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Pràctica “integració escolar de les TIC”. 
Tasca: L’alumnat elaborarà un treball sobre aspectes relacionats amb 

l’articulació de les TIC en l’educació. 

OBJECTIUS: 

• Conéixer les possibilitats d’utilització de les Noves Tecnologies en l’àmbit  

educatiu.  

• Conéixer i analitzar els diferents paradigmes d’integració curricular dels  

mitjans tecnològics i les estrategies que implica cadascun d’ells. 

CONTINGUTS: 

• La integració escolar de les NNTT. 
 

FASES DEL TREBALL: 

1. Lleig aquest fragment. Serà la base del treball que vas a fer: 
“Les NNTT aporten a les qüestions relacionades amb l’ensenyament suficient nombre de 
possibilitats i de tal grau de significació que obliguen a buscar nous camins didàctics 
acord amb les noves possibilitats, però també obliga a una reflexió prèvia sobre la seva 
oportunitat i pertinència. D’aqueixa reflexió ens ocuparem [ara]” (pàg 22 del manual de 
l’assignatura).  
 
 
2. Contesta a les següents preguntes (en un document word). 
 

1. Navega per les webs d’alguns centres educatius de primària de la nostra 
Comunitat  i indica: 
• El nom del centre i l’adreça de la web.  
• Fes un breu comentari de cada web (quina utilitat li donen, si algun apartat 

t’ha agradat molt, si veus alguna cosa que no t’ha agradat, etc.). 
• Indica l’adreça electrònica directa d’algun apartat de les webs visitades on hi 

haja: 
o Treballs fets per l’alumnat utilitzant les TIC. 
o Activitats basades en TIC per a que les facça l’alumnat. 

 
  
NOTA: Per a buscar les webs entra en 
http://www.edu.gva.es/ocd/areacd/val/guiadecentros.asp   
Fes la recerca i quan aparega la relació de centres, clica en el codi i apareixerà la 

pàgina d’un centre. Si veus el símbol  significa que té web. Fes clic ací. 
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2. Entra en la web d’un centre públic de primària/infantil públic i analitza la web: 

 
2.1. Descriu el contingut de la web respecte a: 

 
 Informació. Sobre què informen en la web? (aspectes administratius i 

curriculars). 
 

 Comunicació. Quins recursos comunicatius apareixen?  (e-mail, foro, etc.) 
 

 Aprenentatge. Quins continguts apareixen a partir dels quals poden aprendre 
mestres, pares i alumnes?  

 
2.2. Explica com creus que utilitzen les TIC en el centre per articular-les o 

integrar-les en la “vida diària” del centre. 
 
 
NOTA: Si no trobes en principi cap web pots entrar en la del C.P. Azorín d’Alacant 
http://www.cpazorin.com/ 
 

 
3. Imagina que ets a un centre educatiu i decidiu el claustre utilitzar les TIC de manera 
generalitzada al centre: 
 

3.1. En quins camps o àmbits generals podreu utilitzar-les? 
 

3.2. Indica exemples per a cadascun dels usos que es poden fer de les TIC  (per 
exemple, en administració/sistema d’informació: web del centre sobre el procés 
de matriculació) 

 
3.3. Pensa que ets un dels mestres que vol utilitzar les TIC a la teva aula. Quins 
aspectes caldrà considerar de les TIC en els procesos d’ensenyament-
aprenentatge? (contesta de la manera més concreta; com si estigueres 
planificant per a la teva aula) 

 
 

CRITERIS D'AVALUACIÓ: 

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

- Correcció en l'expressió i en l’ortografia. 
- Interès dels continguts exposats.  
- Capacitat reflexiva mostrada. 


