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Introducció

A la nostra societat, la major part de la informació –la qual ens arriba a través dels
mitjans audiovisuals i les telecomunicacions– i del coneixement són en format
digital, i es transmet per mitjà de plataformes virtuals, raó per la qual ens cal
assolir la competència digital, aprendre a gestionar la informació i a tenir una
actitud crítica que ens permeti valorar-la i seleccionar-la.

Les tecnologies de la informació i la comunicació, les TIC, ens permeten
transformar, en la seva dimensió d’aprenentatge, la informació en coneixement,
i això implica utilitzar les noves tecnologies per afavorir la construcció dels
aprenentatges, les TAC o les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement, la
qual cosa constitueix una oportunitat decisiva per dur a terme una renovació
metodològica, la qual atorga el protagonisme al subjecte que aprèn i transforma el
paper de l’educador, el qual no és ja un transmissor, sinó un dissenyador d’entorns
d’aprenentatge que facilita els seus processos. És per això que la competència
digital, i també la competència audiovisual, han estat integrades en el nostre
sistema educatiu.

En la unitat formativa “La intervenció en el desenvolupament de la comunicació
i l’expressió per mitjà de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement
(TAC), i l’avaluació”, es tracten les TAC i les TIC, els seus principals elements,
la competència digital i altres conceptes, com ara el d’inclusió digital i el
d’alfabetització digital. Si les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement,
atès el seu caràcter transversal, són eines molt eficaces per a l’assoliment de les
totes les competències bàsiques, no només de la competència digital, es pot, en
canvi, entendre la pedagogia de les TAC com a facilitadora de l’expressió i la
comunicació en els infants. No es tracta d’un llenguatge més, o d’una tecnologia
més, sinó d’una tecnologia que permet “aprendre a aprendre”, globalitzar els
aprenentatges de les diverses àrees i dels diversos llenguatges, documentar tot allò
que fem i poder fixar-ho, analitzar-ho, donar-li sentit i significat. A més permeten
enfortir la relació de col·laboració dels educadors amb les famílies, amb les quals
comparteixen la tasca d’educar els més petits.

En l’apartat “Les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (TAC)”, s’analit-
zen aquestes tecnologies i les seves característiques, i també la manera en què són
recollides pel nostre sistema educatiu, tot fent èmfasi en la competència digital i
l’audiovisual. En aquest context adquireix autèntic sentit la pedagogia de les TAC,
facilitadora de l’expressió i la comunicació, les quals permeten als educadors i
a les educadores cercar i trobar informació abundant i variada, crear continguts
multimèdia adaptats a les seves necessitats i treballar de manera col·laborativa, en
xarxa, amb altres professionals. Hi trobareu també un repàs de les eines de les TIC
que podeu incorporar a la pràctica educativa, veureu quines són les més útils i de
quina manera s’apliquen per tal de facilitar els aprenentatges; també hi trobareu
algunes indicacions sobre la manera de fer una prevenció dels riscos més freqüents
que comporta l’ús d’aquestes tecnologies.



Expressió i comunicació 6

Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i
l'expressió a través de les tecnologies de

l'aprenentatge i el coneixement (TAC)

En l’apartat “Les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement en l’educació
infantil” s’analitzen els elements del currículum (capacitats, objectius de cicle,
continguts) de l’etapa d’educació infantil i la seva relació amb les TAC, les
quals, tot i el seu caràcter transversal, afavoreixen sobretot l’experimentació, la
relació i la comunicació dels infants amb altres persones per mitjà de diferents
llenguatges. Hi trobareu una proposta d’iniciació a les competències de les TIC,
unes competències que es poden treballar amb infants des dels 0 fins als 6 anys en
cadascun dels nivells d’edat, i trobareu també les orientacions metodològiques i
recomanacions relatives a l’organització de l’espai i del temps, els equipaments
que són necessaris, els agrupaments dels infants i el paper de l’educador i
l’educadora.

L’apartat de “Les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement en l’educació
infantil” tracta també del paper de les noves tecnologies pel que fa a la comunicació
amb les famílies i dels recursos imprescindibles en l’atenció als infants que
tenen necessitats educatives específiques, ja siguin derivades de discapacitats o
de trastorns de conducta, o infants amb altes capacitats intel·lectuals, o bé que
s’han incorporat de manera tardana al sistema educatiu. En aquest sentit les noves
tecnologies permeten afavorir el màxim desenvolupament possible tant de les
capacitats personals dels infants com dels objectius del currículum.

En l’apartat “Activitats amb les TAC amb infants de 0 a 6 anys, recursos i
avaluació” trobareu propostes d’activitats que, utilitzant les TAC, es poden dur
a terme amb els infants de 0 a 6 anys, tenint en compte els àmbits i les àrees
que treballen i l’edat dels infants. Hi trobareu també una selecció de recursos
que podeu emprar amb els nens i les nenes, ja sigui com a material didàctic o bé
perquè els infants per ells mateixos creïn els seus materials propis, amb l’ajut o
la col·laboració a més a més del seguiment per part de l’educador o l’educadora.
També hi trobareu un recull de recursos adreçats als professionals de l’educació
infantil, entre els quals figura una proposta de programari bàsic que cal saber
utilitzar. En aquest sentit, dues estratègies que es consideren decisives en relació
amb l’ús de les TAC en aquesta etapa educativa són el racó de l’ordinador o racó
multimèdia, com a proposta didàctica globalitzadora, i l’activitat de col·laboració
en la realització d’un bloc d’aula.

L’avaluació dels processos d’ensenyament-aprenentatge ha de permetre ajustar
la vostra intervenció i, en aquest àmbit, hi tenen uns papers molt destacat tant
l’observació dels infants com el fet de disposar d’indicadors d’avaluació clars i
suficients de tots els elements de la intervenció (els objectius, les activitats, els
recursos emprats, la intervenció de l’educador, etc.).

Tot i que a la unitat “La intervenció en el desenvolupament de la comunicació i
l’expressió per mitjà de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (TAC)
i l’avaluació” se centra en l’àmbit de la intervenció formal i, més en concret,
en l’etapa d’educació infantil i en cadascun dels seus cicles, els continguts i les
propostes d’intervenció en el desenvolupament de l’expressió i la comunicació
dels infants de 0 a 6 anys per mitjà de les TAC són, tanmateix, aplicables també
al treball amb infants de 0 a 6 anys en altres serveis d’atenció no formals.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat l’alumne/a:

1. Planifica estratègies i activitats afavoridores del desenvolupament de l’ex-
pressió i comunicació de les TAC, tot relacionant-les amb les característi-
ques individuals i del grup al qual van adreçades.

• Identifica les característiques dels diferents tipus d’expressió en funció
de l’edat dels destinataris.

• Formula objectius afavoridors del desenvolupament de l’expressió i
comunicació de les TAC d’acord amb les característiques evolutives
dels nens i les nenes.

• Proposa activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió i la
comunicació de les TAC adients a les característiques evolutives dels
nens i les nenes.

• Defineix espais afavoridors del desenvolupament de l’expressió i la
comunicació de les TAC apropiats a les característiques evolutives dels
nens i les nenes.

• Estableix una distribució temporal de les activitats afavoridores del
desenvolupament de l’expressió i la comunicació de les TAC amb la
finalitat d’adaptar-se a les característiques evolutives dels nens i les
nenes.

• Proposa estratègies creatives en el disseny de les activitats per a
l’expressió i la comunicació infantil.

• Valora l’expressió com a element essencial per a l’observació dels
desenvolupament infantil.

• Garanteix la utilització d’un llenguatge verbal no sexista en la planifi-
cació de les activitats expressives i de comunicació.

• Valora la utilització del llenguatge no verbal com a element regulador
de les interaccions entre educadors i nens.

2. Selecciona recursos d’expressió i comunicació de les TAC adreçats als
nens i les nenes, tot relacionant les seves característiques amb els moments
evolutius dels destinataris.

• Identifica els recursos de les diferents formes de l’expressió i la
comunicació dirigits a la població infantil.

• Identifica les característiques del recurs.

• Justifica les possibilitats didàctiques i el valor educatiu dels recursos
seleccionats.

• Descriu les normes de seguretat aplicables a cada recurs.
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• Defineix els criteris rellevants que en cada recurs el permeten selecci-
onar.

• Relaciona el moment evolutiu dels nens i les nenes amb les caracterís-
tiques del recurs seleccionat.

• Valora la importància d’adequar els recursos a les característiques
evolutives dels nens i nenes.

• Assumeix la responsabilitat en la selecció i utilització de recursos
d’acord amb principis de sostenibilitat.

• Utilitza els recursos multimèdia i les noves tecnologies de la in-
formació i la comunicació (TIC) com a mecanismes afavoridors de
l’expressió i la comunicació.

• Valora la necessitat d’utilitzar els recursos multimèdia i les noves
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com a mecanisme
afavoridor de l’expressió i la comunicació infantil.

3. Implementa activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió per
mitjà de les noves tecnologies relacionant-les amb els objectius previstos i
les estratègies i els recursos adients.

• Organitza els espais en funció de l’activitat i de les característiques del
grup.

• Fa les activitats tot ajustant-se a la planificació temporal.

• Prepara els recursos materials propis de l’activitat.

• Elabora materials que potencien l’adquisició i el desenvolupament per
mitjà de les noves tecnologies de l’expressió en la infància.

• Selecciona les activitats de desenvolupament de l’expressió i la comu-
nicació tot aprofitant les ofertes socioculturals de l’entorn.

• Respecta els ritmes i les necessitats individuals.

• Selecciona estratègies d’intervenció promotores d’un clima d’afecte i
confiança.

• Valora la coherència de la realització de les activitats amb la planifica-
ció.

• Respon davant contingències.

• Genera entorns d’intervenció segurs.

• Valora les expressions d’aproximació al llenguatge gràfic.

• Assumeix el paper de l’educador com a transmissor dels trets culturals
de la societat en la implementació d’activitats que afavoreixen l’ex-
pressió per mitjà de les noves tecnologies en la infància.

4. Avalua el procés i el resultat de la intervenció feta en l’àmbit de l’expressió
i la comunicació de les noves tecnologies tot argumentant-ne les variables
rellevants i els instruments d’avaluació.

• Selecciona els indicadors d’avaluació adients a les característiques
individuals i a l’edat del nen.
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• Selecciona l’instrument d’avaluació apropiat a les característiques
individuals i a l’edat del nen.

• Elabora instruments d’observació en el seguiment de l’evolució ex-
pressiva i comunicativa dels nens i les nenes.

• Aplica l’instrument d’avaluació tot seguint el procediment correcte.

• Registra les dades derivades de l’avaluació en el suport establert.

• Interpreta la informació recollida del procés d’avaluació.

• Identifica les situacions en què és necessària la col·laboració d’altres
professionals.

• Elabora documentació adreçada a les famílies i a altres professionals.

• Coopera amb altres professionals en la identificació de les fites evolu-
tives de l’expressió i la comunicació en els infants.

• Identifica les possibles causes d’una intervenció no adequada.
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1. Les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (TAC)

Vivim en una societat canviant que contínuament ens fa arribar estímuls i informa-
cions. Avui dia la major part de la informació i el coneixement que es generen són
en format digital i es transmeten per mitjà de plataformes virtuals. La informació
ens arriba majoritàriament pels mitjans audiovisuals i les telecomunicacions
(televisió, Internet), que superen àmpliament l’audiència de les fonts d’informació
tradicionals.

“La imaginació és més important que el coneixement.”

Albert Einstein

Tot plegat ens obliga a estar sempre oberts a adquirir noves competències i
coneixements, i també a desenvolupar una consciència crítica i una actitud flexible.

Les noves tecnologies de la
informació i el coneixement, les TIC,
incorporen una gran varietat
d’equipaments.

Sovint és difícil identificar i aprofitar els elements més interessants i útils entre el
gran volum i la diversitat de les dades que rebem per mitjà de les TIC (tecnologies
de la informació i la comunicació), o TICC (tecnologies de la informació, la
comunicació i el coneixement).

Les TIC són les tècniques i els processos que utilitzem per crear, transferir
o administrar informació mitjançant l’electrònica i la informàtica. Segons la
Viquipèdia, les TIC “agrupen els elements i les tècniques utilitzades en el
tractament i la transmissió de les informacions, principalment d’informàtica,
Internet i telecomunicacions”.

Figura 1.1. Elements bàsics de les TIC

Així, tal com queda expressat en la figura 1.1, les TIC es fonamenten en tres
elements:

1. Gran diversitat d’aparells i equipaments: ordinadors i perifèrics (maqui-
nari), equips d’àudio i vídeo, televisors, telèfons, etc.;

2. Programes informàtics (programari) molt nombrosos i variats, mitjançant
els quals els diversos equips fan les seves funcions de manera útil i eficaç
al servei dels usuaris (Internet, correu electrònic, processadors de textos
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i d’imatges, programes per gestionar bases de dades i fulls de càlcul,
aplicacions didàctiques, e-commerce, e-learning, etc.);

3. Xarxes globals de comunicacions (telefonia, ràdio, televisió) que arriben
a tot arreu i mantenen interconnectats tots els racons del planeta.

1.1 De les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les
tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (TAC)

“L’infant no és una ampolla que cal omplir, sinó un foc que cal encendre.”

Michel de Montaigne

Les tecnologies de la informació i la comunicació, les TIC, aplicades a l’àmbit de
l’educació, són el fonament de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement,
les TAC. Aquest fet implica emprar les tecnologies per millorar i innovar en
els processos educatius, mitjançant un ús que afavoreixi la construcció dels
aprenentatges. Es tracta sobretot d’un canvi metodològic que es fa possible amb
la mediació de les tecnologies de la informació i la comunicació.

La pedagogia de les TAC es basa en una metodologia renovada adreçada a la crea-
ció col·lectiva de coneixement, a l’ensenyament individualitzat i a l’aprenentatge
actiu mitjançant la col·laboració (figura 1.2).

Figura 1.2. Com a noves eines i nous mètodes d’aprenentatge,
les TIC afavoreixen la construcció de coneixement per part dels
infants.

Si partim de la idea de la construcció dels aprenentatges sabem que cada infant és
el principal agent del seu propi coneixement. La mediació dels altres –educadors,
iguals, altres infants i altres adults– li permetrà ajustar i reestructurar el coneixe-
ment propi, però serà necessari el diàleg i la contrastació a fi d’afermar allò que
ha après o bé per reconsiderar-ho i partir d’un nou conflicte cognitiu.

En aquest context adquireix autèntic sentit la pedagogia de les TAC, facilitadora
de l’expressió i la comunicació, la qual us permetrà plantejar qüestions a partir
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Les noves TIC...

... aporten eines molt nombroses,
i en un nombre sempre creixent,
que afavoreixen l’assoliment de
les competències bàsiques de
l’aprenentatge en totes les etapes
educatives.

El nivell d’alfabetització
digital dels ciutadans és un
dels indicadors de progrés.

de la presentació de problemes, cercar informació i analitzar-la tot destriant-ne
l’adequada i pertinent, dialogar, prendre decisions, arribar a consensos per inter-
pretar les informacions, reordenar i estructurar les vostres accions, i comunicar
el coneixement propi de manera precisa i entenedora, creativa i imaginativa, que
obri la porta a nous interrogants i qüestions.

Per tot això els educadors han de tenir una actitud positiva i oberta, ja que el
desenvolupament de les TAC exigeix un reciclatge continu per mitjà del qual
podran incrementar els coneixements i adaptar la metodologia als nous recursos
tecnològics. La tasca facilitadora dels educadors adquireix una gran rellevància
en la selecció de la informació fiable i adequada, i els educadors esdeven guies
en els processos de recerca, anàlisi, selecció, interpretació, síntesi i difusió de la
informació que l’alumnat troba disponible a la Xarxa.

D’altra banda, en aquest nou context els educadors poden també cercar i trobar
informació abundant i variada, crear continguts multimèdia fets “a mida” –és a
dir, adaptats a les necessitats concretes de la tasca pedagògica en cada etapa– i
compartir-los en xarxa, tot intercanviant informació amb altres persones.

1.2 Competències bàsiques i les TIC

La competència –més enllà del que se sap o del que se sap fer– és la capacitat per
integrar i posar en pràctica totes les aptituds personals i els coneixements adquirits
per actuar eficaçment en determinades situacions. Pel que fa a la tasca pedagògica,
les competències bàsiques són les que garanteixen l’autonomia de l’alumnat per
aprendre i desenvolupar-se de manera adequada en el seu entorn.

Les competències TIC, considerades inicialment un eix transversal del
currículum, se situen avui dia en un nivell similar al de les competències
bàsiques tradicionals (lectura, escriptura, càlcul matemàtic) i estan
plenament integrades en l’ensenyament, tant l’obligatori com el voluntari.

Les competències bàsiques

Les competències bàsiques es poden definir com aquelles capacitats que permeten utilitzar
de manera integrada els coneixements i les habilitats adquirides –el saber, el saber fer, el
saber ser i el saber estar– en contextos i situacions diferents, per resoldre tot allò que és
necessari per ser autònom per a l’aprenentatge i per al desenvolupament personal i social.

Les competències bàsiques són recollides en els currículums de les etapes obligatòries del
sistema educatiu de manera extensa per a tot l’alumnat i són de caràcter transversal, és a
dir, es treballen des de les diferents àrees educatives.

El repte principal en el nou entorn definit per la societat de la informació i la
comunicació –denominada també “infosfera” i societat del coneixement– no és
aprendre tecnologia sinó saber utilitzar les tecnologies per treballar en l’àmbit
escolar i avançar en l’aprenentatge. Això requereix un esforç continu dels
educadors per adaptar-s’hi i, en definitiva, assolir una bona competència digital.
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El Pla Avanza...

...fou engegat pel Govern
espanyol l’any 2005 amb
l’objectiu de promoure la

societat de la informació i el
coneixement, i s’ha desplegat en

dues fases: “Avanza 1”
(2005-2009) i “Avanza 2”, que,

aprovat el juliol de 2010,
defineix l’estratègia per al

període 2011-2015, i un dels
seus 10 objectius és “potenciar

l’aplicació de les TIC al sistema
educatiu i formatiu”.

PISA són les sigles del
Programa Internacional per

a l’Avaluació dels
Estudiants.

En la societat de la informació i la comunicació el professorat ja no és la principal
font d’informació, i no té sentit que faci classes magistrals tal com es feia
temps enrere. Ara cal que actuïn com a guies dels alumnes, que els facilitin
l’aprenentatge mitjançant els nous recursos, la creativitat i una actitud positiva
i col·laboradora, tot propiciant una actitud proactiva i interrogativa de l’alumne
davant el coneixement, de manera que aprengui a aprendre.

Educadors amb competència digital

La competència digital dels professionals de l’educació implica, en relació amb el
tractament de la informació, poder utilitzar de manera habitual els recursos tecnològics
disponibles per resoldre problemes reals mitjançant la transmissió i generació de
coneixement.

La competència digital permet gestionar de manera adequada una gran quantitat
d’informació complexa, resoldre problemes, prendre decisions, treballar de manera
autònoma i col·laborativa, ampliar els contextos comunicatius i participar en comunitats
d’aprenentatge formals i informals, produir coneixement de manera creativa i, en definitiva,
tenir habilitats per cercar, obtenir, processar i comunicar informació, i per transformar-la en
coneixement.

Per posar-la en pràctica cal tenir un domini dels llenguatges bàsics (textual, numèric, visual,
gràfic i sonor); tenir la capacitat de raonament per transformar la informació en coneixement,
i dominar els recursos expressius i tecnològics per comunicar la informació i el coneixement
(figura 1.3).

També és imprescindible conèixer i comprendre les tecnologies i adquirir estratègies per
resoldre els problemes més habituals de programari i maquinari. No cal que siguin experts
en informàtica, però sí que tinguin els recursos necessaris en la matèria com a usuaris
experts en el seu ús educatiu.

Pel que fa a la definició de les competències bàsiques en les TIC, es recomana consultar
publicacions de la UE com ara el Training and learning for competence (2002). Es
destaquen una sèrie de coneixements, valors, habilitats i experiències rellevants gràcies als
quals les persones són capaces d’actuar eficaçment i de manera autònoma en situacions
diverses, complexes i imprevisibles (Eurydice, 2002).

Figura 1.3. Nous llenguatges per aprendre. Les noves tecnologies afavoreixen
els processos d’aprenentatge col·laboratius i també la individualització.

Els educadors, per dur a terme la seva tasca professional, han d’aportar aptituds
diverses: el domini de les matèries que imparteixen, els coneixements pedagògics
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i l’habilitat per utilitzar les TIC. Així s’aconseguirà incorporar plenament els
recursos digitals al currículum, tot relacionant-los amb la resta dels continguts
i objectius.

Una de les funcions, així doncs, dels professionals de l’educació, és utilitzar les
tecnologies de la informació i la comunicació, que han de conèixer i dominar
com a eina metodològica. En aquest sentit, cal saber quines són les eines
tecnològiques més útils en les tasques d’ensenyar i aprendre en cada una de les
àrees del currículum, i també aplicar-les en la pràctica pedagògica quotidiana,
de manera que facilitin al màxim l’aprenentatge. Per aquesta raó cal establir
metodologies innovadores i creatives, i recursos organitzatius adaptats als nous
mitjans disponibles, que permetin emprar la tecnologia de manera eficient i
extreure’n el potencial màxim en tots els àmbits de l’ensenyament i l’aprenentatge.
La tendència dels països més avançats és que el domini de les TIC esdevingui ben
aviat una competència instrumental bàsica, i les proves PISA inclouen l’avaluació
de la comprensió lectora en l’entorn digital.

El currículum del nostre sistema educatiu defineix la competència bàsica
anomenada tractament de la informació i competència digital com una
de les vuit competències bàsiques que ha d’assolir l’alumnat en finalitzar
l’educació bàsica. És una competència transversal de tipus metodològic que
implica:

• gestionar la informació, des de com hi cal accedir fins a la
transmissió, tot usant distints suports, incloent-hi l’ús de les TIC com
a element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se;

• una actitud crítica i reflexiva en la valoració de la informació
disponible, contrastant-la quan calgui, i respectant les normes de
conducta acordades socialment per regular l’ús de la informació i
les seves fonts en els distints suports, i per participar en comunitats
d’aprenentatge virtuals.

La competència digital és “la combinació de coneixements, habilitats i capacitats, en
conjunció amb valors i actituds, per assolir objectius amb eficàcia i eficiència en contextos
digitals i amb instruments digitals.”

Servei de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement, Departament d’Educació de

la Generalitat de Catalunya, Pla TAC de centre (2009).

En la competència digital, segons el Pla TAC de centre del Servei de Tecnologies
per a l’Aprenentatge i el Coneixement, Departament d’Educació, Generalitat de
Catalunya, es poden distingir cinc grans dimensions:

• la dimensió de l’aprenentatge, que abasta la transformació de la informació
en coneixement i la seva adquisició;

• la dimensió informacional, que abasta l’obtenció, l’avaluació i el tracta-
ment de la informació en entorns digitals;
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Les TIC...

... ofereixen noves possibilitats
d’expressió i comunicació que

afavoreixen el desenvolupament
integral dels infants i que hem de

conèixer i experimentar.

• la dimensió comunicativa, que abasta la comunicació interpersonal i la
social;

• la dimensió de la cultura digital, que abasta les pràctiques socials i culturals
de la societat del coneixement i la ciutadania digital;

• la dimensió tecnològica, que abasta l’alfabetització tecnològica i el conei-
xement i domini dels entorns digitals.

Des d’un punt de vista pràctic, les TIC (i, per tant, les TAC) són instruments
molt poderosos per assolir l’objectiu d’un desenvolupament individual i
social en la societat de la informació i la comunicació, en la qual sovint el
mitjà és el missatge.

Les aplicacions que presenten simulacions didàctiques i lúdiques contribueixen
a confrontar la realitat i el món virtual i potenciar la creativitat, l’autonomia
personal, el desenvolupament de les aptituds i l’assimilació de coneixements.

L’alumnat no ha d’assimilar només coneixements específics, sinó també habilitats
i actituds, i sobretot ha de ser capaç de llegir i interpretar textos i identificar i
analitzar les idees principals, incloent-hi el pensament abstracte, i també ha de ser
capaç d’aplicar-les i relacionar-les amb situacions i contextos diversos, no tan sols
dins sinó també fora de l’escola.

Entre les principals competències que s’han d’integrar, els aspectes claus del
procés d’aprenentatge –un aprenentatge actiu que continua gairebé al llarg de
tota la vida–, cal assenyalar: la responsabilitat, la iniciativa, la capacitat de
comunicar-se, de resoldre problemes i interactuar en xarxa, i també saber fer (i
fer-se) preguntes, expressar arguments variats de manera entenedora (oralment i
per escrit, basant-se en dades objectives) i exercir l’autoavaluació.

En aquest sentit, cal conèixer molt bé els recursos que posen al nostre abast
les tecnologies de la informació i la comunicació i gestionar-los d’una manera
eficaç a fi d’assolir els objectius fixats. Les TIC sovint afavoreixen actituds més
positives per part de l’alumnat i el treball de qualitat, interactiu i en equip, ja
que s’incrementen els recursos de recerca i es pot accedir més fàcilment a fonts
d’informació molt diverses.

1.3 Competències TIC en el procés d’ensenyament i d’aprenentatge

Els nostres infants són nadius digitals

La incorporació de les competències TIC en els processos d’ensenyament-
aprenentatge del nostre sistema educatiu té com a marc de referencia la Llei
d’educació de Catalunya (2009), que inclou en els seus principis rectors específics:

• la competència per a la utilització autònoma i creativa dels sistemes
digitals;
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• la competència per a l’anàlisi i la contrastació de tota la informació,
sigui quin sigui el mitjà de transmissió.

També regula en el seu article 21 que l’alumnat de Catalunya té dret a ser educat
en el discurs audiovisual. És per aquesta raó que cal orientar els currículums
també per capacitar els alumnes per a l’anàlisi crítica dels mitjans de comunicació
i l’ús de les noves tecnologies.

