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Resum 

 

En aquest treball analitzo de quina manera l‟ús de les Tecnologies de 

l‟Aprenentatge i Coneixement (TAC) poden afavorir l‟alumnat en els 

seus processos cognitius a l‟hora d‟aprendre, és a dir, com les TAC els 

ajuden a fer evolucionar les seves idees inicials sobre diferents 

aspectes del nostre entorn. Per facilitar-lo, cal ensenyar a l‟alumnat a  

utilitzar de manera adient aquests recursos els quals els permeti ser 

més competents davant de situacions properes cercant solucions a 

problemes, plantejant preguntes, cercant evidències, interpretant 

dades, traient conclusions i comunicant-les.  

A les escoles, tot i no estar generalitzats, es disposen de recursos 

tecnològics adients per a poder fer aquest tipus de feina: ordinadors 

amb connexió a Internet, pissarres digitals, càmeres fotogràfiques i 

de vídeo, lupes binoculars amb càmeres, sensors... Cal, però, 

Educar es lo mismo que poner un motor a una barca... 

hay que medir, pesar, equilibrar... y poner todo en marcha. 

Pero para eso uno tiene que llevar en el alma 
un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta 

y un kilo y medio de paciencia concentrada. 

Pero es consolador soñar mientras uno trabaja, 

que ese barco, ese niño, irá muy lejos por el agua. 
Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras 

hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. 

 Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, 

en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada. 

 
Gabriel Celaya, poeta 
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reflexionar sobre com els utilitzem a l‟escola per a què formin part 

integrada de l‟ensenyament de les ciències. 

Paral·lelament, he comprovat que el grau de voluntat per formar-se, 

els coneixements ja assolits i la implicació del professorat en l‟ús 

d‟aquests recursos tècnics és prou gran. Són conscients que ens 

poden ajudar en la nostra tasca docent, però es troben amb 

dificultats afegides diverses que no faciliten aquesta integració. 

Cal ser conscients que disposar de més o menys materials i utilitzar 

tecnologies no és, per sí mateix, un factor determinant en la 

innovació i l‟actualització didàctica. En canvi, sí que ho són les idees 

creatives que, individualment i col·lectivament, podem construir 

sobre: les maneres de mirar els fenòmens a partir d‟idees, les 

preguntes que ajudem a formular, les estratègies que afavoreixen 

l‟autoregulació, l‟estimulació de l‟interès, les eines que utilitzem per a 

facilitar la comunicació, les accions que permeten visualitzar 

l‟assoliment de competències, l‟autonomia de l‟alumnat en la 

utilització d‟espais i materials... en definitiva, fomentar un treball de 

ciència amb el suport de les TAC on el pensar, l‟experimentar i el 

parlar formin part del procés d‟aprenentatge on alumnat i docents 

puguin treballar relaxats i feliços. 

Jesús Chivite 

juny-2010 

 

Les paraules o frases que apareixen en vermell són vincles dins del 

propi document (referències creuades o hipervincles). 

Les paraules o frases en blau indiquen que hi ha un enllaç que es 

dirigeix a una adreça d‟Internet. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

 

1.1 Raons per a plantejar la recerca 

 

A les escoles de primària s‟està generalitzant el disposar de recursos 

tecnològics adients per treballar ciències, tot i que cal seguir amb les 

dotacions i actualitzacions. Es disposa bàsicament d‟ordinadors amb 

connexió a Internet i sistemes de projecció que van en augment per 

una banda, i per altra, en pocs centres encara, de lupes binoculars 

amb possibilitat de connectar una càmera de captura d‟imatge i 

sensors per a capturar dades (aquests  últims són materials de la 

dotació - 2005-2008 - del Departament d‟Educació de l‟aula de 

ciències amb suport TIC).  

En aquesta recerca s‟ha fet un treball, a peu d‟escola, treballant dins 

l‟aula amb alumnes de diferent nivell, per tal d‟esbrinar com poden 

utilitzar aquests recursos perquè que formin part integrada de 

l‟ensenyament de les ciències,  i com es poden veure afavorits per 

aquesta integració de les TAC fent ús d‟elles en situacions reals i 

quotidianes amb exemples afavoridors del pensament i de l‟acció. 

