
1) A la meva assignatura faig servir les tauletesEn cas negatiu, per quin motiu?2a) Què fas servir com a materials didàctics?3) L'alumnat fa servir les tauletes per buscar informació a la xarxa?
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4) L'alumnat fa servir eines com el processador de textos o el programa de presentacions del Drive?5) L'alumnat fa servir eines de treball col·laboratiu per compartir arxius (ex. Google Drive)?6) L'alumnat fa servir aplicacions o programes per fer produccions multimèdia (àudios, vídeos, etc)?7) L'alumnat fa servir les tauletes per fer presentacions?
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8) Es fa servir alguna plataforma virtual de centre (tipus Moodle, ClickEdu o similar) per la gestió acadèmica i per rebre comunicats del centre?9) Les tauletes es fan servir en les sortides i les excursions?En cas afirmatiu, de quina manera?10) Les tauletes faciliten el procés d'avaluació?
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En cas afirmatiu, de quina manera?11) Les tauletes faciliten el treball autònom de l'alumnat12) Amb elles l'alumnat aprèn a responsabilitzar-se13) Amb elles l'alumnat té més capacitat d'iniciativa

D'acord Neutral Molt d'acord

És més fàcil tenir tota la informació acumulada en una app tipus AdditioApp, que et facilita fórmules per al càlcul de mitjanes i el fet que puguis consultar les notes remotament.D'acord Neutral En desacord

Faig servir Additio D'acord D'acord D'acord

Neutral Neutral D'acord

pots tenir tota la informació de tothom en un sol llocEn desacord Molt en desacord En desacord

Molt d'acord D'acord Molt d'acord

Neutral D'acord Neutral

Neutral Neutral Neutral

D'acord D'acord D'acord

Neutral En desacord Neutral

Google Drive: continguts i exercicis sempre disponibles (en paper els perdien); seguiment de notes i acords presos en reunions d’avaluació; gestió de treballs (pautes per fer-los i lliurament); controls tipus formulari de googleD'acord Neutral D'acord

Utilitzat l'additio D'acord En desacord Neutral

D'acord Neutral D'acord

Tinc l'aplicacio Additio que es de gran ajuda!Molt d'acord Molt d'acord Neutral

A través del Drive compartim les taules de resultats a l’avaluació de nivell.Neutral En desacord Neutral

D'acord Neutral D'acord
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tinc l'aplicació additio D'acord D'acord Neutral

Per mi en tots els sentits, no faig servir paper per resD'acord D'acord D'acord

Fulls excel D'acord D'acord Neutral

Permeten realitzar proves autoavaluatives i compartir correccions i dubtes amb facilitatD'acord Neutral D'acord
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A la hora de fer exàmens amb els formularis de Google o les autoavaluacions. D'acord Neutral Neutral
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14) Amb elles l'alumnat està més motivat per fer la feina15) Amb elles l'alumnat es distreu16) Han permès millorar els resultats acadèmics (notes)17) La meva percepció sobre la seva utilitat i eficàcia és positiva
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18) Aquesta percepció ha millorat amb el pas del temps i amb el seu ús.19) Avantatges (pros) 20) Inconvenients (contres)2b) Quines són les 5 aplicacions (apps) o programes que feu servir més a l'aula?

D'acord Accés a internet, possibilitats il.limitadesDistracció, problemes de connexió, bateriaKahoot, lyrics training

En desacord Immediatesa, comoditat, compartir informació ràpidamentPèrdua de l'hàbit d'escriure (important per fixar ortografia), impedeix treballar processos més bàsics (alfabetitzar a l'hora de cerca paraules, per exemple)DIEC2, Drive, AdditioApp, 

D'acord Accés informació ràpid Ús inadequat amb jocs Powerpoint Youtube 

D'acord

En desacord tenir a l'abast molta informacióNo saber destriar quina informació és vàlida i quina no, fomentar la incapacitat de relacions socials més enllà de la màquina, limitar la cerca d'informació al google i no tenir eines de recerca més enllà d'aquestes, empobrir l'ús de l'expressió oral i augment de faltes d'ortografia, distracció, problemes tècnics de connecció, etc