1.3.1 L’"alfabetització tecnològica"

La utilització de les TIC en l’àmbit de l’educació planteja qüestions com ara
la necessitat que tant els educadors com l’alumnat assoleixin allò que alguns
autors denominen “alfabetització tecnològica”. Aquest concepte defineix una nova
alfabetització basada en noves maneres d’aprendre i de comunicar, i expressa fins
a quin punt dominar les eines tecnològiques esdevé avui dia indispensable, ja que
el coneixement està estretament vinculat amb el desenvolupament tecnològic.

Si som “analfabets tecnològics”, si no som capaços d’utilitzar els recursos
que la tecnologia posa al nostre abast –cal tenir-ne almenys un coneixement
bàsic–, no estem preparats per exercir un paper actiu en la societat de la
informació, i per tant les nostres activitats personals i professionals queden
limitades.

Figura 1.4. Infants d’Ulaanbatar, la capital de Mongòlia, amb els
seus portàtils XO-1 de la campanya “Un ordinador per infant”

Com ha estat una constant al llarg de la història, les diferències entre els diversos
països pel que fa a l’accés a la tecnologia determinen les possibilitats de cada país
de tenir unes condicions de benestar i de vida dignes.

La fractura digital

Per referir-nos a les diferències a l’hora d’accedir a les noves tecnologies de la informació i
la comunicació, es fa servir en sociologia el terme de fractura digital; aquestes diferències
no es troben tan sols entre països desenvolupats i països en desenvolupament, sinó també
entre diferents grups socials d’un mateix país.



Expressió i comunicació 18

Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i
l'expressió a través de les tecnologies de

l'aprenentatge i el coneixement (TAC)

Podeu consultar les
característiques de

l’ordinador portàtil XO-1
en la secció “Annexos” del

web d’aquest apartat.

Per intervenir en relació amb les desigualtats en l’accés a les noves TIC s’han
posat en marxa diverses iniciatives a escala mundial. L”’ordinador a 100 dòlars”
o “màquina dels infants” és un ordinador portàtil de baix cost i consum que fou
desenvolupat per Nicholas Negroponte en el marc del projecte One Laptop per
Child –‘un ordinador portàtil per infant’–, que, orientat a la difusió de les TIC en
els països en desenvolupament, va ser endegat l’any 2005.

En les seves campanyes, el projecte One Laptop per Child permet als governs
comprar a un preu molt baix ordinadors XO-1, que es fabriquen a Taiwan i que
incorporen una càmera de vídeo i un micròfon. Es van distribuir un milió d’unitats
els dos primers anys i alguns dels països interessats han estat l’Argentina, el Brasil,
Nigèria, Líbia, Tailàndia, l’Uruguai, Mongòlia, o Ruanda (figura 1.4).

Garantir la qualitat del sistema educatiu per a tot l’alumnat és un dels
principis bàsics del sistema educatiu del nostre país, juntament amb
l’equitat, per garantir la igualtat d’oportunitats, la inclusió educativa i la
no-discriminació i poder compensar les desigualtats personals, culturals,
econòmiques i socials. L’accés a continguts digitals de qualitat i a la
competència digital és, doncs, una qüestió d’exclusió o d’inclusió social.

Inclusió digital enfront d’exclusió tecnològica

En societats com la nostra hi ha un risc real d’exclusió tecnològica, i per aquesta raó trobem
en les nostres lleis educatives la referència a la necessitat de garantir la inclusió digital
de tot l’alumnat, i molt en especial d’aquells alumnes que presenten necessitats educatives
específiques a causa, per exemple, de les seves discapacitats o pel fet de trobar-se en
situació de risc social.

Després de la reunió a Lisboa l’any 2000, en què el Consell Europeu va establir
el principi segons el qual “tot ciutadà [europeu] ha de posseir els coneixements
necessaris per viure i treballar en la nova societat de la informació”, el programa
europeu “Educació i Formació 2010” desenvolupa el marc de les competències
clau i fa les recomanacions per tal de garantir l’accés de tots els ciutadans a
aquestes competències per mitjà de la formació permanent.

La lluita contra l’exclusió tecnològica i per la inclusió digital és un objectiu que
comparteixen les polítiques educatives de la Unió Europea per als propers anys,
tal com reflecteix la Llei orgànica d’educació aprovada pel Parlament l’any 2009.

“A la vista de l’evolució accelerada de la ciència i la tecnologia i l’impacte que aquesta
evolució té en el desenvolupament social, és més necessari que mai que l’educació prepari
adequadament per viure en la nova societat del coneixement i poder respondre als reptes
que se’n deriven.

És per això que, en primer lloc, la Unió Europea i la UNESCO s’han proposat millorar
la qualitat i l’eficàcia dels sistemes d’educació i de formació, fet que implica millorar la
capacitació dels docents, desenvolupar les aptituds necessàries per a la societat del
coneixement i garantir l’accés de tothom a les tecnologies de la informació i la comunicació.”

Llei orgànica d’educació (2006).

Al llarg de l’ensenyament obligatori és, així, imprescindible que l’alumnat arribi
a conèixer suficientment les TIC –de quina manera es generen els recursos
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Mòbils per a infants de 6
anys?

Ja fa uns anys que van aparèixer
mòbils adaptats als infants de
curta edat, dissenyats per una
coneguda marca de joguines, que
incorporaven mesures de
seguretat per restringir les
trucades als contactes introduïts
pels pares, controlar el consum,
etc. Els experts, però, aconsellen
retardar al màxim l’edat de
possessió del mòbil. Què en
penseu?

tecnològics, com es produeix, es processa i s’emmagatzema la informació, com
funciona la xarxa, terminologia bàsica– i, en definitiva, sigui capaç de fer servir
de manera autònoma les eines digitals disponibles en el seu entorn (maquinari,
programari, accés a Internet) d’acord amb els objectius fixats a la planificació
didàctica.

A més a més, és important que l’alumnat mostri una actitud positiva i estigui
interessat per assimilar coneixements nous, ja que les TIC sempre estan en
evolució i cal reciclar i ampliar contínuament les competències adquirides per
adaptar-nos a les actuacions canviants de la societat del coneixement.

1.3.2 Les TIC, eines de comunicació i d’integració de coneixements

En la societat de la informació l’ús dels recursos informàtics arriba a tots els
sectors econòmics i culturals. D’altra banda, les xarxes de comunicacions
s’estenen per tot arreu, i fomenten la interactivitat per mitjà d’eines, dispositius i
canals de comunicació molt diversos (telèfon, correu electrònic, videoconferència,
blocs, xats, fòrums, videojocs en línia, comunitats virtuals, e-learning...).

Les TIC actuen com a agents de transformació de la societat, modificant-
ne profundament el ritme i les formes de vida (treball, estudi i recerca,
consum, activitats de lleure, etc.) i, en conseqüència, també l’ensenyament
i l’aprenentatge.

En aquest context les TIC esdevenen instruments de comunicació i fonts de
recursos molt importants, ja que contribueixen a impulsar funcions essencials de
la tasca intel·lectual i de l’aprenentatge, com ara la creativitat, l’intercanvi i el
treball en col·laboració; faciliten l’accés a la informació, el tractament, l’anàlisi i
la transmissió de les dades obtingudes (en formats i suports diferents), alhora que
la planificació i el control del treball.

“Cal adaptar el currículum de tots els ensenyaments, revisar-los d’acord amb els nous
perfils de coneixement que demana la societat de la informació, incorporar-hi les TIC
i fer explícites les aportacions d’aquestes tecnologies, especialment amb relació als
procediments informacionals”.

Comissionat per a la Societat de la Informació, Catalunya en Xarxa, Pla estratègic per a la

societat de la informació (1999).

En el marc dels nous reptes que la societat del coneixement planteja a l’educació,
calen canvis organitzatius en els centres educatius per tal d’adequar-los a les noves
necessitats: dotació d’infraestructures, professionals capacitats, adequació dels
espais i els equipaments, etc.

Cal també prendre les decisions adequades en aquesta implantació, ja que ens farà
poc servei disposar de més ordinadors si no tenim una bona xarxa que permeti
la velocitat de navegació, o tindrà poc sentit generalitzar l’ús del llibre de text
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digital en totes les àrees si el que ens plantegem és treballar amb una metodologia
basada en problemes i projectes que, en canvi, fa més aconsellable la producció
de materials didàctics propis, per esmentar només alguns exemples.

El Pla director TAC

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya va elaborar el Pla director
TAC per organitzar i orientar les actuacions relatives a l’aplicació de les tecnologies de
la informació i la comunicació en l’àmbit educatiu. Un exemple dels projectes endegats
recentment pel Departament d’Educació és el Projecte 1x1, que pretén digitalitzar les aules
d’educació primària i secundària posant a disposició de cada alumne un ordinador portàtil.

1.3.3 Paper històric i cultural de les TIC

Cal entendre també les repercussions històriques i culturals de la revolució
tecnològica i els canvis que se’n deriven en la vida social i personal.

Pel que fa a les tasques educatives, la tecnologia ha estat utilitzada habitualment
des de començaments del segle XX. Entre les primeres fites hi ha la metodologia
de projectes (1918), un mètode pedagògic d’utilització de la informació per
part dels infants creat per William H. Kilpatrick (1871-1965). Més endavant
es va introduir a l’escola l’ús de la impremta, el magnetòfon, els projectors de
diapositives i el cinema, entre altres tècniques. La pedagogia de Célestin Freinet
(1896-1966) fou pionera en la proposta d’un model pedagògic basat en la recerca,
l’observació, l’experimentació, l’activitat dels infants i l’expressió.

Figura 1.5. Infant treballant amb la impremta Freinet.

La pedagogia de l’Escola Moderna de Célestin Freinet

Defensor de l’aprenentatge cooperatiu i dels mètodes naturals d’aprenentatge (s’aprèn a
llegir, llegint, a escriure, escrivint...), Freinet va posar al servei dels seus plantejaments



Expressió i comunicació 21

Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i
l'expressió a través de les tecnologies de

l'aprenentatge i el coneixement (TAC)

Cal avaluar les
connotacions ètiques i la
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metodològics innovadors totes les tècniques i mitjans d’expressió i comunicació existents
en aquell moment: la impremta, la revista, la correspondència escolar, etc.

La intervenció del mestre com a facilitador i la creació de continguts i materials
d’aprenentatge per part dels infants en l’Escola Moderna de Freinet ens recorden que els
plantejaments actuals de les pedagogies TAC no són més que noves formulacions que
entronquen amb les aportacions de la pedagogia renovadora del segle XX.

D’ençà de les darreres dècades del segle XX, els recursos tecnològics no han
deixat de créixer en tots els àmbits, i com veiem tenen també un paper molt
destacat en les tasques educatives.

Tot plegat fa que l’assoliment de les competències TIC tingui com a eixos
principals el coneixement de la funció que han tingut els avenços tecnològics al
llarg de la història i el significat que tenen avui dia, el seu impacte cultural i social
i la necessitat d’utilitzar-los d’una manera responsable.

1.3.4 Alfabetització mediàtica i competència audiovisual

Tot i que els mitjans de comunicació de masses com la premsa, el cinema, la ràdio
o la televisió han esdevingut ja “clàssics” en contraposició de les noves tecnologies,
l’escola i els sistemes educatius han desaprofitat fins fa ben poc temps tot el seu
potencial educatiu i fins i tot els han marginat en els currículums escolars, llevat de
tímides experiències d’educació en comunicació, centrades sobretot en les seves
característiques tecnològiques, d’alguns destacables projectes d’innovació educa-
tiva i d’altres aplicacions metodològiques promogudes per educadors entusiastes.

Consumidors passius o crítics?
Entendre, interpretar, jutjar els
missatges requereix formació en
comunicació.

Des de fa ja moltes dècades, els mitjans de comunicació de masses formen part
de la nostra vida i hi exerceixen una gran influència, en especial la televisió.
Vivim en una cultura de masses però no sabem “llegir” críticament ni “parlar”
els llenguatges audiovisuals, tot i que darrerament es reconegui, fins i tot en les
nostres lleis, la necessitat d’aquesta alfabetització, d’assolir una mirada crítica
envers els missatges i els continguts, i es consideri un dret aquesta educació en el
llenguatge audiovisual, un dret encara emergent en el nostre context.

Què ens diuen les lleis?

La Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya, com la Llei d’educació, estableix com
a dret l’assoliment de “la màxima competència comunicativa, tant la comprensiva com
l’expressiva”, en l’àmbit audiovisual i en les TIC.

Educar per assolir la competència audiovisual implica, no la incorporació d’uns
quants continguts i destreses noves, sinó desplegar estratègies que permetin a
l’infant construir la capacitat de comprendre, d’analitzar críticament els missatges
audiovisuals i també la producció pròpia de continguts, emprant a tal fi els
llenguatges audiovisuals (figura 1.6).
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Figura 1.6. Eixos de la competència audiovisual

Un telèfon mòbil per fer i rebre
trucades i també per navegar per

Internet, fer fotografies, enregistrar
sons, fer vídeos, jugar, escoltar

música, donar dades de la meva
localització, desar dades a l’agenda,

el bloc de notes, fer servir la
calculadora, utilitzar-lo com a

despertador, participar en una
videoconferència, en xarxes socials,

enviar i rebre correus, escoltar la
ràdio i veure la televisió o un

curtmetratge...

Pel que fa als missatges publicitaris, poder interpretar-los de manera crítica
i conèixer quins són els mecanismes que utilitzen per arribar a persuadir-nos,
aprendre a llegir els seus missatges implícits i exercir la crítica dels models i pautes
que ens proposen, és un dels guanys associats a la competència audiovisual.

Les TIC posen al nostre abast un conjunt de nous formats que integren també
els mitjans de comunicació que hem anomenat “clàssics”, els flexibilitzen, sim-
plifiquen els coneixements i sobretot els equipaments tecnològics necessaris per
elaborar productes comunicatius.

Les TIC ofereixen múltiples opcions i oportunitats per a l’expressió i la comunica-
ció creatives, són més accessibles a tothom i faciliten la tasca pedagògica d’educar
la competència comunicativa dels infants des de ben petits. Ens permeten crear la
nostra revista o el nostre diari digital, un llibre d’aula, enregistrar sons, compondre
música, dissenyar un cartell publicitari o gravar un curtmetratge des d’aparells i
amb tecnologies que formen part de la nostra quotidianitat: l’ordinador, l’MP3 i
l’MP4, la càmera digital, el mòbil...

La insuficiència d’equipaments

Tot i que defensem la utilització pedagògica de qualsevol eina TIC, fins i tot el mòbil –un
aparell d’alta tecnologia que duen tots els alumnes de determinades etapes educatives a
la butxaca i que està equipat amb Bluetooth, correu electrònic, editors de vídeo, càmera
fotogràfica, etc., que els agrada i que dominen a la perfecció–, val la pena destacar també la
insuficient dotació d’equipaments i mitjans audiovisuals a la majoria dels centres educatius,
una debilitat del sistema que caldria corregir per avançar en la formació en la competència
audiovisual.
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Podeu llegir en la secció
“Annexos” del web
d’aquesta unitat un text
sobre l’evolució futura des
del Web 2.0 fins al Web
3.0.

A les adreces d’interès
que hi ha al material web
d’aquesta unitat trobareu
més informació sobre on
podeu trobar eines
gratuïtes de podcasting.

1.4 Eines TIC a l’escola

Els darrers anys les TIC han estat incorporades àmpliament a les llars i naturalment
també a les activitats escolars. En el nostre entorn avui dia la major part de les
escoles tenen aules d’informàtica amb recursos multimèdia. A més, molts centres
tenen una pàgina web pròpia que reflecteix el treball que desenvolupa la comunitat
educativa.

Si els comparem amb els sistemes tradicionals –llibres i quaderns de paper, pissar-
ra de guix, llapis de grafit i colors, diapositives–, els instruments d’ensenyament i
aprenentatge han evolucionat radicalment gràcies a les TIC: ordinador, perifèrics
i accessoris diversos, programari amb aplicacions didàctiques, connexió a la
Xarxa, impressora, escàner, pissarra digital, canó de projecció, càmeres digitals de
fotografia i de vídeo, llibres electrònics, dispositius MP3 i iPod, telèfons mòbils,
PDA i altres equipaments multimèdia, juntament amb recursos més tradicionals
com el cinema, la ràdio, la televisió i fins i tot la publicitat.

Aquesta evolució també ha permès passar, en l’ús educatiu de les TIC, des del Web
1.0, centrat en la difusió de dades a la Xarxa, al Web 2.0, centrat en la participació
dels usuaris, que poden afegir continguts, modificar-los, i també canviar la forma
de presentació de les dades. Les seves eines (wiki, bloglines, tags, blocs, etc.)
ofereixen noves possibilitats didàctiques i permeten afavorir els processos de
construcció dels aprenentatges, però també compartir i intercanviar informació
i coneixement amb els membres de la comunitat educativa i obrir realment les
portes de l’escola a l’entorn.

Cerca d’informació a Internet

Avui dia tots aquests recursos són eines al servei de l’ensenyament i l’aprenentatge
en els diferents nivells educatius. Amb la introducció de les TIC a l’escola,
la metodologia educativa ha evolucionat i s’ha transformat profundament, com
a conseqüència de les noves possibilitats creatives i interactives de les noves
tecnologies. Els alumnes poden interactuar entre ells i amb els educadors, i també
accedir a una gran quantitat de dades (textos, imatges, arxius d’àudio i vídeo). La
possibilitat de consultar i fins i tot de crear tota mena de materials multimèdia els
permet dur a terme activitats interactives, fer les tasques de classe i elaborar els
seus treballs de manera més lliure i més dinàmica.

Un e-book

El correu electrònic. Us podeu comunicar mitjançant el correu electrònic (una
eina de comunicació asíncrona) i el xat, comunicació escrita feta de manera
síncrona o instantània per mitjà d’Internet entre dues o més persones, ja sigui de
manera pública (als xats on qualsevol usuari pot accedir a la conversa) o privada
(als xats en què només es comuniquen dues persones a la vegada). O també podeu
participar en fòrums o en grups de discussió sobre un tema concret a la Xarxa. I
podeu crear els vostres arxius multimèdia (podcasts), normalment d’àudio o vídeo,
i distribuir-los si els col·loqueu en una pàgina web (podcasting). En aquest cas
disposeu de blocs com Wordpress i altres que permeten utilitzar eines gratuïtes,
com ara WordTube o Podpress per fer-ho.
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Les eines d’àudio. Els arxius de so els podeu escoltar i descarregar a l’ordinador
o subscriure-us (així es descarregaran quan es pengin a Internet), mitjançant
programes d’àudio com l’iTunes. Des de la plataforma Mac podeu aconseguir
el programa Garage Band i amb ordinadors PC es pot fer amb l’Audacity.

Pel que fa als programes per treballar amb so com, per exemple, enregistrar
la veu llegint textos o explicant contes als nens i després tornar-los a escoltar, es
poden esmentar CoolEdit i Audacity, i en un entorn multimèdia més ampli, les
aplicacions Clic i JClic.

E-books i e-reader. També podem llegir llibres electrònics o digitals, coneguts
com a e-books, emprant un dispositiu lector (e-reader).

Cal saber triar la informació a Internet

La consulta a Internet posa al nostre abast recursos documentals multimèdia i educatius
de tota mena. Tanmateix, les fonts consultades a Internet no sempre són fiables o útils, i
de vegades fins i tot són poc recomanables o perilloses. Per això cal que els professors
triïn les pàgines més adients des del punt de vista de les necessitats educatives, alhora
que orienten l’alumnat sobre els principals instruments per fer cerques a la Xarxa.

Logotips dels portals educatiu
edu365.CAT i edu3.CAT

Portals educatius. A Internet, els portals educatius ofereixen informació i activi-
tats útils per als educadors, l’alumnat i les famílies. Als portals www.edu365.cat i
www.edu3.cat, creats pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya,
podem trobar recursos classificats per matèries i etapes educatives. Altres comuni-
tats autònomes espanyoles i diverses institucions públiques i privades també tenen
portals semblants (figura 1.7).

Figura 1.7. cat per a educació infantil

La pissarra digital interactiva. La PDI és un recurs molt útil en l’àmbit educatiu,
també en l’etapa infantil, que augmenta la motivació i la participació dels nens
i nenes i el treball en equip. L’ordinador amb connexió a Internet i també la
connexió a un DVD i un equip de so ens permetran treure’n el màxim profit. Amb
la PDI es poden projectar continguts digitals en una superfície interactiva en un

http://www.edu365.cat
http://www.edu3.cat
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format molt adequat per visualitzar-los en grup. Es pot interactuar directament
sobre la superfície de projecció mitjançant un llapis punter o amb els dits si la
PDI és tàctil. La superfície de projecció acostuma a ser una pissarra blanca que
inclou el control de punter, que pot anar també en una capseta transportable.

Els projectors multimèdia, o canons de projecció, ens permeten projectar a la
pantalla o a la paret el contingut d’un ordinador, un vídeo, un DVD, etc.

Eines per escriure, calcular i dibuixar. Els processadors de textos, el full
de càlcul i les presentacions són els programes més utilitzats arreu, també a
l’ensenyament. A més de les aplicacions més difoses (Word, Excel i PowerPoint de
Microsoft), com més va s’utilitzen més els recursos de programari lliure i gratuït,
sobretot l’OpenOffice.

El codi PEGI (pan european game
information) és compartit per la
majoria dels països europeus i és un
sistema de classificació dels
videojocs. Conté una classificació
per edats (s’hi indiquen 5 categories:
+3, +7, +12, +16 i +18 anys) i uns
pictogrames de continguts perillosos
(violència, sexe, drogues, llenguatge
groller, por, discriminació). En el cas
dels videojocs que han estat
classificats +3 o +7 anys mai no hi
trobareu pictogrames de continguts
perillosos. L’etiquetatge especifica si
cal la connexió a la Xarxa per poder
jugar. Aquesta classificació, que fa
un institut holandès independent, no
és obligatòria per als fabricants.

Un programa de preescriptura molt utilitzat a l’escola infantil és el Creative Writer,
mentre que el Cartooner permet la creació de còmics o historietes. Pel que fa als
programes de dibuix més adients per als infants, cal esmentar Drawing, Paint,
TuxPaint i Kid Pix, entre altres.

Videojocs. Els videojocs com més va interessen més als infants i, en els darrers
anys, han fet perdre posicions a la televisió com a mitjà d’entreteniment infantil.

Consoles i videojocs

Les primeres consoles van aparèixer fa quatre dècades als Estats Units i el primer joc que
es va inventar va ser el Pong, un joc de tennis de taula. Després van aparèixer els videojocs
d’ordinador, que permetien emmagatzemar gràfics i música, però fou a partir de la dècada
de 1990 quan les tecnologies d’interacció audiovisual van aconseguir que els videojocs
tinguessin un gran realisme.

Les consoles són ordinadors especialitzats que tenen els processadors de tecnologia més
antiga i estan dissenyades només per jugar: els jocs es carreguen més ràpid que als
ordinadors, es poden connectar a la pantalla del televisor i permeten jugar a més d’un
usuari.

Els aparells de control són el paddle, els joysticks o palanques de control, l’e-toy i el
comandament de la Wii. Els jocs s’emmagatzemen als CD i, actualment, als Blu-Ray o
DVD d’alta definició.

Hi ha les consoles convencionals, les portàtils (amb una resolució gràfica pitjor que les
convencionals) i les de nova generació, com la Wii, que permeten jugar i moure’ns al mateix
temps. Els videojocs en línia permeten jugar des de la Xarxa alhora a diversos jugadors a
qualsevol lloc del món.

Podem fer un bon ús educatiu d’una eina com els videojocs si utilitzem els
jocs adequats, seleccionant-los en funció de les seves característiques (continguts,
aspectes formals, edat a la qual s’adrecen, habilitats que posen en joc, aptituds o
requisits previs, etc.) i si es fa en un context d’interacció amb els adults i altres
infants, que es pot arribar a plasmar en estones de joc compartit, en reflexions i
converses sobre el joc, etc.

Cal tenir en compte que, malgrat que pel seu contingut un joc pot ser utilitzat per
infants a partir de 3 anys, això no vol dir que aquests infants tinguin les habilitats
necessàries, per la qual cosa cal fer una selecció adequada a cada infant, en la qual
també tindrem en compte els seus interessos.
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En l’àmbit familiar...

... és aconsellable situar la
consola o l’ordinador, com la

televisió, en un espai comú de la
casa i també pactar amb els

infants la durada del joc i
facilitar-los quan sigui possible

poder tenir companys de joc.

Més del 80% dels pares i
mares opinen que, a les

cadenes de TV, els
preocupa molt poc la

programació per a infants i
adolescents.

En la secció “Annexos”
del web d’aquesta unitat

trobareu un petit text
sobre la posició de la “Llei

de la infància” de
Catalunya sobre els

mitjans audiovisuals.

Televisió. Una altra eina que no podem deixar de banda a l’escola és la televisió,
el mitjà de comunicació de masses més consumit pels infants (més de la meitat
dels infants la comença a veure de manera continuada a partir dels 2 anys), tot i
que Internet com més va guanyi terreny: en els darrers estudis es comprova que la
mitjana de consum de productes televisius dels menors a Espanya és de més de 3
hores al dia.

La televisió forma part de la cultura de masses, és un potent agent de socialització
i cal aprendre a desxifrar els missatges audiovisuals, a conèixer el llenguatge
televisiu i a produir els propis missatges, tant des d’un vessant cultural i, per
tant, simbòlic, com d’un altre de tècnic. Volem aprendre a escriure missatges
audiovisuals i a produir-los.

