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4. Algunes decissions didàctiques (I)

“El veritable valor d’un programa 
educatiu depén del professor”.
La millor opció és: la integració o 
articulació del treball amb l’ordinador a 
través de les unitats didàctiques (allò 
que és més concret a l’aula).



4. Algunes decissions didàctiques (II)

I com ho integrem?
1. Partir de la situació didàctica en la qual estem.
2. Definir els objectius i continguts que pretenem.
3. Seleccionar i avaluar el software més adequat.
4. Utilitzar del software elegit els escenaris o 

apartats que precisem.
5. Realitzar activitas prèvies a l’ús de l’ordinador 

(introducció), activitats amb l’ordinador (de 
construcció, reforç i ampliació) i activitats 
posteriors a l’ús de l’ordinador (per a afiançar, 
reflexionar, concluir).



4.1.Organitzatives, metodològiques i formatives (I)

En cas de que l’ordinador estiga a l’aula:
El treball amb l’ordinador cal fer-se en grups 
reduits (si el nombre és gran, la resta farà
d’altres tasques: lectura, manualitats…).
Situar els ordinadors de tal manera que:
– El professor veja a tot l’alumnat.
– El professor veja les pantalles –i l’alumne sols 

veja la seva—.
– Els endolls i cables no tinguen perill.

Col.locar el ratolí i teclat a l’abast dels 
alumnes que utilitzen alhora l’ordinador.



4.1. Organitzatives, metodològiques i formatives (II)

En cas de que hi haja aula d’informàtica:
Distribució en U.
Atenció a endolls i cables.
Utilitzar banquets giratoris per als alumnes.



4.1. Organitzatives, metodològiques i formatives

1. Potenciar el treball en equip. “Encara que 
treballen junts, tenen responsabilitats 
individuals”.

2. Establir procediments per a compartir el temps 
d’ús del teclat i ratolí.

3. Presentar la sessió abans de començar a 
treballar amb l’ordinador (la pantalla distrau).

4. Tenir programades activitats d’ampliació per si 
algun alumne acaba abans.

5. Fomentar la creativitat.
6. “Allò important és utilitzar l’ordinador com un 

recurs més a disposició del professor i dels 
alumnes, com a qualsevol altre recurs existent a 
l’aula”.



4.1. Organitzatives, metodològiques i formatives

1. El professor ha de familiaritzar-se amb el 
software i revisar-lo; també les activitats que van 
a fer els alumnes.

2. El professor ha d’acostumar-se a estar informat 
de les novetats en hardware i software.

3. Tenir organitzada la informació (fitxes d’avaluació
de software; bibliografia temàtica, directoris 
d’enllaços, registre de problemes i solucions 
tecnològics, etc.)

4. IMPORTANT: un lloc al centre (biblioteca del 
centre, sala de professors) i una organització
(col·laboració entre companys).



4.2. Selecció i avaluació de software

1. És necessari seleccionar i avaluar el 
software a utilitzar per tal d’integrar-lo o 
articular-lo correctament en les unitats 
didàctiques.

2. Hi ha diversos instruments d’avaluació.
3. Un d’ells és la proposta a la pàg. 164. 



4.2.1. Els continguts

1. Un apartat en la avaluació del software és 
el contingut del programa. 

2. Programes amb igual interfície i diferents 
continguts.

3. Programes amb molts de continguts (cal 
seleccionar-los).

4. Existència de continguts segons el nivell 
educatiu/edat/dificultat (cal AJUSTAR-lo al 
xiquet).

5. Enfocament lúdic/pràctic/teòric.



Per a saber més…

Marqués, P.: 
MULTIMEDIA EDUCATIVO: CLASIFICACIÓN, 
FUNCIONES, VENTAJAS E INCONVENIENTES, 
http://dewey.uab.es/pmarques/funcion.htm

EVALUACIÓN DE TRANSPARENCIAS Y DIAPOSITIVAS 
INFORMATIZADAS
http://dewey.uab.es/pmarques/diapoeva.htm

LA EVALUACIÓN DE LOS VÍDEOS DIDÁCTICOS
http://dewey.uab.es/pmarques/videoav2.htm


