàgina web. Aquest any,
s'ha donat el cas que un alumne repetidor i el seu grup, va triar el mateix grup de països que
havia triat el curs anterior i va copiar la pàgina web realitzada en la passada edició.  

El docent responsable de l'àrea de Tecnologia es va adonar quan s'estava portant a terme la
presentació oral, del fet que la pàgina que estaven utilitzant li era molt familiar. Va anar a veure
la pàgina del curs anterior corresponent al bloc de països estudiats i va comprovar que no tenia
accés, ja que havia estat eliminada. 

4.4.2. Resultats de l'enquesta a l'alumnat

Després de la finalització del PILE vaig passar unes enquestes a l'alumnat, com a complement
de les observacions realitzades durant el transcurs del PILE i per ratificar una mica els resultats
observats.

L'enquesta va ser dissenyada de tal manera que l'alumnat a l'hora de contestar-la no estigués
condicionats o dirigit a les respostes que jo esperava. L'enquesta està dividida en dos blocs. Un
primer bloc seria més enfocat a preguntes més generals del projecte PILE, sobre continguts del
PILE, formació dels grups i assignatures treballades, i un segon bloc més enfocat als continguts
de l'àrea de Tecnologia que es treballen al PILE. 

La mostra total va ser de 81 individus dels 4 grups de 3r d'ESO i es va realitzar de manera
anònima dos dies després de l'exposició oral.

L'enquesta realitzada es troba a l'ANNEX i a continuació discutiré els resultats de les preguntes
més rellevants per a l'estudi:
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El 93% de l'alumnat creu que sí que han après coses noves amb la participació en el PILE,
només un 7% creu que el projecte PILE no li ha aportat cap contingut nou o bé ja ho sabien tot.
(Fig. 4)

Una  àmplia  majoria,  destaca  les  dues  assignatures  propulsores  i  coordinadores  del  PILE,
Ciències Socials i Anglès, amb un 97,5% i un 96,3% dels vots respectivament, però també són
reconegudes com a assignatures treballades Tecnologia i  en menor mesura Matemàtiques,
amb un 81,5% i un 67,9% respectivament. Cal recordar que el projecte PILE es treballa a les
hores de les assignatures implicades, és fàcil saber quines són. El que crida l'atenció és que
català obté un 17% dels vots de l'alumnat, tot i que no és una assignatura que participi en el
PILE. Això pot ser degut al fet que part del treball l'han deixat fer en català i per aquest motiu la
detecten com a àrea treballada.(Fig. 5)
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Fig. 4: Percepció d'adquisició d'aprenentatges nous amb el
PILE

Fig. 5: Percentatge de percepció d'assignatures implicades en el PILE



Respecte a la metodologia de treball utilitzada per a realitzar el PILE podem destacar que hi ha
una gran acollida per treballar amb l'ús de les eines de treball col·laboratiu de Google Drive
(Fig. 6). El 57% de l'alumnat enquestat creu que és útil a l'hora de treballar i un 42% creu que a
vegades.  Aquest  alt  resultat  que  creu  que  a  vegades  és  útil,  segurament  ha  sigut  per  la
problemàtica que es va donar al centre on van tenir problemes amb la connexió a internet amb
la impossibilitat d'utilitzar el potencial que aquestes eines ofereixen. El que queda clar és que
només un 1% considera que no són útils aquestes eines per a realitzar treball col·laboratiu. Cal
remarcar també que estan molt acostumats a utilitzar-les, si més no a l'àrea de Tecnologia, on
realitzen molts treballs en grup dintre l'entorn de l'aula taller. 

El 89% de l'alumnat enquesta té clar que ha treballat contingut curricular d'alguna assignatura
en el treball PILE, només un 11% creu que no s'ha treballat temari de les assignatures (Fig. 7).
En aquests aspectes bàsics, podem observar que el PILE compleix, sí que creuen que estan
treballant  contingut  curricular,  o  sigui,  temari  de  les  assignatures.  A continuació  es  fa  la
pregunta adjunta a aquesta preguntant per quines assignatures en concret. (Fig. 8)
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Fig. 6: Percepció de la utilitat de les eines de Google Drive

Fig.  7: Percepció  d'haver  treballat  contingut  curricular  al
PILE



Preguntant  en  concret  per  quines  creuen  que  són  les  assignatures  en  què  es  treballen
continguts curriculars, veiem que clarament són conscients amb un 95,8% del fet que treballen
continguts curriculars de l'assignatura de Ciències Social, recordem que la temàtica del treball
és sobre continguts de Socials. Respecte a les altres assignatures, en el cas d'anglès només el
56,9% de l'alumnat creu que sí que està treballant continguts curriculars específics de 3 r d'ESO.
En aquest sentit, suposem que l'alumnat creu que només l'utilitzen com a llengua vehicular.
Després consideren que estan treballant continguts curriculars de Matemàtiques amb un 37,5%
i per últim, amb un resultat molt baix l'assignatura de Tecnologia. Només el 27,8% de l'alumnat
sap que s'estan treballant continguts del temari de Tecnologia amb el treball PILE. Amb això no
vull dir que no s'aprenguin els continguts i que no aprenguin a realitzar tots els procediments
per tal de dissenyar una pàgina web, però com hem comentat a l'apartat d'observacions, no són
conscients del procés i de l'aprenentatge, si més no, només ho són els components del grup
que han realitzat les tasques de disseny de la pàgina web.

Passant a analitzar directament el bloc on es pregunta concretament sobre els continguts de
l'assignatura de Tecnologia i sobre els requeriments que es consideren que s'han d'assolir en
finalitzar el PILE obtenim els següents resultats:

Sobre la pregunta relacionada amb l'objectiu general de dissenyar una pàgina web (Fig. 9)
obtenim una resposta ampla amb un 64% del fet que serien capaços de dissenyar una pàgina
web i un 30% diuen que serien capaços, però amb ajuda. Podem considerar que el 6% de
l'alumnat que no sabrien fer una pàgina web no és un resultat molt alt, però considerem que el
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Fig. 8: Percepció per assignatures d'haver treballat contingut curricular

Fig.  9:  Percentatge d'alumnat que sabria dissenyar
una pàgina web



fet que només un 64% de l'alumnat sàpiga fer una pàgina web no és un resultat bo, molts
necessiten ajuda, fet que indica que no han assolit l'objectiu principal que se'ls plantejava. 

Entrant a fons als ítems i procediments específics, els resultats acaben sent del mateix ordre.

 

El 64% de l'alumnat sabria fer un gràfic amb l'eina del full de càlcul de Google Drive, un 28%
sabria fer-lo, però amb ajuda i un 7% no sabria fer un gràfic. Els resultats són similars als de la
(Fig. 9).

Curiosament, de les persones que saben generar un gràfic amb Google Drive (Fig. 10), després
molt pocs tenen problemes en inserir-lo a la pàgina web (79%) i només un 2% diuen que no
sabrien fer-ho (Fig. 11). Això denota un altre cop que l'ús de les eines de treball col·laboratiu 2.0
les dominen, ja que el fet d'inserir objectes, ja siguin imatges, vídeos, gràfics, la majoria no
tenen problemes en realitzar-ho, és un procediment que el tenen més que assolit.
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Fig. 10: Percentatge d'alumnat que sabria fer gràfics en
Google Drive

Fig. 11: Percentatge d'alumnat que sap fer gràfics i inserir-
los al Google Drive



El 68% de l'alumnat sabria crear subpàgines a la web, un 20% sabria fer-ho, però amb ajuda i
un 12% no sabria crear una subpàgina web. (Fig. 12)

El 67% de l'alumnat sabria dissenyar un lloc web, un 26% sabria fer-ho, però amb ajuda i un
7% no sabria dissenyar un lloc web. (Fig. 13)
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Fig.  12:  Percentatge  d'alumnat  que  sabria  crear
subpàgines

Fig. 13: Percentatge d'alumnat que sabria dissenyar un
lloc web

Fig. 14: Percepció de les tasques que saben fer



Preguntant directament per les tasques que l'alumnat creu que sabria portar a terme, queda
clar quins són els conceptes que tenen més treballats i quins no (Fig. 14). Tasques com inserir
imatges o gràfics tenen percentatges alts, 97% i 80% respectivament i en canvi, tasques com
utilitzar continguts Creative Commons, Inserir Ginys o disseny de la navegació horitzontal tenen
percentatges  molt  més baixos,  16%,  33% i  49% respectivament.  Les  tasques que  són  de
funcionalitats semblants o comunes a diferents programes de Google saben fer-les clarament.
Tot el que són conceptes més de maquetació i ús de la creació de pàgines web és on tenen
més problemes i no ho tenen tan assolit. 

Com a nota general l'alumnat queda satisfet  dels continguts treballats al PILE de l'àrea de
Tecnologia (Fig. 15), un 54% de l'alumnat està satisfet de manera positiva o molt positiva, amb
un 7% dels vots, amb els continguts de Tecnologia treballats al PILE. Només un 8% tindria una
percepció negativa i/o molt negativa sobre els continguts de Tecnologia treballats al PILE. 

4.4.3. Resultats de les entrevistes al professorat

De les entrevistes amb el  professorat  coordinador del  PILE i  responsables de les diferents
matèries integrants puc extreure com es porta a terme l'organització del PILE, la formació dels
grups de treball i com és la forma com es porta a terme l'avaluació. 

També  s'ha  de  destacar  que  l'organització  està  portada  a  terme  per  iniciativa  pròpia  del
professorat implicat i que tenen el temps que tenen per a organitzar el PILE.

El que si han destacat tots, és que no es realitza una coavaluació entre ells i que potser seria
interessant poder-ho fer, tot i que s'ha de fer d'una manera pensada i ven feta.

4.5. Conclusions

Després  de  realitzar  les  diferents  observacions  i  d'analitzar  els  diferents  resultats  anem a
enumerar quins són alguns dels punts forts i dels punts febles del PILE.