Hem de conèixer la programació que veuen els nostres infants i entendre els
productes que consumeixen, i no podem obviar el seu valor com a recurs en la
nostra tasca educativa (figura 1.8). S’ha parlat de la televisió educativa (aquella
creada per treballar aspectes curriculars, per “ensenyar” els infants, fins i tot
per compensar la mancança d’escolarització de determinats sectors de població,
com és el cas de Barri Sèsam, als Estat Units) en contraposició a la televisió
d’entreteniment, i hem d’entendre que tota la programació televisiva és educativa,
ja que transmet valors, idees, símbols i ens permet fer aprenentatges ben variats.

Figura 1.8. Cal conèixer i analitzar els programes televisius que
veuen els infants.

Font: http://www.flickr.com/photos/monroesdragonfly/

El programes televisius com a recurs educatiu

No és la tipologia del programa o l’etiqueta que li posem el que li atorga un caràcter
d’educatiu sinó la qualitat que tingui: una programació televisiva de qualitat és la que
realment informa, forma i entretén els nostres infants i adolescents. Que ajudin a
desenvolupar la imaginació i la creativitat o a potenciar els valors humans i els principis
democràtics són altres elements que cal considerar a l’hora de seleccionar els programes
televisius com a recurs educatiu.

La televisió, així doncs, lluny de ser un enemic que calgui combatre, és un mitjà
que ens permet aprendre a comunicar i que cal aprendre a consumir de manera
racional i crítica. El treball amb les famílies ens ha de permetre reflexionar sobre
els hàbits de consum televisiu, que cristal·litzen en l’àmbit domèstic: des de casa i
des de l’escola podem aprendre a gestionar el temps de visionament, a seleccionar
allò que veurem, a comentar plegats els programes.
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Molt més ara que l’entrada de la TDT ho ha modificat tot i encara ho farà més en
un futur: l’augment del nombre de canals fomentarà l’aparició de canals especi-
alitzats en programació infantil i caldrà que les televisions públiques s’esforcin a
mantenir programes de qualitat.

En el seu informe Programación Infantil de Televisión: Orientaciones y Conteni-
dos Prioritarios (2005), l’Instituto Oficial de Radio y Televisión i la Dirección
General de la Familia y la Infancia del Ministeri de Treball i Afers Socials
concreten com han de ser els continguts i com han d’evolucionar els formats de la
televisió infantil i juvenil (taula 1.1).

Taula 1.1. Recomanacions respecte dels continguts i els formats televisius per a infants i joves

Continguts Formats

Cal educar en valors permanents, com el respecte a les persones i els
grups socials, la convivència, la tolerància, la igualtat, evitant qualsevol
forma de discriminació, inclosa la de gènere, fomentar la integració, la
no-violència...

Cal fomentar els programes informatius infantils i juvenils i impulsar la
televisió lúdica enfront de la televisió espectacular.

Els continguts s’han d’ajustar als nivells d’edat als quals s’adrecen i s’han
de relacionar amb els temes d’interès social, però adequats a les
necessitats dels infants i als continguts curriculars.

Cal fixar l’atenció en les noves tecnologies per crear altres formats i
llenguatges, i aprofitar la riquesa cultural del país per crear dibuixos
animats o altres formats de qualitat, amb personatges històrics o altres
referents socials.

L’educació en hàbits és fonamental: formes de vida, higiene, nutrició,
consum responsable, què cal fer en cas d’accident, com cal recórrer als
serveis d’emergència, als serveis socials, etc.

Cal cuidar la forma i la velocitat d’exposició de les imatges dels continguts
en totes les edats però sobretot entre els 0 i els 4 anys.

Cal promoure la participació dels infants en la producció de programes,
amb els seus mestres i els professionals del mitjà.

Font: Dirección General de las Familias y la Infancia, Ministeri de Treball i Afers Socials.

Cinema. Pel que fa al cinema i als productes cinematogràfics la seva utilització
pedagògica ha estat centrada fins ara principalment a il·lustrar alguns continguts
del currículum, per motivar el tractament d’algun tema, però encara queda molta
tasca per fer, com en el cas de la televisió, en relació amb l’aprenentatge del
llenguatge cinematogràfic i l’anàlisi crítica dels seus continguts. La projecció en
grans pantalles amb els canons de projecció digitals ens acosten a l’escola i també
a la llar múltiples possibilitats d’activitats didàctiques centrades en el cinema.

Ràdio. Si bé és un mitjà de comunicació amb moltes possibilitats didàctiques,
i malgrat el fet que al nostre país tenim experiències pioneres –com la desen-
volupada pel pedagog català Artur Martorell fa prop de seixanta anys a Ràdio
Barcelona–, la ràdio és un dels mitjans menys utilitzats a l’escola. Facilita la
lectura, la comprensió, i en l’etapa d’educació infantil és un molt bon recurs per a
l’aprenentatge del llenguatge oral (vocabulari, comprensió i expressió, construcció
gramatical...). A banda d’aquestes possibilitats ens podem acostar al coneixement
dels elements del llenguatge radiofònic (veu, música, efectes, silenci), utilitzar-
los per construir els nostres missatges i comunicar-nos, i també podem aprendre a
analitzar de manera crítica els missatges radiofònics.

Premsa. La premsa també ens ofereix moltes possibilitats didàctiques i l’hauríem
d’incorporar a l’escola com una altra eina més: com a material de l’aula i,
emprant les noves tecnologies, de la mateixa manera que amb els altres mitjans
de comunicació, ens faciliten la tasca d’analitzar-la, conèixer els elements del
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Un bloc...

...és un diari interactiu personal a
Internet. Qui l’escriu, introdueix
els articles, que apareixen amb la

data de publicació i poden ser
consultats cronològicament. Pot

ser interactiu amb els seus
lectors si l’autor ho autoritza, i
llavors els lectors poden afegir

comentaris a les entrades de
l’autor.

llenguatge periodístic i crear els nostres productes comunicatius (en format paper
o digital).

EVEA o plataformes educatives. Els entorns virtuals d’ensenyament-
aprenentatge (EVEA) o plataformes educatives són espais virtuals, accessibles
per Internet, que reuneixen diverses aplicacions que faciliten l’organització dels
continguts digitals, la gestió de l’aprenentatge i la comunicació.

Logotip de la plataforma Moodle

La plataforma Moodle

Moodle és una plataforma de programari lliure i gratuït, un sistema de gestió i creació
de cursos d’una manera molt ràpida i senzilla. Amb Moodle els professors poden crear
comunitats educatives, editar cursos i gestionar activitats (tasques, qüestionaris, tallers,
fòrums), planificant i programant el treball amb blocs.

Actualment Moodle és la plataforma que té més aules virtuals i usuaris del món i té
una forta implantació a Catalunya, encara que també presenten moltes possibilitats altres
plataformes, com per exemple Joomla i Xoops.

Logotips per a blocs

Edublocs i xarxes socials. Els wikis o blocs educatius (edublocs) i les xarxes
socials són les formes de TIC més utilitzades en l’àmbit educatiu per potenciar
les tasques d’aprenentatge de l’alumnat, tant pel que fa al treball individual com
en grup, i aporten materials multimèdia molt interessants.

Les xarxes socials són formes d’interacció col·lectiva en què les tecnologies
facilitadores de l’intercanvi d’informació fan possible que els seus membres es
comuniquin verbalment (textos) i gràficament (imatges, vídeos). S’hi accedeix
mitjançant un navegador web i s’aprofiten tots els recursos d’Internet, com el xat,
el correu electrònic o la gestió de continguts multimèdia.

Les xarxes socials ens permeten sentir-nos part d’un col·lectiu i editar, gestionar,
transformar, publicar, distribuir i emmagatzemar continguts de tota mena. Es van
iniciar a partir de 2001 i es van popularitzar dos anys més tard amb l’aparició
de Myspace, Friendster i Tribe. Les més conegudes i utilitzades actualment a
Espanya són Facebook i Tuenti, aquesta darrera la més popular entre la població
jove de 18 a 24 anys. Orkut i del.icio.us són altres exemples de xarxes socials molt
populars.

Facebook ha arribat el juliol de 2010
a 500 milions d’usuaris, 100 milions

més que sis mesos abans. És el lloc
social més popular d’Internet i ha

crescut de manera agegantada des
que va començar la seva publicació,

el mes de febrer de 2004.

Temps dedicat a les xarxes socials

Segons un estudi fet per Elogia Ipsofacto sobre les xarxes socials a Internet a Espanya,
l’any 2009, el 61% dels seus usuaris l’utilitza cada dia i més d’un 80% més d’una vegada
a la setmana. Facebook és la xarxa social a la qual els seus usuaris dediquen més hores
(un 82% d’usuaris de xarxes social dedica almenys 1 hora a la setmana a visitar aquesta
xarxa).

Les activitats més comunes a les xarxes socials són l’enviament de missatges i
compartir imatges o fotografies, i les persones amb les quals s’interactua són, per
aquest ordre, els amics actuals, antics amics, companys d’estudis i familiars.

Altres xarxes de professionals, com poden ser Xing o LinkedIn, tenen un públic
de més edat que contínuament va en augment. En l’àmbit dels professionals de
l’educació s’ha utilitzat molt fins ara la plataforma Ning per crear xarxes socials
i comunitats virtuals específiques d’aquest àmbit de treball, encara que un futur
proper deixarà de ser gratuïta i creiem que perdrà aquest paper rellevant.
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Les mesures de seguretat

Segons un estudi dut a terme pel
Cesicat i la Fundació
Observatori de la Societat de la
Informació a Catalunya
(FOBSIC), menors i majors
d’edat tenen conductes poc
segures en l’accés i utilització
d’Internet i gairebé 3 de cada 4
adults manifestaven que els
agradaria rebre informació sobre
temes de seguretat informàtica.

Videblocs. Els videoblocs constitueixen un referent important en l’evolució
de la producció audiovisual els darrers anys. Els usuaris esdevenen creadors i
productors de continguts (gràcies a programes editors de vídeo com Pinnacle),
que a més poden compartir mitjançant plataformes de vídeo per Internet, com ara
Youtube, Vimeo, Dailymotion i Livestream, entre altres.

L’ús dels videoblocs, com el dels fotoblocs, té grans possibilitats en l’àmbit
educatiu, i permet treballar de manera molt àgil i immediata. Es tracta d’eines molt
útils a l’escola, en un vessant doble: d’una banda pel fet de transmetre continguts
educatius per mitjà dels vídeos fets pels educadors; d’altra banda, pel component
creatiu dels videoblocs fets pels alumnes.

La utilització de les TIC ha introduït formes diferents de presentació dels
materials i activitats d’aprenentatge noves, i també una gran facilitat per
accedir a informació interessant en totes les etapes educatives. En l’àmbit
de l’ensenyament i l’aprenentatge, però, el repte de les TAC té un abast molt
més gran pel que fa a la creació de coneixement i el treball en col·laboració.

Els educadors no s’han de limitar en cap cas a introduir les noves tecnologies a
l’escola, sinó que n’han de garantir un bon ús des del punt de vista pedagògic. Han
de valorar quins recursos són els més adients tot tenint en compte l’edat i l’estadi
maduratiu dels infants, si són capaces de motivar-los a participar activament en
l’aprenentatge i si els aporten informació atractiva i entenedora.

Es tracta no solament d’introduir a l’aula les eines tecnològiques, sinó també
d’extreure’n totes les possibilitats mitjançant un plantejament didàctic adequat,
amb una metodologia específica. No es tracta de fer les mateixes coses amb eines
noves, sinó d’aprofitar les possibilitats de les noves tecnologies per transformar i
enriquir els procediments i el sistema educatiu (creativitat, interactivitat). I cal dir
que perquè les TIC esdevinguin realment TAC encara cal recórrer un camí molt
llarg en aquest sentit.

1.5 Prevenció dels riscos en l’ús de les TIC

Tot i que les noves tecnologies i, en especial Internet, són particularment valuoses
com a eines educatives i ens faciliten l’accés a tota mena d’informació, a
relacionar-nos i comunicar-nos de noves maneres i tenir noves possibilitats de
lleure, hi ha un seguit de riscos i perills que cal conèixer per poder prevenir-los,
molt més encara quan es tracta d’educar infants en les primeres etapes de la vida.

Alguns d’aquests riscos tenen a veure amb la manca de seguretat i control: per
exemple, ens poden prendre les contrasenyes, les dades personals, suplantar la
nostra identitat, fer malbé el nostre equip, etc.

Caldrà educar els infants en l’adopció de mesures de seguretat: no donar les
dades personals, inventar contrasenyes difícils per protegir les dades personals,
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utilitzar contrasenyes segures (amb més de 8 caràcters i que combinen lletres i
nombres, majúscules i minúscules); utilitzar una contrasenya diferent per a cada
servei, no donar la contrasenya a ningú, no utilitzar com a contrasenyes dates
d’aniversari, anys de naixement, no obrir els correus dels quals no coneguem
la seva procedència i eliminar-los, utilitzar antivirus, mantenir-lo actualitzat i no
desactivar l’antivirus si una web ens ho demana, no quedar amb desconeguts amb
els quals s’ha contactat per Internet o, almenys, sense dir-ho als adults, no utilitzar
el nom i cognoms reals en donar-se d’alta a les xarxes socials, i utilitzar sobrenoms,
respectar les edats d’alta en les xarxes socials, no acceptar amics que no ho siguin
en la vida real, etc.

L’adopció de mesures de seguretat per part dels educadors i les famílies, i fer que
els infants prenguin consciència de la seva importància, ens permetran fer front a
aquests perills.

La pèrdua del control de les imatges quan es publiquen a la Xarxa també cal que
la tinguem en compte per protegir els infants: com a professionals, a banda de
sol·licitar l’autorització o el consentiment dels pares per publicar-les, per exemple,
a la revista o a la web de l’escola, hem de fer un ús responsable, en el respecte al
dret a la intimitat de les persones.

Cal protecció! És important instal·lar i
actualitzar l’antivirus.

Però els riscos més destacables en relació amb Internet dels infants més petits
tenen a veure amb l’accés a continguts inadequats o perjudicials:

• aquells que ataquen l’honor, la intimitat i el secret de les comunicacions,
dels infants i adolescents o dels adults;

• aquells que malmeten la identitat i l’autoestima de les persones, molt en
especial en relació amb la seva condició física o psíquica;

• aquells de caràcter violent, degradants o afavoridors de la corrupció dels
menors, i els relatius a la prostitució i la pornografia;

• aquells de caràcter racista, xenòfob o sexista, o els que promouen sectes o
fan apologia del crim, el terrorisme o ideologies de caire totalitari;

• aquells que fomenten la ludopatia, la toxicomania, certes pautes de compor-
tament alimentari incorrectes, com l’anorèxia o el consumisme abusiu, els
abusos de tipus publicitari, enganys, estafes, etc.

Andalusia, pionera en la regulació de la protecció als menors

La Comunitat Autònoma d’Andalusia fou la primera a regular la protecció dels menors en
l’ús d’Internet i les TIC, l’any 2007, amb un decret que pretén garantir l’accés dels infants i
els joves a la societat de la informació en un context segur i adequat, tot afavorint la seva
formació (ja que es parteix de la base que l’ús d’Internet i les TIC és una eina educativa
imprescindible), i a tal fi estableix mesures de prevenció i de control dels riscos d’exposició
a continguts il·lícits, nocius o inapropiats.

Es tracta d’una normativa adreçada als professionals de l’educació i les famílies dels
menors, però també a qualsevol usuari de les TIC i sobretot d’Internet, que parteix de
la consideració que l’accés a Internet i a les TIC és un dret dels infants, molt especialment
en el cas d’infants amb discapacitat o en situacions de risc d’exclusió social.
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Altres aspectes que incorpora són:

El reconeixement del dret dels infants i els joves a rebre informació sobre mesures de
seguretat i confidencialitat en l’ús d’Internet i les TIC. Els drets dels menors a cercar, rebre
i difondre informació i idees de tota mena per mitjà d’Internet i les TIC, drets que només es
poden restringir si cal protegir els infants de continguts i materials perjudicials per al seu
benestar, desenvolupament i integritat, i també per garantir el compliment de les lleis, la
seguretat i els drets i l’honor de les altres persones. El dret dels menors a ser protegits
contra l’explotació, la pornografia, el comerç il·legal, els abusos i tota mena de violència
que es produeixi per mitjà d’ Internet i les TIC.

També inclou el dret a gaudir de totes les oportunitats formatives que ofereix Internet, a
accedir a un coneixement adequat per a la seva educació, i a utilitzar la Xarxa per avançar
envers un món més saludable, pacífic, just i respectuós amb l’entorn. I reconeix els drets
dels infants i els adolescents a l’esbarjo, al lleure, a entretenir-se i jugar per mitjà d’Internet
i les TIC.

Logotip del programa educatiu per a
escoles elaborat pels mossos
d’esquadra

La Llei catalana dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència (2010),
a banda d’establir que cal protegir de manera especial els infants i els adolescents
com a consumidors, regula la protecció dels infants de missatges amb continguts
perjudicials en els materials audiovisuals o multimèdia.

Article 63. Material Audiovisual

No és permès de vendre ni llogar a infants o adolescents materials audiovisuals o
multimèdia, com videojocs o altres, que continguin missatges contraris als drets i les
llibertats fonamentals reconeguts per l’ordenament jurídic vigent, que incitin a la violència
i a activitats delictives, al consum de substàncies que puguin generar dependència, a
qualsevol mena de discriminació o que tinguin contingut pornogràfic.

Així mateix, no és permès de projectar aquests materials en locals o espectacles en què
s’admet l’assistència d’infants o adolescents ni de difondre’ls entre aquests per qualsevol
mitjà, ni tampoc oferir-los o exposar-los de manera que restin lliurement a llur abast.”

A banda d’educar l’infant amb el nostre exemple i de desenvolupar una relació de
confiança i afectivitat que afavoreixi el desenvolupament de la seva autoestima, per
tal que aprengui des de petit a defensar-se d’aquests riscos, també podem instal·lar
filtres de contingut que impedeixin l’accés dels infants a determinades pàgines.
Més endavant ja seran ells mateixos qui sabran navegar per pàgines segures.

Recomanacions de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD)

Segons que recomana l’AEPD en relació amb la protecció dels menors com a usuaris
d’Internet, a banda de les actualitzacions dels antivirus, els accessos restringits amb
contrasenya o l’accés per mitjà d’entorns personalitzats que permetin elaborar informes
d’activitat dels llocs visitats, és aconsellable utilitzar programari que permeti el bloqueig
de les finestres emergents i informar-los des de ben petits que no comparteixin o facilitin
informació a desconeguts i que evitin la descàrrega d’arxius o programes.

AEPD. (2006). Recomendaciones dirigidas a usuarios de Internet.

Uns altres dels riscos de la Xarxa tenen a veure amb l’abús que en puguem fer
(l’Organització Mundial de la Salut assegura que un de cada quatre usuaris en
pateix addicció). Per evitar l’aïllament social i la pèrdua de la noció temporal que
pateixen alguns usuaris, cal controlar el temps d’ús d’aquestes tecnologies, de la
mateixa manera que és important fer-ho, per exemple, en l’educació per al consum
televisiu.
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Tot i que moltes campanyes i accions orientades a conscienciar els infants, les
famílies i els professionals sobre la seguretat s’adrecen a infants a partir dels 8
anys, com és el cas de “A Internet, posa-hi seny”, impulsada des del Centre de
Seguretat de la Societat de la Informació a Catalunya (CESICAT), val la pena
reflexionar sobre la importància d’educar els infants i les famílies des de ben petits
en pràctiques segures i ajudar-los a fer un bon ús de les noves tecnologies.

En primer lloc, perquè formen part de la nostra vida quotidiana i l’infant hi conviu
des que neix, i observa models de consum i utilització d’aquestes tecnologies en
tots els espais de vida quotidians. A més, perquè com més va els infants més
grans i els adolescents els utilitzen més i més aviat: més de la meitat participen
en xarxes socials, tres de cada deu naveguen sense la supervisió d’un adult, prop
d’un 4% parla o xateja amb persones desconegudes, i cal protegir-los de possibles
assetjaments.

L’Associació Catalana per a la
Infància Maltractada (ACIM)

desenvolupa una campanya de
promoció de l’ús segur i responsable

de les TIC entre els infants i els
adolescents catalans adreçada als

infants i adolescents, les seves
famílies i els seus educadors, que es

concreta en una programació de
tallers per a infants i joves i una altra

adreçada als adults. La imatge
mostra el logotip de la campanya
mundial Make-IT-safe (’fes les TI

segures’).

Cal que comencem la tasca educativa en relació amb l’ús responsable
d’Internet i de les TIC des de ben petits. Des dels serveis d’atenció als infants
on desenvolupareu la vostra tasca també té sentit que els adults (famílies
i educadors) ens plantegem com cal protegir els infants d’alguns riscos i
afavorim un ús adequat de les TIC, ja sigui a casa o a l’escola, la ludoteca,
el casal. Cal conèixer les situacions de risc i què podem fer per prevenir-les
i fer-hi front als riscos.

Caldrà afavorir que les nenes i els nens puguin gaudir d’activitats d’oci amb les
TIC que siguin adequades i de qualitat, però també potenciar en els infants des de
ben petits altres activitats d’oci saludables, com l’esport, activitats a l’aire lliure,
lectura, participació en organitzacions i activitats comunitàries amb altres infants,
activitats en museus, teatres, cinemes o altres equipaments culturals, etc.

Algunes pautes que podem seguir amb els nens i nenes petits tenen a veure amb
acordar amb ells la limitació de temps d’utilització, les pàgines que no s’han de
visitar o la informació que no han de donar, per tal de protegir-los de continguts
nocius i de possibles perills.
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2. Les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement en l’educació
infantil

“El més interessant no és la tecnologia sinó la manera d’organitzar-nos per fer-ne un bon
ús.”

Bernie Dodge

A l’era digital, un dels grans objectius de l’educació és ajudar els nens i nenes
a integrar-se com abans millor en l’entorn en què han de créixer, la societat
de la informació i el coneixement. L’educació infantil és molt rellevant perquè
constitueix la base que condicionarà el procés evolutiu i l’aprenentatge dels infants
en el futur, l’etapa que contribueix més a la formació de la personalitat i a fixar
actituds i hàbits.

L’ensenyament orientat a assolir les competències bàsiques en les TAC durant
la primera etapa educativa presenta l’avantatge que avui dia els infants són
majoritàriament nadius digitals (figura 2.1). Això vol dir que els nens i nenes
estan habituats a viure en un món globalitzat dominat per les telecomunicacions,
i des que són molt petits es troben envoltats i ben aviat fan servir activament tota
mena d’eines tecnològiques –fins i tot algunes de creades expressament per a ells–
amb les quals interactuen de manera absolutament natural.

Figura 2.1. Podem posar les noves TAC al servei de la
competència dels nostres infants.

Les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement permeten que l’infant
sigui el protagonista dels seus aprenentatges, li permeten fer descobertes,
experimentar i manipular, n’estimulen la curiositat i la recerca, posen en
joc moltes habilitats cognitives i afavoreixen l’expressió, la comunicació i la
creativitat.

Aquesta realitat justifica per si sola la integració de les TAC com a recurs i com a
competència bàsica també en l’etapa d’educació infantil, tot i que, com veureu tot
seguit, les possibilitats que ens ofereixen les TIC a l’escola infantil van molt més
enllà, ja que també transformen i faciliten les tasques dels seus professionals més
enllà de la intervenció educativa directa amb els infants.
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El Departament
d’Educació...

... és el responsable de
l’elaboració de l’ordenació

curricular de l’etapa. El
desplegament de la LOE s’ha
completat pel que fa al primer
cicle amb el Decret 282/2006
sobre els requisits dels centres
del primer cicle de l’educació

infantil, i amb el Decret
101/2010 d’ordenació dels

ensenyaments de primer cicle
d’educació infantil (currículum
de primer cicle), i pel que fa al

parvulari, amb el Decret
138/2008 (que regula el

currículum d’educació infantil
de segon cicle a Catalunya).

2.1 Les TAC i el currículum de l’etapa d’educació infantil

Encara que en l’etapa d’educació infantil el currículum parli de capacitats i
no pas de competències, no es tracta d’establir un enfrontament entre tots dos
conceptes. Tot i que és evident que quan ens referim a les competències això
implica posar en joc un conjunt de capacitats, podem constatar com la dimensió
competencial hi és present i ha estat sempre present en el desplegament curricular
de l’etapa d’educació infantil i s’ha concretat en els continguts curriculars de les
diverses àrees educatives, com també entendre que les capacitats són implícites
i necessàries per adquirir competències. Per exemple, si un infant és capaç
d’escoltar, podrà ser competent per respondre les demandes dels companys de
joc.

“La metàfora següent il·lustra la diferència. La competència té a veure amb estar al volant
en un trajecte de llarg recorregut, portar els passatgers sans i estalvis a una destinació
dins d’un període de temps raonable. Les capacitats serveixen per manejar correctament
el volant i els pedals, i resoldre les incidències que puguin sorgir en la ruta”

Levy-Leboyer, (1997)

A escala metodològica, afavorir i acompanyar el desenvolupament de les capaci-
tats en els infants d’aquesta etapa educativa han estat objectius que s’han treballat
sempre i des d’una perspectiva competencial.

Encara que en el currículum només es fa referència a la competència comuni-
cativa dels infants, desenvolupada en els continguts de l’àrea de comunicació i
llenguatges, el caràcter global del desenvolupament de l’infant, la transcendència
d’aquests primers anys en l’educació dels infants i la importància del llenguatge
per assolir els objectius generals de l’etapa la situen en un lloc central.

La competència digital s’introdueix com a novetat en el currículum LOE, sobretot
a partir del tercer nivell de segon cicle (P5), però la competència dels infants i la
importància que donem en els nostres projectes a la comunicació i els llenguatges
ens aconsellen introduir-la ja a l’inici de l’etapa.

Tal com diu el currículum, l’educació infantil té la finalitat d’“afavorir el
desenvolupament de les capacitats i la seva interrelació, la qual cosa ha de
permetre als nens i a les nenes créixer integralment com a persones en el món
actual” i les TAC ens ajuden a assolir aquesta finalitat en especial perquè
afavoreixen l’experimentació, la relació i la comunicació dels infants amb
altres persones per mitjà de diferents llenguatges.