La raó principal és la d‟oferir idees,  estratègies i propostes 

metodològiques que millorin la incorporació, de forma natural a les 

nostres classes, de tota aquesta tecnologia. 

Cal diferenciar clarament entre el que són activitats TIC1, que ens 

serveixen per conèixer les màquines i els programes, del què són 

activitats TAC2, que ajuden l‟alumnat a representar, fer evolucionar 

                                         

 

1 Tecnologies de la Informació i la Comunicació 

2 Tecnologies de l‟Aprenentatge i el Coneixement 
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les seves idees i integrar-les com a nous coneixements. És a partir 

d‟aquestes TAC que anirem assolint les TIC d‟una forma implícita. 

S‟ha treballat amb la perspectiva de què els i les alumnes puguin 

pensar, experimentar (o fer) i parlar (o comunicar) de ciències d‟una 

forma habitual per a aprendre i aconseguir el màxim d‟autonomia i 

d‟esperit crític. 

Es tracta d‟orientar l‟alumnat per tal que sigui capaç d‟identificar 

fenòmens i  situacions properes - per tenir un coneixement més clar 

dels processos que els envolten - que els ajudin a prendre decisions 

productives i compromeses amb la realitat social en la qual viuen. “La 

educación científica debe promover la toma de conciencia del vínculo 

entre la ciencia y los problemas sociales, de la relación entre las 

decisiones individuales cotidianas y sus consecuencias en la vida 

colectiva”. (Pujol, 2003). 

Una altra raó de pes és analitzar el grau de formació i implicació del 

professorat en l‟ús d‟aquestes tecnologies en l‟ensenyament de les 

ciències i de quina manera les poden integrar en el procés 

d‟aprenentatge. Els mestres han de ser els acompanyants de 

l‟alumnat en l‟evolució de les seves idees, fent de mediadors entre 

elles, la situació d‟aprenentatge, el material, l‟espai i les idees de la 

ciència. En ciències, com en qualsevol altra àrea, la intervenció 

didàctica del professorat ha de buscar l‟equilibri entre tres accions: el 

pensar, el fer i el comunicar (Carbó, Pigrau i Tarin, 2008). 

Hem treballat, doncs, des d‟aquesta perspectiva per a què l‟alumnat 

incorpori aquesta dinàmica com una forma habitual d‟aprendre i 

aconseguir el màxim d‟autonomia i d‟esperit crític. Cal tenir en 

compte que, en la construcció d‟un nou aprenentatge, la interacció 

entre les persones és un factor decisiu. 

Sóc partidari de poder comptar amb la presència de nous recursos i 

programaris TIC adaptats al nostre alumnat: és una millora 

necessària i imprescindible per a les nostres escoles però de l‟ús que 

se‟n faci dependrà l‟eficàcia d‟aquests recursos.  

Cal reflexionar sobre el veritable ús que es fa de les TAC a l‟escola i si 

aquestes són afavoridores del cicle d‟aprenentatge.  
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“Hoy en día se entiende que aprender es un proceso progresivo 

de modelado de fenómenos, y que enseñar es el conjunto de 

acciones promovidas por el profesorado con la finalidad de 

ayudar a los escolares a modelar. 

En el ciclo de aprendizaje, partiendo de situaciones concretas y 

simples, se inicia un proceso de construcción de modelos en 

base a situaciones cada vez más abstractas y complejas, para 

terminar aplicando los modelos elaborados a situaciones 

concretas y complejas”. (Pujol, 2003: 233-234) 

En la formulació actual (Sanmartí, 2002) el cicle d‟aprenentatge 

(mireu figura 1) consta de quatre fases: una primera (exploració) 

en la què es fan explicitar les idees dels i les  alumnes sobre el tema, 

per després començar a fer preguntes, crear-hi dubtes i apuntar 

alternatives.Una segona fase (introducció), durant la qual 

s‟introdueixen les noves idees i altres punts de vista a partir de casos 

concrets especialment clars.A la tercera fase (estructuració) 

s‟expliciten, sintetitzen i organitzen els aprenentatges que s‟han fet. I 

a la darrera (aplicació) es tracta d‟anar utilitzant el que s‟ha après 

en diferents contextos cada vegada més allunyats dels originals. 