L'objecte d'aquest treball és proposar millores de la participació de l'àrea de tecnologia en el
PILE i això ens proposem a fer, però també cal destacar que en el PILE  hi ha molts impactes
positius que s'han de tenir en compte i destacar.

4.5.1. Punts forts de l'actual PILE

Tal com demostren les observacions i els resultats de les enquestes podem determinar que els
objectius principals del PILE s'assoleixen, ja que s'aprenen continguts nous de les matèries
implicades en el projecte i també milloren l'aprenentatge de la llengua vehicular, no només en la
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Fig.  15: Satisfacció  amb  els  continguts  de  Tecnologia
treballats al PILE



pràctica d'aquesta, sinó també en l'adquisició de nou vocabulari específic de matèries alienes a
la llengua anglesa. En aquest sentit, es produeix l'aplicació de l'ús de la llengua estrangera en
un context real i significatiu. 

A part, el fet de realitzar el PILE, en un context de treball en grup, amb exposició oral al final fa
que l'alumnat millori moltes qualitats importants com:

• Millora de les habilitats socials.

• Millora del treball cooperatiu.

• Millora de la competència lingüística.

• Augment de la motivació, l'autoestima i l'autonomia.

En  l'àmbit  de  centre  també  destaquem moltes  coses  positives,  el  fet  que  sigui  un  treball
interdisciplinari,  ja  que  s'integren  diferents  assignatures,  fa  que  millori  la  coordinació  entre
departaments i la millora de les relacions entre el professorat. 

També es produeix l'augment de les hores d'anglès per tal de millorar el nivell sense haver de
renunciar  o  treure hores d'altres àrees o matèries,  a  part  de treballar  de manera conjunta
competències transversals que ha d'assolir l'alumnat.

Si ens centrem a analitzar les parts positives que aporta el PILE a l'àrea de Tecnologia podríem
destacar les següents com les més importants:

• Fer veure a l'alumnat  com amb la tecnologia  es poden dur  a terme projectes més
globals i d'un context fóra de la classe de Tecnologia, en aquest cas un treball de l'àrea
de Socials.

• El  disseny de la  web té  un resultat  més enriquidor. El  material  que  utilitzen per  a
realitzar-la és real, i el disseny ve marcat per les necessitats que dicta el projecte. En
cursos anteriors, el contingut de la pàgina web no era tan motivador i era fer per fer, no
era un procés real i significatiu.

• Es treballen  i  milloren  les competències  pròpies de l'àmbit  cientificotecnològic  i  les
competències digitals.

• També es continua treballant i millorant les competències en ús d'eines 2.0 de treball
col·laboratiu.  Amb les observacions realitzades veiem que tenen bastant  assolit  l'ús
d'aquestes eines.

Evidentment, de resultats positius n'hi ha molts, per això continuen fent el PILE any rere any, ja
que veuen que aporta molts elements positius a l'alumnat. 

4.5.2. Punts febles de l'actual PILE

Com ja hem destacat en les observacions realitzades hi ha punts febles de l'actual PILE que es
podrien millorar o canviar per tal de fer-ho més efectiu. 

Evidentment, de l'estudi i resultats obtinguts podríem detectar molts punts febles a l'hora de
posar en pràctica el PILE, però en aquest cas, ens centrarem en punts febles de la participació
de l'àrea de Tecnologia al PILE. 

Començant per la fase prèvia del projecte, analitzem la redacció de l'enunciat del treball que ha
de  realitzar  l'alumnat.  Podem  observar  que  la  redacció  en  anglès  de  tots  els  apartats,
requeriments i tasques dels continguts de l'àrea de Ciències Socials és extensa i queda clara i
detallada; mentre que l'enunciat que fa referència als continguts de Tecnologia, la creació de la
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pàgina web, és breu, poc detallada i sense especificar quins són els requeriments i ítems que
ha de  contenir  la  pàgina  web a  dissenyar. Simplement  hi  posa  creació  d'una  pàgina  web
equilibrada en imatges i text, tal com podeu veure a l'ANNEX. Llavors: 

• S'ha  de  millorar  la  part  de  l'enunciat  del  treball  PILE  que  fa  referència  als
requeriments que ha de tenir la pàgina web.

Un cop analitzats els resultats obtinguts, tant dels resultats de les observacions com de les
enquestes a l'alumnat, observem que l'alumnat no és molt conscient del fet que estan treballant
continguts curriculars de l'àrea de Tecnologia en el treball PILE. Podem observar també que
d'alguna manera, només alguns alumnes són capaços d'assolir correctament els procediments
que han de realitzar per portar a terme els ítems requerits, és a dir, els continguts curriculars
treballats.  A part,  molts alumnes necessiten ajuda per  tal  de poder-los portar  a terme. Així
doncs:
 

• S'ha de preparar materials didàctics per fer més conscients a tot l'alumnat de
l'aprenentatge  dels  continguts  que  es  treballen  al  PILE  de  l'assignatura  de
Tecnologia.

Una altra mancança detectada (Fig. 14) en l'anàlisi de resultats és la poca informació sobre
l'ètica i la legalitat en l'ús de publicacions i en la utilització de la informació, ja siguin imatges,
texts, etc.  En aquest sentit:

• S'ha de preparar una classe introductòria sobre l'ètica i l'ús de llicències de drets
d'autor abans de començar el PILE.

I per últim, un dels problemes més greus que s'han detectat a causa de la poca experiència en
la participació de l'àrea de Tecnologia en el PILE ha estat,  com s'ha explicat a l'apartat de
resultats de l'observació, la detecció, en el moment d'assistir a l'exposició oral, d'una pàgina
web copiada de l'any anterior. A part de copiar la web, van eliminar la web original del curs
passat, fent impossible l'accés al responsable de l'assignatura de Tecnologia a ella i evitant així
poder demostrar que havia estat copiada, a part del fet de malmetre un treball anterior. Llavors:

• S'ha d'integrar un protocol d'actuació respecte a la gestió de webs dels anys
anterior per detectar casos de frau o còpia i preservar els treballs de l'alumnat.

Així  doncs,  per  tal  de portar  a  terme moltes de les  accions proposades anteriorment  i  de
preparar a l'alumnat per treballar abans, durant i després del PILE, també:

• S'ha de dissenyar una programació i  temporització didàctica de les accions a
realitzar a l'assignatura de Tecnologia.
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5. Propostes per la millora de la participació de l'àrea de Tecnologia al 
PILE

En aquest apartat s'especifiquen les propostes per millorar els punts febles detectats en l'anàlisi
de la participació de l'àrea de Tecnologia al PILE. Propostes de millora resultants de l'estudi:

• Modificació de l'enunciat del PILE referent als requeriments de la pàgina web. (Apartat
5.1, pàg.30)

• Creació  de  nous materials  de  suport  per  millorar  l'aprenentatge  dels  continguts  de
Tecnologia. 

◦ Tutorial Bilingüe (Apartat 5.2, pàg.32-40)
◦ Rúbrica d'avaluació (Apartat 5.2, pàg.42, Fig. 16)
◦ Test d'avaluació basat en gamificació (Apartat 5.2, pàg.43-46)
◦ Nou sistema d'avaluació (Apartat 5.2, pàg. 46, Taula 6)

• Creació de nou material per treballar l'ètica l'ús de llicències. (Apartat 5.3, pàg.48-52)

• Disseny de protocol per detectar casos de frau o còpia de la web. (Apartat 5.4, pàg.53-
54)

• Disseny de programació i temporització de l'assignatura de Tecnologia al PILE. (Apartat
5.5, pàg.56-57)

Aquestes propostes de millora es podrien portar a la pràctica de cara al curs vinent 2016-2017.

5.1. Enunciat modificat del treball PILE que fa referència als requeriments que ha
de tenir la pàgina web.

Cal  que  des  del  primer  moment  que  tots  els  criteris,  requeriments  i  ítems  amb  els  quals
s'avalua la pàgina web de l'alumnat quedin reflectits directament a l'enunciat que se'ls hi dóna,
igual que queden reflectits tots els ítems de Ciències Socials que han de treballar. 

Així doncs proposo un nou redactat de l'enunciat, només aplicat al que fa referència a l'apartat
b)  de creació  de pàgines web.  A part  de les indicacions que ja  s'exposen actualment,  s'hi
haurien d'incloure els següents requeriments:

• Crear el web amb Google Sites i compartir-lo.

• Ha de contenir documents elaborats amb Drive (presentació, gràfics...).

• Crear pàgines i subpàgines per a cada tema del treball.

• Navegació horitzontal: pestanyes per les diferents pàgines.

• Ha d'incloure una capçalera.

• Disseny: triar gamma cromàtica, crear un logo, organitzar informació en taules, etc.

• Utilitzar continguts amb llicència CC.

• Incloure ginys: GoogleMaps... 

En la línia de l'enunciat que ja disposaven, adjunto la nova proposta. Només fa referència a
l'apartat b) de: Disseny d'una pàgina web. 
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B) Design a webpage

Style & Rules: 

• The images and documents about the text must be balanced

• The images must always include the source from which they were obtained (it
can not be referred to google, but to the specific webpage where it is published)

• The images always need a foot-note

Requirements:

• Create a Web Site and share it

• The Web Site must contain documents made with Google Drive tools (graphics,
slideshows, etc.)

• Create pages and subpages for each work item

• Make use of the horizontal navigation using tabs for different pages

• The Web Site must include a header

• Use Creative Commons or similar licensed contents

• Include widgets: Google Maps, etc.

• Design: Choose colour range, organize information into tables, etc

Tips: 

◦ Readability  of  fonts:  consider  the  contrast  between foreground and back-
ground colours, and choose an appropriate size on each case. 

◦ When designing a web, it is very important to choose the right combination of
colours. Consider this when setting background colors and using images. 