Article 2. Finalitat.

“La finalitat de l’educació infantil és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic
i motor, social i cognitiu dels infants, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se
sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge.

“L’acció educativa ha de permetre el desenvolupament afectiu, el creixement personal dels
infants, la formació d’una imatge positiva i equilibrada d’ells mateixos, el descobriment de
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l’entorn, de les possibilitats del seu propi cos, del moviment i dels hàbits de control corporal,
perquè actuïn com més va d’una manera més autònoma; la possibilitat d’experimentar, de
relacionar-se i de comunicar-se amb les altres persones, infants i persones adultes, per
mitjà dels diferents llenguatges, establint vincles i relacions amb les corresponents pautes
elementals de convivència, de relació i de respecte al principi de no-discriminació.”

Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’Ordenació dels ensenyaments del primer cicle de

l’educació infantil.

Les TAC es despleguen en totes les àrees del currículum –descoberta d’un mateix
i dels altres, descoberta de l’entorn i comunicació i llenguatges– i es poden
concretar en diverses propostes d’activitat globalitzades que fem arribar als infants,
vinculades a la seva vida quotidiana a l’escola. Per això les podem relacionar amb
el desenvolupament de totes les capacitats de l’etapa, amb especial incidència en
alguna, que destaquem en cursiva tot seguit:

• Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la
coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.

• Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant
una imatge positiva de si mateix o mateixa i de les altres persones.

• Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes,
per actuar amb seguretat i eficàcia.

• Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàti-
ques bàsiques.

• Progressar en la comunicació i l’expressió ajustada als diferents contextos
i situacions de comunicació habituals per mitjà del diversos llenguatges.

• Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud
de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i
culturals.

• Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-
ne els perills i aprendre a actuar-hi en conseqüència.

• Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb les altres persones i en
la resolució pacífica de conflictes.

• Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el menin a
una autonomia personal, l’orientin a la col·laboració amb el grup i a la
integració social.

Necessitem els llenguatges per
aprendre, expressar-nos i
comunicar-nos

La transversalitat de les TAC ens permet abastar totes les dimensions del
saber, el saber fer, el ser i el saber conviure, de les quals podem treballar en
l’etapa d’educació infantil la gran majoria, adaptades al desenvolupament
dels infants i al nostre context.
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En relació amb el saber, aprenem a informar-nos, conèixer tot allò que ens envolta,
aprenem a observar, llegir, analitzar, construir coneixement, aprendre a aprendre,
acceptar els errors i apropar-nos a diversos codis lingüístics i simbòlics.

En relació amb el saber fer les TAC ens permeten posar l’atenció de manera
continuada en algun fet, començar a captar la relació causa-efecte, resoldre
problemes, prendre decisions, experimentar, imaginar, crear, utilitzar recursos i
tècniques, començar a tenir hàbits de treball o superar dificultats.

També la dimensió personal de ser es veu afavorida i impulsada: aprenem a
conèixer-nos, a adaptar-nos als canvis, a acceptar-nos mitjançant la capacitat de
prendre decisions, de plantejar-nos reptes, a expressar els nostres sentiments, a ser
curiosos, observadors, a analitzar dades, a ser sincers, responsables i també a ser
flexibles.

I ens ajuden a aprendre a conviure: a expressar-nos amb diferents mitjans,
emprant llenguatges diversos, a comunicar-nos amb els altres, a dialogar, resoldre
conflictes, a treballar de manera col·laborativa, a compartir, a respectar els altres,
a participar...

Les TAC fomenten l’autonomia personal, la curiositat, l’esperit de recerca, l’ex-
perimentació i la manipulació, estimulen la creativitat, ens permeten respectar el
ritme d’aprenentatge de cada infant i promoure la seva socialització per mitjà de
la col·laboració i el treball en grup.

Enregistrem la nostra veu i...
aprenem a posar atenció, a

identificar el to, el timbre, analitzem la
nostra vocalització...

Els objectius de cicle de l’etapa d’educació infantil precisen les capacitats que
els infants han d’haver desenvolupat en acabar cadascun dels cicles (llar d’infants
i parvulari), en relació amb els continguts de les àrees, que són els que recull la
taula 2.1. Les nostres propostes d’activitats per dur a terme aplicant les TAC es
poden desplegar a partir de qualsevol d’aquests, i en la major part es vinculen a
més d’un, tot i que destaquem en negreta els objectius més significatius.

Pel que fa als continguts de l’àrea de comunicació i llenguatges vinculats a les
TAC que podem seleccionar de manera preferent en la nostra programació, es
poden esmentar, per al primer cicle d’educació infantil (0-3 anys), els següents:

• Iniciació en la descoberta i l’ús del llenguatge corporal, verbal, musical i
plàstic.

• Interès per algunes de les tècniques més bàsiques (pintura, modelatge,
dibuix, etc.) dels diferents llenguatges expressius i formes de representació.

• Comprensió de les intencions i dels missatges que li adrecen les persones
adultes i altres infants, identificant i emprant els diferents senyals comuni-
catius (gest, entonació) i valorant el llenguatge oral com un mitjà de relació
amb les altres persones.

• Coneixement i utilització de manera progressiva de les normes que regeixen
els intercanvis, relats i converses (atenció, espera, to de veu, interès,
iniciativa).

• Expressió de necessitats, sentiments i idees mitjançant el llenguatge oral,
mostrant un increment progressiu del vocabulari relatiu a l’entorn i a
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l’experiència propis (noms, adjectius, verbs), domini de la sintaxi (frases
simples) i comprensió de variacions morfològiques (gènere, nombre).

• Inici en l’ús de diferents formes de comunicació, esforçant-se per fer-se
entendre i escoltant els altres.

• Record i relat d’experiències passades i relacionar-les amb situacions sem-
blants o diferents.

• Reconeixement, retenció i memorització de cançons, dites senzilles, can-
tarelles i jocs de falda i participar-hi de manera activa, seguint la tonada,
reproduint el gest, etc.

• Reconeixement i participació activa en danses senzilles amb una progressi-
va coordinació general del cos i sentit del ritme.

Taula 2.1. Objectius de cicle de l’etapa d’educació infantil

Primer cicle d’educació infantil (Llar d’infants)
Contribueixen a desenvolupar les capacitats següents:

Segon cicle d’educació infantil (Parvulari)
Contribueixen a desenvolupar les capacitats següents:

1. Identificar-se com a persona, assolir el grau de seguretat afectiva i
emocional corresponent al seu moment maduratiu, i esforçar-se per
manifestar i expressar les emocions i els sentiments propis.

1. Identificar-se com a persona tot sentint seguretat i benestar
emocional, coneixent el propi cos, les seves necessitats i possibilitats, els
hàbits de salut, i guanyar confiança en la regulació d’un mateix.

2. Establir relacions afectives positives, comprenent i apreciant
progressivament el seu entorn immediat, iniciant-se en l’adquisició de
comportaments socials que facilitin la integració en el grup.

2. Ser i actuar d’una manera com més va més autònoma, resolent
situacions quotidianes amb actitud positiva i superant les dificultats.

3. Participar amb iniciativa i constància en les activitats quotidianes
d’alimentació, repòs i higiene personal, iniciant-se en la pròpia autonomia
i orientant-se en les seqüències temporals quotidianes i en els espais que
li són habituals.

3. Sentir que pertany a grups socials diversos, participant-hi activament
iutilitzant els hàbits, actituds, rutines i normes pròpies.

4. Comprendre el llenguatge adult i dels altres infants, comunicar-se
i expressar-se per mitjà del moviment, el gest, el joc i la paraula, amb
una progressiva millora del llenguatge oral.

4. Aprendre amb els altres i per mitjà d’ells, gaudir de la relació i
integrar-se en el grup tot establint relacions afectives positives amb
actituds d’empatia i col·laboració, intentant resoldre conflictes de manera
pacífica.

5. Dominar progressivament el cos i l’adquisició de noves habilitats
motrius, augmentant la seva autonomia en els desplaçaments, en l’ús
dels objectes i l’orientació en l’espai quotidià.

5. Observar i experimentar en l’entorn proper amb curiositat i interès,
interpretant-lo i fent-se preguntes que impulsin la comprensió del món
natural, social, físic i material.

6. Actuar sobre la realitat immediata, descobrir-ne l’organització a partir
de les pròpies vivències i establir relacions entre objectes segons les
seves característiques perceptives.

6. Conèixer experiències, històries i símbols de la cultura pròpia del
país i de la d’altres companys i companyes, generant actituds de
confiança i respecte per les diferències i valorant les relacions socials i
afectives que s’hi estableixin.

7. Projectar les pròpies vivències per mitjà de l’activitat lúdica, i
anar-les representant per mitjà d’un incipient joc simbòlic.

7. Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda, coneguda o
imaginada i expressar-los mitjançant les possibilitats simbòliques que
els ofereix el joc i altres formes de representació.

8. Iniciar-se en la descoberta i l’ús del llenguatge corporal, verbal,
matemàtic, musical i plàstic.

8. Comprendre les intencions comunicatives d’altres infants i
persones adultes i expressar-se mitjançant la paraula, el gest i el joc.

9. Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i
representació per mitjà dels llenguatges corporal, verbal, gràfic,
musical, audiovisual i plàstic; iniciar el procés d’aprenentatge de la
lectura i de l’escriptura, de les habilitats matemàtiques bàsiques i de
l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

10. Aprendre i gaudir de l’aprenentatge, pensar i crear, qüestionar-se
coses, fer-les ben fetes, plantejar i acceptar la crítica i fer créixer el
coneixement d’una manera com més va més estructurada.

En el cas del segon cicle d’educació infantil (3-6 anys), es poden destacar els
continguts següents dels blocs de l’àrea de la comunicació i llenguatges (figura
2.2):
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Figura 2.2. Blocs de contingut de l’àrea de comunicació i
llenguatges

Bloc 1. Observar, escoltar i experimentar

• Sensibilitat i interès per l’escolta, l’observació i l’exploració de les possibi-
litats sonores, simbòliques, cinètiques i plàstiques d’elements de l’entorn.

• Participació i escolta activa en situacions habituals de comunicació, com
ara converses, contextos de joc, activitats de la vida quotidiana i activitats
relacionades amb la cultura.

• Ús d’estratègies per comprendre els altres quan s’expressen verbalment,
adoptant una actitud positiva i de respecte envers les llengües.

• Comprensió del llenguatge no verbal com a expressió de les emocions.

• Curiositat, interès i gaudi davant les creacions musicals, visuals, literàries,
audiovisuals, plàstiques, obres escèniques, usant estratègies per escoltar,
mirar i llegir.

• Escolta i comprensió de narracions, contes, cançons, llegendes, poesies,
endevinalles i dites, tradicionals i contemporànies, com a font de plaer i
d’aprenentatge.

• Escolta activa de creacions musicals per a la discriminació, identificació i
captació de la pulsació i ritmes, estructures, qualitats dels sons, melodies i
harmonies.

• Experimentació amb tècniques audiovisuals bàsiques: edició gràfica amb
ordinador i imatge, treballant l’alfabet visual: punt, línia, taca, color, textura,
volum, enquadrament, punts de vista i llum.

• Exploració de diferents instruments: ratolí i teclat d’ordinador, per produir
missatges escrits o gràfics.

• Progressió en el domini i l’ús de la veu, a partir de jocs i de la cançó, i també
en les habilitats i actituds necessàries per a l’ús dels instruments musicals.

• Iniciació als usos socials de la lectura i l’escriptura. Exploració de materials
de l’entorn, com etiquetes, cartells, llibres i revistes, en suport de paper o
digital, que contenen text escrit.
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• Satisfacció per les descobertes i els progressos individuals i de grup en les
habilitats lingüístiques i expressives.

Com és? La lupa per observar
millor...

Bloc 2. Parlar, expressar i comunicar

• Interès per compartir interpretacions, sensacions i emocions provocades
per les produccions artístiques: literàries, musicals, teatrals, plàstiques i
audiovisuals.

• Ús i valoració progressiva de la llengua oral per evocar i relatar fets, per
expressar i comunicar idees, desitjos i sentiments, com a manera d’aclarir,
organitzar i accedir al pensament propi, per regular la pròpia conducta i la
dels altres.

• Ús de recursos expressius del propi cos i de suports visuals en la comunica-
ció oral.

• Expressió i comunicació de fets, sentiments i emocions, vivències o fanta-
sies per mitjà del dibuix i de produccions artístiques: musicals, plàstiques,
escèniques i audiovisuals.

• Utilització d’estratègies per fer-se comprendre i per comprendre els altres,
amb imitació de models i amb un ús de la llengua com més va més acurat:
pronunciació clara, estructura gramatical correcta, lèxic precís i variat,
entonació i to de veu apropiats.

• Gust per participar en les converses amb l’ús progressiu de les normes que
regeixen els intercanvis lingüístics: torns de parla, atenció, manteniment i
canvi de tema, adequació al context, i de les formes establertes socialment
per iniciar, mantenir i finalitzar les converses.

• Participació en converses sobre diferents temes, tot compartint les desco-
bertes, hipòtesis, desitjos, sentiments i emocions, aprenent a contrastar i a
incorporar les aportacions dels altres.

• Utilització d’instruments tecnològics (TIC) i del llenguatge audiovisual com
a mitjà de comunicació, per enregistrar, escoltar i parlar.

• Comunicació per mitjà del codi matemàtic en situacions de la vida quotidi-
ana.

Jo també vull dir que... ens volem fer
entendre i aprenem a esperar el torn
de paraula...

Bloc 3. Interpretar, representar i crear

• Ús dels llenguatges verbal, musical, plàstic, matemàtic, audiovisual i
corporal com a objectes de diversió, de creació i d’aprenentatge per mitjà
de jocs lingüístics i expressius.

• Apreciació de l’estètica de les formes literàries –ritme i rima– i artístiques,
i de les sensacions i emocions que provoquen.

• Descoberta i coneixement progressiu de les relacions entre el text oral i
l’escrit.
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• Ús d’estratègies per aproximar-se a la lectura, com són ara identificació
de paraules significatives i usuals, ús del context i de la forma de l’escrit,
reconeixement de lletres, ús de les il·lustracions, gràfics i altres imatges que
acompanyen els textos.

• Iniciativa i interès per produir textos escrits en contextos significatius amb
diferents funcions i amb aproximació progressiva a l’escriptura convencio-
nal.

• Utilització de la intuïció, la improvisació, la fantasia i la creativitat tant en
l’observació i l’escolta com en els processos creatius artístics.

• Ús de materials i tècniques plàstiques per fer representacions de manera
creativa.

• Creació individual i col·lectiva de diferents tipus de textos, com són ara
contes, relats, rodolins i endevinalles, gaudint del plaer de la creació de
mons imaginaris per mitjà de les paraules i les imatges.

• Interpretació de cançons i danses tradicionals catalanes i d’arreu del món, i
representació de personatges, fets i jocs d’expressió corporal.

• Adquisició d’actituds i habilitats necessàries per posicionar-se com a intèr-
pret, oient, compositor o director: escoltar, observar, interpretar i crear.

• Ús de llibres, també en format multimèdia, per imaginar, informar-se,
entretenir-se, estar bé.

• Utilització d’instruments tecnològics en els processos creatius per al treball
amb la fotografia, el vídeo i l’ordinador per mitjà dels programes oberts
d’edició de textos, gràfics, presentacions.

• Expressió audiovisual per crear històries, dibuixar i pintar amb editors
gràfics i multimèdia.

• Iniciació en les habilitats per a l’anàlisi de la llengua, correspondència so-
grafia, segmentació sil·làbica, amb ús de vocabulari específic per referir-se
a alguns dels seus elements bàsics: paraula, lletra, so, títol.

• Gust per provar, reformular i reflexionar sobre la llengua.

• Reconeixement i ús de llenguatge matemàtic amb nombres, símbols i codis
que poden ser llegits pels altres i que tenen significats compartits per la
societat en contextos reals i situacions progressivament més complexes.

• Ús de procediments, com ara preguntar, negociar, predir, planificar, raonar,
simular.

• Construcció de la noció de quantitat i inici de la seva representació.

• Valoració i respecte per les produccions orals, gràfiques i escrites pròpies i
dels companys i companyes.
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Silenci... es roda...

Haurem de prendre decisions per incloure les TIC i les TAC en la nostra proposta
pedagògica de centre i en les programacions anuals, és a dir, la planificació
de la tasca educativa adreçada a l’alumnat de cada cicle i nivell. Per exemple, en
la nostra proposta pedagògica podem concretar en quines de les actuacions del
pla d’acollida de l’alumnat nouvingut i les seves famílies incorporarem les noves
tecnologies, amb l’objectiu de facilitar la ràpida integració dels infants nouvinguts
al nostre sistema educatiu. I en les programacions anuals planificarem per a cada
cicle i nivell la selecció i seqüenciació de continguts i objectius de cicle.

És a partir d’aquestes decisions curriculars que elaborarem les programacions
d’aula, formades per unitats didàctiques globalitzadores en les quals, a partir de
les capacitats, objectius i continguts globalitzats, s’indiquen la seqüència didàctica
d’activitats (què podem fer), la metodologia (com les farem, quines tecnologies
seleccionem) i els criteris d’avaluació que emprarem al llarg de tot el procés
d’ensenyament-aprenentatge.

2.2 Competències bàsiques en TIC que es poden treballar en l’etapa
d’educació infantil

Tot i que la majoria de competències TIC s’introduiran en primer lloc mitjançant
l’observació de l’adult, els infants poden anar desenvolupant de manera progres-
siva al llarg de l’etapa diverses tasques relacionades amb una part important de
les competències TIC, que assoliran en diferents graus, des de l’aproximació i
l’experimentació en la majoria de casos, que és l’objectiu que es pretén, amb
l’ajuda de l’adult o altres infants més grans, fins a assolir un domini autònom
en alguna d’aquestes. Així, la planificació d’activitats que incorporin aquestes
competències ha de partir del nivell de desenvolupament dels infants i dels seus
interessos, individuals i de grup.

En relació amb les dimensions de la competència TIC, el Departament d’Educació
proposa iniciar els infants a partir dels 2 anys i seguir la seqüència bàsica següent
en el cicle de parvulari, dels 3 als 6 anys (taula 2.2).

Els infants han d’aprendre a utilitzar
l’ordinador i el més important: com
es fa i per a què el volem fer servir

Taula 2.2. Objectius per a parvulari de la competència TIC

Dimensions de la competència
TIC

Objectius

Alfabetització tecnològica • Utilitzar el ratolí per assenyalar i clicar.
• Iniciar i tancar l’ordinador.
• Utilitzar el teclat o la tauleta sensible.
• Imprimir clicant a la icona d’imprimir.

Instruments de treball
intel·lectual

• Prendre consciència de la possibilitat d’obtenir informació per mitjà de
mitjans electrònics.
• Col·leccionar, classificar, ordenar i seriar diferents tipus d’objectes
• Confeccionar una imatge utilitzant un programari de dibuix senzill.
• Explicar el procés de treball amb l’ordinador i indicar les eines
utilitzades.

Eina de comunicació • Fer comparacions simples entre el telèfon i el correu.

Control i modelització • Seguir instruccions.
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Les primeres fites de l’alumnat en allò que anomenem alfabetització tecnològica
són competències bàsiques relacionades amb el coneixement del maquinari
més habitual (ordinador, pantalla, ratolí, impressora, escàner, canó de projecció,
càmera de fotos, càmera de vídeo, etc.) i amb la coordinació psicomotora (iniciar
i tancar l’ordinador, assenyalar i fer clic amb el ratolí, reconèixer els principals
elements del teclat i identificar algunes icones, com per exemple les que permeten
desar o imprimir un document).

Per assolir els objectius bàsics fixats, els infants observaran l’ordinador, els
perifèrics i altres recursos multimèdia, poden assajar a fer clic amb el ratolí,
visualitzar imatges, escoltar sons o visionar animacions, etc.

Més endavant els nens i nenes coneixeran altres funcions de l’ordinador, el correu
electrònic (enviar i rebre missatges) i les xarxes telemàtiques (per exemple, en
interacció amb els companys d’altres escoles) i aprendran a consultar Internet i a
treballar amb materials educatius i jocs i videojocs interactius en suports diversos.

Aprendran a fer operacions senzilles, classificar objectes i documents, fer servir
programes de dibuix (formes, colors), crear textos (escriure paraules), veure i
enregistrar fotografies i vídeos, sentir i tractar sons i música i en definitiva utilitzar
i crear tota mena de materials adequats i adaptats a la seva edat. Dels 3 als 6 anys
d’edat, els infants com més va utilitzaran millor el ratolí i el teclat i manipularan
millor de manera senzilla les càmeres de fotografia i vídeo.

Així, en l’etapa final de l’educació infantil els nens i nenes han de ser capaços
de fer activitats interactives, fer fotografies i fins i tot crear petits fragments de
vídeo basats en contes o en altres temes treballats en els projectes de classe. Cal
que aquestes competències es desenvolupin integrades en les activitats, seqüències
didàctiques, projectes de treball o altres propostes metodològiques globalitzades,
i no pas que s’incorporin com a tasques aïllades.

Aquestes competències TIC, acompanyades d’una indicació orientativa de l’edat
o nivell en què les podem introduir, apareixen d’una manera detallada a la figura
2.3.

A partir dels 2 anys l’infant es pot
introduir en l’ús del teclat

La iniciació de l’infant des dels primers anys de la vida en l’ús de les eines TIC
transcorre a partir de la interacció amb aquestes com una colla d’estímuls a més
a més de tots aquells que envolten l’infant en un primer moment: observar com
les utilitzen els adults, visualitzar imatges, sentir els sons, fins a passar després
a explorar-les i a utilitzar-les, a mesura que el seu desenvolupament cognitiu i
psicomotriu ho permet.

Amb una senzilla càmera fotogràfica
es poden treballar les capacitats de

l’infant/0

De quina manera cal treballar aquestes capacitats? Pensant, fent, plantejant
dubtes i cercant respostes als problemes, col·laborant, jugant, aprenem vocabulari
relacionat, assimilem continguts conceptuals, procediments, valors, i aprenem
a usar les eines (pantalla tàctil, ratolí, pissarra interactiva, càmera fotogràfica,
escàner, gravadora...); jugant, experimentant, aprenem a observar, a mirar, a
escoltar, a escriure i a llegir els formats digitals, expressant-nos, comunicant als
altres la nostra experiència.
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Taula 2.3. Competències TIC a l’educació infantil

Blocs Competència Primer cicle Segon cicle

0-1 a. 1-2 a. 2-3 a. 3-4 a. 4-5 a. 5-6 a.

Coneixement dels
sistemes
informàtics

Connectar els perifèrics bàsics de l’ordinador (impressora, ratolí),
saber usar-los i col·laborar en el seu manteniment, referit al
reciclatge de tòners o tinta.

X X X X

Conèixer els elements bàsics de l’ordinador i les seves funcions. X X X X X X

Ús de la pissarra digital. X X X X

Ús de la tauleta digital acompanyada de videoprojector. X X

Conèixer el procés correcte d’inici i tancament de l’ordinador. X X X X

Ús del sistema
operatiu

Conèixer la terminologia bàsica del sistema operatiu: la carpeta. X X X

Desar i recuperar la informació en l’ordinador a diferents suports. X X

Saber utilitzar els recursos compartits en xarxa: disc, impressora,
escàner.

X X X X

Cerca i tria a
Internet

Ús bàsic dels navegadors: navegar, emmagatzemar, imprimir. X X X X

Utilitzar un cercador (Google) per localitzar informació específica:
webs, imatges, vídeos.

X X

Tenir calr l’objectiu de la cerca i navegar en itineraris directes. X

Comunicació
interpersonal

Enviar i rebre missatges de correu electrónic. X X X X

Utilitzar normes de cortesia i correcció en la comunicació. X X

Participar en un xat. X

Col·laboració en l’elaboració de documents per a un bloc. X X X

Processament de
textos

Ús de les funcions bàsiques del processador de textos: redactar,
imprimir, emmagatzemar documents.

X X X X

Copiar, tallar i enganxar textos. X X

Donar format al text: tipus de lletra, grandària, color, marges. X X X

Inserir imatges. X

Conèixer l’ús del teclat: intro, tabulacions, esborrat. X X X X

Col·laboració en l’elaboració de presentacions multimèdia. X X X

Tractament de la
imatge i el so.

Ús de les funcions bàsiques d’un editor gràfic: fer dibuixos
senzills, emmagatzemar, imprimir.

X X X

Ús de l’escàner. X X X X

Enregistrament de sons, fotografia i vídeo digital. X X X X

Col·laboració en l’elaboració de presentacions multimèdia. X X X

Entreteniment i
aprenentatge

Controlar i respectar el temps que es dedica a les activitats de joc
lliure amb l’ordinador.

X X

Conèixer les múltiples fonts d’informació i formació a la xarxa. X X X X

Conèixer les precaucions i sistemes de protecció: contrasenyes. X X X

Actituds generals
davant les TIC

Desenvolupar una actitud oberta davant les noves tecnologies. X X X X X X
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En incorporar les eines TAC a algunes de les activitats que fem en els àmbits
d’experiència quotidiana dels infants, treballem els diferents aspectes del
seu desenvolupament (discriminació fonètica, comprensió oral, percepció
visual, autoconcepte, imaginació, coordinació visuomanual i tots els que
podeu enumerar...), però de manera globalitzada, significativa i funcional
per als nens i les nenes, és a dir, lúdica i sorgida dels seus interessos.

I ho fem de manera segura i ergonòmica, en un context d’aprenentatge en el qual
l’organització dels espais, els temps i la selecció dels materials i dels equipaments
de joc és un dels eixos bàsics de la intervenció educativa.

2.3 Orientacions metodològiques

De l’experimentació directa amb els
objectes es pot passar més endavant

a tocar el piano amb l’ordinador...

