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111...---   CCCooonnnccceeepppccciiióóó   dddeee   llleeesss   NNNooovvveeesss   TTTeeecccnnnooolllooogggiiieeesss   
   
111...111...---   PPPLLLAAANNNTTTEEEIIIGGG   
 

• La funció de la tecnologia no és altra que la de potenciar les 
pròpies capacitats humanes. Les NNTT com a mitjà, mai com 
a finalitat.  

• No ensenyem informàtica: Aprenem tota mena de 
continguts, ens divertim o ens comuniquem amb l’ajut de les 
NNTT. No es tracta tant de que els participants aprenguin un 
seguit de programes sinó de que els l’utilitzin adequadament 
per aconseguir les seves metes. 

• Les NNTT com a complement, mai com a eix. 
• Utilitzem únicament les NNTT quan realment són útils per 

potenciar un aprenentatge o més funcionals per realitzar una 
tasca o activitat. 

• En l’ensenyament a través de les NNTT cal incorporar 
continguts d’hàbits i actituds que garanteixin un ús 
saludable i racional de l’ordinador. Saber apagar l’ordinador 
és un bon aprenentatge. 

 

222...---   CCCaaarrraaacccttteeerrríííssstttiiiqqquuueeesss   dddeee   lll’’’aaappprrreeennneeennntttaaatttgggeee   aaa   tttrrraaavvvééésss   dddeee   
llleeesss   NNNNNNTTTTTT  

   
222...111...---   PPPUUUNNNTTTSSS   FFFOOORRRTTTSSS   
 

• Es motivador per sí mateix. 
• Respecta el ritme individual d’aprenentatge. 
• L’alumne pot assolir un nivell molt alt d’autonomia i 

aprendre en funció dels seus interessos (optativitat). 
• Gran part de les aplicacions permeten altres possibilitats 

d’interactivitat entre l’alumne i els continguts 
d’aprenentatge. 

• Amplia les nostres possibilitats de comunicació i d’accés a 
la informació. 

• Trenca barreres d’espai i temps: podem aprendre des de 
qualsevol indret i escollir el moment. Facilita l’educació a 
distància. 

• Permet moltes repeticions de les mateixes seqüències 
d’aprenentatge. 



• Economitza i amplia l’acció del docent. (especialment els 
entorns oberts) 

• Les NNTT augmenten, potencien i optimitzen els resultats de 
tasques i treballs dels alumnes: continguts, disseny, 
presentació,  possibilitats... (eficàcia) 

• Normalitza situacions de desafavoriment. El maneig i l'accés 
de les NNTT es cada cop més  imprescindible i present en la 
nostra vida quotidiana. 

 

222...222...---   PPPUUUNNNTTTSSS   FFFEEEBBBLLLEEESSS   
• Aïlla al nen/a limitant la seva interacció amb iguals. 
• L’ús inadequat pot generar mals hàbits i dependències. 
• No hem d’oblidar mai que les experiències d’aprenentatge 

són majoritàriament virtuals.   
• Sorpreses desagradables bastant freqüents: avaries en el 

hardware i fallades del software. Cal tenir en compte que en 
entorns educatius molts alumnes utilitzen els mateixos 
equips. 

• Cal un manteniment acurat dels equips i una bona 
coordinació i organització de l’aula d’informàtica. 

• Calen coneixements específics de l’educador. 
 
   
   
333...---   OOOrrrgggaaannniiitttzzzaaaccciiióóó   iii   ppprrrooogggrrraaammmaaaccciiióóó   dddeee   llleeesss   aaaccctttiiivvviiitttaaatttsss     

  

333...111...---   DDDIIISSSPPPOOOSSSAAARRR   LLL’’’EEESSSPPPAAAIII    
 

• Situar els ordinadors envoltant les parets de l’aula dificultarà 
les explicacions de l’educador, ja que tots els alumnes 
quedaran d’esquena. Aquesta  distribució és poc funcional i 
únicament és vàlida pel treball individual i 
l’autoaprenentatge. 

• L’organització per racons és força adequada per integrar els 
ordinadors al Casals, Esplais, Tallers. L’ordinador es 
converteix en una eina més i s’integra en un espai educatiu 
global. 