Molt d'acord Permet el treball autònom dels alumnes. Em permet crear material propi.Resulta difícil controlar el que miren els alumnes durant tota l’hora.Drive, Docs i Presentacions, YouTube, ThingLink

D'acord Inmediatesa de coneixement, reducció de paper i moltes possibilitats d'aplicacions adequades al moment de la matèria.Distracció. Drive, llibre digital, calculadora, altres adapatats al moment de la matèria

Neutral L'ús d'algunes aplicacions les funcions de les quals no serien possibles en cap altre format.Distraccions i mal ús de l'eina a classe. A l'hora de redactar textos, l'expressió és més pobre i poc curosa.Google Drive, iWrite Music, GarageBand, Google Chrome, YouTube.

En desacord Accés a informació i consulta.Distraccions en fer un mal úsdiccionaris.cat, DIEC, drive

En desacord No veig cap avantatge Distraccions constants / mal ús en general de l'einaEls alumnes fan els exercicis en el llibre digital

Neutral Material necessari disponible en tot moment (continguts teòrics i exercicis), cerca d’informació (per realitzar treballs, elaborar-los i exposar-los; consultar dubtes espontanis que puguin sorgir a classe), apps (simuladors, representació de gràfics)Distracció (fotos, videos, xats)Desmos graphing calculator, drive, puffin (només jo, projectat), youtube (projectat)

D'acord Permet compartir documents entre alumnes, entre professors i alumnes, i entre professors. Permet fer presentacions més fàcilment. L'accés a informació a internet és immediat i in situ.Els alumnes utilitzen l'ipad per usos no acadèmics: jugar, fer-se fotos, enviar-se missatges, veure sèries de tv. En resum, els distreu. El drive

D'acord Accesibilitat a la informació, eina de treball molt potentÚs incorrecte i poca cura de l'aparellDrive, Excel, Word, Calculadora, Power-point

D'acord Motiva molt els alumnes, elimina el pes i volum de llibres de text, conte aplicacions i eines de gran utilitat, permet el acces a un enorme ventall de informacio i de aplicacions utilsA vegades es una font de distraccio quan els alumnes en fan un mal us amb jocs o altres...Word reference, youtube, oxford premium, google, drive (no per aquest ordre)

D'acord Tenir informació a l’abast, treballar amb el drive cooperativament, exercicis interactiusDispersió, que no hi ha visió de conjunt, que es depèn de la infraestructura.El safari com explorador, Google Maps, drive, document de text, power point, Apps: Born 3D, Barcino 3D, Versalles, i museus digitalitzats.

Neutral Més rapidesa que un PC . A l ESO es con un caramel , en canvi un PC s asocia més a treballEcosistema Google

En desacord Facilitat per cercar informacióL'alumne es distreu a classe amb la tauleta. El llibre digital no ha millorat el llibre de paper.Llibre digital de Santillana, DesmosGraphics, Youtube, Drive, Gmail.

Molt d'acord Cerca d'informació més ràpida. Accés a internet. Crear documents digitals que permeten tenir-los a l'abast sempre que vulguis.Distreu molt a l'alumne. Més vigilància per part del professorPicsarts

D'acord A nivell personal com a profe tots són aventatgesCap Excel,clik edu,drive,gmail

Molt d'acord Eines multimèdia Distraccions a l'aula i fora de l'aulaDrive: els alumnes fan servir per estudiar els continguts de la matèria, a l'aula no porten l'ipad.