As an example or guide you can use the following site (www.materialpalette.com). That
site, inspired by Google's design guidelines called “Material Design” offers an harmonic
palette of colours when developing an Android application.
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5.2. Materials de suport creats per millorar l'aprenentatge dels continguts de 
Tecnologia

A part d'haver especificat ja a l'enunciat tots els ítems que ha de contenir la pàgina web, i que
per tant, l'alumnat ha de ser capaç de realitzar, he aprofundit en preparar una guia de suport de
les explicacions del professorat específica d'aquests procediments concrets per tal de què ho
tinguin  disponible.  Aquesta  guia  és  bilingüe,  anglès/català,  i  conté  les  explicacions  dels
procediments més importants i que es demanen a la web. 

Aquesta guia de consulta, a part, adquireix una utilitat rellevant sobretot a les hores de PILE
que han de treballar en la pàgina web i no estan amb el professor de Tecnologia per a poder
consultar els dubtes que sorgeixin. Així doncs, proposo:

• Un tutorial bilingüe de Google Sites de procediments concrets requerits en el
disseny de la pàgina web.
  

Podeu veure el tutorial bilingüe de la pàgina 32 a la 40.
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Beginner's guide to creating a site

Step 1: Welcome to Google Sites

To get started, all you need is a Google Account. If you don’t already have one, it only takes a
few minutes to create a Google Account.

Step 2: Creating your site

1. Sign in at sites.google.com. 
2. Click Create.
3. Select a template to use.

In this case we will choose the blank template 

4. Name and customize your site location (URL). All sites have the same basic URL but you can
customize the last part:

When you’re creating a custom URL, keep in mind:

• You can only use A-Z, a-z, 0-9. 

• It can’t be the same as an existing URL or Gmail username (unless it's your own). 

5.Choose a theme. A theme automatically creates a background image, font style, and font
colors for your site. If you leave this blank, by default, your selected template will set this up for
you.  You  can  also  change  your  theme  or  add  to  it  after  the  site  has  been  created.

6. At the top of the screen, click Create to create your website.
Now that you’ve created your site, you can start adding text, images, videos, and more.
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Guia de principiants per crear un lloc web

Pas 1: Benvinguts a Google Sites

Per començar , tot el que necessites és un compte de Google. Si no en tens ja un, només pren
uns minuts per crear un compte de Google.

Pas 2: Crear el teu lloc

1. Inicia sessió a sites.google.com. 
2. Feu clic a Crea un lloc nou
3. Tria una plantilla.

En aquest cas triarem la plantilla en blanc.

4. Nom i URL del lloc web. Tots els llocs tenen la mateixa URL bàsica però pot personalitzar
l'última part: 

En crear un URL personalitzada, tingui en compte: 

• Només es pot utilitzar A-Z, a-z, 0-9. 
• No pot ser el mateix que un URL existent o nom d'usuari de Gmail (llevat que sigui el

seu propi). 

5. Tria un tema. Un tema crea automàticament una imatge de fons, estil de font i els colors de
font per al seu lloc. Si ho deixes en blanc, per defecte, la plantilla ho configurarà per tu. També
pots canviar el tema o afegir-ne un després que el lloc hagi estat creat.

6. A la part superior de la pantalla, fes clic a Crea per crear el teu lloc web.
Ara que has creat el teu lloc web, pots començar a afegir text, imatges, vídeos i molt més.
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Step 3: Site access

To share your new site with others, you need to give them permission to access your site. All of
the sites you own, or have explicitly been given edit access to, are listed in your My Sites page.

Site viewing and editing permissions

You can allow everyone or only specific people to your site. Here’s how:

1. Sign in to sites.google.com.

2. Go to your site at https://sites.google.com/site/______/. 

3. Click the  share button at the top right of your screen. 

4. Click Change... to choose a different type of site permission. Click Save when finished.

5. If you want to share your site with specific people or groups, enter their names or email
addresses in the text box below "Invite people". Next to their name, you can choose an
access level for these individuals. Once you have finished, click Share & Save.
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Pas 3: Accés al lloc

Per compartir el teu nou lloc amb els altres, cal donar-los permís per accedir al teu lloc. Tots els
llocs de la teva propietat, o els llocs els quals t'han donat permisos per editar, s'enumeren a la
pàgina: Els meus llocs. 

Visualització del lloc i els permisos d'edició.

Pots permetre que tothom vegi el teu lloc o només persones específiques. Aquí indica com: 

1. Inicia la sessió al sites.google.com . 

2. Vés al teu lloc web a https://sites.google.com/site/______/. 

3. Fes clic al  botó de compartir a la part superior dreta de la pantalla. 

4. Fes clic a Canvia ... per a escollir un tipus diferent de permís del lloc. Fes clic a Desar
quan hagi acabat.

5. Si desitges compartir el teu lloc amb persones o grups específics, introdueixi els seus
noms o adreces de correu electrònic en el quadre de text de sota "Convida a la gent".
Al costat del seu nom, es pot triar un nivell d'accés per a aquests individus. Un cop hagi
acabat, feu clic a Compartir i Desar.
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Step 4: Building and editing your site

As the owner of the site, you can add or edit text, upload images or videos, add new pages, or
change the site’s template or background theme.

Add text, photos and videos

1. Sign in to sites.google.com. 

2. Go to your site's URL at https://sites.google.com/site/______/. If you don’t see the pencil
icon at the top of the screen, click Sign In at the bottom of the page. 

3. Go to the page you want to update. 

4. Click  the  Edit  page icon  .  For  the  actions  below,  follow  the  appropriate
instructions.

5. Click Save.

Add a new page

You can add different kinds of pages to your site like a start page, announcement page, or a
standard Web page.

1. Sign in to sites.google.com. 

2. Go  to  your  site's  URL at  https://sites.google.com/site/______/.  If  you  don’t  see  the

 pencil icon at the top of the screen, click Sign In at the bottom of the page. 

3. Click the  "new page" icon.
 

4. Select the page type you want to add. 

Manage your site's settings

You  can  change  your  site’s  name,  web  address,  site  theme  or  template,  and  manage
permissions of who can view and edit your site.

1. Sign in to sites.google.com. 

2. Go  to  your  site's  URL at  https://sites.google.com/site/______/.  If  you  don’t  see  the

 pencil icon at the top of the screen, click Sign In at the bottom of the page. 
3. Click More > Manage Site. 
4. Make changes. 
5. Click Save. 
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Pas 4: Creació i edició del lloc

Com a propietari del lloc web, pots afegir o editar el text, pujar imatges o vídeos, afegir noves
pàgines, o canviar la plantilla o de fons el tema del lloc web.

Afegir text, fotos i vídeos

1. Inicia una sessió al sites.google.com. 

2. Vés a la URL del seu lloc a https://sites.google.com/site/______/. Si no vés la icona de
llapis a la part superior de la pantalla, feu clic a Inicia la sessió a la part inferior de la
pàgina. 

3. Vés a la pàgina que vols actualitzar. 

4. Feu clic a la icona Edita pàgina  . Per a les accions a continuació, seguiu les
instruccions corresponents.

5. Fes clic a Desar.

Afegir una nova pàgina

Es poden afegir diferents tipus de pàgines al lloc com una pàgina d'inici, pàgina d'anuncis, o
una pàgina web estàndard. 

1. Inicia una sessió al sites.google.com . 

2. Vés a la URL del teu lloc a https://sites.google.com/site/______/. Si no vés la 
icona de llapis a la part superior de la pantalla, fes clic a  Inicia la  sessió a la part
inferior de la pàgina. 

3. Fes clic a   l'icona "nova pàgina". 

4. Seleccioneu el tipus de pàgina que voleu afegir.
 

Administrar la configuració del lloc 

Pots canviar el nom, adreça web, tema del lloc o plantilla, i administrar els permisos de qui pot
veure i editar el lloc. 

1. Inicia una sessió al sites.google.com . 

2. Vés  a  la  URL  del  teu  lloc  en  https://sites.google.com/site/______/.  Si  no  veus  la

 icona de llapis a la part superior de la pantalla, fes clic a Inicia la sessió a la
part inferior de la pàgina. 

3. Fes clic a Més> Gestiona lloc. 
4. Fer els canvis. 
5. Fes clic a Desar. 
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Step 5: Change your site's layout, theme, colors or fonts

With Google Sites, you can easily change the overall apparence of your site by editing your 
site's layout, themes, colors, and fonts.

Site layout

1. To start editing your site's layaout, click the Gear icon near the top-right corner of 
your browser window.

2. Select Edit site layout.

3. Along the top of your site, you'll now see a toolbar that lists elements of your site. Clicking on 
one of the toolbar's buttons will toggle that element on and off.

4. It's easy to make changes to individual elements of your site. To see what you can edit, hover
your mouse over the parts of your site; those that you can edit will be highlighted in blue. To 
make a change to an element, simply click it. You'll be able to change the following elements:

• Header: Change your header's height and alignment, and add a logo.

• Horizontal navigation bar: Change your navigation bar's style and select which pages 

of your site will appear there.

• Sidebar: Choose what to call your sidebar, how it will be organized, and what it will link 

to. 

• Footer: Add and format footer text.

• Site width: Change the width of your site.

5. Once you've clicked an element and made adjustments in the dialog box that appears, click 
the box's OK button to save your changes.

6. When you're done making all the changes you'd like, exit the layout editor by clicking the blue
Close button in the top-right corner of your browser window.

Add and edit the horizontal navigation bar

To add a horizontal navigation bar to your site, you need to enable the bar and then choose
which pages you want to appear there. If you'd like, you can transform your navigation bar into a
drop-down menu by adding pages to the menu and nesting some pages under others.

Enable navigation bar

1. To start editing your site's layout, click the More button near the top-right corner of your
browser window. 

2. Select Edit site layout. 
3. Click the “Horizontal Navigation” button in the toolbar to enable or disable it. 
4. Any changes you make are saved instantly. 
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Pas 5: Com canviar el disseny, el tema, els colors o les fonts del lloc

A Google Sites, pots canviar l'aspecte general del lloc modificant els temes, el disseny, els 
colors i les fonts.

Presentació del lloc

1. Per començar a editar el disseny del lloc, fes clic a la icona de la roda dentada
a prop de la cantonada superior dreta de la finestra del navegador.