• La distribució en fileres tan sols ens serà útil per treballar en 
grans grups. És aconsellable que l’educador connecti el seu 
ordinador a un monitor de TV a través d’una tarja per facilitar 
les explicacions. 



• Quan treballem amb infants es convenient flexibilitzar i 
diversificar l’espai. No treballem tan sols amb l’ordinador i 
necessitarem taules pel treball en grup, materials didàctics. 
L’espai hauria de permetre el moviment. 

 
333...222...---   MMMEEEDDDIIISSS   III   RRREEECCCUUURRRSSSOOOSSS   
 
• ORDINADORS: Actualment són necessaris ordinadors 

Pentium que disposin de connexió a internet, reproductor 
CD i tarja de só  . Tot i això, en cas de no disposar de cap 
mena de pressupost, podrem muntar un aula d’informàtica 
amb ordinadors antics dels quals se’n desfan les empreses i 
els usuaris. Podem treure força partit a nivell educatiu a un 
486 ja que existeix força software que s’adapta a aquests 
requeriments (per exemple el “clic”). No és aconsellable 
utilitzar un ordinador per a més de dos nens. 

• IMPRESSORES: Podem connectar varis ordinadors a una 
sola impressora.  Cal que disposem  d’impressora/es a 
color. 

• PANTALLES PROTECTORES: Cal protegir els ulls de les 
radiacions que emet el monitor. Mai treballarem amb els 
infants més de 40 minuts seguits sense fer descansos. 

• ALTAVEUS, MICRÒFONS I AURICULARS: Els alumnes 
utilitzaran preferentment els auriculars pel seu treball 
individual. Per això no es necessari disposar de molts 
altaveus que seran útils per audicions grupals. Els 
micròfons ens seran útils en alguns programes d’idiomes o 
per videoconferències. 

• TELEVISOR: A traves d’una tarja hi podem connectar un 
ordinador. Ens serà molt útil per explicacions grupals i 
presentacions de treballs. 

• WEBCAM: Imprescindible per a realitzar videoconferències. 
A més amb la majoria de les mateixes podem fer fotografies i 
realitzar petites gravacions de vídeo i só. 

• CAMERA DIGITAL: Podrem fer fotografies de més qualitat i 
resolució i utilitzar-les en els nostres treballs. També la 
podrem connectar directament al televisor per visualitzar les 
fotografies. 

• SCANER: Ens permetrà digitalitzar dibuixos, textos, 
il·lustracions de revistes... 

• PISSARRA: Ens serà molt útil per les nostres explicacions. 



• GRABADORA: Podrem gravar arxius grans de dades i editar 
CD’S amb els nostres treballs. 

• CAMERA DE VÍDEO DIGITAL: Podrem editar les nostres 
pel·licules i reportatges. Cal tenir present que el treball amb 
video requereix l’ús d’ordinadors bastant potents i força 
espai de disc. 

• DISQUETS 1.4, CD-W i CD-WR:  Els CD-WR ens permeten 
realitzar copies dels nostres treballs i arxius i actualitzar-los. 

• Unitat ZIP o Disc Dur Portàtil (USB): Ens permeten el trasllat 
d’arxius grans a d’altres ordinadors. 

• FULLS (adherents, de transparències, paper fotogràfic, 
d’etiquetes i caràtules de CD)  

 
SSSOOOFFFTTTWWWAAARRREEE   
(Les marques del software són indicatives i no impliquen cap 
recomanació especial. Moltes de les esmentades són de lliure 
distribució) 
• Una suite ofimàtica (Processador de Text, Base de Dades, 

Full de Càlcul, programa de presentacions) Tot i que la més 
utilitzada és la de” Microsoft Office”, existeix un paquet 
“Star Office” que és de lliure distribució, compatible amb 
Microsoft i en català. 

