
1) A la meva assignatura faig servir els netbooksEn cas negatiu, per quin motiu?2a) Què fas servir com a materials didàctics?2b) Quines són les 5 aplicacions (apps) o programes que feu servir més a l'aula?

Sí Majoritàriament materials creats per mi

Sí Una mica de cada G Drive / Llibre digital / Libre Office / Gmail / GCalendar

Sí Majoritàriament llibres de textFull de càlcul

Sí Una mica de cada Classroom, Weeras, Drive, Power Point, Movie maker o similar

No perquè no fan un bon ús i molts juguen i no podria fer pràcticament resUna mica de cada de metereologia, de microscopia...

Sí Una mica de cada Google -Drive-power point

Sí Una mica de cada Google drive (full de càlcul, presentacions, documents), blockscad, 

Sí Una mica de cada

Sí Majoritàriament materials creats per mi

Sí Majoritàriament materials creats per miDrive, Libre Office, YouTube

Sí Majoritàriament llibres digitalsgoogle classroom, blockscad/openscad, arduino ide, librecad, libreoffice

Sí Una mica de cada Moodle, Geogebra, kahoot, thatquiz, full de càlcul

No A Batxillerat no en fem servirUna mica de cada consultes a google o youtube

Sí Majoritàriament materials creats per miPixlR Editor (per retoc digital d'imatge). Canva (per fer cartells). Kahoot (per fer qüestionaris). Stop-motion Studio (app mòbil per fer stop-motion de manera fàcil i ràpida). TheStocks.im per descarregar fotografies d'alta qualitat lliures. Etc.

Sí Majoritàriament materials creats per miMoodle, Oppen Office, Prezi, Drive

Sí Majoritàriament materials creats per mi

Sí Una mica de cada RAE, wikipedia, google, word reference, 



3) L'alumnat fa servir els netbooks per buscar informació a la xarxa?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)?

Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí

No Sí Sí No

Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí

Sí Sí No No

Sí Sí Sí No

Sí Sí Sí No

Sí Sí No

Sí Sí Sí No

Sí Sí Sí No

No Sí Sí No

Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí



7) L'alumnat fa servir els netbooks per fer presentacions?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) Els netbooks es fan servir en les sortides i les excursions?En cas afirmatiu, de quina manera?

Sí Sí No

Sí Sí No

Sí Sí No

Sí Sí No

Sí Sí No

Sí Sí No

Sí Sí No

Sí Sí No

Sí Sí No

Sí No No

Sí Sí No

No Sí No

Sí Sí No

Sí Sí No

Sí No

Sí Sí No

Sí Sí No



10) Els netbooks faciliten el procés d'avaluació?En cas afirmatiu, de quina manera?11) Els netbooks faciliten el treball autònom de l'alumnat12) Amb ells l'alumnat aprèn a responsabilitzar-se

Sí Document compartit coavaluacióMolt d'acord D'acord

Sí Reculó de dades al llibre digital. Trames a de treballs. Formularía Google / Kahoots Molt d'acord D'acord

No D'acord Neutral

Sí Correcció d'exercicis en línia, comentaris i retorns de treballs, agilitat del procés, etc.Neutral En desacord

No D'acord D'acord

Sí Ús d’excel i calcul de nota D'acord D'acord

No facilita ni dificulta, és una eina més  de treball  D'acord D'acord

No D'acord D'acord

Sí Com a llibreta de notes D'acord Neutral

Sí Seguiment de les tasques, lliurament, treball en grup, materials sempre disponiblesD'acord D'acord

Sí seguiment tecno12-18 i google classroomMolt d'acord Molt d'acord

No D'acord Neutral

No D'acord Neutral

Sí Tenir les feines en digital facilita el poder treballar des de qualsevol lloc amb accés a InternetD'acord D'acord

Sí motivació i millor implicacióD'acord D'acord

Sí s'orienten dels treballs entregat i no entregatsD'acord D'acord

No D'acord Neutral



13) Amb ells l'alumnat té més capacitat d'iniciativa14) Amb ells l'alumnat està més motivat per fer la feina15) Amb ells l'alumnat es distreu16) Han permès millorar els resultats acadèmics (notes)

Molt d'acord Molt d'acord Neutral Neutral

Molt d'acord D'acord D'acord D'acord

Neutral D'acord D'acord En desacord

Neutral D'acord D'acord Neutral

Neutral Neutral Molt d'acord Neutral

D'acord D'acord Molt d'acord Neutral

D'acord D'acord En desacord Neutral

D'acord D'acord En desacord Neutral

Neutral D'acord D'acord Neutral

Neutral Neutral D'acord D'acord

Molt d'acord Molt d'acord D'acord D'acord

Neutral D'acord En desacord En desacord

Neutral Neutral Molt d'acord En desacord

Neutral Neutral D'acord En desacord

Neutral D'acord D'acord D'acord

D'acord D'acord Neutral Neutral

Neutral D'acord Molt d'acord En desacord



17) La meva percepció sobre la seva utilitat i eficàcia és positiva18) Aquesta percepció ha millorat amb el pas del temps i amb el seu ús.19) Avantatges (pros) 20) Inconvenients (contres)

