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1. Introducció

SI VOLEM QUE LES TIC 
S’ARTICULEN (INTEGREN) EN 
L’ESCOLA… Com a mestres hem de 
“saber fer” però també
pensar “per què” (justificació) i “com”
(metodologia i didàctica) 
tenir “il·lusió” (actitud) 
Trobar “recolzament” (recursos i ajuda)



2. D’allò presencial a allò virtual 

Models docents en funció del grau de 
presencialitat:
– Ensenyament presencial.
– Blended learning= ensenyament

semipresencial –part presencial i part a 
través de la Xarxa (en línea)—.

– E-learning o en línea= ensenyament a 
través de la Xarxa.



2.1. Integració curricular dels mitjans: l’ús
d’Internet a l’aula

No tots els recursos s’usen de la 
mateixa manera ni influeixen de la 
mateixa manera en l’ensenyament:
– La utilització d’Internet en activitats

“tradicionals” apenes millora les pràctiques
habituals. El que hem de fer és pensar en 
e-activitats des d’una visió constructivista i 
social.

P.e. webquests i caceres del tresor.



2.2. Models semipresencials i a distància que 
utilitzen la xarxa

Aquestos models exigeixen utilitzar
mitjans i eines electròniques. 

El que cal decidir és quins i quines, quan i 
per a què

i açò ho decidirem en primer lloc segons
criteris pedagògics 

I en segon lloc segons criteris tècnics o 
estètics.



3. Estratègies metodològiques: de la 
individualització a la col·laboració

Les estrategies fan referència als
procediments i a les tècniques d’acció
que s’utilitzen per a ensenyar (al com
ensenyar).



3.1. La individualització en l’ensenyament amb
TIC

Procés de comunicació 1-1 (e-a).
També s’anomena personalització (adaptació).

------------
Eines: correu electrònic, ICQ.

Activitats: treballs autònoms (p.e. navegació per
Internet).  



3.2. Ensenyament massiu

Mètode expositiu.
--------

Eines: síncrones (videoconferència, 
xat), asíncrones (conferència gravada i 
publicada a Internet, fòrums).
Activitats: debats virtuals



3.3. Metodologies col·laboratives amb l’ús de les 
xarxes

Situació social, amb interacció, compartir 
resolució de tasques.

--------
Eines: d’ús comú (correu, web, fòrum) o 
eines específiques (groupware estructurat)..
Tipus de col·laboració: formal (planificada, 
guiada), informal (lliure, espontània) i no 
formal (p.e. , blogs, P2P)



4. L’evaluació en teleensenyament
4.1. Avaluació de l’alumne

Eines TIC:
Registres automatitzats de participació
que arrepleguen les plataformes.
Portfolio en línea.
Qüestionaris electrònics.
Activitats col·laboratives.
Entrega de treballs, etc.



4.2. Avaluació del procés

Cal avaluar:
Procés: Coherència entre objectius, 
continguts, metodologia i avaluació; 
interactivitat dels continguts, entre els
actors.
Sistema: adequació d’eines, ús senzill, 
accessibilitat, problemes tècnics.
Grau de satisfacció de l’alumne



4.3. Avaluació del professorat

Dimensions més significatives:
Diferenciació entre el rol docent i rol 
tutor.
Nombre d’alumnes a tutoritzar.



4.4. Avaluació del medi

Cal fer una anàlisi inicial i final de:
Aspectes tècnic-estètics
Característiques tecnològiques
Aspectes físics i ergonòmics
Organització de la informació
Receptors
Interactivitat
Adaptabilitat
Aspectes ètics
Costos
Continguts (Internet- objectes d’aprenentatge; no 
tant elaborar sinó buscar, seleccionar i adaptar)



Reflexió final:
NO ES TRACTA EN SUBSTITUIR EL MEDI 

DE TRANSMISSIÓ DE CONEIXEMENTS I 
ENSENYAMENT SINÓ QUE HA DE SER 
UN FACTOR QUE TRANSFORME LA 
PRÒPIA CONCEPCIÓ DE L’EDUCACIÓ
TRADICIONAL