“Treballar les idees dels alumnes –o, el que és equivalent, la 

seva visió del món– seguint cicles d’aprenentatge que recullin 

aquests principis porta a unes classes de ciències força 

diferents de les habituals. Són diferents perquè penetrar junts 

en nous territoris de coneixement i d’acció esdevé una tasca tan 

apassionant per a l’alumnat com per al professorat” (Aliberas, 

2008). 

Les quatre etapes d‟aquest cicle d‟aprenentatge s‟han tingut en 

compte a l‟hora d‟elaborar les unitats didàctiques que hem treballat a 

les diferents escoles integrant les TIC en la tasca científica per a 

convertint-les en TAC i poder aprofitar tot el potencial educatiu que 

ofereixen. 

En aquestes activitats cal valorar la importància de la participació i la 

interacció amb els companys/-es i els i les docents en el procés de la 

formació de models per a interpretar fenòmens, incorporar 

coneixements nous, relacionar-los amb els anteriors i aplicar-los a 

noves situacions. 
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Com diu R. Mª Pujol “el papel del profesorado en este tipo de 

actividades es clave tanto para provocar o resaltar cuestiones 

significativas, como para comparar lo expresado por los 

escolares o para remarcar algunas propuestas. 

Es necesario un proceso de síntesis que permita reconocer los 

nuevos modelos que se han elaborado y que posibilite 

comunicarlos a los demás de forma coherentemente 

esquematizados y estructurados. Es por ello que en la 

organización de las actividades de enseñanza y aprendizaje no 

pueden obviarse aquellas que ayudan a estructurar y formalizar 

aprendizajes realizados y que van a facilitar la interpretación de 

fenómenos parecidos en contextos distintos”. (Pujol, 2003: 

235) 

Figura 1.  Cicle d’aprenentatge. Adaptació de Neus Sanmartí i Rosa Mª Pujol. UAB 
 

La intenció del treball de recerca que he desenvolupat ha estat 

analitzar com pot influir la utilització de les TAC en l‟ensenyament de 

les ciències en els quatre centres de primària d‟un mateix barri i, 

d‟aquesta manera, poder generalitzar i fer extrapolable (salvant 
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sempre diferents variables que poden influir) la situació actual dels 

centres educatius de Catalunya considerant tres eixos d‟estudi: 

alumnes, mestres i centres. 

 Si estudiem l‟alumnat, cal tenir present la diferència que hi 

ha entre l‟ús o no de les TAC en els seus treballs considerant 

sempre altres variables com la diversitat, ser nouvingut, la 

llengua, la gestió de la classe, les ràtios, etc. 

 Si ens fixem en el professorat, cal veure l‟ús que fan o no de 

les TAC en les preparacions de les classes i amb els seus 

alumnes, i derivat d‟això, considerar altres factors influents 

com el grau de formació tecnològica de què disposen en 

ciències, els propis interessos per a treballar amb les TAC, 

les problemàtiques generades per factors com l‟excés 

d‟alumnat, les infraestructures, l‟organització de l‟aula, etc. 

 A nivell d‟escola, cal analitzar diferents aspectes com poden 

ser: el projecte educatiu de centre (quin grau d‟integració 

tenen les tecnologies), els equipaments de què disposen, la 

existència o no d‟aula de ciències, les perspectives de futur 

per a aconseguir més materials TAC i/o més formació per 

l‟escola, l‟organització i la distribució dels recursos materials 

i humans, el suport d‟institucions, la participació en 

convocatòries diverses i l‟ajut i col·laboració de l‟AMPA. 

A l‟hora de plantejar les estratègies i propostes didàctiques centraré 

l‟estudi bàsicament en l‟ús d‟unes TAC en concret perquè són les 

específiques de l‟aula de ciències i poden ser adients a l‟etapa: 

 La lupa binocular amb connexió de la càmera d‟alta resolució 

Moticam. 

 La càmera d‟alta resolució Moticam de forma independent. 

 Els sensors connectats o no a l‟ordinador per a descarregar 

dades. 

 La càmera fotogràfica digital. 

