
LES TAC ENS HO POSEN FÀCIL

Lleida. 12 de novembre de 2010

Núria Sans Ribolleda



Continguts

El repte com a docents! 

Per què ens ho posen fàcil?

Company  Logo

Atenció a la diversitat

Altres recursos

“El teu paper és important” 



PER QUÈ ENS HO POSEN FÀCIL?

FORMAR ALUMNES COMPETENTS!

Competències

comunicatives

Competècia comunicativa i

audiovisual

Competència artística i

cultural

Competències

metodològiques

Tractament de la informació

i competència digital
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metodològiques i competència digital

Competència matemàtica

Competència d’aprendre a

aprendre

Competències personals Competència d’autonomia i

iniciativa personal

Competències específiques

centrades en conviure i

habitar el món

Competència en el

coneixement i la interacció

amb el món físic

Competència social i

ciutadana



EL VERITABLE CANVI

T. Per projectes

El veritable canvi és 

Company  Logo

Aprenentatge cooperatiu

Ap. Basat en problemes

Ap. servei

El veritable canvi és 
en la metodologia



CURRÍCULUM

Àmbit de llengües

OBJECTIU 6: 
Utilitzar amb autonomia I esperit crític els mitjans de 
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Utilitzar amb autonomia I esperit crític els mitjans de 
comunicació social i les tecnologies de la informació i 
comunicació  (TIC) per obtenir, interpretar, elaborar I 
presentar en diferents formats informacions, opinions 
I sentiments diversos I per participar en la vida social



El repte com a docent

Docent

Company  Logo

Conèixer les 
possibilitats 
que ens 
ofereixen les 
TAC a les 
aules.

Decidir en 
cada moment 
si cal introduir 
les TAC I de 
quina manera.



El teu paper és important!

Plantejament 
del repte

Compromís I planificació 
de les actuacions

Compliment
del repte
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El grup, a través 
de diferents 
activitats 
aprofundeix en el 
tema, manifesta el 
seu compromís 
amb el repte i 
planifica una sèrie 
d’actuacions

L’equip directiu 
s’adreça al grup 
d’alumnes de l’aula 
de suport per 
demanar-los si 
volen assumir 
l’encarrec de dur a 
terme accions que 
millorin la situació 
mediambiental del 
centre.

El grup du a 
terme una sèrie 
d’actuacions 
previstes amb 
èxit.



Confecció de grups cooperatius
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Confecció de grups

D’acord amb Pere Pujolàs (2003) els equips de base o grups 
cooperatius s’han de crear de la següent manera.
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Pujolàs, P (2003) Aprendre junts alumnes diferents: els equips d’aprenentatge cooperatiu a l’aula. Vic: Eumo



Realització de les actuacions previstes

Finalment, els resultats:

Videoclip final
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Carta per a la sol·licitud 
de papereres

1.http://blocs.xtec.cat/auladesuportvallverdu



ALTRES RECURSOS

El bloc de l’aula
-S’explica tot el que va passant a l’aula.
-S’hi pot crear un espai de dubtes.
-Quin llibre em recomanes?
-Experiència “Fem de profes”.-Experiència “Fem de profes”.
-Setmanari de l’aula.
-Recull fotogràfic.
-Recursos que no et pots perdre... (Enllaços a altr es webs, recursos de 

l’Edu365.cat...).
-On vols anar d’excursió?
(*) Pot ser un primer pas en la introducció de les TAC dins l’ensenyament de llengües.

