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Es treballa una part del currículum de Ciències Socials de quart d'ESO amb metodologies i recursos digi-
tals i es fomenta el treball cooperatiu.
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Aquesta experiència es porta a terme dins d'una matèria optativa de Ciències Socials , amb alumnes de quart d'ESO. En cadascun dels temes treballats , els alumnes 
han d'elaborar un producte digital i la metodologia emprada es basa en el treball cooperatiu amb un responsable per grup que gestiona l'organització dels treballs.
El professor/a presenta el treball a realitzar amb un guió i les pautes a tenir en compte : permet que sorgeixin els dubtes, aportacions, representacions inicials dels 
alumnes..., i facilita instruccions clares sobre la tasca a fer.

Guerra Civil- La Repressió
Pòster elaborat per alumnes de quart d’ESO que mostra 
aspectes de la repressió a Lleida durant la Guerra Civil 
Espanyola. El format Glogster els permet combinar imat-
ges, textos ( tot i que no hi ha la lletra “ç”), so, videos…, 
afavorint la creativitat dels alumnes.

Guerra Civil a Lleida
Pòster de Golgster que mostra imatges i textos de l’evolució 
de la Guerra Civil i el seu impacte a Lleida, elaborat per 
alumnes de quart d’ESO.

El guió que es lliura als alumnes compta amb els aspectes següents:
- El tema a treballar i el perquè de l'eina digital escollida
- Els aspectes que hauran d'investigar els diferents grups
- Els criteris d'avaluació de l'activitat a fer tant en l'exposició oral de la tasca feta, organització del grup, 
treball fet etc.
- Els elements que es considerin adients sobre l'estructura del treball a fer.

Els alumnes elaboren diferents productes digitals que els permeten experimentar i desenvolupar la com-
petència digital. 
En el marc de les eines 2.0  hi ha una gran varietat de recursos, els que nosaltres hem emprat són els se-
güents:

- Un pòster digital amb Glogster per al tema de la Guerra Civil.
- Un blog sobre el Primer Franquisme.
- Una història digital amb Photoshop sobre la plenitud del Franquisme .
- Una wiki amb el format wikispaces per a la fi del règim...

L'experiència aporta una sèrie d'avantatges per als alumnes:
- Afavoreix el desenvolupament del pensament crític i creatiu.
- Treballa la competència informacional en la cerca i el tractament de la informació, contribuint a un 
exercici continu d'expressió oral, escrita i ortogràfica.
- Promou l'aprenentatge de diferents eines digitals alhora que es treballen continguts propis de la ma-
tèria.
�������	
��
�����
���
�������
�	�����
������
�������

 Aquesta experiència ha  permés que els alumnes deixin constància del seu aprenentatge i alhora cone-
guin noves eines didàctiques digitals. 

Franquisme
Els alumnes elaboren una història digital sobre l’Etapa Tecno-
cràtica del Franquisme amb el format Photopeach. Aquesta tèc-
nica permet adequar un seguit d’imatges amb el text adient, 
aportant-hi música i amb la possibilitat d’emprar diferents tipus 
de composicions. Un cop elaborat el producte, la seqüenciació 
de les imatges recorda el format video.

Blog sobre el primer Franquisme
Blog elaborat amb el format Blogger que tracta aspectes del 
Primer Franquisme. El bloc permet treballar diferents compe-
tències informacionals, afavoreix la creativitat dels alumnes i fo-
menta la cohesió del grup a l’hora de consensuar l’aspecte del 
bloc i els gadgets que s’hi afegiran.
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Paisatges agraris
Els alumnes de Ciències Socials de Tercer d’ESO van elaborar 
una composició amb el format Photopeach sobre els paisatges 
agraris. El treball els va resultar diferent i enriquidor ja que 
només havien treballat els tipus de presentacions amb power 
point.

El Franquisme
Wiki elaborada per la professora amb activitats per a desenvolu-
par els alumnes de quart d’ESO de Ciències Socials segons el cu-
rrículum de la matèria.

La fi del Règim
Wiki elaborada pels alumnes de quart d’ESO de l’optativa de 
Ciències Socials sobre la descomposició i final del règim, amb el 
format wikispaces. Aquest format facilitava la tasca de l’elaboració 
de la informació dels diferents membres del grup i alhora permetia 
compartir-la.

Webquest: Guerra del Francès
Webquest elaborada per la professora per a treballar aquest con-
tingut del temari de Ciències Socials amb els alumnes de  quart 
d’ESO. La webquest és un model de treball competencial molt 
complet que facilita també el treball cooperatiu.