 Els blocs de la classe de ciències, com un recull en format 

diari de les activitats desenvolupades a la classe, on es fa el 

seguiment de les feines i un mitjà de comunicació de la 
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comunitat educativa (alumnes, mestres, pares, altres 

centres...). 

He recollit, mitjançant un formulari telemàtic, dades referents a l‟ús 

de les TAC en l‟ensenyament de les ciències en diferents centres del 

territori català. Això donarà una visió més general de com es fan 

servir aquestes tecnologies. 

Amb tot això, al final del procés d‟investigació, es pretén donar als 

docents unes bases orientadores justificades i experimentades a les 

escoles de primària a més de recursos ja preparats per utilitzar a la 

classe o de fàcil adaptació, que els serveixi d‟ajut i suport en la seva 

tasca educadora. 

 

1.2 Antecedents i estat actual de la qüestió 

 

Als diferents recursos bibliogràfics podem trobar antecedents sobre 

els avantatges i els inconvenients d‟utilitzar els ordinadors a les 

aules. La incorporació dels ordinadors als nostres centres és major 

dia a dia i les noves orientacions en els currículums ho tenen en 

compte i  es considera com una estratègia adient per a l‟adquisició de 

competències per part dels estudiants. Es tracta d‟una competència 

transversal i, per tant, s‟aborda des de cadascuna de les matèries 

curriculars i el desenvolupament realitzat en una àrea es transfereix  

a les altres. 

Amb aquest estudi de camp en els diferents cicles de l‟educació 

primària es pretén veure de quines maneres es pot treballar amb les 

TAC segons el grau d‟evolució del pensament de l‟alumnat. 

Des del curs 2005-2006 fins el 2007-2008, el Departament 

d‟Educació va fer un forta aposta per l‟ensenyament de les ciències 

amb suport TAC a infantil i primària i va començar a dotar a diferents 

centres del territori d‟Aules de Ciències com un entorn d‟aprenentatge 

adreçat a facilitar l‟actualització científica i didàctica de les ciències. 

La dotació comprèn diversos recursos materials, per a utilitzar a dins 

i fora de l‟aula, tant  els d‟ús quotidià com els específics de laboratori 

i eines TIC. Són 390 escoles les que ja disposen d‟aquesta dotació.  
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Actualment, ja anem per la segona edició del catàleg d'equipaments 

TIC i Audiovisuals que posa a l'abast de les escoles un conjunt de 

recursos tecnològics per a donar suport a la dimensió tecnològica del 

projecte educatiu dels centres, la qual es concreta en el pla TAC de 

centre. El catàleg és un dels instruments que el Departament 

d'Educació posa a l‟abast dels centres educatius per tal de fer efectiu 

el principi d'autonomia (Departament d‟Educació, 2010). 

En aquest catàleg mencionat estan inclosos tant els recursos 

tecnològics generals, com ordinadors, PDI3, projectors, portàtils, etc., 

com específics de les ciències, com lupes binoculars, sensors, etc. 

Tant de bo que poguéssim aconseguir per aquesta via una gran 

difusió d‟aquestes TAC adients per a treballar a les classes de ciències 

d‟infantil i primària. 

Durant aquests últims anys, s‟han realitzat esforços considerables des 

del Cesire CDEC4 i els plans de formació de zona dels diferents 

territoris per tal d‟ajudar a difondre aquesta manera de treballar la 

ciència amb recursos TAC. També s‟han fet seminaris amb sessions 

d‟acompanyament a les escoles dotades per continuar donant suport. 

Avui únicament hi ha continuïtat mitjançant grups i seminaris de 

mestres que s‟organitzen voluntàriament per continuar amb la tasca 

formativa i d‟intercanvi d‟experiències. 

Com ja he comentat, el Cesire CDEC ha estat el dinamitzador 

d‟aquest projecte de les Aules de Ciències i l‟encarregat de difondre el 

bon ús dels materials de la dotació abans esmentada. 