2. Selecciona Modificar el disseny del lloc.

3. A la part superior, veuràs una barra d'eines que mostra els elements del lloc. Fes clic a un 
dels botons de la barra d'eines per activar o desactivar cada element.

4. És molt senzill realitzar canvis en elements individuals del lloc. Per a veure els elements que 
pots modificar, desplaça el ratolí sobre les parts del lloc. Els elements que pots editar es 
destaquen en blau. Per a realitzar un canvi d'un element, fes clic en ell. Podràs modificar els 
següents elements:

• Capçalera: canvia l'alçada i alineació de la capçalera i afegeix un logo.

• Navegació horitzontal: canvia l'estil de la barra de navegació i selecciona les pàgines 

del lloc que apareixeran en ella.

• Barra lateral: decideix com s'ha d'anomenar la barra lateral, com estarà organitzada i 

quins elements han d'estar enllaçats.

• Peu de pàgina personalitzat: afegeix text a peu de pàgina i dóna el format que 

vulguis.

• Ample del lloc: canvia l'ample del lloc.

5. Després de fer clic en un element i realitzar les preferències en el quadre de diàleg que es 
mostrarà, fes clic al botó Acceptar del quadre per desar els canvis.

6. Quan acabis de fer tots els canvis que necessitis, surt de l'editor de disseny fent clic al botó 
blau Tancar de la cantonada superior dreta de la finestra del navegador.

Afegir i editar la barra de navegació horitzontal

Per afegir una barra de navegació horitzontal al lloc, necessites habilitar la barra i després triar
les pàgines que vols que apareguin allà. Si desitges, pots transformar la barra de navegació en
un menú desplegable mitjançant l'addició de pàgines al menú i afegint algunes pàgines sota
d'altres.

Habilitar la barra de navegació

1. Per començar a editar el disseny del lloc, fes clic a  Més  al costat de la cantonada
superior dreta de la finestra.

2. Selecciona Edita disseny del lloc. 
3. Clica al botó “Navegació Horitzontal” a la barra d'eines per activar-lo o desactivar-lo.
4. Els canvis que es realitzin es guarden a l'instant. 
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Site themes

1. Select Manege site from the Gear menu

2. Select Themes, Colors, and Fonts from the left sidebar.

3. Select the theme you would like to use for your site. Changes you make will be reflected in 
the Preview area within moments.

4. Click “Save changes”.

Site colors and fonts

1. Select Manege site from the Gear menu

2. Select Themes, Colors, and Fonts from the left sidebar.

3. In the scrolling box, choose what aspect of your site you would like to modify. For most 
options, you can choose to use the default for your site's theme, to turn the option off, or to 
choose a custom value. For images, you can choose a custom image. For text, you will usually 
be able to choose from a set of colors or enter in your own six-character color code. Changes 
you make will be reflected in the Preview area within moments. Some of the areas you can 
customize include:

• Entire page: These options will set the default for your site, though you can override 

much of this formatting by selecting specific fonts, colors or images in other sections or 
by formatting on a specific page.

• Site header: If you have not turned off your header, these options control content in the

area that appears at the top of each page.
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Temes del lloc

1. Selecciona Administrar lloc en el menú de la roda dentada

2. Selecciona Temes, colors i fonts de la barra esquerra.

3. Selecciona el tema que vulguis utilitzar al lloc. Els canvis realitzats es reflectiran a la zona de 
Vista prèvia en uns instants.

4. Fes clic a “Desar canvis”.

Colors i fonts del lloc

1. Selecciona Administrar lloc al menú de la roda dentada

2. Selecciona Temes, colors i fonts de la barra esquerra.

3. En el quadre de desplaçament, tria l'aspecte del lloc que vols modificar. Per a la majoria 
d'opcions, és possible triar el valor de tema predeterminat, desactivar l'opció o triar un valor 
personalitzat. Per a les imatges, és possible triar una imatge personalitzada. Per al text, 
normalment es pot triar entre un conjunt de colors o introduir el codi de color de sis caràcters 
que prefereixis. Els canvis realitzats es reflectiran a la zona de Vista prèvia a l'instant. Algunes 
de les zones que pots personalitzar són les següents:

• Pàgina completa: aquestes opcions establiran l'aspecte predeterminat del lloc, tot i 

que podràs alterar la majoria d'aquest format seleccionant fonts, colors o imatges 
diferents per altres seccions o aplicant un format especial a una pàgina concreta.

• Capçalera del lloc: si no has desactivat la capçalera, aquestes opcions controlen el 

contingut de la zona que apareix a la part superior de cada pàgina.
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• Content area: These options control the main page area, where the majority of your 

content will be. You can oerride this formatting by making changes on individual pages.

• Content area gadgets: These items will format gadgets that you place in the main area

of your pages, such as text boxes or slideshows.

• Sidebar gadgets: If you have not turned off your sidebar, these items will format the 

gsdgets that you place in your sidebar.

• Horizontal navigation: If you have chosen to include a horizontal navigation bar, these

options will format your horizontal menus.

4. Click “Save changes.”
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• Àrea de contingut: aquestes opcions controlen la zona principal de la pàgina, on es 

trobarà la majoria de les parts del contingut. És possible modificar aquest format 
realitzant canvis a les pàgines individuals.

• Gadgets de l'àrea de contingut: aquests elements modifiquen els gadgets situats a la 

zona principal de les pàgines, com quadres de text o presentacions.

• Gadgets de la barra lateral: si no has desactivat la barra lateral, aquests elements 

modifiquen els gadgets situats a la barra lateral.

• Navegació horitzontal: si has inclòs una barra de navegació horitzontal, aquestes 

opcions modifiquen els menús horitzontals. 

4. Fes clic a “Desa canvis”.
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Step 6: Insert Google Docs, Sheets, Slides, and Forms

You can embed Google Drive files (documents, drawings, folders, forms, images, presentations,
spreadsheets, and videos) into your Google Site.

To embed a file:

1. Open your website in Google Sites.

2. Go to the page where you want to embed the file.

3. At the top right, click Edit page .

4. Place the cursor where you want the file to go.

5. Click Insert > Drive. In the Insert window, search for a file to insert, or paste a Google file's 
web address at the bottom. Click Select.

6. Choose a border, title, size, and other options, then click Save.

7. At the top right, click Save to save the page.

When the original Google file is updated, it updates automatically on the site.

Note: For visitors to see the embedded file on your website, make sure "sharing" is turned on
from the Share menu. It will display as view-only within the page.

Proposta de millora de la participació de l'àrea de tecnologia en el projecte interdisciplinari PILE de 3r d'ESO

Pas 6: Inserir Google Docs, fulles, diapositives i formes 

Pot inserit arxius de Google Drive (documents, dibuixos, carpetes, formularis, imatges, 
presentacions, fulls de càlcul i vídeos) al seu lloc de Google.

Per inserir un arxiu:

1. Obre el seu lloc web a Google Sites.

2. Anar a la pàgina en la qual vols inserir l'arxiu.

3. A la part superior dreta, fes clic a Editar la pàgina .

4. Col·loqui el cursor on desitja que l'arxiu estigui.

5. Faci clic a Inserir>Drive. A la finestra Inserir, buscar un arxiu per inserir o enganxar l'adreça 
web d'un arxiu de Google a la part inferior. Faci clic a Seleccionar.

6. Configuri un marc, títol, mida i d'altres opcions, a continuació, faci clic en Desar.

7. A la part superior dreta, faci clic en Desar per desar la pàgina.

Quan s'actualitzi l'arxiu original de Google, s'actualitza automàticament a la web.

Nota: Per a què els visitant puguin veure l'arxiu inserit a la pàgina web, asseguris de l'opció 
“compartir del menú Compartir està activa. Es mostrarà com a només lectura dintre de la 
pàgina web.
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Step 7: Insert a chart into a site

Inserting a chart into a site is a helpful way to display data or information from a spreadsheet on 
your site. For example, you can insert an organizational chart to show your business' 
organizational structure or a geomap to show where your family members live.

Charts in sites display information from a Google spreadsheet. If you insert an existing chart into
a site, it's a copy of the chart in the Google spreadsheet. If you create a new chart in a site from 
spreadsheet data, your chart will dynamically update if the spreadsheet data changes.

To insert a chart into a site, follow these steps:

1. Open the site page you'd like to insert a chart into.

2. Click the edit page button.

3. Go to the Insert menu, and select Chart.

4. Select a spreadsheet from the list that contains the chart data you'd like to display.

If the spreadsheet already contains a chart, you can select the chart. This will be a 
snapshot of the spreadsheet chart, and the chart won't update if spreadsheet data is 
modified. To insert a chart that dynamically updates, open the charts editor and select 
the Live option.

If the spreadsheet doesn't already have a chart in it, enter a range of data. If you mark 
Live, the chart will update as spreadsheet data is modified. If you mark Snapshot, the 
chart won't update unless you manually do so. 

5. Once you've selected or created a chart, click OK.

6. On the next page, you can adjust the dimensions of the chart and change the title. When 
you've done so, click Save, and the chart will be inserted into the page.

Here are some tips and things to keep in mind:

• You can find detailed information about how to create Google spreadsheets charts in

the charts section of the Google Docs Help Center. 

• When you're selecting a range of  data to display in a chart,  you can specify sheet

names. For example, you could enter 'Sheet1!B12:F18'. 

• Anyone viewing your site can view a Snapshot chart. If you've selected Live updating

for your chart, only people who have access to the spreadsheet will be able to view an
updated version of the original chart.

Proposta de millora de la participació de l'àrea de tecnologia en el projecte interdisciplinari PILE de 3r d'ESO

Pas 7: Inserir un gràfic al lloc web

Inserir un gràfic en un lloc web és una forma molt útil de mostrar dades o informació a partir 
d'un full de càlcul. Per exemple, pots inserir un gràfic amb l'estructura organitzativa de 
l'empresa o un mapa per indicar on viuen els teus familiars.