Treballem amb les TAC a l’aula a partir de situacions i problemes que
admeten múltiples respostes i solucions. I que ens permeten viatjar amb
els infants per molts camins possibles, i no sempre previstos pels educadors.

Els educadors han de valorar quins recursos de programari i maquinari són més
adients des del punt de vista pedagògic. Han de planificar les tasques i les
estratègies, organitzar el temps i l’espai, i establir els objectius didàctics i una
metodologia flexible, tenint en compte els factors següents:

• Cal fomentar la participació activa de l’infant en l’aprenentatge: les noves
tecnologies els han de facilitar noves experiències que els permetran apren-
dre a formular qüestions, resoldre problemes, experimentar i desenvolupar
projectes, a partir dels seus interessos i capacitats.

– En aquesta etapa educativa cal que se sentin actius, que puguin anar
desenvolupant eines i recursos per conèixer tot el que els envolta mit-
jançant l’exploració, l’experimentació i el raonament i així construir
la seva identitat i sentir-se confiats i reconeguts per les altres persones.

– Per això les TIC no poden de cap manera substituir la manipulació i
experimentació directa dels objectes i la interacció cara a cara amb
les persones. A poc a poc al llarg de l’etapa les representacions poden
anar guanyant terreny, però hem de respectar la seqüència des del
més concret i proper a l’infant fins al més abstracte i llunyà en
la selecció, posem per cas, dels materials. Per posar un exemple,
primer hem d’explorar, manipular i experimentar amb les fruites (les
toquem, olorem, tastem, mirem...), després les podem representar en
fotografies (veig imatges, prenc imatges) i finalment en il·lustracions
(les dibuixo, observo dibuixos que han fet altres persones, etc.).

• Hem d’aprofitar tot el potencial de les tecnologies per afavorir els proces-
sos d’aprenentatge per descobriment, de reflexió, pensament i enriqui-
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ment dels contextos d’aprenentatge que dissenyem en les aules, la seva
capacitat d’afavorir la imaginació, la creativitat i la innovació. Podem fer
coses noves i de maneres noves, i les podem descobrir al llarg dels processos
d’aprenentatge, inserides en l’activitat quotidiana de les aules.

• L’acceptació de l’infant, l’estimació, el respecte i una sòlida construcció
dels vincles afectius són factors imprescindibles en tota l’etapa. Un
ambient segur, relaxat, en el qual els infants se sentin acollits i escoltats,
és condició imprescindible per establir una xarxa de relacions socials
amb intercanvis rics, positius, les bases d’una comunicació amb els altres
infants i els adults que permeti l’aprenentatge col·laboratiu i cooperatiu.
Un ambient d’aquestes característiques afavorirà el desenvolupament de la
comunicació verbal i no verbal, de manera lúdica i satisfactòria per als
infants, les famílies, els professionals i tots els membres de la comunitat
educativa.

• Cal partir de les activitats quotidianes lligades a la satisfacció de les
necessitats bàsiques i del joc com a eixos d’organització de la nostra
intervenció educativa, i del respecte de les necessitats infantils i de
les diferències individuals. Les TAC s’introduiran de manera gradual i
s’hauran d’adaptar al ritme i les possibilitats, tant les de cada infant com les
del grup.

• Incorporareu les TIC en activitats i projectes de treball, que treballareu de
manera globalitzada, lúdica, i amb interès i significat per als infants (figura
2.3). Els continguts globalitzats de les diverses àrees els desenvolupeu en
propostes i estratègies com els centres d’interès, les sorpreses, els projectes
o problemes (conjunt d’activitats entorn d’un tema), els racons, els tallers i
les activitats relacionades amb la vida quotidiana (menjar, higiene, descans,
acollida i comiat, joc a l’exterior, rotllana...).

Figura 2.3. Fem un projecte sobre els animals salvatges... i
cerquem informació a Internet sobre les diferents petjades.

No es tracta d’incorporar aquestes tecnologies en activitats aïllades, o de restringir
el seu paper a ser un material més de joc o un recurs que cal usar de manera passiva,
sinó que es tracta d’integrar-les en els projectes i les activitats que fem de manera
creativa.
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Treball globalitzat de les àrees i els llenguatges

Un exemple d’activitat globalitzadora dins el projecte MEKOS d’integració dels mitjans de
comunicació social a l’aula és “el refranyer visual”. Els infants interpreten els refranys de
manera visual, els dibuixen, creen petits films d’animació o representen una petita història
amb format de teatre o de cinema.

La metodologia del treball per projectes permet integrar les TAC: ens plantegem
dubtes, fem recerca i establim què volem saber, per què, hem de cercar informació
i estratègies per resoldre els dubtes, treure conclusions, aprendre a comunicar allò
que aprenem.

2.3.1 Organització de l’espai i dels equipaments i materials

Pissarra digital

En aquest apartat es desenvoluparan altres principis bàsics relacionats amb l’or-
ganització de l’espai, els equipaments i els materials, i el temps, i també amb els
agrupaments dels infants, el paper de l’educador i les característiques de la seva
intervenció, i hi trobareu algunes consideracions sobre la lectoescriptura digital.

Pel que fa a la selecció dels equipaments, l’articulació de les noves tecnologies
en el currículum escolar requereix uns recursos imprescindibles o, si més no,
necessaris per poder integrar plenament les TAC en les activitats quotidianes:

• Cablatge o connexió sense fils Wi-Fi en totes les instal·lacions i espais del
centre, per garantir l’accés general a la Xarxa.

• Ordinadors amb accés a Internet i connectats en xarxa en cada espai aula
(amb impressora, escàner i altres perifèrics, com també recursos diversos
de programari), que organitzarem en l’espai a manera de racó multimèdia.

• Ordinadors en algun dels espais comuns del centre (racó d’acollida o de les
famílies, sala d’usos múltiples...).

• Pissarra digital: pot estar situada a la sala d’usos múltiples en el cas de les
escoles bressol i en totes les aules al parvulari.

• En el cas del parvulari, podem utilitzar l’aula d’informàtica de l’escola, amb
ordinadors suficients per a un màxim de 10-12 infants agrupats en parelles
en alguna activitat puntual. Per tant, amb una petita aula amb 6-7 ordinadors
ja seria suficient. En alguns centres es disposa d’aquest recurs en l’espai
biblioteca.

• Càmera de fotos, càmera de vídeo, equip de so, gravadora, canó de projecció
i pantalla en cada espai aula.

• Pel que fa a les pantalles, en el cas dels més petits, a l’escola bressol i al racó
de l’aula de P3, és aconsellable que siguin tàctils, ja que la utilització del
ratolí requerirà certa habilitat i desenvolupament de la psicomotricitat fina
que, per qüestions maduratives, fa més aconsellable els moviments globals
de les mans i els dits.
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Tauleta gràfica a les aules
dels infants d’1 a 2 anys

L’escola bressol Cappont de
Lleida ha estat pionera en l’ús de
les tauletes gràfiques amb infants
a partir d’1 any, des del curs
2008-2009, un projecte que ara
comparteix amb les altres
escoles bressol municipals de la
ciutat.

En cas que disposem d’un racó de l’ordinador amb dos aparells a l’aula de P3
podríem combinar les dues possibilitats i incorporar en un l’ús del ratolí.

• En l’etapa d’educació infantil els ratolins han de ser de mida reduïda, perquè
els nens i nenes els puguin manejar amb facilitat. Tot i que fa poc es
pensava que el futur més immediat passa perquè desapareguin en favor de
les pantalles tàctils, darrerament s’han dissenyat nous models de ratolí que
seran multitàctils i s’utilitzaran amb tots els dits i amb la mà.

• Tauleta gràfica, computadora de mida petita i poc consum energètic, en el
seu format de pantalla tàctil de tipus pissarra, en la qual podem escriure i
dibuixar amb un punter, sense teclat ni ratolí (figura 2.4).

Figura 2.4. Als infants, quan encara no han assolit el domini de
la independència motriu dels dits, els és més fàcil utilitzar pantalles
tàctils.

En relació amb l’organització de l’espai, els educadors han de crear dins cada
aula un espai destinat específicament a les TAC (racó de l’ordinador, o dels
ordinadors, ja que en les aules de parvulari podríem treballar amb grups de quatre
infants), amb cadires i espai suficient perquè treballin dos infants a cada ordinador.

S’hi ha de poder accedir fàcilment i pot estar situat en un racó tranquil de l’aula.
Cal que el mobiliari (taules, cadires) i la seva disposició siguin ergonòmics per
evitar els riscos que es deriven d’adoptar males postures a l’esquena. L’alçada
també ha de ser l’adient, tant pel que fa a les cadires com a les pantalles, a fi
d’evitar el cansament i la fatiga.

Consells per a un entorn segur i ergonòmic en el racó de l’ordinador

La posició asseguda correcta de l’infant té a veure amb l’altura de la cadira, el respatller de
la cadira, la col·locació de l’ordinador i els moviments que faci en aquesta posició. Cal que
els peus estiguin completament recolzats al terra i que els genolls es mantinguin al mateix
nivell o per sobre dels malucs.

La cadira ha de subjectar l’esquena respectant les curvatures normals que té en la posició
dreta, i és important que subjecti bé l’arc lumbar. El més adequat és que el respatller tingui
una altura variable i es pugui adaptar a diferents esquenes. Pel que fa als moviments, s’ha
de procurar que giri tot el cos a la vegada. I cal no romandre més de tres quarts d’hora en
aquesta posició.

Quan es treballa amb l’ordinador la pantalla s’ha de poder orientar i inclinar i ha d’estar
situada a 45 cm de distància, davant dels ulls, a la seva alçària, no a la dreta ni a l’esquerra
i a la seva alçària.
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El teclat ha d’estar baix per evitar haver d’aixecar l’esquena i s’han de poder recolzar els
avantbraços a la taula. L’elevació del teclat sobre la taula no ha de superar els 25º.

La il·luminació, de preferència, serà la natural, i cal evitar que hi hagi reflexos a la pantalla.
Canells i avantbraços han d’estar rectes i en línia amb el teclat, amb el colze flexionat a
90°.

També cal tenir molta cura a l’hora de seleccionar un lloc adequat quan del que
es tracta és de fer servir un projector; cal tenir en compte que els espais de l’aula,
com els espais comuns, han de combinar zones amb estímuls i zones sense, per
crear un entorn agradable i relaxant (figura 2.5).

Figura 2.5. El canó de projecció permet ambientar espais i
enriquir la nostra percepció sensorial visual com, per exemple, amb
una exposició de quadres virtuals

Com a recurs en relació amb els elements decoratius dels espais de l’escola
també podem tenir les possibilitats que ens ofereixen les TIC: dissenyar rètols,
cartells i pòsters atractius i estètics, projectar imatges de fotografies de paisatges,
reproduccions d’obres pictòriques, tant a les aules com en l’espai central, zones
de pas o sala d’usos múltiples.

A les aules podem posar un marc digital de fotografies com a material d’esti-
mulació visual, amb sèries d’imatges sobre un tema: per exemple, fotografies
dels infants i els seus pares, mares i germans, o fotografies d’objectes i elements
propers a l’infant, o d’altres, en funció dels centres d’interès i els projectes que
anem treballant (si fem un projecte sobre els peixos podem seleccionar una sèrie
d’imatges de diferents classes de peixos).

2.3.2 Organització del temps i agrupaments

És molt important organitzar el temps adequadament: l’infant necessita temps per
poder decidir què s’ha de fer, si ho fa sol o en grup, li cal temps per organitzar
els coneixements i construir aprenentatges, per desenvolupar estratègies pròpies
i per poder actuar segons el seu propi ritme. És necessari atendre tant els
temps individuals com els temps col·lectius, i cal també deixar temps suficient
perquè els infants facin les coses, i planificar el temps tenint en compte les seves
característiques i els diferents ritmes individuals. El ritme d’activitats ha de ser
flexible per adaptar-se al ritme i les característiques de cada infant i de cada grup.
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En les rutines quotidianes i en les activitats més estructurades, la intervenció de
l’educador i l’educadora es fa més evident, mentre que en l’activitat lliure la
intervenció se centra en la preparació prèvia de l’espai, dels materials, per a la
determinació del temps disponible, etc. Observar de manera sistemàtica els infants
i escoltar-los és imprescindible per entendre els processos i ritmes de cada infant
i poder ajustar els ajuts i les intervencions necessaris.

La durada de les activitats ha d’estar relacionada amb les necessitats i els
interessos dels infants, i ha de ser flexible, és a dir, adaptable als canvis.
És molt adequat combinar activitats diferents en la seqüència prevista (amb
més o menys exigència, individuals i col·lectives, etc.). L’organització
espaciotemporal de la classe ha de permetre fer diferents agrupaments
d’infants en diferents moments: treball individual, en petit grup o de tot
el grup.

Cal analitzar i planificar el temps en relació amb la distribució de les activitats. La
temporització implica organització, flexibilitat i respecte als ritmes individuals, i
també integració dels hàbits, rutines i necessitats bàsiques dins la quotidianitat de
l’aula. Hi ha d’haver una previsió en la seqüenciació gradual de les activitats,
que podeu allargar o bé escurçar en funció de cada moment o de la resposta de
l’infant. Aquesta transició gradual entre les activitats permet respectar millor els
diferents ritmes individuals. Una bona organització de l’espai de l’aula també
permet introduir qualsevol canvi o novetat.

La planificació de les activitats ha de ser flexible i permetre canvis en la durada o en
l’activitat mateixa si els nens i les nenes ho proposen o en funció de qualsevol fet o
esdeveniment que sorgeixi. Les rutines o activitats de vida quotidiana s’intercalen
amb naturalitat en la seqüència d’activitats prevista, quan les necessitem: per
exemple, treure’s o posar-se les sabates abans i després de la migdiada, o rentar-se
les mans abans de dinar, etc.

Al racó de l’ordinador els infants
aprenen treballant en parella amb els
companys.

La distribució del temps és un marc de referència que cal considerar de manera
acurada per afavorir una successió de temps en dos nivells:

• el temps que necessiten els infants per dur a terme les activitats, i

• l’organització de les activitats quotidianes al llarg de la jornada.

Cal organitzar el temps tenint en compte el temps que necessiten els infants per
fer una determinada activitat i l’organització de les activitats al llarg de la jornada,
ja que sense dedicar temps els infants no poden conquerir l’autonomia.

En organitzar i planificar el temps d’atenció no directa als infants, cal tenir
en compte el temps que necessita l’educador o l’educadora per elaborar i
seleccionar els recursos, per preparar i tenir a punt els equipaments, etc.

Treballareu amb agrupaments diversos dels infants: en la major part dels casos,
les activitats es fan en parella o individualment (al racó de l’ordinador), i altres
vegades podeu treballar en petit grup (quatre o cinc infants). És molt important
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Entre les fonts de
recursos...

... més interessants i útils, amb
tota mena de continguts, idees i

propostes d’activitats per
facilitar la tasca pedagògica, hi

ha les pàgines web dels
departaments d’educació de les

comunitats autònomes.

En les adreces d’interès
del web d’aquesta unitat

trobareu els enllaços a les
principals plataformes

especialitzades, com les
del Departament
d’Educació de la

Generalitat de Catalunya.

plantejar les activitats que es poden fer individualment perquè siguin fetes per dos
infants i afavorir la cooperació i enriquir l’aprenentatge.

La tipologia de l’activitat i els recursos de què es disposa determinen també
l’agrupament: així, la pissarra digital interactiva permet el treball en gran
grup i en petit grup, la tauleta gràfica s’adapta millor a l’ús individual, el canó
de projecció permet fer activitats amb tot el grup o amb un grup petit de fins
a 8 infants, etc. En la majoria de les propostes globalitzades de treball amb
els infants d’aquesta etapa educativa és possible combinar els diferents tipus
d’agrupaments en les diverses tasques i fases de l’activitat.

2.3.3 Paper de l’educador

La incorporació de les tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació transformen
el paper de l’educador, el qual esdevé el d’un facilitador, acompanyant i
estimulador dels processos de construcció de l’aprenentatge dels infants.
Com a educadors us heu d’apropar a les noves tecnologies amb curiositat i ganes,
i integrar l’ús de les TAC en moltes de les activitats que fan els infants, i que
vosaltres feu amb ells, en un procés d’interacció i aprenentatge compartit.

Treballar en equip significa planificar
la vostra intervenció de manera

col·laborativa

L’educador és un professional que ha de saber dissenyar ambients, entorns
adequats d’aprenentatge, ha de ser expert en això. Ha de saber aprendre i
treballar en equip i en xarxa amb altres professionals, ha d’aprendre a compartir,
a intercanviar i col·laborar, en un procés de formació permanent.

L’educador ha de saber cercar informació i recursos (en línia, en CD-ROM,
DVD) i seleccionar els recursos més adequats, és a dir, que aquests recursos siguin
significatius, coherents amb allò que us plantegeu, amb continguts adequats al
nivell de desenvolupament de l’infant. Els ha de conèixer a fons i cal que els
utilitzi justificadament: els ha d’adaptar a les seves necessitats.

A la Xarxa podeu trobar plataformes especialitzades i un gran nombre de
recursos multimèdia elaborats per diversos organismes i entitats, tant públics com
privats, com també molts materials creats per centres escolars, mestres i altres
especialistes, la major part d’accés lliure.

L’educador ha de saber crear els seus materials multimèdia propis, adaptats als
seus objectius i a les característiques del seu context. Ha de conèixer els recursos
necessaris per fer-ho i, sobretot, crear-los amb els infants. Alguns exemples són:

• fer un bloc (en el qual l’educador gestiona i crea els continguts o en el qual
són els infants els qui gestionen i creen els continguts);

• crear presentacions de diapositives (sobre qualsevol tema) que després es
poden visionar en grups petits o amb tot el grup (les podeu fer amb el
PowerPoint o l’Impress, i també les podeu posar a Internet amb l’SlideShare
o integrar-les al bloc d’aula, entre moltes altres opcions);
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Per utilitzar el ratolí...

... cal haver assolit la maduració
motriu fina suficient per moure
els dits de la mà de manera
independent. D’entrada els
infants poden jugar a clicar amb
el ratolí sense, però, tenir-lo
connectat a l’ordinador.

• crear videoclips (combinant de manera senzilla vídeo i àudio): un exemple
podrien ser els videoclips musicals, en els quals els infants interpreten una
cançó inventada o coneguda, s’enregistren el so per una banda, i el vídeo per
l’altra (una petita dramatització), i després s’edita un vídeo amb la imatge i
el so, que podem després visionar amb el canó a l’aula o penjar al bloc. O
també en podeu fer de contes o narracions (inventeu o adapteu una història,
que els infants dibuixen per escenes en parelles; i en acabat enregistreu el
so mentre cada parella llegeix o narra l’escena i graveu les imatges després
d’escanejar o fotografiar els dibuixos fets pels infants; finalment editeu el
vídeo i el visioneu amb els infants);

• adaptar i crear materials adreçats als infants que necessitin suports especí-
fics;

• les noves tecnologies també serveixen per crear i preparar material de joc
propi per a diversos espais i racons de l’aula (rètols, targes de símbols, sèries
de fotos, llibres digitals, quaderns personalitzats, etc.).

2.3.4 Llegir i escriure amb les TAC

La lectoescriptura electrònica en documents digitals que inclouen text i altres
elements multimèdia (sons, imatges, vídeos...) comporta noves maneres de
llegir i escriure, que demanen noves habilitats. Quan dissenyeu les activitats
d’aprenentatge i la metodologia que emprareu cal tenir en compte també que la
lectura digital és diferent de la tradicional:

• Es fa a la pantalla i en suports diversos: ordinador, PDA, mòbil,
CD/DVD/MP3/iPod, consoles, caixers automàtics... que es manipulen amb
perifèrics com ara els teclats, els ratolins, els llapis electrònics, les pantalles
tàctils. I heu de pensar que avui per a molts infants la primera experiència
amb un text escrit els arriba de la mà del telèfon mòbil, l’ordinador o la
televisió.

• Hi poden accedir persones amb algunes dificultats específiques: com que
la lectura per mitjà de las pantalles permet al lector ajustar la grandària de
la lletra, el color, el fons, l’audició del text, l’activació de les simulacions
i els vídeos, la longitud de les línies de text, etc., amb els adequats suports
tecnològics es pot facilitar l’accés a la lectura a persones amb determinades
discapacitats visuals (es pot ampliar el cos de la lletra, activar la lectura amb
àudio) o motores (es poden emprar perifèrics adaptats perquè els infants
afectats per aquestes discapacitats puguin utilitzar l’ordinador).

• Incorpora la tercera dimensió, la profunditat: els textos se superposen a
les imatges de fons, els elements poden servir d’hipervincles i facilitar la
interactivitat, tot fent aparèixer i desaparèixer altres elements, etc.

• Es llegeixen de manera hipertextual, i es trenca la seqüenciació de la lectura
tradicional: anem combinant en la lectura imatges, textos, sons, segons
ordres diferents i variats.



Expressió i comunicació 52

Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i
l'expressió a través de les tecnologies de

l'aprenentatge i el coneixement (TAC)

Els e-books

Els llibres digitals o e-books s’estan introduint a les escoles, juntament amb la resta de
les tecnologies informàtiques que ja hi són, com ara Internet, les pissarres digitals, els
projectors multimèdia, les tauletes digitals, el Wi-Fi, etc. Avui és possible connectar-nos a
Internet i dur més de 200 llibres en un petit aparell de poc més de 250 g. Amb un efecte
similar a la lectura en suport paper, ja que en simula la textura, ens permet fer anotacions,
cercar paraules, tallar un text, subratllar-lo, etc.

2.4 Les eines TIC i la comunicació amb les famílies

Els educadors han de ser competents per implicar les famílies en la tasca educativa
en totes les edats, però en l’etapa d’educació infantil aquesta funció encara
pren més importància. Amb la família, els educadors compartim els criteris
d’intervenció i la responsabilitat educativa, i ens cal cercar la cooperació amb
els pares, mares i tutors per garantir-ne la coherència.

Amb les famílies, els educadors compartim els objectius educatius d’acompanyar
el desenvolupament dels infants i la voluntat d’afavorir la seva educació integral;
per aquesta raó cal un lligam entre escola i família a fi que les nenes i els nens tin-
guin ple suport i un acompanyament coherent i eficaç en el seu desenvolupament
personal i social.

Les noves tecnologies tenen un paper molt important en la comunicació amb
les famílies i en la interacció amb elles, ja que permeten enfortir el vincle
escola-família. Les utilitzem per facilitar informacions i establir mecanismes
de participació i col·laboració de les famílies en el procés educatiu dels seus
fills i filles.

La comunicació escola-família necessita disposar de bons canals, i les noves
tecnologies posen al nostre abast noves formes de relació, d’informació i de
comunicació que permeten la interactivitat, la immediatesa en la comunicació, i
que fan més fàcil també la tasca de documentar tot allò que fem dia a dia, a manera
d’un registre de vida, i poder-ho comunicar amb una presentació agradable dels
continguts.

Aquestes noves formes de relació i comunicació amb la família, però, no s’han
d’entendre com a alternatives a les activitats de relació, informació i comunicació
presencials, que són insubstituïbles, sinó que les complementen i les enriqueixen.

Podeu millorar les reunions d’aula, per exemple, amb presentacions efectives
plenes de contingut multimèdia, en què es mostri als pares el dia a dia dels
seus fills i filles a l’aula. O podeu dissenyar cartells i pòsters de documentació
de les activitats per tal de penjar-los als espais de l’aula i als espais comuns
de l’escola dedicats a transmetre informació als pares. Les noves tecnologies
permeten també millorar alguns dels instruments de comunicació que podem
anomenar “clàssics”, i que s’utilitzen des de fa molt temps, com poden ser:
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Càmeres de videovigilància
a disposició de les
famílies?

Les noves tecnologies també
permeten instal·lar càmeres a
totes les dependències de
l’escola bressol, mesura que
alguns defensen com a molt
favorable per a les famílies. Un
big brother de la vida a l’escola?
Hauríem de respectar realment
els drets dels infants a la intimitat
i a la seva llibertat, no creieu?

• L’àlbum d’escolaritat de l’infant, que es va elaborant al llarg dels cursos
d’estada de l’infant a l’escola, en el qual es recopilen anotacions correspo-
nents a les observacions fetes, fotografies de l’infant, el comiat de l’escola,
etc., i que també podeu editar en suport DVD per incloure-hi seqüències de
vídeo.

• La llibreta viatgera, on anotem el dia a dia de l’infant a casa i a l’escola,
i intercanviem informacions amb les famílies, que podem millorar formal-
ment amb elements dissenyats a l’ordinador.

Molts dels materials d’aula creats per l’educador o amb la col·laboració dels
infants també poden ser un nexe d’intercanvi famílies-escola: un àlbum de fotos,
un llibre fet pels infants, un quadern de dibuixos, un conte d’aula, creat per tot el
grup, que viatja els caps de setmana a les cases dels infants, un DVD amb les veus
dels infants cantant o recitant poemes...

També les famílies ens poden fer arribar missatges amb fotografies per mitjà del
correu electrònic i després els obrirem a l’aula, en parlarem, els imprimirem, etc.
Per exemple, podem demanar a les famílies fotografies dels seus membres, fotos
d’objectes i llocs de la casa, d’activitats que es fan en família, etc., per conversar,
dissenyar targetes de vocabulari, etc., i d’aquesta manera crear materials didàctics
significatius per als infants.

També podem aprofitar aquestes tecnologies per fer juntament amb les famílies
activitats relacionades amb la seva acollida al centre educatiu. Per posar algun
exemple, de la mateixa manera que podem muntar un taller (“Pastisseria de tot
el món”) amb mares i pares de diferents indrets per preparar un berenar a partir
de mostres variades de rebosteria dels seus països d’origen, podem organitzar un
taller per preparar amb els infants la “paret de les famílies”. A partir de fotografies
de cada família i d’una selecció de les seves vivències elaborarem els textos i
imprimirem les imatges per penjar a una de les parets de l’espai de benvinguda
de l’entrada de l’escola. En aquesta activitat podem afavorir el coneixement i
l’intercanvi entre les famílies, els educadors i els infants, utilitzar plegats les eines
TIC en el tractament de les imatges, la impressió, la confecció dels textos (petites
frases de presentació de la seva família que fa cada infant i que els adults escriuen
i imprimeixen), etc. També es poden organitzar tallers d’Internet per a famílies, o
per dinamitzar el bloc de l’AMPA o la secció de pares de la web de l’escola, etc.