Recordem que el currículum actual d‟aplicació al territori català 

considera que, a l‟educació primària, les nenes i els nens estan 

habitualment interessats per molts fets que succeeixen al seu entorn i 

la metodologia per ajudar-los en l‟aprenentatge dels continguts de 

l‟àrea de Coneixement del medi natural, social i cultural hauria de 

partir de l‟anàlisi d‟aquests tipus de situacions que els motiven, per 

                                         

 

3 Pissarra Digital Interactiva 

4 Centre específics de suport a la innovació i recerca educativa (Cesire) del Centre 

de Documentació i Experimentació en Ciències (CDEC) 

http://www.xtec.cat/cdec
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tal d‟estimular-los inicialment a plantejar-se preguntes rellevants i a 

expressar els seus punts de vista. 

Les TAC esdevenen un instrument decisiu en l‟ensenyament i 

l‟aprenentatge de les ciències, des de l‟observació inicial fins a la 

realització i valoració final. A partir de visualitzadors i sensors es 

poden observar i mesurar fenòmens reals, transferint les dades a 

l‟ordinador per a analitzar-ho sense haver de fer càlculs 

mecànicament. Amb la modelització de fenòmens i els simuladors, a 

partir de la interacció amb els objectes, es poden fer proves virtuals. 

A Internet es troben recursos no únicament d‟informació sinó també  

programes d‟última generació (web 2.0) que faciliten les tasques a 

l‟escola com poden ser els blocs, wiquis, mapes virtuals, bases de 

dades, magatzems d‟imatges, so i vídeo, simuladors, mapes de 

conceptes, etc. que poden ajudar a desenvolupar projectes amb 

l‟alumnat. 

Es treballaran estratègies per a la localització de la informació, 

l‟obtenció i tractament de les dades i les habilitats d‟anàlisi i de 

comunicació: col·laborativa, de presentació i publicació dels resultats 

(Departament d‟Educació. Currículum educació primària, 2007). 

 

1.3 Relació del treball amb d’altres  

 

 

Aquest treball pot ser complementari del què ja van fer altres 

col·legues en llicències anteriors. La memòria que ara presento 

treballa aspectes plantejats en les llicències citades però centrant 

l‟atenció en la influència que poden tenir les TAC en el procés 

d‟ensenyament-aprenentatge aplicat a les ciències.  Els que més 

s‟ajusten a la línia de treball que em plantejo, tant en la línia de 

treball científic com d‟ús de les TAC, són: 

 Llicència de J. Guitart Mas (2004-05). Ús eficaç de les TIC en 

l'ensenyament - aprenentatge de les ciències. Utilitza els recursos 

TIC a secundària, bàsicament simuladors, sensors connectats a 

l‟ordinador, estudi de les seqüències de vídeo i recursos 

interactius, en el procés d‟ensenyament de les ciències a l‟ESO. 
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 Llicència de E. Safont Pitarch (2005-06). La pissarra digital 

interactiva a l’educació infantil i primària: aprendre a aprendre. 

Ens parla dels avantatges que tenen les pissarres digitals en el 

camp educatiu i ens proporciona recursos. 

 Llicència de Núria Alart i Guasch (2006-2007). Les intel·ligències 

Múltiples a l’aula d’acollida per a una escola inclusiva, un centre 

acollidor i unes noves estratègies d’aprenentatge. Aquest treball és 

una recerca sobre l‟aplicació didàctica de la teoria de les 

Intel·ligències Múltiples a les aules d‟acollida a l‟educació 

secundària. Dóna molta importància a l‟ús de recursos TAC, 

sobretot webquests.  

 Llicència col·lectiva de T. Calveres,  A. Castillón, M. Paderm, E. 

Puig. (2008-09) Elaboració de materials educatius per a 

l'ensenyament de les ciències a les etapes d'infantil i primària. Han 

elaborat 8 Unitats didàctiques, dues per cada cicle, per treballar 

les ciències a infantil i primària amb els recursos de l‟aula de 

ciències. 

 Llicència de Neus Garriga Verdaguer (2008-09). Projectes de 

ciències per ajudar a evolucionar les idees científiques dels infants: 

revisió en funció del treball per competències. S‟interessa per 

treballar models de ciència. Un dels que treballa és el d‟ésser viu, 

a infantil i cicle inicial, amb l‟ajut dels materials i instruments TIC 

de l‟Aula de ciències. 

 Llicència de Magda Guiu Masot (2008-09) Com desenvolupar la 

competència científica en relació amb el model Terra a primària. 