• Un gestor de correu electrònic (p.e  “Outllok”, “Eudora”...). 
• Un navegador d’internet (p.e “Internet Explorer”, 

“Netscape”...) 
• Un editor de pàgines Web (p.e “Front Page, WebFácil, web 

fix go!,..) 
• Programes Client FTP ( p.e “FTP WS FTP95 LE”,...) 
• Programes descompressors d’arxius (p.e “winzip”,...) 
• Antivirus (“Antivir”, “Panda”, “Norton”...) Podem utilitzar 

antivirus en línia a través d’internet. 
• Gestors i Acceleradors de descàrregues (p.e: Go! Zilla, 

Download Acelerator Plus) 
• Un editor d’imatges o retoc fotogràfic (“Imaging”, 

“Paintshop”, “Photoimpresion 2000”, “PhotoBase”, “Fine 
View” 

• Programes per videoconferència (“Messenger” 
“Neetmeting”) 

• Corrector ortogràfic 
• Programes per retallar arxius (p.e “Split”) 
• Acrobat Reader (per poder llegir arxius en format pdf) 



• Reproductor multimèdia (p.e Windows Media Player, eJay 
Free Player,..) 

• CD’S amb Software Educatiu. 
 

333...333...---   SSSEEEQQQÜÜÜÈÈÈNNNCCCIIIAAA   DDDIIIDDDÀÀÀCCCTTTIIICCCAAA   
 
LLLAAA   RRREEEGGGLLLAAA   DDDEEELLLSSS   TTTRRREEESSS   MMMOOOMMMEEENNNTTTSSS   
 

  
 

 

333...444...---   RRREEECCCUUURRRSSSOOOSSS   III   AAACCCTTTIIIVVVIIITTTAAATTTSSS   DDD’’’AAAPPPRRREEENNNEEENNNTTTAAATTTGGGEEE   
 
 

 
 
 



333...444...111...---   UUUTTTIIILLLIIITTTZZZAAACCCIIIÓÓÓ   DDDEEE   CCCDDD   RRROOOOOOMMM   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIUUUSSS   
 
• El CD Room és un entorn que suposa un disseny “tancat” 

d’aprenentatge i que es caracteritza per la gran quantitat 
d’informació que pot emmagatzemar (text,imatge,vídeo i so). 

• Pot combinar varietat de modalitats com la presentació 
d’informació, exercicis, jocs i activitats. Molts d’ells 
permeten realitzar un seguiment i avaluació continuada del 
progrés de l’alumne. 

• Una de les seves característiques és la interactivitat que pot 
oferir així com la flexibilitat tant del ritme com de les 
seqüències d’aprenentatge. 

 
EEssttrraattèèggiieess  dd’’úúss  aammbb  CCDD  RRoooomm  
 
• “Descobriment Lliure”. L’educador fa una introducció sobre 

els objectius de l’activitat i els continguts del CD. Els 
aprenents lliurement exploren el CD. Finalment, entre tots 
els aprenents i l’educador es fa una posta en comú.  

• Realització dels exercicis i activitats propis del CD. 
• L’educador anteriorment prepararà una fitxa. Els aprenents 

contestaran les qüestions a partir de les informacions que  
cercaran al CD. 

• “Els alumnes fan la classe.” Es reparteixen els diferents 
apartats / temes del CD als alumnes (individualment o en 
grup). Desprès cada alumne/grup explicarà a la resta el que 
ha après. 

• “Concurs”. Es divideix el grup en equips. Cada equip 
elabora una desena de preguntes (amb la seva resposta) a 
partir de la informació del CD. Es barregen les preguntes i es 
fa el concurs. 

 
MMAATTEERRIIAALLSS  
 
• TELL ME MORE (Aprenentatge d’Anglès) 
• STORY BOOK WEAVER (Creació de Contes i aprenentatge 

d’Anglès) 
• GALÍ (Aprenentatge del Català) 
• EL CATALÀ DIARI (Aprenentatge del Català) 
• ADI. (Reforç Escolar) 
• SINESIO. (Prevenció de les Drogodependències) 
• CONTROL METER. (Prevenció de les Drogodependències) 



• CREA TUS CUENTOS (Creació de Contes) 
• COL·LECCIO CONTES MULTIMÈDIA “LA GALERA” (Contes 

infantils) 
• LIBROS VIVOS. Cuentos Interactivos Animados. (Contes 

Infantils) 
• APRENDILANDIA (Aprenentatge Infantil) 
• JUGANT A APRENDRE (Aprenentatge infantil.) 
• SUPER RIUS (Medi Ambient i Naturalessa) 
• COL·LECCIÓ Z MULTIMÈDIA: El Cuerpo Humano, Cómo 

