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Pràctica “L’organització dels mitjans en els 

centres” 
Tasca: L’alumnat elaborarà un treball sobre aspectes relacionats amb 

l’organització dels mitjans en els centres. 

 

OBJECTIUS: 

• Conéixer les possibilitats d’organitzar els mitjans i la seva utilització a 

l’àmbit  educatiu.  

• Conéixer i analitzar els diferents aspectes organitzatius que configuren 

l’integració curricular dels  mitjans tecnològics  

 

CONTINGUTS: 

L’organització dels mitjans en els centres  

 

 

FASES DEL TREBALL: 

1. Contesta a les següents preguntes (en un document word). 
 

1. Defineix amb les teves paraules (2-3 línies) les següents estratègies 
organitzatives: departament de recursos, mediateca, aules especialitzades, 
responsable de mitjans del centre. 

 
2. Entra a la web de l’escola Joan Pelegrí 

http://www.joanpelegri.com/escola/tutinf.htm . Ací s’indica com han organitzat 
els mitjans informàtics en les escoles que té aquesta fundació. 

 
Contesta: 
2.1. Quines estratègies organitzatives tenen per a l’utilització de l’ordinador?  
2.2. Disposen d’algun agent de coordinació i dinamització per al treball amb les 

TIC al centre? Quin (en cas afirmatiu)? 
 

 
3. Imagina que ets a un centre educatiu i decidiu el claustre utilitzar les TIC de manera 
generalitzada al centre: 
 
3.1. Quines estratègies organitzatives utilitzarieu?  



Noves Tecnologies aplicades a l’educació  Dpto. Didáctica General y Didácticas Específicas  

2n curs Magisteri  Universidad de Alicante 

 

 2

 
3.2. Indica exemples d’activitats que farieu en cadascuna de les estratègies triades. 
 
3.3. Destaca algunes recomanacions que consideraries importants per a la 

incorporació i gestió dels mitjans en la teva escola.  
 
 

CRITERIS D'AVALUACIÓ: 

La pràctica s’avaluarà llegint el que cada alumne/s escriga en el seu document word. 
Caldrà pujar la pràctica a Campus virtual fins dos dies després de la sessió pràctica. 

Es valorarà en la mesura en que contemple o no els següents aspectes: 

- L’entrada contindrà almenys tot el sol·licitat en el punt anterior. 
- Correcció en l'expressió i en l’ortografia. 
- Interès dels continguts exposats.  
- Capacitat reflexiva mostrada. 