Neutral Millora l'accessibilitat a la informació. Permet treballar més eficientment la tria i gestió de la informació. Aporta noves possibilitats didàctiques al centre.Costa gestionar els canvis que comporta. Encara no tenim les eines ni els espais per aprofitar al màxim les seves possibilitats. Als alumnes els costa veure-la com a eina de treball i fer-ne l'ús adequat a aquesta finalitat.Google drive i els seus editors, navegador, App dedicaddes sobre cada temari

Molt d'acord A casa poden continuar les feines iniciades a l'escola. Ensenyament més col·laboratiu. Materials interactius. Els llibres digitals permeten reduir el volum i pes dels llibres.Possible distracció. Alguns alumnes necessiten els llibres en paper per concentrar-se més.Drive, calculadora, navegador d'internet, càmera, iMove

En desacord Tenir la xarxa a l'abast permet fer recerca autònoma a l'aula i disposar d'eines com els diccionaris o conjugadors de verbs.Els alumnes es distreuen molt mirant altres coses, cosa que és molt difícil de controlar per part del professor mentre fa la classe; quan no hi ha wifi o tenen problemes amb els llibres s'entorpeix la classe; els alumnes tenen massa a l'abast una eina amb la qual poden assetjar els companys mitjançant fotos o comentaris ofensius i llur publicació a les xarxes socials.Diccionaris de llengua

Neutral

D'acord Poder compartir informació; treballar en grup simultàniament; poder guardar de forma segura els materials donats.Distracció; tot és massa a l’abast; dificultat de control 

Neutral Disposar de molta més informacióDistracció de l'alumnat, no convida a l'odre i a la sistematitzacióGoogle, Drive, You tube

D'acord Bona eina metodològica / Ajuda a millorar, facilita l'autocorrecció en alguns moviments / Facilita l'avaluació, l'autoavaluació i la coavaluació. En els vestidors pot donar molts problemes l'ús inadequat. De moment a la nostra matèria no porten les tauletes a classe, només l'utilitza el professor.De moment els alumnes deixen la tauleta a l'aula en les classes d'educació física, a la nostra matèria no li treiem gaire rendiment.Filamacions de les sessions, fotos, kahoot....

Neutral Ràpid assoliment de coneixements i respostes. Distracció.PPT

Molt d'acord Facilitat trobar documents. Ús del Drive.Els alumnes poden distreure's.El buscador Google.

D'acord Els alumnes poden buscar informació o dubtes molt ràpidament.  Busquen solucions alternatives ex: fer fotos dels apunts de la pissarra, fan captures per enviar-se si no han portat algun material... s'evien documents i informació a una gran velocitatEs distreuen molt ràpidament, són molt pocs els que tenen la capacitat de limitar l'ús personal de les tauletes.Wordreference

Neutral Més recursos, mes motivació.La distracció que pot suposar en alguns alumnesYou Tube, Puffin.

D'acord Noves apps que permeten altres metodologies d'aprenentatge. Noves formes d'interacció amb l'exterior (notícies al diari, etc) i noves maneres de poder compartir la informació i fer xarxaDistracció a classe i a casa Drive, Navegador, Presentacions de Google, Calculadora, Full de càlcul de Google

Neutral un monton d'exercicis d'auto corrregir/ videos explicatives/ videos per a veure i sentir/ fa mes viu la llengua  (sento no tinc acents al meu ordinador a casa!)no podem perdre escruire a ma i tot que porta en el sentit de la memoria, aprendre etc.kahoot /british council/lyrics training/ 

D'acord Ajuda a la autoevaluació.

D'acord Menys fotòcopies i els alumnes sempre tenen els apunts de tots els temes i matèriesSovint fa q sigui una via de distraccióYoutube, drive,presentacions del drive



Adreça electrònica Comentaris finals que vulguis fer  al respecte  (opcional)

Tot i que cal estar molt atent al bon ús que en facin tant a l’aula com a casa, valoro més el potencial positiu pel que fa a les eines que aporta que no pas el factor negatiu de la distracció. Sóc del parer que els alumnes que volen estar atents i treballant, ho estan igualment i en treuen profit. I els que no, es distreien igualment abans fent dibuixets o mirant per la finestra.

En general, soc un ferm defensor de les eines digitals i de les tauletes en concret.

La intenció és que els alumnes la utilitzin també a les classes en moments puntuals.
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