Funcionan las cosas, Dinosaurios, Crónica de la História, 
etc. (Temes diversos) 

• ATLAS MUNDIAL I ENCICLOPÈDIA GEOGRÀFICA 
(Geografia) 

• LOS VOLCANES (Geologia) 
• TARRAGONA, Itineraris Històrics (Història i Art local) 
 
333...444...222...---   CCCRRREEEAAACCCIIIÓÓÓ   DDDEEE   PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAACCCIIIOOONNNSSS   
 
• Una presentació és un conjunt de diapositives connectades 

entre si a partir d’hipervincles. 
• Les presentacions són força útils per presentar informació. 
• Són força motivadores ja que ens permeten treballar en un 

context mulitmèdia: inserir imatges, so, vídeo, animacions, 
efectes, transicions.... 

• L’hipervincle a més de connectar diapositives ens pot: obrir 
arxius, pàgines web, obrir programes, obrir correu,... 

 
EEssttrraattèèggiieess  uuttiilliittzzaanntt  pprreesseennttaacciioonnss  
 
L’educador elabora la presentació que pot utilitzar per: 
• Donar suport a les seves explicacions. 
• Facilitar-la als aprenents perquè l’explorin lliurement. 
• Construir un conte o una història tot afegint il·lustracions, 

musica i text. 
• Generar murals temàtics. L’aprenent cerca informació a 

Internet i copia i retalla fotografies a la presentació. Al peu 
de cada fotografia insereix quadres de text explicatius. 



• Presentació del grup classe: A La diapositiva principal 
posarem fotos de tots els aprenents. Cada aprenent omplirà 
2 o 3 diapositives amb característiques personals: “hobies”, 
valors, qualitats... Després connectarem les diapositives a 
cadascuna de les fotografies. Podem treballar l’autoestima i 
la integració al grup. 

 
333...444...333...---   AAACCCTTTIIIVVVIIITTTAAATTTSSS   AAA   TTTRRRAAAVVVÉÉÉSSS   DDDEEE   BBBAAASSSEEESSS   DDDEEE   DDDAAADDDEEESSS   
 
• En primer lloc considerar les prestacions que les bases de 

dades ens ofereixen als educadors pel seguiment de les 
nostres activitats educatives (fitxers d’alumnes, avaluació, 
seguiment de l’aprenentatge,...) per la organització dels 
nostres recursos (biblioteca, material, recull de jocs,...) com 
per l’organització i gestió dels centres. 

• Les unitats de treball de tota base de dades són la 
presentació, la fitxa i el camp 

• Entorns com “Filemaker”, “Access” permeten l’aplicació 
d’activitats amb l’objectiu de proporcionar als alumnes 
criteris de classificació, cerca i recuperació de la informació. 

• Evidentment les nostres bases de dades tindran relació amb 
aspectes significatius pels infants i joves: equips de futbol, 
grups musicals, animals, agenda d’amics,... podem 
organitzar jocs i concursos i incloure fotografies als 
diferents camps 

 
   333...444...444...---   TTTAAALLLLLLEEERRR   DDDEEE   DDDEEESSSCCCOOOBBBEEERRRTTTAAA   III   RRREEEVVVIIISSSTTTAAA   

 
 

• DESCOBERTA FOTOGRÀFICA: Els infants i joves poden 
sortir del Centre Educatiu i descobrir el seu poble, barri o un 
determinat indret natural amb el suport d’una camera digital, 
vídeo ( i per economies més limitades amb una webcam 
portàtil amb funció de captura d’imatges) Un cop al centre 
podem redactar els peus de fotografia i muntar-les en una 
presentació, en una pàgina web o en un programa de 
presentacions fotogràfiques.  



• LA REVISTA: Hi Podem incloure entrevistes, articles, 
passatemps, acudits, dibuixos. Coneixerem d’altres 
persones, el nostre entorn, millorarem la nostra composició 
escrita,... Podem fer arribar les revistes a les famílies dels 
infants, a la comunitat, penjar-la a la web,... Ho podem fer 
molt senzill amb un processador de text però ho podem 
millorar amb programes com el “Publisher” o d’altres 
específics. 

