
Fitxes de pràctiques 

1.9 Pràctica 9: Les tecnologies 
de la informació i la comunicació (TIC) 
en l'entorn escolar 

1.9.1 Introducció 

Les conseqüències educatives de] desenvolupament de les tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC) i de ]a utilització d ~aquestes als centres 
escolars és objecte d~un intens debat per la influència que tenen en e] 
desenvolupament infantil. En r etapa de 3 a 6 anys~ els aspectes emocionals i 
de relació amb els iguals són fonamentals per a l'evolució dels xiquets i 
xiquetes; per aquest motiu rús de les TIC ha de fer-nos reflexionar sobre les 
interaccions socials que es generen o s~ esbiaixen, a més d~ analitzar la capacitat 
d'utilització d~aquestes, de forma creativa i responsable. 

En rentorn escolar~ les TIC es poden usar simplement per a transmetre 
informació totalment elaborada i fomentar una resposta passiva o repetitiva de 
part de l'alumnat o, per contra, la utilització de les TIC pot conve11ir-se en un 
instrument significatiu en el procés d~ aprenentatge infantil. 

La presència i e] impacte de les TIC és una realitat en la vida social i per 
aquest motiu també les trobem en l'àmbit educatiu. Una anàlisi rigorosa del 
seu ús serà fonamental per a fomentar un desenvolupament social i cognitiu 
adequat en els xiquets i xiquetes. 

1.9.2 Objectius 

1) Reflexionar sobre e] paper de les tecnologies de ]a informació i la 
comunicació (TIC) en entorns educatius. 

2) Conèixer l'ús de ]es TIC i la importància que tenen en el 
desenvolupament infantil. 

3) Analitzar els beneficis de rús dels videojocs i els ordinadors en els 
xiquets i xiquetes. 

4) Adoptar una actitud crítica quant l'ús i el mal ús de les noves 
tecnologies a ]es escoles. 

1.9.3 Procediment 

Primera part: Treball tutoritzat 

1. Es visualitzarà e] curt «Tecnologia i metodologia» i es comentaran els 
aspectes més significatius de l'ús i ]a re11evància de les TIC a ]'escola. 

2. Es visionarà e] vídeo de Redes «No me molestes, mama, estoy 
aprendiendo» 

( <http:/ /www .rtve.es/te]evision/20 1 O 1205/no-molestes-mama-estoy
aprendiendo/381 903.shtml>), en el qua] s~ana]itza l'entrevista amb 
Marc Prensky, especialista i innovador dels sistemes educatius a 
través de les tecnologies de ]a informació i ]a comunicació. 
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3. Es deixarà un temps per a reflexionar i contestar individualment les 
preguntes plantejades en el qüestionari de la pràctica. 

4. Es posaran en comú les respostes i reflexions per parelles i 
s'assenyalaran els aspectes convergents i divergents de les respostes. 

5. Finalment~ es debatran totes les preguntes en gran grup. Els alumnes 
hauran de prendre nota de totes les intervencions i aportacions fetes a 
classe. 

Segona part: Treball autònom 

1. Es proporcionarà a un grup de 5 mestres, de xiquets i xiquetes 
d'infantil i primària~ renquesta «Actituds sobre l'ús dels videojocs i 
les TJC en la infància» (Annex 7.5.a) procurant que siguen dels nivells 
d'infantil de 3~ 4 i 5 anys i 1 r i 2n de primària. Si no és possible 
aquesta proposta podran repetir-se els nivells (Exemple: 2 mestres 
d'infantil de 4 anys~ etc.). 

2. Redacció a ordinador de les qüestions plantejades a classe~ tant 
individualment com en parelles i gran grup. 

3. s~elaborarà per ordinador rinforme de la pràctica segons resquema 
següent: 

(LlC). 

a. ]ntroducció: objectius i estructura de ]a pràctica, assenyalar 
r assistència o no 

b. Qüestionari de ]a pràctica 

c. Aportacions extretes de r anàlisi en parelles 

d. Aportacions proposades en gran grup 

e. Anàlisi de les enquestes fetes als mestres 

f. Valoració personal de la pràctica 

g. Bibliografia 

1.9.4 Normes de treball 

S'ha d'utilitzar un 11enguatge per a la igualtat en la comunicació 

L'autoria de les fonts consultades s'ham·à de citar a peu de pàgina, en 
la bibliografia o en totes dues. 

S 'haurà d'evitar ]a intertextualitat. 

El treba11 escrit tindrà r extensió que cada alumne considere oportuna 
(lletra Arial, cos 12, justificat (alinear el text en els marges dret i esquerre), 1,5 
interlineat de paràgraf i 2,5 per als marges). 

lnclourà: 

Portada 

Número i nom de la pràctica 
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Grup de pràctiques al qual pertanyen 

Grau 

Curs acadèmic o quadrimestre (201 0-201 1) 

Informe de la pràctica 

1.9.5 Activitat alternativa 

Els alumnes elaboraran rinforme de la pràctica: 

a. Introducció 

b. Qüestionari de I~ annex 

c. Aportacions extretes de l'anàlisi en parelles 

d. Aportacions proposades en gran grup 

e. Anàlisi de les enquestes fetes als mestres 

f. Valoració personal de la pràctica 

g. Bibliografia 

A més, hauran de llegir, resumir i comentar els treballs següents: 

• RoMANO, V. (2001 ). Pros y contras de la e-educación. Revist as de 
Educación, número extraordinari, 21 1 -21 6. 

• DE MJGUEL~ C. (2004). Educamadrid. El ordenador en las aulas de 
educación infan61. Experiencia de la Escuela Infantil Zaleo. DE MJGUEL, 

C. (Com·d.) Las tecnologías de la iJ?formación y la comunicación en 
Educación h?fantil y primer ciclo de Educación ?rimaria (pàg. 97-
1 08). Extret el 29 de març 201 1 des de: 

<http://www.educacionenvalores.org/IMG/pdf/1 4 74.pdf>. 

Qüestionari 

Respon a les qüestions següents després de veure el vídeo: 

1. Segons Marc Prensky, quines capacitats i competències es potencien a 
través dels videojocs? 

2. Quins avantatges tenen les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC) per a rensenyament a les escoles? 

3. Quines competències es poden potenciar a través de les TIC a l'aula? 

4. Consideres que els xiquets i xiquetes s'han de formar des de l'escola 
en els riscos de l'ús de les noves tecnologies? Justifica la resposta. 

5. Segons el teu criteri quins temes s~haurien d~ensenyar als escolars 
sobre els riscos de l'ús de les TIC? Posa'n tres exemples. 

6. Què opines respecte de la frase «el professor del segle XJ{J ha de 
preparar els estudiants per a un futur incert»? Quin paper consideres 
que tenen les TIC per a aconseguir aquest objectiu? 
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7. Resumeix els beneficis que tenen les TJC per al desenvolupament del 
xiquet o xiqueta. 

8. La «bretxa digital» és la desigualtat d'accés i ús de les tecnologies que 
hi ha entre persones amb diferent nivell socioeconòmic. Quin paper 
consideres que té raprenentatge i ús de les TJC als centres escolars per 
a ]a disminució d'aquest fenomen? Justifica la resposta. 
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