Aquest treball intenta mostrar les representacions que expressen 

els alumnes dels diferents cicles de primària sobre algunes idees 

clau del model Terra, com ara els canvis en les roques a causa de 

l‟erosió de l‟aigua, el temps geològic, la formació i l‟erosió de les 

muntanyes. 

Tots aquests treballs complementen la feina que he desenvolupat, tot 

i que el meu es fonamenta sobretot en analitzar com les TAC ajuden 

en els processos d‟ensenyament-aprenentatge i ofereixen estratègies, 

propostes i recursos que ajudin a integrar-les en el treball amb 

l‟alumnat. 
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He trobat que, de totes les llicències realitzades fins ara, no hi ha cap 

adreçada a fer una recerca i estudi de la influència de les TAC en 

l‟ensenyament de les ciències a primària. Amb aquest treball,  

intentaré encetar unes línies d‟investigació per omplir aquest buit. 

 

1.4 Justificació personal de la recerca 

 

Sóc un mestre que, ens els meus orígens (ja fa 27 anys), vaig 

especialitzar-me en ciències i matemàtiques i, posteriorment, en 

educació física. Durant els meus anys a l‟ensenyament, he estat molt  

implicat en l‟ensenyament de les ciències i la introducció de les 

“noves tecnologies” (tal com s‟anomenaven abans). 

Tots aquests anys de treball a l‟escola m‟han servit, entre d‟altres 

coses, per formar-me com a educador, adaptar-me a les diverses 

situacions acadèmiques i institucionals que ens ha tocat viure i a 

conèixer l‟entorn medi ambiental més immediat de l‟escola 

desenvolupant la tasca de mestre d‟educació física. 

Paral·lelament,  des de fa 20 anys, treballo a l‟escola i grups de 

mestres utilitzant les TAC des de diferents vessants: 

 Com a mestre, amb els meus alumnes a l‟escola d‟infantil i 

primària. 

 Com a mestre-alumne, preocupat pel tema i rebent formació: 

cursos presencials i telemàtics, xerrades, conferències, 

congressos... 

 Com a formador de mestres des de l‟àrea TAC del Departament 

d‟Educació, en cursos i assessoraments. 

 Com a coordinador d‟informàtica dels centres on he treballat. 

 Com a coordinador de seminaris de dinamització en TAC (antics 

SATI). 

 Com a formador del Cesire CDEC, des de fa quatre anys, en cursos 

d‟aula de ciències amb suport TIC . 

 Com a col·laborador del CDEC en aspectes tecnocientífics. 
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 Com a elaborador de materials TIC, projectes per a treballar a 

l‟escola (“Els ocells del pati” amb el programari Clic), diversos 

manuals per a mestres (“Utilització de la lupa binocular”, “Ús de la 

càmera Moticam connectada a la lupa binocular i l‟ordinador”, 

“Materials sobre l‟ús de sensors de temperatura, lluminositat i 

so...”), proposta interactiva d‟organització dels materials de l‟aula 

de ciències amb el programari Clic, creació de quaderns virtuals, 

tallers diversos amb recursos audiovisuals, elaboració de pàgines 

web, webquests... 

Penso que la meva relació amb les ciències i les TAC, tant des del 

punt de vista de mestre com de formador, és prou important per tenir 

una visió de l‟ús de les tecnologies a l‟escola i m‟ha servit per iniciar 

una reflexió i un estudi sobre la influència d‟un bon ús de les TAC       

- integrades en el treball diari i en l‟ensenyament de les ciències - en 

l„aprenentatge i l‟assoliment de competències dels nostres alumnes. 
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2 FINALITAT DE LA INVESTIGACIÓ 

 

La finalitat del present treball ha estat poder demostrar la hipòtesi de 

la recerca i treballar sobre els objectius de la mateixa. 

 

2.1. Hipòtesi de la recerca  

 

Es treballarà sobre la següent hipòtesi: les TAC faciliten el procés 

d’ensenyament - aprenentatge de les ciències a primària. 