 

333...444...555...---   TTTAAALLLLLLEEERRR   DDDEEE   MMMUUUSSSIIICCCAAA   
 

• Existeixen diferent tipus d’aplicacions que ens poden 
apropar al món musical i que són molt motivadores 
(especialment pels adolescents): 

– Aplicacions tipus karaoke que permeten baixar la 
musica i la lletra d’internet. 
– Jocs musicals d’identificació d’instruments. 
– Instruments que els infants poden manipular tot 
reproduint i gravant les seves produccions (pianos amb 
diversitat d’instruments i ritmes) 
– Reproductors musicals i de videoclips. 
– Software per la creació musical. 
-  Programes de descàrrega de música. 

• Podem crear CD’s amb les nostres composicions, editar 
videoclips, programar audicions, incorporar música a les 
nostres presentacions, ... 

 
 

333...444...666...---   JJJOOOCCCSSS    

• Existeix un debat important al món de l’educació sobre  la 
utilització per part dels infants de jocs d’ordinador i 
videoconsòles. Els mateixos aporten elements positius i 
d’altres poc recomanables. 

 
ASPECTES POSITIUS: 
 
• Aprenen estratègies de resolució de problemes. 
• Amplien la seva capacitat d’atenció i de concentració. 
• Els jocs de tipus més cognitiu permeten la millora 

d’habilitats com la memòria i el control de l’espai. 
• S’integren en el grup d’iguals ja que la popularització 

d’aquests jocs els converteix en un objecte de relació 
(intercanvi, jugar junts, comentaris,....) 

 



ASPECTES NEGATIUS: 
 

• Poden generar addició amb efectes col·laterals com ansietat 
i baixa de rendiment escolar. 

• L’infant pot aïllar-se en relació a la interacció amb la família i 
el grup d’iguals. 

• L’ús molt continuat pot provocar problemes de visió o 
posturals. 

• No hi ha un contacte amb el món real. En casos extrems 
l’infant pot distorsionar la realitat. 

• Amb d’altres jocs i amb menys riscs també s’assoleixen els 
elements positius que aporten els videojocs. 

 
CONSELLS D’ÚS 

• No demonitzem els jocs d’ordinador. L’efecte que podríem 
generar en l’infant és augmentar el seu interès. 

• Supervisem els jocs que utilitza el nostre fill descartant jocs 
excessivament llargs i sobretot els d’acció i que impliquen 
l’ús de la violència. Els jocs es classifiquen en: Educatius, 
Habilitat, Plataformes, Jocs de Taula, Esports,  Aventura, 
Estratègia i Rol i Acció. Els d’estratègia i rol estan més 
indicats per adolescents. 

• Procurem que l’infant no jugui sol. Poden jugar amb altres 
companys o amb nosaltres. 

• Posem un límit temporal a l’ús d’aquest tipus de joc. Un 
infant de 10-12 anys no hauria de jugar més de 3 hores 
setmanals. 

• A les sessions de les nostres activitats podem fer torns d’ús 
que no superin els 15 minuts. En acabar una sessió de 
treball podem jugar una estona. 

 

333...444...777...---   IIILLL···LLLUUUSSSTTTRRRAAACCCIIIÓÓÓ   III   DDDIIISSSSSSEEENNNYYY   GGGRRRÀÀÀFFFIIICCC  
 

• Tenim a l’abast una gran varietat d’aplicacions per a totes 
les edats i amb diferents nivells de complexitat: des de 
senzills programes de colorar dibuixos fins a complexes 
programes de disseny gràfic i de tres dimensions. 

• Normalment, els programes incorporen les següents 
funcions: 

– Dibuixar segments i figures geomètriques amb diferents 
gruixos i a ma alçada. 
– Colorar àrees tancades a partir de paletes. 



– Escriure amb diferents tipus de lletra variant la seva 
forma i color. 
–Inserir dibuixos i imatges (de vegades só) a partir de 
galeries. 

• Són de destacar els programes de creació de contes que 
estimulen la creativitat dels infants. 

• Podem realitzar moltes activitats com: Fer dibuixos, cartells, 
pòsters, targes, felicitacions, postals, enganxines (utilitzant 
paper adherent) L’ús d’un escàner ens permet combinar el 
tractament digital amb treballs manuals. 