D'acord D'acord Immediatesa en la cerca d'informació i de treball per part de l'alumnat.Possibilitat, segons el nivell de maduresa, de distracció

Molt d'acord Molt d'acord Autonomia en l’aprenentatge. Distracció

D'acord D'acord Permet una atenció més individualitzada i adequar el ritme de treball a cada alumne/aCosta controlar la gestió que fa l'alumne/a del netbook durant la classe

D'acord Neutral Planificació de les feines, augment del coneixement en l'ús de les TICMolta facilitat de distracció i de desviar-se a fer altres coses que no toquen

D'acord Neutral Disposar de molta informació/Trobar diverses opcions de treballPer als alumnes que es distreuen amb altres coses no relacionades amb l'estudi

Neutral D'acord Els és més fàcil picar q no pas escriure.No hi ha tallafocs i molts hi juguen en comptes de treballar

D'acord D'acord Capacitat autònoma dels alumnes per crear els seus propis coneixements, per buscar activitats i resoldre les seves dificultats Pot facilitar en alguns moments, estones de distracció i perdre el fil de la feina 

D'acord Neutral Recerca internet a l'abast, traductor a l'abast, exercicis de consolidació digital més atractiusCap

D'acord D'acord

D'acord Molt d'acord

Molt d'acord Molt d'acord facilita el seguiment, el treball col·laboratiu, la distribució i cerca d'informacióNecessitat d'infraestructura (endolls, wifi, banda ampla). Control accés continguts. Control aules per evitar robatoris i accidents.

D'acord D'acord - Permet treballar activitats de diferent tipus alhora. - Format més proper a la realitat de l'alumnat.- Dificultat per vigilar què fan els alumnes.

Neutral Neutral immediatesa i és atractiu per l'alumnat per l'accés a internetes distreuen amb molta facilitat, addicció a les pantalles

D'acord D'acord 1. En qualsevol moment els alumnes poden consultar informació si la tasca ho requereix o els hi genera curiositat. 2. Existeixen moltes aplicacions útils per realitzar projectes (sobretot a la meva assignatura que és visual i plàstica). 3. De cara a fer una classe participativa i compartir coneixements el Google és una gran eina per fer cerques immediates de la informació que els vols donar com a profe i la que ells poden aportar com alumnes.1. A vegades es distreuen. 2. Tenir la informació tan a l'abast pot provocar que els alumnes no s'esforcin tant per aprendre. 3. Si s'abusa els alumnes no practiquen tant l'escriptura i tenen més carències en aquest sentit.

D'acord D'acord més motivació, més informaciófiltrat de les informacions

D'acord D'acord Rapidesa de trobar informació. Recolzament a l'hora de fer les exposicions orals.Desorientació a l'hora de seleccionar la informació. Distracció en jocs  diversos.

D'acord Neutral Ajuden a incentivar iniciativia i treball grupal.Augmenta la distracció i dispersió.



Comentaris finals que vulguis fer  al respecte  (opcional)

Possibilitat, segons el nivell de maduresa, de distracció

No es pot entendre l’escola actual sense les noves (ja no tant) tecnologies!

Costa controlar la gestió que fa l'alumne/a del netbook durant la classe

En general crec que és una eina útil, però cal l'esforç d'anar insistint en què n'han de fer un bon ús.

No utilitzen netbooks a la meva classe però sí a casa fent feines relacionades amb la meva matèria. Tenen llibre de paper i digital (només l'utilitzen alguns alumnes)

No hi ha tallafocs i molts hi juguen en comptes de treballar

Pot facilitar en alguns moments, estones de distracció i perdre el fil de la feina 

Avui en dia no podria fer classe sense els netbooks

- Dificultat per vigilar què fan els alumnes.

es distreuen amb molta facilitat, addicció a les pantalles

1. A vegades es distreuen. 2. Tenir la informació tan a l'abast pot provocar que els alumnes no s'esforcin tant per aprendre. 3. Si s'abusa els alumnes no practiquen tant l'escriptura i tenen més carències en aquest sentit.

Desorientació a l'hora de seleccionar la informació. Distracció en jocs  diversos.

Augmenta la distracció i dispersió.



1. A vegades es distreuen. 2. Tenir la informació tan a l'abast pot provocar que els alumnes no s'esforcin tant per aprendre. 3. Si s'abusa els alumnes no practiquen tant l'escriptura i tenen més carències en aquest sentit.


