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Matemàtiques i la seva interdisciplinarietat. 
 

TALLER 
Propostes metodològiques per a l'aula digital 

Resum 
L'accessibilitat de la informació, la web 2.0, els entorns virtuals d'ensenyament i 

d'aprenentatge i el desplegament del projecte eduCAT2.0 generen un nou entorn i per 

tant una nova metodologia de treball a l'aula i fora de l'aula. En aquest taller es 

presenten algunes propostes metodològiques per abans, durant i després d'una classe de 

matemàtiques a l'aula digital. 

 

L’activitat 
El taller es duu a terme en una aula dotada de pissarra digital interactiva (PDI) i amb 

connexió a Internet, preferentment inalàmbrica,  perquè cada participant pugui utilitzar 

el seu propi ordinador portàtil. 

 

Amb el programari Notebook es preparen les diapositives de la presentació, que faran 

de fil conductor de tota la sessió. 

L’aula digital 

 
Ara, amb les enormes possibilitats d’accés als continguts digitals, amb programari com 

el Moodle i el  GeoGebra; amb ordinadors i pissarra digital interactiva (PDI), és molt 

més fàcil aprendre a partir de contextos, fer-ho col·laborativament i compartir 



aprenentatges. A més, el programari associat a la PDI permet saltar la barrera del temps, 

ja que els continguts de la pissarra són accessibles, abans, durant i després de la classe 

presencial. 

 

Els continguts i activitats del taller es fan a través d’un curs de l’entorn virtual Moodle 

que consta de tres unitats: 

 

La  primera unitat es destina a l’abans, a allò que cal preparar prèviament per fer una 

classe: 

 
 

• Seleccionar  recursos digitals, d’accés lliure. 

 
• Utilitzar els marcadors socials, un servei en línia que facilita guardar els llocs 

webs preferits mitjançant un sistema d'etiquetatge o tags i així un mateix lloc 

web es pot localitzar per les diferents paraules clau amb el qual ha estat associat. 

També permet organitzar-los i gestionar-los de manera que es puguin localitzar 

ràpidament quan es necessiten. 

 

A la segona unitat es proposen dues activitats per fer durant la classe, una 

col·laborativa i l’altra de caire més individual. 



 
 

• Elaboració conjunta d’un glossari. Entre tots es resol una col·lecció d’exercicis, 

en aquest cas, els corresponents a les proves d’avaluació secundària obligatòria. 

La metodologia consisteix en què cada participant es responsabilitza de la 

resolució d’un exercici i de posar-lo al glossari, d’aquesta manera s’aconsegueix 

construir i compatir coneixement. 

 
• Creació de preguntes per a utilitzar-les posteriorment com a exercicis sobre un 

determinat tema o com a qüestionaris per a l’avaluació. Es presenta l’opció 

Wiris quizzes que permet introduir aleatorietat en les dades dels enunciats de les 

preguntes i també la possibilitat de compartir-les en el banc de preguntes Wiris 

collection. 



 
La tercera unitat fa referència al treball i la comunicació després de la classe. 

 
 

• La creació de qüestionaris a partir de les preguntes elaborades. Aquests 

qüestionaries es poden dissenyar amb finalitats diferents, com poden ser 

l’exercitació o l’avaluació. 

• Les possibilitats de gestionar el seguiment i l’avaluació que incorporar el 

qualificador del Moodle. 

• Finalment, les tecnologies són també un instrument que facilita seguir en 

contacte més allà de l’aula convencional. No només ofereixen noves 

funcionalitats amb un gran potencial per a la innovació educativa, sinó que 

també permeten desenvolupar nous entorns d'aprenentatge virtual que alliberen 

els estudiants de les limitacions de la distància geogràfica i dels horaris fixos de 

classe que imposen els sistemes presencials. En aquest sentit, Internet és un 

canal formatiu paral·lel que cal aprofitar. 