 

333...444...888...---   RRREEEFFFOOORRRÇÇÇ   DDDEEE   CCCOOONNNTTTIIINNNGGGUUUTTTSSS   EEESSSCCCOOOLLLAAARRRSSS  
 

• Tenim a disposició varietat software específic pel reforç de 
continguts escolars: 

• A partir d’entorns oberts podrem preparar fàcilment els 
continguts i els exercicis nosaltres mateixos. 

• També podem “baixar de la xarxa” activitats dissenyades 
per altres docents i que a traves de la web es posen a 
disposició per que se’n faci un ús educatiu (p.e: activitats 
“clic”) 

• Podem utilitzar aplicacions específiques per matèries 
(llenguatge, matemàtiques, geografia, anglès, naturals,...) En 
la majoria d’elles la nostra tasca serà de selecció ja que 
permeten que l’alumne s’exerciti independentment. 
Existeixen al mercat CD’S que treballen el currículum tant de 
primària com de secundària. 

• Tenim a l’abast eines de treball i de recerca d’informació per 
fer treballs: tant a través de la web com:enciclopèdies 
generals, temàtiques, diccionaris, traductors, conversors de 
mesures, calculadores,... 

• Una altra estratègia enlloc de treballar directament sobre els 
continguts, és la de treballar les capacitats cognitives dels 
aprenents (memòria, atenció, comprensió, discriminació, 
síntesi, generalització, classificació....) En aquest sentit 
també podem trobar jocs i aplicacions força adequades. 

 



333...444...999...---   AAACCCTTTIIIVVVIIITTTAAATTTSSS   AAA   TTTRRRAAAVVVÉÉÉSSS   DDDEEE   XXXAAATTT   III   VVVIIIDDDEEEOOOCCCOOONNNFFFEEERRRÈÈÈNNNCCCIIIAAA    
 

• El xat i la videoconferència ens amplien les nostres 
possibilitats de comunicació. 

• Les dues modalitats ens permeten establir una comunicació 
a temps real 

• El xat es basa amb el llenguatge escrit a temps real i ens 
ofereix la possibilitat de relacionar-nos amb una altra 
persona o grup de persones. Existeixen forces Portals 
d’Internet que incorporen salons de xat sobre diversos 
temes i que ens ofereixen la possibilitat de participar en 
fòrums, d’incorporar-nos a comunitats o crear salons. 
Normalment ens relacionem a partir d’un “alies” amb un 
perfil més o menys real. 

• La vídeoconferència ens permet una comunicació encara 
més àmplia ja que podem veure i sentir al nostre interlocutor 
amb l’ajut de la webcam i el micròfon. 

• Per mantenir una videoconferència hem de configurar el 
nostre programa amb una adreça d’un servidor “ils” 

• Algunes idees per realitzar activitats podrien ser: 
– Jocs de Xat : Els educadors creen situacions que 
impliquin que diferents grups de participants en espais 
diferents tinguin que posar-se d’acord i negociar 
conflictes. 
– Debats i fòrums sobre temes concrets. 
– Concursos “on line” on els diferents participants hauran 
de intentar respondre correctament preguntes plantejades 
pels educadors. 
– Joc de Construcció: A través de la webcam un infant o 
jove haurà de reproduir un model que no veu a partir de 
les indicacions que li dona una altra ubicat en un altra 
indret i que veu el model. 
– Intercanvi  i diàleg amb infants i joves d’altres 
poblacions, ciutats o països (aquests intercanvis 
requereixen contactes previs dels educadors de les dues 
entitats. 

  



333...444...111000...---   AAACCCTTTIIIVVVIIITTTAAATTTSSS   AAA   TTTRRRAAAVVVÉÉÉSSS   DDDEEELLL   CCCOOORRRRRREEEUUU   EEELLLEEECCCTTTRRRÒÒÒNNNIIICCC   
  
El correu electrònic ha estat una de les aportacions d’internet 
que més s’han generalitzat en quan al seu ús en la vida 
quotidiana. És per això que la capacitació pel seu ús té una 
especial importància. 
• A través del disseny d’activitats a través de correu podem 

treballar tres objectius bàsics: 
o La millora de l’expressió escrita. 
o L’ampliació de possibilitats de relació i de 

comunicació. 
o La capacitat de classificar i estructurar la informació. 