Els gràfics que s'insereixen en un lloc web mostren la informació procedent d'un full de càlcul 
de Google Docs. Quan en un lloc insereixes un gràfic que ja existeix, el que s'insereix és la 
còpia del gràfic que conté el full de càlcul de Google Docs. Si crees un gràfic nou en un lloc a 
partir de les dades d'un full de càlcul, el gràfic s'actualitzarà dinàmicament quan es modifiquin 
les dades. 

Per inserir un gràfic a un lloc web, segueix els següents passos:

1. Accedeix a la pàgina web on vulguis inserir el gràfic.

2. Fes clic al botó “Editar pàgina”.

3. Accedeix al menú Inserir i selecciona Gràfic.

4. A la llista, selecciona el full de càlcul que contingui les dades del gràfic que vulguis mostrar.

Si el full de càlcul ja inclou un gràfic, pots seleccionar-lo. En aquest cas, es tracta d'una 
instantània del gràfic del full de càlcul, per tant, si es modifiquen les dades d'aquest, el 
gràfic no s'actualitzarà. Per inserir un gràfic que s'actualitzi de forma dinàmica, obre 
l'editor de gràfics i selecciona l'opció Dades en temps real.

Si el full de càlcul no inclou un gràfic, introdueix un interval de dades. Si marques 
Dades en temps real, el gràfic s'actualitzarà a mesura que es modifiquin les dades del 
full de càlcul. Si marques Instantània, el gràfic no s'actualitzarà a menys que ho facis 
manualment. 

5. Un cop hagis seleccionat o creat un gràfic, fes clic a Acceptar.

6. A la següent pàgina, pots ajustar les dimensions del gràfic i canviar el títol. A continuació, fes 
clic a Desar. El gràfic s'insereix a la pàgina.

Et recomanem que tinguis en compte el següent:

• Trobaràs informació detallada sobre com crear gràfica a partir de fulls de càlcul de 

Google Docs a la secció sobre gràfics del Centre d'assistència de Google Docs.

• Quan selecciones l'interval de dades que vols mostrar en un gràfic, pots indicar els 

nombres de full concrets. Per exemple, podries escriure “Full1!B12:F18”.

• Qualsevol persona que visiti el teu lloc web pot veure una instantània del gràfic. Si has

seleccionat Dades en temps real com a opció per a actualitzar el gràfic, només les 
persones que tinguin accés al full de càlcul podran veure una versió actualitzada del 
gràfic original.
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Step 8: Insert Google Maps

To share a map with your coworkers, friends,and family, you can embed a Google Map into your
Google Site.

Embed a map

1. Go to Google Sites at sites.google.com and open the site you want to edit.

2. Click the Edit Page button.

3. Click the Insert menu and select Map. A window with a map appears.

4. Type in an address or location in the search box and click Search. Your location appears in 
the map, marked with a red placemark.

5. Inside the map, there are three options you can select: map, satellite map, and a hybrid of 
both. Click one, then click Select.

Note: if you have an existing Google Map you'd like to add, simply add the link to the box below 
the map and click Select. 

6. In the next window that appears, you can add a title to the map, choose to display a border 
around the map, or change its size.

7. Click Save at the bottom of the window after selecting your options, and Save again at the 
top of the page to save all your changes.
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Pas 8: Inserir mapes de Google Maps

Si vols compartir un mapa amb els teus companys de feina, els teus amics o familiars, pots 
inserir-ne un de Google Maps a la teva web de Google Sites.

Com inserir un mapa

1. Vés a Google Sites (sites.google.com) i obre el lloc que vulguis modificar.

2. Fes clic al botó Editar pàgina.

3. Fes clic al menú Inserir i selecciona Mapa. S'obra una finestra amb un mapa.

4. Escriu una adreça o ubicació en el quadre de cerca i fes clic a Buscar. La ubicació apareix al
mapa amb un marcador de posició vermell.

5. Dintre del mapa, tens tres opcions per triar:  “Mapa”,  “Satèl·lit”  i  “Híbrid”. Fes clic en una
d'elles i després a Seleccionar.

Nota: Si ja tens un mapa de Google Maps que vulguis afegir, només has d'afegir l'enllaç en el
quadre que apareix sota del mapa i fer clic a Seleccionar.

6. A la pròxima finestra que s'obre, pots assignar un títol al mapa, triar si vols posar-li un marc o
modificar la seva mida.

7.  Quan hagis acabat  de seleccionar les opcions,  fes clic  a  Desar (al  final  de la  finestra).
Després, torna a fer clic a Desar per conservar els canvis.
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A l'hora de dissenyar la web, un cop ja s'han especificat els requeriments que ha de tenir a
l'enunciat, cal que tinguin clars quins seran els criteris d'avaluació de la pàgina web i l'exposició
oral. En aquest sentit, el fet de disposar d'una rúbrica d'avaluació per a la pàgina web i també
de l'exposició oral facilita l'autoavaluació i així poder analitzar si ho estan fent correctament o
no. A part, després, aquesta mateixa rúbrica pot servir per a co-avaluar als altres grups.

Així doncs, el fet de disposat d'una rúbrica d'avaluació, fa que, primer, siguin conscients dels
requeriments que estan assolint o no i en quin grau, i segon,  el fet d'haver de co-avaluar als
companys fa que estiguin atents a les exposicions i al treball dels altres grups de països, fent
més extensiu a tot  el  grup classe els coneixements adquirits per cada grup individualment.
Llavors proposo:

• Una rúbrica d'avaluació per mesurar el grau d'assoliment com a grup individual i
com a eina de coavaluació per als companys per aconseguir l'atenció vers els
treballs dels altres grups de països. 

Podeu veure la rúbrica d'avaluació a la Fig. 16.
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Fig. 16: Rúbrica d'avaluació del disseny web i exposició oral. Creació pròpia i [12]     

Nivell i grup classe: Grup lletra:

RÚBRICA D'AVALUACIÓ DEL DISSENY WEB I EXPOSICIÓ ORAL
NIVELLS DE COMPETÈNCIA VALORACIONS/GRUPS
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S
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Y

 W
E

B Navegació

Tria de colors

E
X

P
O

S
IC

IÓ
 O

R
A

L

To/Volum

Manera d'explicar

Límits de temps

OBJECTIUS I 
CRITERIS 

D'AVALUACIÓ

Excel·lent
(4 punts)

Bo
(3 punts)

Regular 
(2 punts)

Deficient
(1 punts)

Contingut / 
Organització

El disseny està ben estructurat, 
ordenat i és intuïtiu. Conté pàgines, 

subpàgines, capçalera, etc.

El disseny està ben estructurat i 
ordenat. Li falten elements 

organitzatius, pàgines, subpàgines, 
capçalera, etc.

Té estructura i ordre, però li falten 
molts elements organitzatius, com 

capçalera, subpàgines.

No té estructura i ordre definit. No 
té capçalera, ni pàgines, ni 

subpàgines.

La navegació és perfecta. Queda 
clar com accedir a tots els llocs i no 

hi ha enllaços trencats.

La navegació és bona. És difícil no 
trobar les coses, no hi ha enllaços 

trencats.

Hi ha poca navegabilitat, resulta 
difícil trobar les coses, no hi ha 

enllaços trencats.

No té cap tipus de navegabilitat. 
Les coses no es troben fàcilment i 

hi ha enllaços trencats

Elements gràfics i 
multimèdia

Els elements gràfics estan 
relacionats amb el tema. Han estat 
ben maquetats. Són amb permisos 
adequats i referenciats. Els gràfics i 

mapes són dinàmics.

Els elements gràfics estan 
relacionats amb el tema. Han estat 
ben maquetats. Però no estan ben 

referenciats o no són dinàmics en el 
cas de gràfics i mapes

Hi ha elements gràfics relacionats 
amb el tema. Estan ben 

maquetats i referenciats.  Però no 
són dinàmics en el cas de gràfics 

i mapes.

No hi ha elements gràfics o n'hi ha 
pocs o no estan relacionats amb el 

tema. No són dinàmics ni estan 
referenciats.

Els colors de fons, del text, els 
enllaços formen un conjunt de 

colors agradables, no molesten eçl 
contingut i són coherents entre les 

pàgines.

Els colors de fons, del text i els 
enllaços, no molesten el contingut i 

són coherents entre les diferents 
pàgines.

Els colors de fons, del text i els 
enllaços molesten el contingut.

Els colors de fons, del text i els 
enllaços fan que el contingut sigui 
difícil de llegir o distreuen al lector.

Ús dels recursos 
visuals

Exemplifica els continguts exposats 
a través de les imatges/presentació

Algunes vegades exemplifica els 
continguts exposats amb les 

imatges/presentació

Quasi mai exemplifica els 
continguts exposats amb les 

imatges/presentació

No exemplifica en cap cas els 
continguts exposats amb les 

imatges/presentació

El to de veu és bo, bona 
vocalització, comunicació oral 

fluida, amb naturalitat i correcció. A 
més atreu l'atenció dels oients i 

manté l'interès durant tota 
l'exposició

El to de veu és bo, la comunicació 
oral és una mica forçada. Atreu 

l'atenció dels oients al principi, però 
el discurs es fa monòton al llarg de 

l'exposició.

El to de veu és regular,
costa entendre'l en

alguns fragments, a més la
comunicació oral és

forçada. No sap atreure
l’atenció dels oients des

del principi i durant
l’exposició

El to de veu és baix i
presenta sèries dificultats
per ser oït. No ha captat

l’atenció dels oients en cap
moment de l’exposició.

S'ha entès clarament l'explicació. 
L'expositor sap el tema i no llegeix 

un paper o la presentació.

S'ha entès l'explicació. De vegades 
l'expositor ha llegit alguna frase de 

la pantalla.

En general s'ha entès l'explicació, 
però algun punt ha quedat poc 

clar. L'expositor ha llegit un paper 
o la pantalla.

Ha costat d'entendre tota 
l'explicació o bé ha donat la 

impressió que l'expositor no coneix 
prou bé el tema.