Cal respectar la intimitat dels infants.

Un bloc educatiu d’aula a manera de diari pot servir com un autèntic canal de
comunicació amb les famílies; a la web del centre podeu posar també a l’abast de
tota la comunitat educativa les característiques del centre, els vostres projectes, les
informacions relatives a l’organització i el funcionament, les notícies d’actualitat,
etc. I també podeu dotar aquestes pàgines d’enllaços a altres web d’interès per
a les famílies. Des de la web del centre també es pot accedir als blocs de les
diverses aules i també a la revista digital, a la biblioteca...

Una altra eina que permet a les famílies participar és la creació d’un apartat a la
web de l’escola, per exemple per mitjà de l’AMPA, o que l’associació de pares i
mares tingui el seu propi bloc en el qual publiquin allò que considerin oportú, hi
pengin fotos, donin consells, etc. O bé emprar per a aquesta finalitat alguna xarxa
social.
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També podeu, en el cas dels infants més grans, de 3 a 6 anys, desenvolupar un
entorn virtual d’aprenentatge amb la plataforma Moodle. En aquest entorn els
educadors poden crear activitats i proposar-les perquè els infants les facin a casa
tot implicant-hi les famílies. Per exemple, en el procés de recerca d’algun projecte
que feu a l’aula sobre les joguines, heu de fer per manera que hi hagi preguntes
que vagin adreçades als pares o als avis (“A què jugaven els nostres avis?”).

Projectes per treballar amb les famílies: l’exemple de la doctora Xinxeta

En el marc del projecte Grimm, orientat a la incorporació creativa de la tecnologia a les
aules, es desenvolupa des de fa uns anys el projecte de la doctora Xinxeta (figura 2.6),
una amiga virtual que pretén introduir Internet de manera senzilla i entretinguda a l’aula
i a casa, per mitjà del treball col·laboratiu entre els infants, les famílies i els educadors i
educadores.

Els infants –sobretot entre els 4 i els 6 anys– es poden connectar a l’adreça
www.xinxeta.com des de casa o des de qualsevol servei d’atenció als infants, i s’adreça
sobretot a la franja d’edat dels 4 als 6 anys. En aquest adreça els infants poden, per
exemple, enviar els seus treballs: dibuixos, textos, fotografies; jugar i visitar altres pàgines
web, tot aprofitant els enllaços que proposa, com, per exemple, pàgines d’infants d’altres
indrets del món, adreces específiques per a mares i pares, etc.

Figura 2.6. Pàgina del web de la doctora Xinxeta

2.5 Les eines TIC i l’atenció educativa als infants amb necessitats
específiques de suport educatiu

Les eines TIC permeten donar respostes individualitzades adequades als infants
amb necessitats educatives específiques, ja siguin derivades de discapacitat o
trastorns de conducta, o infants amb altes capacitats intel·lectuals o que s’han
incorporat de manera tardana al sistema educatiu. Es tracta d’aplicar totes les me-
sures necessàries perquè aquests infants puguin assolir el màxim desenvolupament
de les seves capacitats personals i els objectius del currículum.

Un exemple el trobem en el projecte Azahar que, promogut pel Grup d’Autisme
i Dificultats de l’Aprenentatge de l’Institut de Robòtica de la Universitat de
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València, la Fundació Orange i l’Associació d’Autisme Àvila, s’adreça a persones
afectades d’autisme amb l’objectiu de facilitar la comunicació i permetre’ls ser
més independents.

El telèfon mòbil del projecte Azahar

El projecte Azahar

Basat en les noves tecnologies, el projecte Azahar promou l’ús del telèfon mòbil com una
eina més de comunicació per part de les persones afectades d’autisme o amb discapacitat
intel·lectual. Disposa de diverses aplicacions: per comprendre i emprar el concepte de
temps, un comunicador per mitjà de pictogrames, la possibilitat d’enviar pictogrames per
mitjà d’SMS, un reproductor de música MP3 d’ús fàcil i una “guia personal” en forma de
tarja de visita amb pictogrames que serveix per comunicar als altres informació sobre un
mateix.

Els pictogrames, les imatges, els sons, els colors, es poden triar, i també el nivell de
complexitat, en funció de les necessitats de la persona que utilitzi el telefon mòbil. Es
poden incorporar imatges i veus de la persona mateixa i dels seus familiars.

També s’han dut a terme altres experiències educatives interessants amb blocs
educatius adreçats a infants més grans afectats d’autisme.

Pel que fa a l’atenció precoç adreçada als infants que precisen sistemes augmen-
tatius de comunicació (SAC), les adaptacions del teclat i el ratolí, la utilització
de programes informàtics i de les TIC per elaborar plafons de comunicació amb
eines informàtiques, com el Boardmaker, són altres exemples interessants. També
ens poden servir per adaptar i crear materials d’estimulació sensorial específics
per a infants amb discapacitat visual o auditiva que cal estimular de manera més
intensiva.

Pel que fa als infants de 0 a 6 anys, les noves tecnologies poden ser molt útils,
per exemple, en el cas dels infants nouvinguts, ja que ofereixen la possibilitat
de millorar l’acollida dels nens i les nenes i la de les seves famílies mitjançant
activitats i materials que facilitin la comunicació i l’intercanvi. En el cas d’infants
amb altes capacitats intel·lectuals, en canvi, ens permetran posar al seu abast
materials adequats al seu nivell de desenvolupament i als seus interessos, tot
individualitzant-ne les propostes d’activitat més adients en cada cas.

Podeu seleccionar tota mena de
recursos en el Jclic.

Hi ha una gran quantitat de materials adequats per donar suports educatius adreçats
a infants amb necessitats específiques. Un exemple és el JClic, un conjunt d’apli-
cacions informàtiques que serveixen per fer diversos tipus d’activitats didàctiques,
i inclou trencaclosques, exercicis de lectoescriptura, jocs amb paraules, associació
d’imatges, etc. Un avantatge és que acostumen a presentar-se diverses activitats
de manera seqüenciada com a part d’un projecte.

El projecte JClic és de codi obert i pot funcionar en diversos entorns operatius.
S’hi pot accedir en pantalla, visualitzant-ne les activitats que es descarreguen en
un web, sense que s’emmagatzemin en el disc dur, ja que després d’utilitzar-los
s’esborren; i també es poden instal·lar aquelles activitats que ens interessin en
l’ordinador i fer una biblioteca de projectes. Per poder-ho desenvolupar cal tenir
el sistema Java instal·lat a l’ordinador.

Les TIC també donen suport socioeducatiu als infants que pateixen malalties
de llarga durada mitjançant la dotació de material informàtic i multimèdia a les
aules hospitalàries, la creació de mediateques hospitalàries i la incorporació de
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les noves tecnologies a l’atenció domiciliària als infants que romanen malalts o
convalescents a casa seva. Un exemple de programa centrat en les tecnologies és
Ciber@aules.

El programa Ciber@aules

tracta d’un programa d’activitats de lleure i formació desenvolupat per la Fundació “la
Caixa” a casi una vintena d’hospitals espanyols en el marc del seu Programa d’atenció
socioeducativa infantil.

Ciber@aules està adreçat als menors hospitalitzats i a les seves famílies, i té l’objectiu
d’ajudar-los a trencar l’aïllament derivat de l’hospitalització i compartir experiències amb
altres infants i famílies.

La ciber@aula té una organització espacial distribuïda en zones o racons: l’àrea
d’informàtica està dotada amb ordinadors de sobretaula i portàtils amb connexió a Internet,
correu electrònic, escàners i altres perifèrics; l’àrea de lectura i audiovisuals (amb llibres,
diaris, revistes, televisió, DVD, equip de música, CD, etc.); l’àrea infantil de joc, adreçada
als més petits, amb materials de joc, programes educatius i activitats dirigides, i l’àrea de
les famílies, que és un espai comú per descansar, conversar amb altres famílies, participar
en xerrades, tertúlies, tallers, conferències, etc.
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3. Activitats amb les TAC amb infants de 0 a 6 anys, recursos i
avaluació

La planificació de la intervenció educativa amb els infants de 0 a 6 anys es concreta
el màxim en les unitats didàctiques que conformen la programació d’aula de cada
nivell per a cada curs, i es caracteritzen en l’etapa d’educació infantil pel fet
de projectar propostes flexibles d’activitats d’aprenentatge que permetin assolir
els objectius i treballar els continguts que heu seleccionat i seqüenciat, i també
temporitzar-los i avaluar-ne els processos i els resultats obtinguts.

Les activitats que programeu han de tenir sentit i estar vinculades amb les
propostes didàctiques globalitzadores i amb les situacions de vida quotidiana i, en
aquest sentit, moltes de les que proposareu als infants formen part dels projectes
d’aula que aneu desenvolupant al llarg del curs, i també també dels estímuls de
joc que els infants troben al racó de l’ordinador en la seva utilització més lliure.

Així, trobareu tot seguit tractada la tipologia d’activitats més adient per a cada
edat i també els recursos que es poden emprar amb els infants, ja sigui per
utilitzar-los com a material didàctic o bé perquè ells mateixos creïn els seus
materials propis, amb l’ajut o la col·laboració a més del seguiment per part de
l’educador o de l’educadora.

En els dos primers anys de vida dels infants fareu servir les TAC sobretot per
estimular-los en l’àmbit audiovisual, per documentar tot allò que fan (figura 3.1)
i també com a eines per comunicar-vos amb les famílies.

Figura 3.1. L’enregistrament de les activitats ens permet documentar els processos de
treball i analitzar-los després

L’altre dia vam fer un taller de danses i jocs motrius al pati i ara veiem com ballàvem: riem, observem les passes i
evolucions en l’espai...

Tot i que la competència TIC s’introduirà, en primer lloc, mitjançant l’observació
de l’adult, a partir dels 2 anys cal iniciar ja els nens i les nenes en noves tasques i
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dimensions d’aquesta competència, en una seqüència que avança al llarg de l’etapa
envers més autonomia de l’infant, el qual anirà assolint a poc a poc petites fites,
sobretot en els dos darrers cursos de parvulari, dels 4 als 6 anys d’edat.

També hi trobareu presentada una selecció de recursos, els quals caldrà a la vegada
que analitzeu i adapteu, si s’escau, a les necessitats i les característiques de cada
centre educatiu i de cada grup d’infants.

Cal saber seleccionar les activitats adequades en funció dels continguts que
treballeu i dels objectius que voleu assolir. Abans d’utilitzar qualsevol recurs,
l’heu de conèixer i valorar-ne l’adequació als vostres infants: quin és el nivell
de dificultat, quins coneixements previs es necessiten, quins objectius permet
assolir, amb quins continguts curriculars es vincula, etc.

Però també heu d’avaluar en quins criteris didàctics i metodològics es basen
els recursos que teniu a l’abast: no tindria cap sentit proposar una metodologia
activa, en la qual l’infant és el protagonista dels seus aprenentatges i oferir-li, en
canvi, activitats dirigides, rígides, d’una única resposta, sense possibilitat d’una
autèntica interactivitat. O, per posar un exemple més concret, treballar a l’aula
l’ensenyament de la lectoescriptura segons el mètode global, és a dir, a partir de les
produccions naturals dels infants (discurs format per frases) i seleccionar, en canvi,
per al racó de l’ordinador activitats i jocs de prelectura basats en el mètode sil·làbic
(aprendre a llegir i a escriure a partir de les síl·labes, unitats sense significat).

També cal valorar-ne la qualitat didàctica i pedagògica: si realment treballa el
que es vol treballar, si el plantejament de l’activitat és clar, si el disseny és atractiu
i entenedor, si ofereix als infants la possibilitat d’autocorrecció, si transmet valors
coherents amb el nostre projecte educatiu, etc.

L’avaluació dels processos d’ensenyament-aprenentatge us ha de permetre ajustar
la vostra intervenció, i en aquest procés té un paper molt destacat l’observació dels
infants i la claredat dels objectius plantejats i també el fet de disposar d’indicadors
d’avaluació clars i suficients.

3.1 Les activitats amb TAC adreçades als infants de 0 a 6 anys

Les activitats que podeu fer amb els infants de 0 a 6 anys són molt variades i
l’orientació d’adequació a l’edat s’haurà d’ajustar sempre al desenvolupament
de l’infant, als seus interessos i els del grup, a les característiques de la nostra
escola o del servei d’atenció, a les vostres preferències i habilitats, a la dotació
d’equipaments que tingueu al vostre abast, etc.

En algunes activitats, predomina l’observació per part de l’infant d’activitats
que fa l’adult; en d’altres activitats, infants i adults cooperen en la tasca, i en
altres encara, l’infant les fa de manera autònoma. Els graus d’ajut varien en
funció de la dificultat i de les característiques de l’activitat, i van des de l’ajut a
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l’infant de l’adult en algunes activitats que encara no pot desenvolupar de manera
autònoma, fins aquelles altres en què hi cal només un suport o seguiment per part
de l’educador o l’educadora.

Moltes activitats que permeten incorporar les TIC i les TAC als processos
d’aprenentatge tenen a veure, sobretot en el primer cicle d’educació infantil, amb
la preparació dels materials i els espais que duu a terme l’educador o l’educadora.
Així, amb els infants de 0 a 12-14 mesos, l’estimulació de la percepció visual i
auditiva li permetrà, en un entorn adequat i ric, fer una recerca activa dels estímuls,
observar els objectes, explorar l’entorn, etc. Les activitats de lectura d’imatges,
d’audició i les activitats audiovisuals, en diferents suports, són les més freqüents
en els dos primers anys de vida.

Els bebès necessiten tenir en el seu
entorn estímuls de tota mena, però
cal respectar el seu nivell de
maduració i estimular-los a partir de
les situacions quotidianes, i defugir
sempre la sobreestimulació.

A l’escola bressol o a la llar d’infants, quan s’empren les TAC com a suport de les
activitats de comunicació, us heu de centrar primer en els aspectes de comprensió i,
a partir del segon any de vida, l’expressió guanya com més va més terreny. Heu de
posar a disposició dels infants estímuls visuals i auditius que estimulin la percepció
i us permetin treballar el llenguatge oral i també molts altres aspectes com són el
llenguatge musical, el plàstic i l’audiovisual.

Una proposta és d’estimular els infants sensorial i cognitivament a partir de
les activitats de la vida quotidiana i de les situacions de joc i experimentació
sensorial i motriu, les quals, al primer any de vida, fan intervenir tot el cos i
demanen la màxima individualització i personalització de les interaccions.

Al llarg del primer cicle, dels 0 als 3 anys, es van diversificant i ampliant les
activitats amb les TAC. Es tracta de tasques relacionades amb situacions de la
seva vida quotidiana que els infants han de resoldre, i per mitjà de les quals podeu
treballar els continguts per poder assolir els objectius que us heu proposat.

En el segon any de vida els infants comencen a parlar i poden ser força receptius
a certs estímuls audiovisuals proposats per l’educador (audicions de fragments
musicals, seqüències de vídeo, fotografies, contes interactius, etc.), una mica més
complexos que durant el primer any.

Oh! Puc dibuixar amb el dit!

En el darrer curs del primer cicle i al llarg de tot el cicle de parvulari, és a dir,
dels 2 als 6 anys, hi podeu incloure, entre d’altres, el racó de l’ordinador o racó
multimèdia i les activitats en gran grup i petit grup amb la pissarra digital
interactiva.

Els infants poden començar a fer activitats de manipulació senzilla amb els
recursos tecnològics (tocar la pantalla tàctil o fer clic al teclat), alhora que es
mantenen les activitats d’estimulació sensorial de les etapes anteriors, amb una
complexitat creixent, i desenvolupen de manera progressiva un paper més actiu
com a creadors de continguts, des de la iniciació fins als avenços progressius en
les competències TIC.

Dels 3 als 6 anys les nenes i els nens s’expressen verbalment i comuniquen allò
que pensen, el que saben, el que senten: moltes de les activitats permetran escoltar
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els altres, enregistrar el que dieu, jugar amb les paraules... Les noves tecnologies
us ajudaran molt en la descoberta i la comprensió del codi lectoescrit, que
treballareu a partir de situacions reals i properes als infants: llegir llibres, rètols,
posar el nom, llegir què diu la lletra de la tele, del mòbil...

A més, els infants a aquesta edat poden comprendre i es poden expressar com més
va millor amb altres llenguatges: el llenguatge plàstic, el musical, el corporal, el
matemàtic, l’audiovisual... Les TAC aporten eines molt valuoses per escoltar-los,
observar-los, acompanyar-los en la seva experimentació, donar-los suport quan
han de fer els seus propis descobriments. Les TAC us permeten globalitzar
l’expressió i la comunicació amb els diversos llenguatges d’una manera que
motiva molt els infants. D’aquesta manera anirà prenent com més va més
importància el treball autònom individual i en parelles.

Escrivim textos a l’ordinador... amb el
nostre nom, el de la mama, els de la

Caputxeta i en Patufet...

I també podeu incloure en les vostres propostes estímuls adreçats a afavorir
actituds positives pel que fa a la llengua pròpia i la dels altres, tot desvetllant
la curiositat, i incloent-hi, en el darrer curs de parvulari, l’ús oral de la llengua
anglesa.

Els tipus d’activitats que podeu fer al llarg de l’etapa són, –sense voluntat ser
exhaustius– les següents:

• Activitats de lectura i escriptura:

– Llegir textos (a l’ordinador, a la televisió, a la pantalla de projecció, al
mòbil, a la PDI, etc.)

– Llegir fitxes de lectura fetes per l’educador o l’educadora (a l’ordina-
dor).

– Lectura de petits textos en veu alta i enregistrament amb la gravadora.

– Escriure amb el processador de textos a l’ordinador.

– Escriure textos en els espais que hem deixat en blanc (omplir) en les
fitxes fetes per l’educador o l’educadora.

– Escriure a la pissarra digital, a la tauleta digital... Per exemple, podem
incorporar al parvulari algunes tasques de les activitats de l’acollida
matinal (passar llista, posar la data, fer el registre meteorològic, etc.),
amb tot el grup.

– Escriure missatges de correu, participar en xats...

• Activitats de dibuix i pintura:

– Dibuixar i pintar a l’ordinador (amb el Paint, per exemple, o amb el
KidPix, que permet també introduir imatges del programa en el dibuix
i animar-les, o amb el TuxPaint)

– Dibuixar i pintar a la PDI, a la tauleta gràfica, etc.

• Activitats de fer presentacions:

– Elaborar transparències amb textos, imatges, etc. (amb el PowerPoint
o l’OpenOffice Impress). Poden ajudar en la preparació de presentaci-
ons que fan els educadors per als nens i nenes i també per a les famílies
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(en les quals podeu inserir vídeos, imatges, enllaços...), amb tasques
individuals i en petit grup.

Auriculars per a audicions precises.

• Activitats de llenguatge oral i musical:

– Audicions de sons, contes, cantarelles, dites, cançons, música instru-
mental, etc. (ordinador, equip d’àudio, etc.)

– Llegir i enregistrar amb gravadors de so contes, cançons, poemes,
refranys, sons, rodolins i altres textos, escoltar-los, analitzar la nostra
entonació, vocalització, els elements sonors i les qualitats del so, etc.
Podeu, per exemple, enregistrar un CD per dur a casa. Si es tracta
de les vostres realitzacions, la durada hauria de ser d’1 a 2 minuts
d’enregistrament.

– Fer un audiollibre a partir de petites narracions, poemes, rodolins, etc.,
fets per vosaltres o d’altres autors.

– Fer podcasts de so (amb l’iTunes, per exemple, podeu crear arxius de
so que podeu escoltar, descarregar a l’ordinador, etc). Amb ordinadors
PC es pot fer amb els programes gratuïts Audacity o CoolEdit, i des
de la plataforma Mac amb el programa Garage Band de tractament
d’àudio. Podeu penjar tota mena de produccions dels infants, les
quals poden ser també un bon recurs per treballar vocabulari d’altres
llengües que parli el vostre alumnat o bé com a vocabulari de llengua
estrangera.

– Jocs d’atrapar els sons (els infants amb la gravadora i altres instru-
ments proven d’atrapar els sons).

Audicions de sons i música.

Vaig a fer una foto del racó que més
m’agrada del pati...per a l’exposició
que estem preparant.

• Altres activitats de llenguatge plàstic:

– Lectura d’imatges (al marc fotogràfic digital, a la pantalla de projecció,
a l’ordinador, etc., al racó dels audiovisuals);

– Creació d’imatges: captura amb la càmera fotogràfica, tractament de
la imatge (escanejar, impressió, etc.).

– Observació amb lupa d’elements que interessin als infants.

– Observació de la realitat propera i enregistrament videogràfic a cura
dels infants.

– Registre fotogràfic de les activitats que feu (documentació) a cura
dels infants de manera autònoma o en col·laboració amb l’educador o
l’educadora. Després creareu textos o locucions amb les explicacions,
interpretacions i conclusions que heu tret (individualment i en petit i
gran grup) i els comunicareu per mitjà de rètols i textos que s’hauran
d’imprimir, o publicar al bloc d’aula, o posar a l’àlbum personal, etc.

– Lectura i creació de pictogrames.

• Activitats audiovisuals:
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– Visionament de videogrames: seqüències enregistrades per l’educa-
dor o altres companys, programes de televisió, reportatges, films (i
conversa reflexiva per analitzar-los; moltes vegades ens permeten
apropar a l’aula realitats molt llunyanes).

– Observació de la realitat propera i enregistrament videogràfic a cura
dels infants.

– Registre videogràfic de les activitats que feu o seqüències de la vida
de l’aula (documentació) a cura dels infants de manera autònoma o en
col·laboració amb l’educador o l’educadora. Després creareu textos o
locucions amb les explicacions, interpretacions i conclusions que heu
tret (individualment i en petit i gran grup) i els comunicareu per mitjà
de rètols i textos que haureu d’imprimir, o publicar-los al bloc d’aula,
o posar-los en l’àlbum personal, etc.

– Enregistrar petites dramatitzacions pròpies.

– Fer un podcast de vídeo amb figures de plastilina o ninos de Lego o
Playmobil.

Feu ombres xineses i, després
d’enregistrar-ho en vídeo, ho posareu

al bloc d’aula i ho podreu visionar
amb el canó i conversar.

• Activitats de premsa:

– Col·laboració en la realització d’un diari digital: per exemple, l’alum-
nat del darrer curs de parvulari selecciona i redacta les notícies de
l’aula en un gran grup, a la rotllana, i el mestre les recull per escrit.
També poden participar en la selecció de les imatges que acompanyen
les notícies, i fins i tot crear-les.

• Activitats de ràdio:

– Col·laborar en la realització d’un programa de ràdio a l’escola (o en
una emissora propera, si s’escau), que se solen emetre en directe i en
diferit, des d’una pàgina web. Podeu preparar els textos i els sons que
aportareu i després treballar l’expressió i la comunicació oral i musical,
escoltar i treballar els programes, etc.

• Activitats amb Internet:

– Cercar informació a la Xarxa: en el desenvolupament de la metodo-
logia de projectes, l’educador o l’educadora i els infants cerquen tota
mena de recursos de so, imatge, textos, etc.

– Comunicar-vos amb altres persones: correus, fòrums, xats: ens podem
saludar, demanar informació dels temes dels projectes que treballem,
conèixer els infants de l’escola on anirem el curs vinent, enviar fotos i
missatges, vídeos, etc.

– Col·laborar amb altres infants: per exemple, elaborar un conte de
manera col·laborativa, preparar una sortida conjunta, etc.

Documentació de les activitats. Hem
anat al museu i ara pengem les fotos

al bloc.
Gran part d’aquestes activitats impliquen molts llenguatges i formes expressives,
i us permetran treballar continguts diversos i fer-ho de moltes maneres i amb
múltiples tecnologies i suports: podeu, per exemple, llegir contes, veure’ls,
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En la secció “Activitats”
del web d’aquesta unitat
trobareu propostes
d’activitats per a totes les
edats.

escoltar-los, crear-los (amb imatges fixes o en moviment, amb textos, amb sons
i música, audiovisuals...), fer cerques d’imatges que us interessin a la Xarxa,
escriure’n els noms després, inventar una història a partir d’això, etc.

• Publicar un bloc d’aula:

– A partir dels 2-3 anys, l’infant hi pot col·laborar, i ho pot fer de manera
autònoma a partir dels 5 anys, amb textos, imatges, sons, vídeos,
comentaris, etc.

• Jocs d’atenció, memòria, percepció, estructuració espacial, matemà-
tics, de comprensió lingüística, de lectoescriptura, etc.: els programes
existents i d’altres que vosaltres podeu crear permeten accedir a tota mena
d’activitats, que treballen sobretot les habilitats cognitives bàsiques i els
diferents continguts curriculars de l’etapa.

• Activitats d’amplificació:

– Podeu connectar una càmera de vídeo al canó i utilitzar-la de micros-
copi per mirar animals petits, plantes, etc., o enfocar allò que fa un
infant, i explicar als altres què fa, corregir treballs en grup. També
enfocar fulls de llibres o imatges per observar-los, a manera de gran
lupa col·lectiva, explicar o mostrar alguna cosa a tot el grup, etc.

En la intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió per
mitjà de les TAC de 0 a 6 anys cal destacar com a elements especialment
interessants la metodologia del treball per racons i l’activitat consistent a fer
un bloc.

I els bits d’intel·ligència?

Alguns educadors inclouen dins les propostes de material del racó de l’ordinador adreçades
a infants des dels 0 anys i sobretot a partir dels 3 anys, els bits d’intel·ligència, que
consisteixen en imatges agrupades per temes o categories i acompanyades de les paraules.
Aquest recurs ajuda els infants sobretot a adquirir vocabulari i a desenvolupar l’atenció i la
memòria visual i auditiva.