En aquesta investigació es pretén donar resposta a aquestes 

qüestions: 

 De quina manera el nostre alumnat utilitza les TAC i com 

aquestes els ajuden a pensar i a desenvolupar les seves idees, 

a fer o experimentar i finalment a comunicar els seus 

aprenentatges? 

 Són necessaris uns mitjans tecnològics bàsics a les escoles que 

facilitin l‟ensenyament de les ciències? 

La concepción del uso de tecnologías digitales en la educación no 

se restringe al acceso a artefactos tecnológicos sofisticados para la 

emisión y recepción de informaciones, sino que trata de propiciar 

la expresión del pensamiento por medio de múltiples lenguajes y 

medios, la comunicación multidireccional, la formación de redes 

colaborativas de aprendizaje y de compartición del conocimiento, 

lo que propicia nuevos caminos para el desarrollo del currículo. 

Mª Elizabeth Bianconcini 

V Congreso Educared - Madrid 2009 
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 Quin és el recolzament que poden tenir els mestres per poder 

incorporar les TAC de manera creativa i operativa dins el seu 

treball? 

 Quina relació hi ha entre la proximitat dels mestres als recursos 

i el seguiment del seu treball (grups col·laboratius de centre o 

intercentre, pàgines web, cursos d‟acompanyament...) i la 

integració (definitiva o anecdòtica) d‟aquesta manera de 

treballar? 

 

2.2. Objectius de la recerca 

 

1. Conèixer l‟estat actual de la incorporació de l‟ús de les TIC i les 

TAC entre els docents per a treballar les ciències a primària, tot 

analitzant les seves repercussions a l‟escola a nivell de l‟ús, 

formació, dotacions, suports, metodologia, seguretat, 

infraestructures, etc. 

2. Comprovar com les TAC intervenen en el procés d‟aprenentatge de 

les ciències facilitant l‟evolució de les idees dels alumnes i verificar 

els beneficis que el seu ús aporta en el procés d‟ensenyament-

aprenentatge de les ciències. 

3. Elaborar material didàctic que recolzi als mestres en la 

incorporació de les TAC de manera creativa i operativa dintre de la 

seva tasca d‟educadors a les classes de ciències.  

 

Posteriorment es difondrà i compartirà aquest treball d‟investigació 

entre la comunitat educativa. 

(Per retornar a les conclusions) De quina 

manera el nostre alumnat utilitza les 

TAC i com els ajuden a pensar i 

desenvolupar les seves idees, a fer o 

experimentar i finalment a  comunicar 

els seus aprenentatges? 
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2.3. Marc teòric 

 

En aquest marc teòric, voldria exposar breument les idees bàsiques 

en les quals m‟he basat per a desenvolupar aquest treball de llicència, 

tant des del punt de vista de les TAC integrades en el procés 

ensenyament-aprenentatge, com de la ciència. 

Pel què fa a la integració de les TAC a primària, analitzaré les 

informacions obtingudes a congressos, jornades, xerrades, cursos i 

visites a les quals he assistit (Annex 2. Treball associat a la llicència) 

Mireu també les referències bibliogràfiques més recents i els estudis 

de camp sobre el tema. 

Pel què fa al referent científic, revisaré unes idees claus en 

l‟ensenyament de les ciències en l‟actualitat i vull fer referència a dos 

treballs de llicència de dues companyes i col·legues, Neus Garriga i 

Magda Guiu, amb els seus respectius treballs de lectura recomanable: 

“Projectes per ajudar a evolucionar les idees científiques i les 

competències dels infants” i “Com desenvolupar la competència 

científica en relació amb el model Terra a primària” totes dues del 

curs 2008-2009 i que jo referenciaré en els següents apartats. 

Situaré també el marc legislatiu actual amb referències concretes del 

currículum de ciències i TAC que he desenvolupat en les unitats 

didàctiques. 

 

2.3.1. Idees claus de les TAC i les ciències 

 

2.3.1.1.  Les tecnologies en l’educació 

 

És ja reiteratiu repetir que les tecnologies tenen una influència potent 

en la nostra societat. Aquesta presència afecta a molts aspectes de 

les nostres vides com a ciutadans del món. Per tant, seria lògic 

http://phobos.xtec.net/sgfprp/resum.php?codi=1922
http://phobos.xtec.net/sgfprp/resum.php?codi=1922
http://phobos.xtec.net/sgfprp/resum.php?codi=1909
http://phobos.xtec.net/sgfprp/resum.php?codi=1909
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pensar que en educació tots aquests canvis socials haurien d‟afectar 

de forma notòria als diferents ensenyaments. 