Postura corporal i 
contacte visual

Té bona postura, se’l veu
relaxat i segur de si

mateix. Durant l’exposició
estableix contacte visual
permanent amb tots els

Oients.

Té bona postura, encara
una mica forçada. Durant

l’exposició estableix
alguna vegada contacte
visual amb els oients.

Té una postura rígida i
demostra nerviosisme.
Durant l’exposició ha

mantingut tan sola una o
dues vegades contacte
visual amb els oients.

Té una postura passiva,
rígida, forçada i/o nerviosa.

Durant l’exposició no ha
mantingut cap vegada el
contacte visual amb els

Oients.

S’ajusta a la durada del
temps de la presentació.

S’ajusta a la durada de la
presentació, encara que té

pressa per acabar.

No s’ajusta a la durada de
la presentació, més o menys ha 

durat la meitat del temps.

No s’ajusta a la durada de
la presentació: l’exposició

ha tingut una durada molt inferior o 
molt superior al temps.



I  per  últim,  per  assegurar  que  tot  l'alumnat  o  la  gran  majoria  d'aquest  s'involucri  en  el
procediment del disseny de la pàgina web i que aprengui i sigui conscient dels continguts que
es treballen, proposo dissenyar un test de coneixements bàsics. 

Per  tal  de  què  no  sigui  considerat  com un  examen,  optaria  per  fer  un  test  utilitzant  una
plataforma basada en  la ludificació o més conegut pel terme anglès  gamificació. Aquest test
està previst portar-lo a terme just després de finalitzar el treball PILE per veure si tot l'alumnat
ha assolit els coneixements i no només alguns components de cada grup. Així doncs, proposo:

• Un test basat en gamificació per determinar si l'alumnat ha assolit els continguts
i si més no, per forçar al fet que es mirin els continguts. 

En aquest cas he pensat a utilitzar la plataforma Kahoot (https://getkahoot.com/).  Aquesta
plataforma és un sistema de qüestionaris i enquestes en línia per a l'aula basat en el joc. Té un
disseny que permet ser accessible a les aules i d'altres àmbits d'aprenentatge. Els tests poden
ser creats per  qualsevol  persona i  és accessible  des de qualsevol  dispositiu que tingui un
navegador web, sigui ordinador, portàtil, tauleta o dispositiu mòbil sense necessitat d'obrir-se un
compte o registrar-se per participar, sí per crear.

El docent pot controlar el ritme de la prova mitjançant la imposició d'un límit de temps per cada
pregunta.  Segons  els  estudiants  vagin  responent  les  preguntes,  se  li  atorguen  punts  per
respostes correctes i temps de resposta. 

S'utilitza per a una avaluació formativa, per supervisar el progrés de cada estudiant cap als
objectius  d'aprenentatge,  identificar  les  fortaleses  i  les  debilitats  o  simplement  per  fer  una
revisió dels coneixements bàsics d'un tema. Com ja he comentat, l'alumnat no necessita un
compte Kahoot per participar. Per fer-ho només han de visitar la pàgina web www.Kahoot.it i a
continuació introduir el PIN que li dóna el professor per unir-se a l'activitat. 

Per portar a terme l'activitat només es necessita un projector o pantalla, un dispositiu mare on
s'executa el test i dispositius mòbils, tauletes o ordinadors per participar.

A continuació adjunto l'enllaç del Kahoot que he dissenyat on es pot accedir a ell. (Fig. 17)

https://play.kahoot.it/#/k/c0d52445-f7d1-4d90-ac4d-c23e42c536fd
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Fig. 17: Pantalla d'inici del Kahoot creat

https://play.kahoot.it/#/k/c0d52445-f7d1-4d90-ac4d-c23e42c536fd
http://www.Kahoot.it/


També mostro unes captures de pantalla de com és el funcionament. A la part esquerra es pot
veure la pantalla del docent o projector, que tot l'alumnat ha de poder visualitzar, i a la part
dreta un dispositiu participant, per exemple el de l'alumne.

1. Inici del test. Mostra el PIN d'accés dels participants. (Fig. 18)
2. Introducció del PIN per part de l'alumnat, cadascú al seu dispositiu.(Fig. 19)
3. Introducció del Nom per part de l'alumnat, cadascú el seu nom al seu dispositiu. (Fig.

21)
4. Pantalla d'inici on es van mostrant els jugadors que van entrant al joc. (Fig. 20)
5. Clic a Start. Pantalla inicial del Test. (Fig. 22)
6. Exemple de com es visualitza una pregunta. (Fig. 23)
7. Resposta de la pregunta. (Fig. 24)
8. Mostra de la solució, amb el resultat de l'alumnat.(Correct, Incorrect, Time up)  (Fig. 25)
9. Puntuació de l'alumnat. (Fig. 26)

Al final de tot mostra la graella de guanyadors i després pots obtenir un full de càlcul amb totes
les estadístiques per 'alumnat i per preguntes. (Fig. 27,Fig. 28)

Proposta de millora de la participació de l'àrea de tecnologia en el projecte interdisciplinari PILE de 3 r d'ESO          44

Fig. 18: Inici, mostra el número PIN. Fig. 19: Introducció del PIN als dispositius.

Fig. 21: Introducció del nom de l'alumne Fig. 20: Inici. Mostra jugadors que participen

Fig. 22: Pantalla inici de test Fig. 23: Exemple de pregunta
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Fig. 26: Exemple de puntuació

Fig. 27: Exemple de dades estadístiques generals

Fig. 24: Exemple de resposta Fig. 25: Exemple de solució



Per tal de portar a terme totes les noves activitats a realitzar, també s'ha de modificar el sistema
d'avaluació modificant els percentatges de cada activitat. Llavors s'ha de:

• Redistribuir els percentatges de les proves i crear nous ítems a avaluar.

El nou sistema d'avaluació quedaria:

% Activitat Descripció

15 Treball  individual  i  en  grup  a
classe

Seguiment diari i del treball realitzat

20 Informe escrit El contingut del treball

25 Pàgina web Disseny de la pàgina web

20 Presentació oral Presentació al final del PILE, on tothom ha de parlar
en anglès.

10 Co-avaluació dels companys Puntuar  les  exposicions  orals  i  la  web  utilitzant  la
rúbrica

5 Kahoot Test  de  coneixements  bàsics  de  continguts  de
Tecnologia

5 Examen elecció múltiple Petita prova dels continguts de Ciències Socials

Taula 6: Nou sistema d'avaluació
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Fig. 28: Exemple de dades estadístiques per pregunta



5.3. Material nou creat per treballar l'ètica i l'ús de les llicències 

L'alumnat no té informació sobre l'ètica i la legalitat en l'ús de publicacions i en la utilització de 
la informació. No coneixen els drets d'autor ni el tipus de llicències que existeixen. 

L'alumnat es limita a buscar una imatge al Google, descarregar-la i inserir-la a la pàgina web
sense assegurar-se de quin tipus de llicència o permisos té aquella imatge, ni tan sols moltes
vegades la referencien o anomenen a l'autor. 

Per tal de millorar aquest aspecte ja he comentat com a proposta de millora treballar aquests
coneixements  amb  l'alumnat  prèviament  a  l'inici  del  PILE  per  tal  de  què  faci  la  cerca  de
recursos, sobretot imatges, amb els permisos adequats ja des d'un inici.

He preparat  un material  didàctic  amb una primera part  de descripció  teòrica dels  tipus de
llicències de drets d'autor més comunes que existeixen i en segon terme un llistat no exhaustiu
de pàgines web i mètodes de cerca com a recursos perquè l'alumnat pugui utilitzar-los a l'hora
de cercar documents per realitzar el PILE. 

Per a realitzar el material m'he basat en la pròpia experiència que puc aportar i diferents llocs
web d'internet. [13][14][15]

A continuació de la pàgina 48 a la 52 està el dossier per a l'alumnat on s'especifica el material
que he preparat per treballar l'ús de les llicències i els drets d'autor. 
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DRETS D'AUTOR I LLICÈNCIES

Què són els drets d'autor?

Els drets d'autor són un conjunt de normes jurídiques i principis que afirmen els drets morals i
patrimonials que la llei concedeix als autors pel sol fet de crear una obra literària, artística,
musical, científica o didàctica, estigui publicada o inèdita. 

Quin tipus de llicències de drets d'autor existeixen?

Les llicències sorgeixen com a una forma de regular l'ús dels continguts o informació i donar
reconeixement a aquelles persones o organitzacions que desenvolupen aquests continguts i
permetre l'ús dels recursos a tercers depenent de la llicència que tingui. Aquestes llicències
són:

Copyright

S'utilitza per a prohibir i restringir els usos d'una obra o presentació per part de l'autor o titular
dels drets. Això vol dir que s'ha de demanar permís per explotar l'obra en els termes més enllà
previstos per la llei. (cita, còpia privada, il·lustració, etc.)

Copyleft

Grup de llicències l'objectiu de les quals és garantir que cada persona que rebi una còpia d'una
obra pugui a la vegada utilitzar, modificar i redistribuir el propi treball i les versions derivades del
mateix. Algunes vegades es permet l'ús comercial d'aquests treballs i  d'altres no, depenent
quins drets vulgui cedir l'autor.
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Creative Commons

És en general un projecte internacional que té com a propòsit enfortir a creadors per a què
siguin ells qui defineixin els termes d'ús de les seves obres, quins drets volen entregar i en
quines condicions ho faran. Com els autors diuen: “Si el paradigma del sistema tradicional del
dret d'autor és “Tots els drets reservats”, per a les llicències CC és “Alguns drets reservats”.

Llavors veiem que entre l'extrem del Copyright que no permet fer res amb les obres i el Copyleft
que és molt  permissiu i  no específica els usos,  existeix la llicència Creative Commons, un
model flexible de drets d'autor per llicenciar els continguts de treballs creatius i col·lectius on
compartir és prioritari i no es desitja restringir o limitar l'accés. 