La metodologia d’aquest material, desenvolupada per Glenn Doman i pensada per
estimular de manera precoç els bebès d’ençà del seu naixement, requereix que l’educador
(o l’ordinador) mostri les imatges durant l’espai de temps d’un segon i digui el nom de
cadascuna en veu alta. Els infants el repeteixen fins que ho memoritzen i al cap d’un temps
diuen ells sols els noms.

Aquest mètode d’estimulació precoç avança en sentit progressiu: cada dia s’afegeixen
noves imatges o bits i també va augmentant el nombre de categories.

Els bits d’intel·ligència presenten l’inconvenient de proposar categories i temes als infants
des de fora, d’una manera aliena als seus interessos i d’una manera que, en principi,
no està vinculada a les situacions de joc i treball de l’aula: aquesta artificialitat, el fet
de fomentar la memorització a partir d’una categorització preestablerta, i també la seva
rigidesa, són els principals aspectes que en desaconsellen l’ús.

En canvi, creiem que pot resultar molt útil adaptar les característiques d’aquesta
metodologia a l’aprenentatge de vocabulari de llengua estrangera que el currículum
estableix per al darrer curs de parvulari.
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3.1.1 El racó de l’ordinador o racó multimèdia

El racó multimèdia ens permet disposar de l’ordinador i altres equipaments
(escàner, càmera de fotos, càmera de vídeo, micròfon, gravadora, impressora, etc.)
a la mateixa aula i permet el treball individual, en parelles i en petit grup: en
aquesta etapa és aconsellable que el nombre màxim d’infants sigui de 4 o 5 quan
feu un taller o altres activitats en què es requereix l’atenció, el seguiment i el suport
de l’educador o l’educadora.

Figura 3.2. Aprendre a treballar en parella al racó de l’ordinador d’una
aula de P5

L’educador o l’educadora treballa amb un o dos infants en algunes activitats
determinades, que, en general, són aquelles que requereixen protagonisme per part
de l’educador, al qual ajuda l’infant, o bé activitats de cooperació entre l’infant o
els infants i l’educador, les quals es poden fer mentre la resta del grup juga per
racons.

Racó de l’ordinador de l’aula de P3 a
l’Escola Parc del Guinardó de

Barcelona

Un educador i dos "periodistes" al racó de l’ordinador de l’aula de parvulari...

Cada dia, una parella d’infants, anomenats “periodistes” (que han estat triats en la conversa
de benvinguda a la rotllana), selecciona un moment d’una activitat del matí que els hagi
agradat o semblat interessant, el registren en una imatge i en tornar del pati ajuden a
l’educador a passar la imatge a l’ordinador; es posen d’acord en el text que volen que
aparegui acompanyant la foto i l’expliquen a l’educador, que l’incorpora com una entrada
en el bloc d’aula. En el darrer curs de parvulari ja poden escriure ells mateixos el text i
publicar-lo.

El racó de l’ordinador és imprescindible en les aules a partir dels 2 anys però no
és l’únic lloc de l’aula on es desenvolupen totes les activitats amb les TAC. En
altres zones es desenvolupen altres propostes: per exemple, a la zona de rotllana o
cercle, podeu utilitzar la pissarra digital interactiva mentre té lloc l’assemblea o la
trobada del matí per fer el repartiment de càrrecs, posar la data, registrar el temps
atmosfèric, fer el control d’assistència, presentar les propostes d’activitats del dia,
etc. O també quan projecteu continguts amb el canó de projecció adreçant-vos a
tot el grup o a un grup nombrós.
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En el cas de tenir al vostre abast tauletes gràfiques, les podríeu emprar en el racó
de les taules, com un recurs més que podeu tenir a l’hora de fer moltes de les
activitats anomenades “tranquil·les”.

Al racó de l’ordinador aprenem a utilitzar tots els seus elements (panell
de control, teclat, ratolí, perifèrics...) i a treballar amb altres companys,
de manera lúdica i interactiva. Aprenem a cercar informació (ja sigui a
la Xarxa o en altres programes i plataformes), a comunicar-nos amb altres
persones (per correu electrònic, videoconferència, xat...), a fer activitats i
jocs de programes informàtics i videojocs, a escriure, dibuixar, llegir textos,
imatges, continguts audiovisuals, escoltar sons, tractar imatges, imprimir.
Podem participar en el bloc d’aula, nosaltres sols o ajudant l’educador en
la creació i publicació de continguts.

Ordinador infantil

Els infants hi poden anar a fer algunes activitats de manera lliure i utilitzar el racó
de la mateixa manera que van a jugar a la caseta o seuen una estona al sofà de la
lectura. Hi ha, però, altres vegades en què es tracta d’una activitat prevista, que
té un caire més dirigit com, per exemple, si els infants participen en un petit taller
sobre Internet, o han d’escriure el seu nom i algun text sobre ells mateixos per fer
l’àlbum de retrats del grup amb l’ajut de l’educador o l’educadora...

Hi ha models de PC dissenyats per a infants –són ordinadors de colors vius, teclat i
ratolí adequats al seu cos– i altres, com el KidSmart, que tenen protegit el cablatge
i els components interns.

Els programes de jocs i altres activitats que es fan servir amb l’ordinador
poden ser elaborats pels educadors mateixos o bé per altres professionals, en
la modalitat de programari lliure o d’autor. Han de ser programes adaptats
a l’edat i al nivell de desenvolupament i també als interessos dels infants.

Figura 3.3. Programa de jocs i activitats matemàtiques per a
parvulari

En el racó de l’ordinador es pot accedir, entre molts d’altres, a programes en què
es treballen el concepte d’espai, la lectoescriptura, la discriminació de sons, les
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seriacions, la discriminació de formes, jocs d’atenció, de dibuix. . . , i fer-ho tot
respectant el ritme individual de cada infant.

Les normes d’utilització de l’ordinador i els perifèrics han de ser clares i con-
cretes, més encara si teniu en compte que els infants hi poden accedir lliurement:
per exemple, abans d’imprimir o abans d’agafar una càmera cal que els infants
avisin l’educador o l’educadora; quan els infants van a jugar amb els programes
de l’ordinador, per exemple, només han de clicar les carpetes que duen un símbol
determinat que tots coneixen, i quan van a fer una activitat programada cal que
abans els infants vagin a buscar a les seves parelles, etc.

3.1.2 Fem un bloc

“L’art suprem de l’educador és despertar l’alegria en l’expressió creativa i el coneixement”.

(Albert Einstein)

Disposar d’un bloc d’aula, a manera de diari o de registre, pot ser un molt
bon recurs per assolir els objectius de documentar la vida a l’aula, els processos
quotidians d’aprenentatge i de relació. Implica que es dóna la paraula (és a dir,
el text i les imatges i elements del bloc) als infants el màxim possible, per mitjà
de la seva mirada (amb les imatges, vídeos i sons que ells enregistrin, amb els
seus dibuixos i les seves paraules, escrites o transcrites per nosaltres) i del vostre
testimoni, reflexió i interpretació. Com a eina de comunicació amb les famílies
ofereix múltiples possibilitats tant a la llar d’infants com al parvulari i a altres
serveis d’atenció als infants més petits.

Al bloc d’aula es pot incorporar també el racó de les famílies, de manera que
siguin elles les protagonistes per mitjà dels seus comentaris, entrades, etc.

En cas que el centre disposi de pàgina web seria convenient que s’accedís als
blocs d’aula des de la web mateixa de l’escola, en la qual es poden col·locar totes
aquelles informacions sobre el centre i el seu funcionament que siguin d’utilitat,
des del calendari, els horaris, els menús, les normes de funcionament, etc., fins
als projectes del centre. També es poden col·locar, a la web de centre, enllaços
amb pàgines d’interès més general, com la del Departament d’Educació, la de
l’ajuntament, etc.

Quins elements hauria de tenir un bloc educatiu?

La proposta que aquí trobareu us la fem a partir del text d’L. Domènech, F. Luque, B. Marín,
I. Martínez, J. Sedeño i I. Vidal Tridecàleg sobre edublocs, tot adaptant-lo a les vostres
necessitats comunicatives:

Presentació. Cal incloure un text de presentació amb les dades del centre, la localitat i el
nivell o nivell educatius. Així mateix, és important que ens serveixi també com a carta de
presentació, que sigui motivador i ens permeti identificar el grup classe si és que es tracta
d’un bloc d’aula.

Objectiu. Cal indicar amb claredat quins són els objectius, és a dir, què preteneu.
Normalment trobeu aquesta informació a continuació del títol del bloc.
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Autoria. Cal indicar l’autoria de les entrades i exposar de manera clara i entenedora si el
fa l’educador, o l’equip de l’escola, o els infants o també les famílies, etc. En el cas, molt
freqüent, que sigui l’educador o l’educadora, heu de tenir en compte que podeu tenir dos
papers: el vostre propi com a educador i el de portaveu dels infants del grup.

Permisos. Cal definir els papers dels usuaris i el protocol de publicació. En un primer
moment potser és més adient incorporar només els educadors com a autors de les
entrades, i les famílies faran comentaris.

Identitat. Cal tenir molta cura amb les dades dels infants que apareguin publicades al bloc
i cal comprovar que disposeu d’autorització per fer ús de la imatge, no s’ha de donar accés
a les adreces de correu de les famílies, etc.

Motivació. Cal estimular els infants i les famílies perquè hi facin aportacions originals. Cal
completar les informacions copiades d’Internet amb comentaris o aportacions personals,
posant cometes a les paraules que formen part de citacions, i s’ha de fer referència a la
font de la qual procedeix la informació.

Correcció lingüística. Cal orientar als qui participen en la necessitat de fer un bon ús del
llenguatge pensant que les seves aportacions poden ser llegides per una gran diversitat de
persones.

Cibereducació. Cal seguir les normes d’etiqueta dels blocs i ser respectuosos amb els
seus lectors.

Criteris d’edició. Cal seleccionar i establir algunes de les característiques que han de
tenir les entrades en relació amb el seu contingut, estructura, finalitat o l’ús d’elements
multimèdia.

Organització. Cal definir els mecanismes de recerca dels continguts per mitjà d’etiquetes
o entrades amb enllaços temàtics.

Participació. Cal estimular la participació i la generació de comentaris, per exemple amb
una pregunta o idea suggestiva al final de l’entrada publicada. Per exemple, si en una
entrada expliqueu, amb textos i imatges, una activitat o experiència que heu fet a l’aula,
podeu convidar directament a comentar-la, preguntant què els sembla, i prenent la paraula
fins i tot dels infants a l’hora de redactar el final del text.

Moderació. Cal participar i moderar per aconseguir que el bloc sigui entretingut i obert,
però alhora rigorós i sincer. En aquest cas l’educador o l’educadora exerciria la moderació
dels comentaris.

Anells de comunitats. Cal amplificar l’abast enllaçant-lo amb altres que estiguin
relacionats. Per exemple, podeu posar enllaços a d’altres pàgines web, per trobar
informacions, activitats amb els infants (edu365.cat, per exemple), o altres recursos
d’interès per a les famílies (webs de serveis d’atenció als infants que els puguin interessar,
del barri o la ciutat, biblioteques, museus, agenda, etc.).

Cal que el bloc es vagi transformant i evolucionant, cal intentar ser creatius i
originals. També podem crear un bloc d’aula fet exclusivament pels infants en
el tercer nivell de parvulari, on escriuran textos, penjaran fotografies i imatges
amb l’ajut de l’educador, etc.

En el bloc també podeu informar dels aniversaris, les sortides, el calendari del
curs, presentar les activitats quotidianes, mostrar com treballem al centre, quins
recursos utilitzeu, exposar-hi les produccions dels infants i els processos que s’han
seguit en la seva elaboració. El bloc us permet il·lustrar amb sons, fotografies i
vídeos, i fomentar la comunicació i la participació de les famílies, la cooperació i
la comunicació entre els infants i també la comunicació amb els adults, i aprendre
d’una manera activa i lúdica.
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Àgora...

és un sistema d’allotjament
múltiple de Moodle i intranets

(basades en el projecte Intraweb),
que ofereix el Departament

d’Educació als centres docents i
serveis educatius de Catalunya.

3.2 Recursos TAC adreçats als infants de 0 a 6 anys

La quantitat de recursos que podem trobar a la Xarxa és il·limitada, i ens caldrà
aprendre a seleccionar aquells que siguin adequats als nostres infants i als objectius
que ens proposem i també aquells recursos que necessitem per crear els nostres
propis materials. Els podem agrupar segons que es tracti de recursos ja existents
que podem posar a l’abast dels infants, o d’altra mena de recursos que ens puguin
ser d’utilitat per crear nosaltres les activitats. Les administracions educatives i
altres institucions també disposen de portals educatius per mitjà dels quals podem
accedir a materials dels dos tipus esmentats abans.

En aquest sentit, podem treure profit del que ens proporcionen els entorns virtuals
per establir xarxes de treball en col·laboració amb altres professionals.

És important que ens apropem a les TIC i a les TAC amb esperit crític i
sense por dels aspectes més tecnològics: nosaltres les emprem com a usuaris
i ens necessitem actualitzar constantment, tant pel que fa al programari
bàsic com pel que fa a programari educatiu específic. Els portals educatius
especialitzats ens permeten fer-ho de manera més senzilla.

3.2.1 Portals educatius d’interès

Logotip de la XTEC • XTEC (www.xtec.cat) és el portal de la Xarxa Telemàtica Educativa del
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Des d’XTEC
podeu veure, per exemple:

– XtecBlocs, portal especialitzat en blocs d’aula i de centre.

– Col·lex: ens permet crear, consultar i compartir col·leccions de fitxes.
Des de la part inferior de la pantalla accedim a les col·leccions que
han fet la resta d’usuaris.

– www.xtec.cat/recursos/tec_inf/pissarres_digitals.htm. En aquest por-
tal trobareu recursos relatius a l’ús de les pissarres digitals.

– bit.ly/2Rd06n8. És l’enllaç a la prestatgeria digital, en concret als
llibres fets amb nenes i nens de parvulari.

– www.xtec.net/audiovisuals: Aquesta adreça té molts enllaços impres-
cindibles, també amb formació, en la qual podeu trobar tutorials i
materials formatius en relació amb l’educació en TIC i també en
educació en comunicació o audiovisual.

– phobos.xtec.cat/audiovisuals/radio: En aquesta adreça trobareu pro-
jectes d’XtecRàdio de ràdio a l’escola.

http://www.xtec.cat
http://www.xtec.cat/recursos/tec_inf/pissarres_digitals.htm
http://phobos.xtec.cat/llibres/prestatgeria/index.php?module=iw_webbox&ref=pmf
http://www.xtec.net/audiovisuals/
http://phobos.xtec.cat/audiovisuals/radio/
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La prestatgeria digital. . .

és un servei adreçat als centres
que permet escriure llibres
virtuals de manera col·laborativa
i senzilla per mitjà d’Internet.
Els centres docents poden crear
tants llibres virtuals com creguin
convenient i assignar-ne
l’administració a professorat
d’XTEC.

– www.xtec.es/cgi/mediateca_crp: Els centres de recursos pedagògics,
serveis educatius del Departament d’Educació, tenen un fons apro-
ximat de 60.000 notícies documentals, i per mitjà d’aquesta adreça
podeu cercar i conèixer quins són els recursos que hi ha sobre un tema,
les característiques de cada recurs, en quins temes i nivells educatius
es pot utilitzar, la descripció del seu contingut i del seu valor educatiu,
on el podeu trobar, si està o no disponible, etc.

– linkat.xtec.cat/portal/index.php: Adreça del projecte Linkat, un pro-
jecte de programari lliure del Departament d’Educació de la Gene-
ralitat de Catalunya que permet als centres educatius tenir accés a
aplicacions educatives, d’ofimàtica, d’Internet i multimèdia. Des
d’aquest portal es pot accedir a la majoria dels recursos que trobareu
indicats tot seguit:

∗ blocs.xtec.cat/pissarramagica: Una adreça per aprendre de quina
manera funciona funciona un wiki.

∗ www.xtec.cat/merli: Aquesta adreça ofereix un catàleg de re-
cursos educatius digitals, entre els qual figuren els recursos de
diverses biblioteques digitals –edu365, Quaderns Virtuals, Clic,
edu3, Alexandria...– i permet la cerca per etapa educativa i per
àrea curricular.

• Institut de Tecnologies Educatives del Ministeri d’Educació
(www.isftic.mepsyd.es), responsable de la integració de les TIC en
totes les etapes educatives no universitàries.

• Xarxa Telemàtica Educativa de la Conselleria d’Educació de la Junta d’An-
dalusia (www.juntadeandalucia.es/averroes). En aquest recurs trobareu una
pàgina molt interessant amb vídeos fets pels infants de parvulari, i també
dibuixos i animacions que han fet a l’aula i de crònica d’espectacles, sortides
i altres activitats: bit.ly/2JcUqGE.

• Secció de recursos de la Conselleria d’Educació de la Junta d’Extremadura
(recursos.educarex.es).

• Portal educatiu de la Conselleria d’Educació de la Comunitat de Madrid
(www.educa.madrid.org).

3.2.2 Programari bàsic

Paquets ofimàtics, editors i visualitzadors

• Acrobat Reader és un programa visualitzador de fitxers en format de
document portàtil (PDF) d’Adobe, que permet veure i imprimir fitxers. Més
informació a l’adreça bit.ly/2JeswtP

• Notepad++ és un senzill editor de fitxers. Més informació a l’adreça:
notepad-plus.sourceforge.net/ca/site.htm

http://www.xtec.es/cgi/mediateca_crp/
http://linkat.xtec.cat/portal/index.php
http://blocs.xtec.cat/pissarramagica/
http://www.xtec.cat/merli/
http://www.isftic.mepsyd.es
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/intervideo/ftnuevatv/Infanti/PagesInfantil.html
http://recursos.educarex.es/
http://www.educa.madrid.org
http://www.adobe.es/products/acrobat/readermain.html
http://notepad-plus.sourceforge.net/ca/site.htm
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Softonic...

... és una empresa privada amb
seu a Barcelona que ofereix més
de 100.000 programes catalogats

amb una breu explicació de les
seves característiques. Ofereix la

possibilitat de descarregar-los
des de la pàgina de l’autor o des
del seu servidor propi, alguns de

manera gratuïta.

El RealPlayer...

...és un reproductor dels formats
multimèdia que ens permet
organitzar música i vídeos i

també transferir música a un
iPod o a altres reproductors

portàtils.

• PDFCreator és un programa que crea arxius PDF des de qualse-
vol aplicació com la Llibreta, l’MS Office, l’OpenOffice, etc.; si-
mula una impressora, i per això totes les aplicacions amb opció
per imprimir poden crear arxius PDF. Més informació a l’adreça
www.softcatala.org/wiki/Rebost:PDFCreator

• Office és un paquet de programari no lliure, de l’empresa Microsoft, el
més utilitzat, del qual podem emprar sobretot el processador de textos
Word i l’editor de presentacions PowerPoint. Més informació a l’adreça:
www.microsoft.com/en/us/default.aspx

• OpenOffice és un paquet de programes, en què fareu sobretot ús del
processador de textos Writer, i l’Impress, per crear presentacions multi-
mèdia efectives. També té un gestor de fulls de càlcul, un programa per
crear gràfics i un mòdul de base de dades: el podeu descarregar, tal com
podeu fer amb altres eines molt interessants. Més informació a l’adreça:
www.softcatala.org.

Conèixer un bon recurs: Softcatalà

“Softcatalà és una organització sense finalitat de lucre, l’objectiu bàsic de la qual és
fomentar l’ús del català a la informàtica, Internet i les noves tecnologies. Entre d’altres
coses, Softcatalà tradueix i distribueix productes informàtics en català: navegadors,
programes comercials, eines d’Internet, correctors, etc.

“Està formada per professionals, estudiants i usuaris que abasten els camps propis d’una
organització d’aquestes característiques: enginyers informàtics, filòlegs, dissenyadors i
traductors que fan aquesta feina de manera desinteressada.

“Des de l’adreça d’Internet www.sotfcatala.org podeu accedir a una variada oferta de
programari en català de manera gratuïta, classificat en diversos apartats: navegadors
d’Internet (Internet Explorer, el Navegador...), gestió (facturació, comptabilitat...), utilitats
(eines d’administració de fitxers...), documentació (manuals, guies i documents), eines
d’Internet (clients de correu electrònic, FTP, IRC...), educació (matemàtiques, ciències,
llengües...), llengua (glossaris, correctors, traductors...) i ofimàtica (processadors de
textos, gestor de fulls de càlcul...).

El web es renova periòdicament i algunes de les últimes novetats en català són el conegut
paquet ofimàtic OpenOffice i el programa de disseny gràfic Gimp 1.2 per a Windows i
GNU/Linux.”

Consorci de Normalització Lingüística (CNL) Una mica de tot. Full de difusió elaborat pel
Servei local de català. (novembre de 2002). Document publicat a bit.ly/2D2ZFsq.

Editors de vídeo digital i codificadors

• AVI Constructor crea fitxers AVI (video for Windows) a partir d’imatges
BMP independents i és molt útil per fer animacions senzilles. Més informa-
ció a l’adreça www.aviconstructor.com.

• Real Encoder converteix fitxers d’àudio o vídeo (AVI, MOV, QT, WAV,
AU) al format Real (RM), i del resultat de la conversió es creen fitxers
RealAudio i RealVideo. També és capaç de capturar en directe i desar-ho
en un fitxer. Més informació a l’adreça www.realnetworks.com

http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:PDFCreator
http://www.microsoft.com/en/us/default.aspx
http://www.softcatala.org/
http://www.sotfcatala.org
http://cpnl.cat/media/upload/pdf/8_editora_grup_30_59.pdf
http://www.aviconstructor.com/
http://www.realnetworks.com
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• VirtualDub és una aplicació per editar i capturar vídeo, que captura en
format AVI i permet codificar vídeo a qualsevol format, sempre que estigui
el còdec instal·lat al PC. Més informació a l’adreça www.virtualdub.org

• Any Converter Video serveix per convertir vídeos de diferents for-
mats. Més informació i descàrrega gratuïta a l’adreça any-video-converter-
free.softonic.com

• WM Encoder 9 és un programa que permet convertir àudio, ví-
deo i imatges digitals (tant gravats amb antelació com en directe)
en el format de Windows Media (WMV). Més informació a l’adreça
www.microsoft.com/windows/windowsmedia/es.

• XP Codec Pack permet visualitzar i escoltar molts formats d’àudio (AC3,
APE, MPC, OGG, FLAC, etc.) i vídeo, i inclou un reproductor, Media
Player Classic, i un descodificador GPL MPEG-1/2 per reproduir DVD. Més
informació a l’adreça www.xpcodecpack.com

La mascota Tux ensenya als nens i
les nenes a pintar amb eines molt
senzilles de fer servir, una interfície
senzilla i un quadre de dibuix de
mida fixa; proporciona l’accés a
imatges existents i a efectes sonors, i
permet fer animacions i desar els
treballs mitjançant un navegador de
miniatures.

Editors gràfics

• KidPix és un programa molt fàcil i complet de dibuix per ordinador per a
infants a partir dels 3 anys. Més informació a l’adreça bit.ly/2yXZo5E

• Tux Paint, aplicació de dibuix per als infants. Més informació a l’adreça
www.softcatala.org/wiki/Rebost:Tux_Paint

• Paint és el programa de dibuix de Microsoft. Més informació a l’adreça
paint-net.softonic.com

• Blender és un programa per fer animació i creació en 3D (figures, es-
cenaris i animacions en tres dimensions). Més informació a l’adreça
www.blender.org

• Gimp és un programa per crear i retocar imatges (seleccionar amb diferents
eines, pintar, canviar les mides, inserir text en una imatge, treballar amb ca-
pes...). Més informació a l’adreça www.softcatala.org/wiki/Rebost:GIMP

• ToonWork Deluxe programa per fer còmics. Més informació a l’adreça
www.ikesotfware.com

Google Pack

Des de l’adreça de Google Pack es poden descarregar de manera molt senzilla diverses
aplicacions força interessants i gratuïtes, com, per exemple: el Picasa, el reproductor
multimèdia, Real Player, l’Adobe Reader, el Google Apps, el navegador Google Chrome,
el programa Skype, que permet fer trucades gratuïtes, o el programa antivirus lliure Avast.