1. http://blocs.xtec.cat/auladesuportvallverdu
2. http://www.auladesuportvallverdu.blogspot.com
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-Programari de codi lliure que permet crear cursos virtuals.
-Crea un entorn virtual, on té lloc l’ensenyament i l’aprenentatge.
-Disposa de canals de comunicació directes professorat-alumnat
-L’entorn és dinàmic perquè s’actualitza immediatament a cada nova 

ALTRES RECURSOSALTRES RECURSOS
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-L’entorn és dinàmic perquè s’actualitza immediatament a cada nova 
intervenció dels participants.
-És Modular, perquè s’hi poden anar afegint noves funcionalitats, o 
mòduls d’activitats.
-Els estudiants tenen un espai privat i personal on cal identificar-se per 
entrar.
-L’estructura és clara.
-Ofereix diferents tipus d’activitats, la majoria de les quals són 
autocorrectives.
-Fa un registre individual i grupal dels avanços dels alumnes (resultats, 
gràfics...).



Fem un vocabulari conjunt
Després de llegir la novel·la que llegim a l’aula, comentem amb els 
alumnes el vocabulari que no s’ha entès. Entre tots  es confecciona 
una llista i de deures cadascú ha de buscar al dicc ionari una o dues 
paraules.  Quan les té buscades les introdueix al G lossari del curs de 
Moodle i així entre tots es va confeccionant el vocabulari  general del 

ALTRES RECURSOS

Moodle i així entre tots es va confeccionant el vocabulari  general del 
llibre de lectura.

MODIFICACIONS:

Es pot fer a partir de lectures curtes, sempre que sorgeix una paraula que 
no se sap què vol dir... 

OBSERVACIONS: Convé que les primeres vegades es fac i des de l’aula.

Company  Logo



DICTATS AMB ORDINADOR:
1- Promouen l’agilitat en l’escriptura a través de t eclat.
2- Permeten a l’alumne utilitzar el corrector de tex tos i saber-ne fer un bon ús.
3- Afavoreixen un procés d’autocorrecció molt import ant.

ALTRES RECURSOS

DICTATS EN LÍNIA
Es pot utilitzar el recurs “dictats en línea” de la  Generalitat de 

Catalunya.
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MAPES CONCEPTUALS I WORDLE

C-MAP

<a href="http://www.wordle.net/show/wrdl/2584652/TAC_I_EDUCACI%C3%93" title="Wordle: TAC I EDUCACIÓ"><img src="http://www.wordle.net/thumb/wrdl/2584652/TAC_I_EDUCACI%C3%93" alt="Wordle: TAC I EDUCACIÓ" style="padding:4px;border:1px solid #ddd"></a>

ALTRES RECURSOS

NÚVOLS DE 
CONTINGUTS
“Wordle”

Company  Logo



ENREGISTRAMENT DE LA LECTURA

1- Per poder analitzar més concretament les dificulta ts que té cada 
alumne amb la lectura.

2- Permet a l’alumne ser més conscient de les seves di ficultats, del que fa 

ALTRES RECURSOS

2- Permet a l’alumne ser més conscient de les seves di ficultats, del que fa 
bé, del que ha de millorar...
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EDU 365

ALTRES RECURSOS
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ESCOLA 
OBERTA

EDU 3.CAT



LA PRESTATGERIA

ALTRES RECURSOS
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CACERES DEL TRESOR I WEBQUEST

ALTRES RECURSOS
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-Treballs d’investigació
-Recerca guiada
-De menys complexitat (caceres del 
tresor), a més complexitat 
(webquest).
-Aprenentatge cooperatiu



REALITZACIÓ DE QUADERNS 
VIRTUALS, JCLICS...

ALTRES RECURSOS
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RECURSOS WEB 2.0

-Avatars

ALTRES RECURSOS

-Diàlegs
-Wallwisher
-Jocs
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L’atenció a la diversitat i les TAC

Amb l’ajuda de programari i recursos TIC interactius 
l’aprenentatge es pot adaptar més al ritme i necessitats de cada 
alumne. A la vegada que cada vegada hi ha més programes que 
permeten fer més accessibles els materials a alumnes amb 
diferents discapacitats.
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Lector de pantalla Pizarra dinámica
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RECORDA  PROFE

"Dime y lo olvido, enséñame y lo 
recuerdo, involúcrame y lo aprendo."

Benjamin Franklin
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