Així doncs, quan un decideix publicar un treball original amb Creative Commons no vol dir que
no tingui copyright. Aquest tipus de llicències ofereixen alguns drets a terceres persones sota
certes condicions: 

Reconeixement (Attribution): En qualsevol explotació de l'obra autoritzada per la 
llicència farà falta reconèixer l'autoria.

No Comercial (Non commercial): L'explotació de l'obra queda limitada a usos no 
comercials.

Sense obres derivades (No Derivate Works): L'autorització per a explotar l'obra no 
inclou la transformació per crear una obra derivada.

Compartir Igual (Share alike): L'explotació autoritzada inclou la creació d'obres 
derivades sempre que mantinguin la mateixa llicència en ser divulgades.
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Amb aquestes condicions es poden generar sis combinacions de llicències Crative Commons:

Reconeixement (by): Es permet qualsevol explotació de l'obra, 

incloent-hi una finalitat comercial, així com la creació d'obres derivades,
la distribució de les quals també està permesa sense cap restricció.

Reconeixement- NoComercial (by-nc): Es permet la generació 
d'obres derivades sempre que no es faci un ús comercial. Tampoc es 
pot utilitzar l'obra original amb finalitats comercials.

Reconeixement- NoComercial-CompartirIgual (by-nc-sa): No es 
permet un ús comercial de l'obra original ni de les possibles obres 
derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual 
a la que regula l'original.

Reconeixement- NoComercial- SinObraDerivada (by-nc-nd): No es 
permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres 
derivades.

Reconeixement-CompartirIgual (by-sa): Es permet l'ús comercial de 
l'obra i de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha 
de fer amb una llicència igual a la que regula l'original.

Reconeixement- SinObraDerivada (by-nd): Es permet l'ús comercial 
de l'obra, però no la generació d'obres derivades.

Un cop ja hem vist el tipus de llicències que es poden donar, a continuació veurem un vídeo
d'on trobar o cercar imatges lliures de drets a Internet.

https://www.youtube.com/watch?v=GQ7Udo1-86w
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Després de visualitzar el vídeo tenim diferents opcions per buscar imatges:

1. Anar directament a bancs d'imatges i seleccionar les imatges amb llicència Creative
Commons.

Alguns exemples:

- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Intef. Banco de imágenes y sonidos.

http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/

-Wikimedia Commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page

- Pixabay

www.pixabay.com

- Freepik

http://www.freepik.es/

- Pexels

https://www.pexels.com/

- Life of pix

http://www.lifeofpix.com/

- Unplash

https://unsplash.com/

- Free images

http://www.freeimages.com/

- Flickr

https://www.flickr.com/creativecommons/by-2.0/

2.  Buscadors  d'imatges.  Busquen  directament  als  bancs  d'imatges  amb  l'estalvi  de
temps  que  això  implica.  Un  cop  trobada  la  imatge  s'ha  de  visualitzar  els  detalls  i
comprovar que segueix sent lliure.

Alguns exemples:

- Veezzle

http://www.veezzle.com/

- Every Stock Photo

http://www.everystockphoto.com/

- Cercador de Crative Commons

http://search.creativecommons.org/

- Visual Hunt

https://visualhunt.com/
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3. Cerca avançada de Google. Després de fer una cerca amb la paraula clau. Fer clic a Eines
de cerca. Després fes clic a Drets d'ús i desplegant la pestanya apareixen els diferents drets
d'ús. S'ha de triar el filtre que més s'adapti a les nostres necessitats.

És important mirar els detalls de cada tipus de llicències per a fer ús de la imatge, normalment
s'acostuma a demanar que s'anomeni a l'autor. 

Dintre de la vostra web, també podeu afegir d'altres gadgets com ara:

Objectes Animats

- Gifmania. Objectes gifs animats.

http://www.gifmania.com/Gif-Animados-Objetos/

- Avatars Voki. 

http://www.voki.com/

- Creació de logos

http://creatr.cc/creatr/

- Creació de vídeo a partir de les teves imatges 

https://animoto.com/
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5.4. Disseny de protocol per detectar casos de frau o còpia de pàgines web 
d'anys anteriors

Com hem exposat anteriorment, durant la fase d'avaluació es va detectar un cas de frau en la
pàgina web, un alumne repetidor va copiar la web de l'any passat. Així doncs, cal dissenyar un
protocol d'actuació per intentar gestionar la detecció dels casos de frau de pàgines web d'anys
anteriors.

En aquest cas, el docent va detectar que la web que estaven ensenyant a la presentació li era
molt semblant a una de les pàgines web del curs passat. Evidentment, quan encara no portes
moltes edicions resulta fàcil poder recordar-les, però no sempre resultarà així.

En el moment que va sospitar, va anar a buscar la pàgina web de l'any anterior i va adonar-se
de què aquesta havia sigut eliminada. Com a conseqüència d'això, tampoc va poder comprovar
si era la mateixa web o no i el docent tampoc disposava d'una còpia per poder-ho demostrar.

Així doncs, proposo un possible protocol d'actuació respecte a aquesta problemàtica. 

Com a primera premissa hem de considerar la pàgina web com si fos un examen. Els exàmens
en  un  principi  els  custodia  el  professorat  un  nombre  determinat  d'anys  per  a  possibles
reclamacions. En aquest cas, hauríem de considerar la pàgina web al mateix nivell. 

L'objectiu és guardar totes les webs una vegada feta l'entrega per tal de, primer, tenir un arxiu
on poder consultar-les per demostrar si hi ha hagut frau o no, i  segon, per poder disposar
d'elles sense que les pugui eliminar o modificar l'alumnat, per revisar-les o poder mostrar-les a
l'alumnat en anys posteriors. Evidentment, evitar que les copiïn és impossible, sempre poden
fer-se una còpia personal i això no ho pots prohibir.

Per poder portar a terme el protocol, primer caldrà donar un petit marc teòric de com funcionen
els permisos individuals a l'eina de Google Sites.

Una persona, com a creador i propietari de la web pot decidir quines persones podran accedir i
consultar el web tot escrivint la seva adreça de correu Gmail. Els permisos que es poden donar
i les accions que poden fer són:

Permís Eliminació
del lloc

Configuració
del lloc

Definir
visibilitat
del lloc

Donar
permisos

Crear i
configurar
pàgines

Editar
pàgines

Visualitzar
les pàgines

del lloc

Propietat Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Edició No No No No Sí Sí Sí

Visualització No No No No No No Sí

El protocol a seguir seria:

1. El  professorat  responsable  de  l'àrea  de  Tecnologia  ha  d'estar  inclòs  en  els
permisos de la web com a propietari des de l'inici, en el moment de creació de la
pàgina web. 

Fins ara el professorat de Tecnologia només estava com a editor, permís que només
permet modificar el contingut de la web. No permet ni modificar el disseny del lloc, ni
tampoc, i en aquest cas és important, gestionar l'administració de permisos ni recuperar
una pàgina web si l'eliminen, sempre que ho facis abans de 30 dies.

Així doncs, si és propietari, després portarà a terme totes les accions per seguir el  
protocol.
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2. El professorat ha de deixar clar que, després del PILE o potser millor, a final de
curs, les pàgines web seran arxivades i eliminades del lloc web.

3. El professorat de Tecnologia es quedarà com a únic propietari de la pàgina web.

En la data que s'estimi oportuna, el professorat traurà els permisos de propietari a  
l'alumnat i quedarà ell com a únic propietari. Si es fa després del PILE, es pot deixar 
a l'alumnat  només amb el  permís de “pot  veure”  i  així  s'evita  que puguin  editar  i  
modificar coses un cop s'ha fet l'entrega. 

Evidentment, l'alumnat que hagi volgut s'haurà copiat la pàgina com a creadors que  
són, o inclús si tenen permís de «pot veure», però com hem dit abans, l'objectiu no és 
evitar  la  còpia  de la  pàgina,  sinó detectar  i  demostrar  que s'ha copiat  en treballs  
posteriors i mantenir les webs tal com s'han avaluat.

4. El professorat realitzarà una còpia de la pàgina web. 

Després de quedar-se com a únic  propietari  farà  una còpia  de la  pàgina per  així  
arxivar-la. Té dues opcions:

• Posar la web com a privada a Google Sites. 
És a dir, Google Sites permet posar la web com a privada, sense accés a la xarxa,
ni accés a ningú, encara que tinguin l'URL. Com és de suposar, això ocuparia un
espai considerable al compte de Google. 

• Realitzar una còpia offline de la pàgina web. 
Agafar eines de còpia de web offline i realitzar una còpia per arxivar-la. D'aquestes
eines n'hi ha moltes, però un exemple de programa per a fer-ho seria  HTTrack.
(https://www.httrack.com/)

HTTrack  és  un  software  amb  llicència  GPL (software  lliure)  per  a  navegar  de
manera offline en copiar llocs web de forma completa i emmagatzemar-los en una
carpeta al disc dur.

Es pot descarregar un lloc World Wide Web d'Internet a un directori local, construint
tots  els  directoris,  arxius HTML,  imatges des del  servidor  a l'ordinador. Un cop
copiat, només cal obrir una pàgina del lloc web “mirall” al navegador i es podrà
navegar per la web com si estigués en línia.

5. El professorat eliminarà la pàgina web.
Simplement, l'eliminarà de la xarxa perquè no puguin accedir a ella a través de l'URL.

El fet de fer la còpia també tindrà la seva utilitat si es vol tenir accés a aquestes webs per
ensenyar-les com a exemple per a cursos posteriors o simplement per revisar-les. 

Crec que el  més recomanable seria la  segona opció  per  alliberar  espai  i  poder-les arxivar
correctament.

Amb aquest protocol d'actuació si més no disposem d'una còpia per poder almenys justificar si
hi ha hagut plagi o no de pàgines web d'altres anys.
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5.5. Disseny de programació i temporització de l'assignatura de Tecnologia al 
PILE 

Un cop he mostrat tot els materials que cal treballar i els procediments a seguir, s'ha d'establir
en quin moment portar a terme cada acció i quines s'han de fer abans, quines durant i quines
després del  PILE.  Cal  presentar  una programació  i  temporització  específica  dels  objectius,
continguts i activitats de l'àrea de Tecnologia que es treballaran al PILE. 