Editors de so digital

• Audacity, és un editor d’àudio digital multipista, amb funcions d’enregis-
trament, reproducció, importació i exportació a diversos formats, efectes

http://www.virtualdub.org
http://any-video-converter-free.softonic.com/
http://any-video-converter-free.softonic.com/
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/es
http://www.xpcodecpack.com
http://web.riverdeep.net/portal/page?_pageid=813,1375275&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:Tux_Paint
http://paint-net.softonic.com
http://www.blender.org
http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:GIMP
http://www.ikesotfware.com/
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VST i analitzador de freqüències, en formats WAV i MP3. Més informació
a l’adreça audacity.sourceforge.net

• CoolEdit és un editor de so digital (WAV) molt potent, amb funcions
d’enregistrament, filtres, reducció de soroll, distorsions, ecos, etc. Més
informació a l’adreça adobe.ly/2EEzMR5

Logotip del Picasa Edició, retoc i inventari de fotografies

• Picasa és un programa que ens permet fer un inventari de tots els
arxius gràfics del nostre ordinador, classificar-los i ordenar-los i tam-
bé editar i retocar fotografies. També ens permet penjar les fotogra-
fies en àlbums penjats a la Xarxa. El podeu descarregar des del pa-
quet d’aplicacions de Google, Coogle Pack. Més informació a l’adreça
pack.google.com/intl/es/pack_installer.html?hl=es

Eines Java

• Entorn d’execució de Java (JRE) versió 1.4.2; és l’instal·lador del motor
Java 1.4.2 (connector de Java), que conté la màquina virtual de Java,
biblioteques de classes d’execució i un activador d’aplicacions de Java,
components que necessitem per executar programes escrits en Java. I
també necessitareu el Java Media Framework (JMF), ja que és l’extensió
multimèdia Java Media Framework (JMF), que el JClic fa servir i també
altres aplicacions Java per tal de reproduir sons, vídeos i animacions. Més
informació a les adreces:

– java.sun.com/j2se/1.4

– java.sun.com/products/java-media/jmf

Compressors i descompressors

• 7-Zip: compressor i descompressor de fitxers que gestiona els fitxers 7z,
ZIP, CAB, RAR, ARJ, LZH, CHM, GZIP, BZIP2, Z, TAR, CPIO, RPM
i DEB amb una ràtio de compressió 30-50% millor que el ZIP. Més
informació a l’adreça www.softcatala.org/wiki/Rebost:7-Zip

• WinZip: compressor i descompressor de fitxers. Incorpora diverses
funcions: suport de fitxers amb noms llargs, detecció de virus i cerca
ràpida. Suport per a altres formats, incloent-hi LZH, ARJ, ARC, compressió
MS, autoextraïbles EXE (SFX), i els formats de Unix GZ, Z i TAR. Més
informació a l’adreça www.winzip.com

http://audacity.sourceforge.net/
http://www.adobe.com/special/products/audition/syntrillium.html
http://pack.google.com/intl/es/pack_installer.html?hl=es
http://java.sun.com/j2se/1.4
http://java.sun.com/products/java-media/jmf/
http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:7-Zip
http://www.winzip.com
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Clic i zonaClic

Clic està format per un conjunt
d’aplicacions de programari
lliure que permeten crear
diversos tipus d’activitats
educatives multimèdia.

La zonaClic és un servei del
Departament d’Educació de la
Generalitat que pretén donar
difusió i suport a l’ús d’aquests
recursos i oferir un espai de
cooperació obert a la participació
de tots els educadors que vulguin
compartir els materials didàctics
creats amb el programa.

Altres recursos interessants que trobem a la Xarxa

• Slideshare és un lloc públic gratuït on podem penjar les nostres presentaci-
ons a la Xarxa i compartir-les; resten emmagatzemades en un format Flash
per ser després llegides per altres usuaris des de qualsevol lloc que tingui
connexió a Internet. Aquestes presentacions es poden integrar en blocs i
altres entorns de publicació. Més informació a l’adreça www.slideshare.net

• Skype: és un programa gratuït i senzill que permet fer trucades de veu
gratuïtes. Més informació a l’adreça www.skype.com/intl/es

• Bancs d’imatges i sons lliures per utilitzar en els nostres blocs d’aula, a
la web de l’escola, etc., podeu cercar a Internet a Flickrcc, un cercador
d’imatges lliures sota llicència de Creative Commons, i utilitzar, entre
d’altres, els banc d’imatges i sons que posa a disposició de la comunitat
educativa el Ministeri d’Educació i Ciència. Més informació a les adreces:

– flickrcc.bluemountains.net

– recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web

• KompoZer és un programa lliure molt complet i senzill per editar
pàgines web i s’adreça a usuaris sense gaire coneixements tècnics
que volen crear un lloc web atractiu. Més informació a l’adreça
www.softcatala.org/wiki/Rebost:KompoZer

• Hotpotatoes és un programa que serveix per dissenyar activitats d’omplir
amb paraules, mots encreuats, etc. (HotPotatoes). Més informació a
l’adreça web.uvic.ca/hrd/hotpot

Podem trucar gratuïtament a
qualsevol usuari de l’Skype si
disposem d’un micròfon, auriculars i
connexió a Internet.3.2.3 Programari educatiu per treballar amb els infants

• JClic. Les activitats JClic són una eina lúdica d’aprenentatge i els nens
des de ben petits (3 i 4 anys) n’entenen el funcionament. És un portal
que constantment inclou noves aportacions de mestres i educadors que
afegeixen propostes de treball: clic.xtec.cat Actualment té prop de 200
projectes plens d’activitats diverses per a infants de 3 a 6 anys. L’adreça
és clic.xtec.cat/ca/index.htm

• Edu365.cat. Un dels 8 paquets d’activitats és “El món per un forat”,
amb fotos i vídeos per visionar, activitats, etc. de paisatges, societat
i éssers animats, pensat per veure’l per Internet, que es va actualitzant
periòdicament. L’adreça és www.edu365.cat/infantil/monperunforat

• Super3.cat. Pàgina del programa del mateix nom de TV3. L’adreça és
www.super3.cat/psuper3/sp3Seccio.jsp?seccio=home:

http://www.slideshare.net/
http://www.skype.com/intl/es
http://flickrcc.bluemountains.net/
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:KompoZer
http://web.uvic.ca/hrd/hotpot
http://clic.xtec.cat
http://clic.xtec.cat/ca/index.htm
http://www.edu365.cat/infantil/monperunforat/
http://www.super3.cat/psuper3/sp3Seccio.jsp?seccio=home
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• Edu3.cat. Portal educatiu amb un ampli ventall de materials audiovisuals
educatius produïts per Televisió de Catalunya, Catalunya Ràdio i el Depar-
tament d’Educació. L’adreça és www.edu3.cat

• GCompris. Aplicació lliure; el GCompris conté un conjunt d’unes 50
activitats educatives orientades a l’alumnat entre 3 i 10 anys, de les quals
haureu de seleccionar algunes per a parvulari. GCompris proporciona una
interfície d’usuari que dóna accés a diferents tipus de continguts educatius
anomenats taulers, que s’executen sobre una finestra especial decorada amb
gràfics i icones de vistosos colors. Les activitats estan dividides en diversos
blocs temàtics: activitats d’àlgebra, activitats de lectura, activitats d’experi-
ències, activitats recreatives, activitats basades en el tauler i activitats sobre
l’ordinador. L’adreça és gcompris.net/-es-

• “Una mà de contes”. Programa del K3. En cada capítol s’explica un conte
mentre a la pantalla es veu com unes mans van donant forma a la història.
Aquest programa té una pàgina web, on es poden veure els 100 contes que
ja s’han emès per la televisió, i moltes altres coses (activitats, tallers, bloc,
etc.). L’adreça és www.unamadecontes.cat/inici/contes

• Whizkidgames. Paquet de 16 jocs en anglès adreçats a infants afectats
d’autisme que podeu utilitzar també a P5 per treballar la llengua anglesa.
L’adreça és www.whizkidgames.com

• Les tres bessones. Pàgina dels personatges de la sèrie de TV Les tres
bessones, amb moltes seccions: jocs, espais de participació, capítols
de la sèrie, etc. També té un racó dedicat als mestres. L’adreça és
www.lestresbessones.com/link/juga.html#EL

• Cavallfort. Hi trobareu entre altres la pàgina de la revista El tatano,
adreçada als infants més petits, a partir dels 4 anys. També té jocs. L’adreça
és www.cavallfort.es

• La Vaca Connie. Pàgina que conté jocs senzills, contes i activitats per
fer amb els pares (pintar, retallar i enganxar) reconèixer lletres i nombres i
formar paraules. L’adreça és www.lavacaconnie.com/home.htm

• Webclip. El webclip d’educació infantil és una secció de la web de tv3.cat
que conté recursos per als infants però també una secció per als mestres,
professors i educadors, una altra per als pares i mares i una altra dedicada
al temps lliure. L’adreça és www.tv3.cat/webclip/seccions/ss_educinf.htm

• Sesame Street. Pàgina de Barri Sèsam que ens permet visualitzar vídeos
breus dels personatges de la sèrie en anglès sobre temes diversos, que es
presenten classificats. També té jocs, cançons, presenta els personatges
agrupats per l’abecedari, etc. L’adreça és www.sesamestreet.org

• Vedoque. Selecció d’activitats i jocs per als més petits. És interessant, per
a infants a partir de 2 anys, per iniciar-los en l’ús del ratolí, l’anomenat
“Mueve la mano!”. L’adreça és www.vedoque.com/index.php?sec=Infantil

• PequeTIC. Conjunt de 30 activitats repartides en 6 blocs per a infants de 3
a 6 anys. L’adreça és bit.ly/2yWtV3G

http://www.edu3.cat
http://gcompris.net/-es-
http://www.unamadecontes.cat/inici/contes
http://www.whizkidgames.com/
http://www.lestresbessones.com/link/juga.html#EL
http://www.cavallfort.es
http://www.lavacaconnie.com/home.htm
http://www.tv3.cat/webclip/seccions/ss_educinf.htm
http://www.sesamestreet.org
http://www.vedoque.com/index.php?sec=Infantil
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/pequetic/index.html
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• Fmoren17. Recursos de tota mena per a parvulari (contes,
poemes, tipus de lletra per crear materials, etc.). L’adreça és
www.angelfire.com/alt/fmoren17/index.htm

• BaseImag. És un banc d’il·lustracions que ens permet treballar el voca-
bulari i ens presenta en cada imatge un conjunt d’il·lustracions que podem
girar, augmentar, duplicar o copiar amb les eines de la pantalla. L’adreça és:
www.genmagic.org/baseimag

• Petita xarxa. Pàgina dedicada als infants de la xarxa de televisions
locals “La malla”; té un recull de jocs agrupats per edats, de 2 a 4
anys i de 4 a 10 anys. També té vídeos curts i molt interessants per
treballar alguns aspectes (els colors, les formes, els sons, els sons dels
animals, etc.), amb els personatges Ba-ba i el Mico-Tico. L’adreça és
www.petitaxarxa.cat/jocs24/index.html

• Caracol Serafín. Joc didàctic multimèdia “El caracol Serafín”, creat per
l’ONCE per a infants amb ceguesa o discapacitat visual de 3 a 8 anys.
Consta d’un conte en 4 capítols i 17 jocs. L’adreça és bit.ly/2O3bArh

3.2.4 Altres enllaços molt útils pels educadors

Tot seguit trobareu esmentats altres recursos d’interès que pertanyen a blocs o a
webs de professionals de l’educació infantil, en els quals podeu trobar tota mena
de materials de qualitat per a la vostra tasca professional i per treballar de manera
col·laborativa. Moltes d’aquestes pàgines també tenen propostes d’activitats per
a infants.

És important que participeu amb altres companys en xarxes de professionals: a
banda de compartir els recursos i la feina, i de construir coneixement juntament
amb les eines tecnològiques que es vagin desenvolupant en cada moment, la
reflexió i el debat sobre la nostra pràctica són un bon punt de partida per a una
millora constant.

Aquests són els recursos i les seves adreces web perquè els pugueu aprofitar:

• waece. Pàgina de l’Associació Mundial d’Educadors Infantils. L’adreça és
www.waece.org

• Educared. Programa impulsat per la Fundació Telefònica i organitzacions
educatives que impulsa l’ús educatiu d’Internet i posa a disposició dels
centres el portal educatiu. L’adreça és www.educared.org

• Preescolar na casa. Pàgina del programa d’educació infantil gallec “Pre-
escolar na casa”. L’adreça és www.preescolarnacasa.org

• La mosqueta. Portal d’aplicacions per a nens amb necessitats educatives
especials que conté notícies, articles, materials adaptats i específics per a la
discapacitat motriu, i on també trobareu un conjunt d’activitats destinades

http://www.angelfire.com/alt/fmoren17/index.htm
http://www.genmagic.org/baseimag/
http://www.petitaxarxa.cat/jocs24/index.html
http://www.isftic.mepsyd.es/pamc/pamc_2009/caracol_serafin/
http://www.waece.org
http://www.educared.org
http://www.preescolarnacasa.org/
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a nens i nenes amb greus discapacitats motrius, sensorial, cognitives i
emocionals, i en general per a tota la població infantil fins a 4 anys. L’adreça
és www.lamosqueta.cat

• Kiddia. Portal de la Junta d’Andalusia adreçat a infants de 0 a 6 anys i a
les seves famílies. Té un recull de jocs Flash per a infants de 0 a 5 anys.
L’adreça és www.kiddia.org

• Moodle d’educared. Recursos per crear i gestionar portals web educatius.
L’adreça és eaa.educared.net/moodle

• Educa. Portal en el qual podeu trobar eines per crear
programes d’ensenyament a distància (e-learning). L’adreça és
www.educa.jccm/cm/temas/cuadernia

• Redtic. Configuració de xarxes de centres per treball cooperatiu. L’adreça
és www.redtic.es:

• Margarita. Projecte d’Educared per al treball en xarxa de professi-
onals de l’educació infantil, que comparteixen i intercanvien les seves
experiències per mitjà dels relats com a eina de treball. L’adreça és
www.educared.org/global/margarita

• Tot contes. Recull de desenes de contes a l’adreça
www.totcontes.com/view.php?tipus=C

• ABchicos. Pàgina adreçada als pares i les mares. L’adreça és
www.abchicos.com.ar/abchicos

• Raconet de música. Espai col·laboratiu de mestres de música on podem
trobar tota mena de recursos per treballar la música al parvulari. L’adreça
és phobos.xtec.net/clopez13

• Necesidades Educativas Especiales. Recursos del Ministeri d’Educa-
ció per treballar amb infants amb aquestes necessitats. L’adreça és
ares.cnice.mec.es/nnee

• Internet en el Aula. Xarxa educativa de professionals interessats en la
innovació educativa per mitjà de les TIC. L’adreça és internetaula.ning.com

• Bloc de recursos TIC. Bloc col·laboratiu de recursos per a l’educació
infantil. L’adreça és blogs.ua.es/educa06/category/recursos-tic

• Bloc de recursos TIC en educación de R. cabanillas. Bloc educatiu per
compartir recursos útils i integrar les TIC en la pràctica docent. L’adreça és
rociocabanillas.blogspot.com

• El safareig. Pàgina web dels mestres Carme Cols i Pitu Fernández, que po-
sen l’accent en la integració de la natura en la cultura. Són molt interessants
els intercanvis d’experiències entre educadors a partir de materials naturals,
com per exemple les carbasses i les cistelles, que la pàgina documenta molt
bé. L’adreça és www.elsafareig.org

http://www.lamosqueta.cat/
http://www.kiddia.org
http://eaa.educared.net/moodle/
http://www.educa.jccm/cm/temas/cuadernia/
http://www.redtic.es
http://www.educared.org/global/margarita
http://www.totcontes.com/view.php?tipus=C
http://www.abchicos.com.ar/abchicos/
http://phobos.xtec.net/clopez13/
http://ares.cnice.mec.es/nnee
http://internetaula.ning.com
http://blogs.ua.es/educa06/category/recursos-tic
http://rociocabanillas.blogspot.com
http://www.elsafareig.org
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Els errors...

...són un element imprescindible
en els processos d’aprenentatge.
Com proposa Edgar Morin, tenir
en compte les limitacions del
coneixement humà i, per tant, les
seves possibilitats d’error, és un
dels sabers necessaris per a
l’educació del futur.

3.3 Avaluació de la comunicació i l’expressió per mitjà de les TAC

En l’etapa d’educació infantil l’avaluació és el procés d’observació i d’anàlisi
sistemàtica de tot el procés d’ensenyament i aprenentatge que té com a finalitat
verificar si és coherent i eficaç. Sobre el seguiment del desenvolupament de
l’infant la llei ens diu:

Article 8. Decret 1012010, d’ordenació dels ensenyaments de primer cicle d’educació
infantil.

1. El seguiment del desenvolupament de l’infant, basat en l’observació constant i sistemàtica,
ha de possibilitar el coneixement de les condicions inicials individuals de cada infant, dels
progressos que ha efectuat en el seu desenvolupament i del grau d’assoliment dels objectius
educatius establerts. També ha de permetre conèixer i analitzar la pertinència dels recursos
emprats per tal de facilitar el procés d’ensenyament i d’aprenentatge.

2. L’equip educatiu de cicle decideix sobre els aspectes de l’observació i la documentació
pedagògica que s’han d’incloure en la programació. Així mateix, elabora els diferents
instruments de registre per a les observacions dels progressos de l’alumnat i la comunicació
amb les famílies.

3. L’observació i la documentació pedagògica són les eines fonamentals per al seguiment
del desenvolupament de l’infant. L’observació permet disposar d’informació sobre
els comportaments i les actuacions dels infants mitjançant instruments diferents i la
documentació permet fer visibles els processos dels infants, la relació que mantenen amb
les altres persones i la seva activitat.”

Mitjançant l’observació podeu conèixer en l’avaluació inicial el nivell de desenvo-
lupament i les capacitats de l’infant; al llarg del procés, en l’avaluació formativa,
podeu analitzar els progressos que va fent i, en l’avaluació final, comprovar fins
a quin punt han estat assolits els objectius plantejats.

L’avaluació és, per tant un procés continu i global que ens ha de permetre ajustar
la intervenció, promoure els ajuts necessaris i també revisar millor la nostra
actuació: si la planificació ha estat adequada, si les activitats són coherents i
permeten assolir els objectius, si aquests són assolibles pels infants, etc. Però
també permet verificar si la metodologia, els recursos i la planificació del temps
són els adequats, tot prenent com a referència els objectius del cicle i els criteris
d’avaluació. Per poder avaluar els processos cal utilitzar tècniques variades al
llarg de tot el procés i disposar d’indicadors clars d’avaluació.

Si es pren com a punt de partida la competència de l’infant, veiem com els nens
i les nenes no tenen por d’equivocar-se, experimenten, són curiosos i actius en la
recepció i recerca d’estímuls, tenen capacitat de comprendre, d’expressar-se i ho
poden fer de manera creativa si els facilitem l’activitat i si els acompanyem en
contextos adequats.

Ara dibuixo amb un llapis i després
no sé si... fer una fotografia del meu
dibuix o posar-lo a la "màquina" de
l’escàner per poder veure’l a casa
amb l’ordinador.

Cal desenvolupar models que permetin avaluar la manera en què utilitzem les eines
TIC, de manera que també ens autoavaluem en la nostra tasca de dissenyadors i
facilitadors d’entorns d’aprenentatge: som crítics o no? Sabem organitzar i animar
contextos d’aprenentatge adequats a les necessitats dels infants? Sabem fomentar
la cooperació entre els infants? De quina manera intervenim quan hi ha conflictes?
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Ens mostrem com a companys d’aprenentatge? Sabem dinamitzar la participació
dels infants? Els escoltem i identifiquem, sabem acollir les propostes que fan?

Els criteris d’avaluació més vinculats a l’ús de les TAC en aquesta etapa són els
corresponents a l’àrea de comunicació i llenguatges, tot i que no s’ha d’oblidar
que es treballen totes les àrees de manera transversal:

• Fer servir la llengua oral, el gest i les imatges per expressar idees, desitjos,
sentiments i emocions; escoltar i participar de manera activa en situacions
habituals de conversa i d’aprenentatge amb l’ús d’un llenguatge no discrimi-
natori, i amb actitud de respecte envers altres cultures i diferents llengües.

• Mostrar interès per la descoberta progressiva de les relacions entre el text
oral i l’escrit, iniciar-se en l’ús funcional de la lectura i l’escriptura. Crear
de manera individual i col·lectiva petits textos i dibuixos.

• Manifestar les habilitats necessàries per poder escoltar, observar, interpretar
i crear en els diferents llenguatges: verbal, corporal, plàstic, musical,
matemàtic i audiovisual, i incorporar la iniciació als instruments tecnològics
(TIC).

A tall d’exemple, podeu veure alguns indicadors d’avaluació que es podrien incor-
porar en el disseny de les unitats de programació, tot concretant-los encara més
en funció de l’activitat d’avaluació seleccionada o del moment de l’observació. A
fi d’agilitzar la recollida de dades es poden acotar les respostes i és recomanable
fer-ho amb 4 opcions (“mai”/“de vegades”/“sovint”/“sempre”), o bé tot utilitzant
una quantificació numèrica (de l’1 al 5):

• Ratolí:

– Utilitza el ratolí per assenyalar i clicar.

– Agafa correctament el ratolí.

– Utilitza el ratolí per moure’s per la pantalla, amb progressiva precisió
i velocitat.

– Identifica el botó esquerre del ratolí i la seva funció.

– Clica sobre objectes estàtics, amb una progressiva disminució de la
grandària.

– Fa doble clic sobre objectes estàtics.

– Fa clic i arrossega elements per la pantalla.

– Clica sobre objectes en moviment.

• Ordinador:

– Reconeix alguns elements bàsics de l’ordinador: CPU, teclat, ratolí,
altaveus...

– Encén l’ordinador.

– Posa en marxa el monitor i els altaveus.

– Sap connectar la impressora
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– Desconnecta correctament l’ordinador.

• Sistema operatiu:

– Identifica l’escriptori i els seus elements: icones, carpetes, barra de
tasques.

– Obre aplicacions utilitzant el ratolí.

– Imprimeix clicant a la icona d’imprimir.

– Sap desar la informació a l’ordinador.

– Sap desar la informació a l’USB.

– Sap recuperar la informació a l’ordinador.

– Sap recuperar la informació de l’USB.

• Tauleta:

– Usa el teclat/tauleta sensible.

– Identifica les pestanyes de canvi d’estat de les finestres: maximitza,
minimitza i tanca.

– Maximitza i tanca aplicacions des de la pestanya de la barra de títols.

– Coneix el significat de la paraula carpeta .

• Eines de dibuix:

– Coneix i utilitza les eines de dibuix: pinzell, llapis, goma, pot de
pintura, línies rectes, quadrat, cercle i línia corba.

– Inclou forma tancada/oberta, dins/fora...

– Construeix figures geomètriques: cercle, triangle, quadrat...

– Confecciona un dibuix senzill utilitzant un editor gràfic.

• Col·laboració en la feina:

– Segueix instruccions

– Col·labora amb el company en el racó de l’ordinador.

– Sap demanar ajuda quan cal.

– Es mostra receptiu davant les noves tasques.

– S’esforça per superar les dificultats.

– Sap controlar el temps de joc lliure al racó de l’ordinador.

– Utilitza normes de cortesia i correcció en la comunicació per mitjà de
la Xarxa.

– Mostra una actitud oberta davant les noves tecnologies.

• Processador de textos:

– Escriu lletres/síl·labes/paraules.

– Compon paraules/frases/discurs.

– Copia, talla i enganxa textos.

– Dóna format a un text.
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– Redacta documents informatius senzills de text.

– Insereix imatges en un document.

– Elabora documents senzills en grup, amb text i imatges.

– Col·labora en l’elaboració de documents per a un bloc.

– Col·labora en l’elaboració de transparències i presentacions multimè-
dia.

• Seguretat informàtica:

– És conscient de la possibilitat d’obtenir informació per mitjà de
mitjans electrònics.

– Explica el procés de treball amb l’ordinador i indica les eines utilitza-
des.\

– Coneix les contrasenyes com a sistema de protecció.

• Internet:

– Col·lecciona, classifica, ordena i seria diferents tipus d’objectes.

– Navega i fa una cerca a Internet.

– Emmagatzema la informació trobada a la Xarxa.

– Utilitza el cercador Google per localitzar informació específica: web/i-
matges/vídeos.

• Perifèrics:

– Utilitza la impressora.

– Utilitza l’escànner.

– Utilitza la càmera de l’ordinador.

– Insereix i treu un CD/DVD.

• Missatgeria:

– Envia missatges de correu electrònic.

– Rep missatges de correu electrònic.

– Participa en un xat.

– Participa en una videoconferència.

• Imatge i so:

– Enregistra sons.

– Enregistra imatges amb la càmera digital.

– Enregistra imatges i sons amb la càmera de vídeo digital.

– Col·labora amb l’educador en l’edició d’imatge i so.

L’observació de l’infant és només una
part del procés d’avaluació.

Al llarg del procés hem de poder anar avaluant i reajustant:

• per si ens cal reorganitzar la informació que estem fent servir en un projecte,
una recerca o un problema;
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• per veure si es desenvolupa adequadament el treball cooperatiu; i

• per permetre que l’infant introdueixi la seva pròpia avaluació (per què ho
faig?, com ho faig?, què vull fer?...).

En relació amb les propostes d’activitat (què fem?) i la metodologia (com ho
fem?) que fem servir, incloent-hi els recursos (amb què ho fem?), també heu
d’intentar concretar al màxim els indicadors d’avaluació. Així, caldrà revisar,
entre d’altres, els aspectes següents.

També hem d’avaluar tots els elements de la nostra intervenció educativa.

• Són pertinents les activitats proposades per treballar els continguts i objec-
tius seleccionats?

• Permeten resoldre problemes, imaginar, experimentar?

• Formen part de propostes globalitzades de treball o són activitats aïllades?

• Proposen tasques motivadores per als infants?

• Pressuposen reptes assolibles pels infants?, s’ajusten al seu nivell de desen-
volupament?

• Tenen present l’error?

• Són lúdiques?

• Afavoreixen el treball cooperatiu?

• Incorporen el respecte als altres, la valoració de la diversitat i la igualtat de
gènere?

• Les propostes, són variades?

• Hi ha equilibri entre les propostes d’activitat lliure i altres d’un caràcter més
dirigit?

• Afavoreixen l’activitat de l’infant?

• És adequada l’organització de l’espai?

• Els recursos són adequats? Són variats? Promouen la creativitat?

• Deixem temps suficient als infants per fer les coses?

• Es treballa en diferents agrupaments al llarg de la seqüència de l’activitat?

• Es tenen en compte la col·laboració i la implicació de les famílies?

• Col·laboren els infants a decidir sobre el què farem?

• Està previst com documentarem els processos de treball (diari, enregistra-
ments, etc.)?

• Es dóna més importància als processos que als resultats?
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• Es respecten els interessos i el ritme de treball de cada infant?

• Impliquen tasques de comprensió del llenguatge verbal?

• Impliquen tasques d’expressió del llenguatge verbal?

• Impliquen tasques de lectoescriptura?

• Incorporen l’educació audiovisual?

• Globalitzen l’expressió per mitjà de diversos llenguatges?

• Es tenen en compte els continguts i els objectius de totes les àrees curriculars
en el seu disseny?
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