• És important que cada aprenent pugui disposar d’una 
adreça e-mail pròpia. Hi ha molts servidors que ofereixen 
gratuïtament aquest servei. 

• Algunes propostes d’activitats podrien ser: 
o Obrir-se un compte de correu i organitzar-se una 

agenda personal. 
o Comunicar-se per correu amb infants i joves d’altres 

centres i mantenir una relació d’amistat. 
o Jocs d’e-mail: L’educador enviarà als aprenents un 

correu amb: un misteri a resoldre, endevinalles, un 
qüestionari de preguntes, unes instruccions que cal 
seguir... Aquestes activitats exigiran la devolució de 
resposta. 

o Enviar les nostres produccions (treballs, poemes, 
narracions,....)a persones i entitats (famílies, amics, 
coneguts, altres centres i esplais....) 

   
333...444...111111...---   AAACCCTTTIIIVVVIIITTTAAATTTSSS   AAA   TTTRRRAAAVVVÉÉÉSSS   DDD’’’IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT    
 

• Internet és un espai que permet el desenvolupament de 
múltiples activitats d’aprenentatge. Com a xarxa global 
l’accés a la informació es quasi bé il·limitat i flexibilitza 
totalment dos conceptes clàssics a l’ensenyament: espai 
(aula) i temps (horari lectiu) 

• Tot i això l’ús educatiu d’Internet presenta alguns problemes 
que cal abordar: 

o La impossibilitat de control sobre el continguts de la 
xarxa (tant a nivell de fiabilitat de les informacions com 
de la seva fonamentació ètica i moral). 



o La capacitació necessària que exigeix a  l’usuari per la 
recerca i localització d’ informació útil i rellevant 
davant l’abundància d’informació.  

• Algunes possibles activitats a realitzar poden ser: 
o Seguiment de cursos a distància. 
o Aprenentatge de l’ús del navegador i els cercadors. 
o Edició de pàgines WEB: Molts servidors ofereixen 

espais gratuïts per allotjar pàgines webs personals. A 
més necessitarem: Un editor de pàgines web i un 
programa de FTP (Protocol de Transferència d’Arxius) 

o Recollida d’informació sobre un tema concret per 
elaborar dossiers, treballs, murals... 

o Gimcanes per internet: El docent prepara una fitxa amb 
un seguit de persones, animals, objectes, imatges, 
preguntes,... que s’han de localitzar a la xarxa. L’última 
localització serà un joc  en línia on es podrà jugar i que 
actuarà com element motivador. 

o Realització d’activitats i jocs en línia en Portals 
Educatius. 

o Cerca de Pàgines webs interessants, elaboració de 
petits directoris i intercanvi d’adreces amb altres 
infants, joves o centres. 

o Descàrrega de programes, jocs, música, documents.... 
o Lectura de Diaris i revistes infantils i juvenils. 

  
  

AAANNNNNNEEEXXXEEE:::   TTTIIIPPPUUUSSS   DDDEEE   LLLIIICCCEEENNNCCCIIIAAA   
 

o SHAREWARE   Ens permet la instal·lació i l’ús del programa 
per un temps limitat (normalment de 30 dies) Un cop s’ha 
esgotat el termini s’ha d’enregistrar i adquirir el software via 
internet. De vegades la limitació no és temporal sinó de les 
prestacions que permet l’aplicació. 

 
o FREEWARE     Podem fer un ús complet i gratuït del 

programa. En molts casos el programador és una persona 
independent. De vegades se’ns pot demanar que facilitem 
alguna dada, com, per exemple, el nostre e-mail. 

 
o ADWARE         Es produeix una contraprestació amb la 

companyia distribuïdora: nosaltres podem disposar de 
l’aplicació i a canvi acceptem publicitat (via correu o en el 
mateix programa a traves de “banners”. Cal tenir present 



que en alguns casos aquest software incorporen SPYWARE: 
quan ens connectem a la xarxa s’activa un programa que 
envia dades a la companyia sobre el nostre perfil i 
preferències. 

 
o DEMOWARE    Són versions reduïdes de programes 

comercials perquè els puguem avaluar. Es troben més 
freqüentment en jocs que en programari educatiu. Solen 
incloure els primers nivells o activar alguns apartats 
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