En la Taula 7 (de les pàgines 56 i 57), es pot observar la proposta de disseny de la programació
i temporització didàctica dels continguts de Tecnologia que es treballen durant el projecte PILE.
En aquesta taula s'indica,  quins són els objectius, les competències treballades,  els criteris
d'avaluació i la seqüenciació de les accions s'han de portar a la pràctica abans de començar el
PILE per tal de tenir uns coneixements bàsics, quines accions es porten a terme durant les
setmanes PILE i quines accions es portaran a terme un cop s'hagi acabat el període de treball
del PILE per assegurar-nos o avaluar si han assolit els continguts de l'àrea de Tecnologia.
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PROGRAMACIÓ PROJECTE INTERDISCIPLINAR 3R ESO “ANALYSING THE WORLD” :  TECNOLOGIA

GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR PROFESSOR

3r  (ESO) 8 hores 3r. Trimestre

ÀREES/MATÈRIES TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT

Tecnologia+(Anglès, Socials i Matemàtiques) Analysing the world: geoeconomical, geopolitical and geocultural blocs.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE COMPETÈNCIES BÀSIQUES CRITERIS D'AVALUACIÓ

CONTINGUTS

- Saber identificar els principals elements que formen una 
pàgina web.

-Crear i dissenyar pàgines web per a la publicació de treballs 
individuals i de grup.

- Utilitzar progrmari específic per al treball col·laboratiu i 
disseny de pàgines web, com per exemple Google Docs i 
Google Sites.

- Utilitzar diferents eines que es poden fer servir per a la 
creació de pàgines web.

- Saber modificar el format de text i altres característiques 
d'una pàgina web.

- Inserir taules, gràfics, imatges i enllaços en una pàgina 
web.

- Saber publicar pàgines web de manera que tots els 
internautes hi puguin accedir.

-Reconèixer els conceptes bàsics de la propietat intel·lectual.

- Exposar oralment els continguts utilitzant l'ordinador i la 
pàgina web com a mitjà de comunicació.

a) Competència comunicativa, lingüística i 
audiovisual.

b) Competència artística i cultural.

c) Tractament de la informació i competència 
digital.

e) Competència d'aprendre a aprendre.

f) Competència d'autonomia i iniciativa personal.

h) Competència social i ciutadana.

1. Definir què és una pàgina web i identificar-ne els 
principals elements.

2. Elaborar una pàgina web mitjançant Google Sites.

3. Utilitzar amb fluïdesa les diferents eines que 
s'utilitcen en la creació de pàgines web.

4. Modificar agilment el format de text, els colors, 
etc. de la pàgina web.

5. Inserir i modificar taules, gràfics i imatges en la 
pàgina web.

6. Inserir enllaços en la pàgina web.

7. Saber utilitzar la web com a mitjà de comunicació 
per a l'exposició oral.

8.  Aplicar els coneixements de conceptes bàsics de 
propietat intel·lectual.

- Estudi de les diferents llicències de drets d'autor que existeixen.
- Creació d'una pàgina web amb programari específic.
- Disseny, desenvolupament i avaluació d'un projecte de disseny d'una pàgina web amb Google Sites.
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Taula 7: Programació i temporització dels continguts PILE de l'àrea de Tecnologia.

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA

ACTIVITATS
ACTIVITATS D'AVALUACIÓ

1
Grup gran 10

Grup gran 50

2 - Introducció al programa Google Sites 60

3 Grup gran 60

4 60

5 Grup gran 60

6 60

7 Grup gran 15/ grup

8 Grup gran 10

COMENTARIS

SESSIÓ 
(1h)
Nº

SESSIÓ 
(1h) Nº MATERIALS 

RECURSOS
ORG. 
SOCIAL

TEMPO
(min)

A
B

A
N

S
 D

E
L 

P
IL

E
/ 

IN
IC

IA
LS

- Presentació del contingut de Tecnologia que es 
treballarà al PILE. Disseny d'una pàgina web i 
avaluació.

Projector, 
Enunciat PILE 
apartat B)
Rúbrica

- Treball dels diferents permisos i llicències. Drets 
d'autor.

Projector
Portàtils
Tutorial Google 
Sites

Grup partit 
(Aulataller)
Grups PILE

D
U

R
A

N
T

 E
L 

P
IL

E
 /

 
D

E
S

E
N

V
O

LU
P

A
M

E
N

T

- Explicación teòriques curtes.
- Desenvolupament del PILE

Projector
Portàtils
Tutorial

- Explicación teòriques curtes.
- Desenvolupament del PILE

Projector
Portàtils
Tutorial

Grup partit 
(Aulataller)
Grups PILE

- Explicación teòriques curtes.
- Desenvolupament del PILE

Projector
Portàtils
Tutorial

- Explicación teòriques curtes.
- Desenvolupament del PILE

Projector
Portàtils
Tutorial

Grup partit 
(Aulataller)
Grups PILE

F
IN

A
L 

P
IL

E
/ 

E
X

P
O

S
IC

IÓ - Realització de l'exposició oral mitjançat la web 
creada. Horari comú de les assignatures.

Projector
Web
Rúbrica

- Avaluació de l'exposició oral i 
disseny web amb la rúbrica. 
Coavaluació.

D
E

S
P

R
É

S
 P

IL
E

 /
 

F
IN

A
LS - Realitació del test de continguts bàsics treballats al 

PILE de l'àrea de Tecnologia. 

Projector
Portàtils o Mòbils
Kahoot

- Realització d'un test amb la 
plataforma Kahoot.

- El projecte PILE ja contempla que els alumnes amb més necessitats estiguin distribuïts en els diferents grups i tenen unes tasques 
específiques a realitzar, com la insersió de imatges dels paisatges.



5.6. Avaluació de resultats

Després de posar en pràctica el  curs vinent  totes les propostes caldrà veure o avaluar  si,
almenys les que fan referència a la conscienciació dels continguts de Tecnologia, són assolits o
si més no milloren els resultats de percepció que hem observat en el present any. 

Per tal d'avaluar si els continguts de Tecnologia són assolits i reconeguts per l'alumnat  que
participa en el projecte PILE, a part de realitzar el test de Kahoot i de realitzar les coavaluacions
entre  ells que ja  ens donarà una idea de si  ho han assolit  o  no,  proposo també,  tornar a
realitzar, després de totes les accions previstes, la mateixa enquesta a l'alumnat  [ANNEX] que
es va dissenyar per realitzar aquest estudi i  així poder comparar els resultats i  veure si  es
produeix una millora respecte a aquest curs.
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6. Conclusions 

Un cop finalitzat l'estudi sobre la participació de l'àrea de Tecnologia en el projecte PILE de
l'institut crec que he aconseguit l'objectiu de proposar millores en la intervenció de l'àrea de
Tecnologia en el PILE. 

Les meves aportacions poden ser d'utilitat  de cara a pròximes edicions del PILE. Els nous
materials de suport proposats poden ajudar a l'alumnat  a ser més conscients dels continguts
curriculars que es treballen des de l'àrea de Tecnologia, fent partícips a tot l'alumnat i no només
a l'encarregat de fer la pàgina web. D'alguna manera, ajuden al fet que l'alumnat sigui capaç
d'interioritzar  els  continguts  d'una  manera  més  significativa.  I  també es  veuen “obligats”  a
assolir aprenentatges per poder fer front a totes les activitats, havent de fer, inclús una prova
bàsica de coneixements realitzada d'una manera lúdica per aconseguir una alta implicació de
l'alumnat.

Les propostes de millora no incideixen només en l'alumnat, també he dissenyat eines per al
professorat. La programació i temporització ajuda a millorar la planificació del PILE sigui quin
sigui el professorat responsable de portar a terme l'activitat, podria passar que el titular, que
sap com funciona el PILE no estigués disponible i hi hagués un substitut. En aquest sentit,
també he donat eines d'avaluació, tant per al professorat com a l'alumnat, on es marquen els
criteris d'avaluació que es tindran en compte des d'un inici. També el fet d'implicar a l'alumnat
en l'avaluació del treball dels seus companys pot donar una responsabilitat extra a l'alumnat  i
millorar la implicació d'aquests en el projecte.

També crec que és importat tenir el disseny d'un protocol d'eines per detectar la picaresca de
l'alumnat  i una gestió i control dels treballs avaluats.

De totes les meves observacions realitzades, he incidit en aquells problemes que jo des de
l'àrea de Tecnologia puc millorar per tal de què l'aprenentatge sigui més significatiu i extensiu al
grup sencer. Però hi ha altres mancances que he detectat i que afecten el bon funcionament de
l'àrea de Tecnologia que cal millorar i no depenen d'aquesta àrea.

Una cosa que potser caldria revisar del funcionament del PILE general seria el fet que  s'hauria
de treballar directament a la pàgina web i no passar primer per un document de Google Docs.
Evidentment, hi ha coses que s'han de fer abans en documents, com els gràfics per exemple,
però l'alumnat dedica molt  de temps en maquetar un document i  després no té temps  de
maquetar i dissenyar la web, centrant-se en els continguts de l'àrea de Ciències Socials i no
tant en els continguts que han d'assolir de l'àrea de Tecnologia. 

I  una  altra  problemàtica  que he trobat,  i  que  no  és  exclusiva  d'aquest  centre,  és  la  poca
infraestructura d'accés a Internet que té l'alumnat. Les xarxes estan poc dimensionades i la
qualitat de l'accés a Internet no és gens bona. Hem de tenir en compte que sense accés a
Internet no poden dissenyar la web ni utilitzar les eines 2.0 de treball col·laboratiu, fent tediós
tot el procés.

Com a conclusió  final  voldria  destacar  que la  participació  en aquest  projecte  m'ha resultat
interessant i molt enriquidora a l'hora d'interactuar amb l'alumnat, d'una manera més propera a
com habitualment es porten a terme les classes. 
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