Paradoxalment, els docents que estem diàriament als centres 

educatius veiem la realitat de les escoles actuals i apreciem que, tot i 

que sí s‟evidencien canvis substancials pel què fa a la incorporació de 

tecnologies (TIC), no hi ha un canvi generalitzat i efectiu quant a la 

millora, gràcies al seu ús, dels processos d‟ensenyament-

aprenentatge.  

La presència de les TIC per sí soles no aporta millores si no 

s‟incorporen pensant en el seu potencial transformador. Hem de 

poder passar a les TAC per què sigui efectiva la tesi anterior, és a dir, 

cal que les tecnologies ens ajudin quan les necessitem i que estiguin 

incorporades de manera natural dins el treball diari de l‟aula. Com diu 

la Begoña Gros (2000) hem d‟aconseguir que els ordinadors, i les 

tecnologies, es facin invisibles dintre de la classe. Però no invisibles 

perquè no els veiem, sinó perquè els fem servir sense adonar-nos 

que hi són com podria ser la pissarra de la classe. 

També cal considerar que la qualitat dels processos educatius amb les 

TAC no poden estar desvinculats d‟un model teòric. L‟anàlisi de la 

qualitat únicament es pot fer des de determinats criteris de valor i 

aquests criteris únicament poden establir-se des de la representació 

del què és aprendre i ensenyar en contextos formals, de com s‟aprèn 

i de com sembla més adient ensenyar per provocar l‟aprenentatge. 

(Barberà et al, 2008). Des d‟aquesta perspectiva, aquests criteris, 

pautes i processos es recolzen en el constructivisme. 

La qualitat d‟aquests processos d‟ensenyament-aprenentatge està 

vinculada a la interacció entre alumnes i docents. Els mestres han 

d‟ajudar al llarg d‟aquest processos a incorporar les TAC en funció de 

les característiques cognitives, motivacions, relacions i emocions que 

presenten els seus alumnes. 

Com diu l‟Alejandra Bosco (2008), hem de passar de l‟ús instrumental 

de les TIC a un ús cognitiu. Això implica que els educadors facin un 

ús professional intel·ligent i contextualitzat. Es tracta de conèixer les 

possibilitats que ofereixen aquestes tecnologies en la diversitat de 

tasques que desenvolupen, per la qual cosa se sobreentén un domini 

instrumental o tècnic (coneixement pràctic del maquinari i 
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programari) encara que sigui a nivell bàsic. Aquesta habilitat inclou 

des de saber accedir a les fonts d‟informació i els recursos amb 

suport digital fins els usos diferents que li podem donar en el propi 

camp de coneixement on es mou el mestre. Cal considerar també 

l‟avaluació d‟aquests recursos en els diferents tipus de propostes. Cal 

valorar si veritablement és eficient i compensa pedagògicament 

davant del treball de l‟alumnat i el mestre. 

L‟ús cognitiu o intel·ligent d‟aquests mitjans també involucra els 

alumnes. Utilitzar les TIC hauria de donar sentit a la informació 

representada en diferents  llenguatges i sobre diferents suports, que 

els permeti ser receptors de missatges diversos i, al mateix temps, 

productors d‟aquests missatges. Això els permetria ser més crítics 

davant el món i també poder-se expressar de diferents formes, amb 

elements multimèdia -vídeo, imatge i so-, textos hipertextuals... 

Resumint, continua dient Bosco que “se trata de promover un uso 

reflexivo, el mismo que nos permite implementar el currículum de 

manera contextualizada, en contra de una manera reproductiva, a 

partir de la cual lo único importante es cumplir con unos objetivos y 

un programa definido de forma ajena al centro que tendrá que 

llevarlos a cabo”. (Bosco, 2008) 

 

2.3.1.2.  L’escola 2.0 i el projecte EduCAT1x1 

 

El projecte EduCAT1x1 és la concreció, a Catalunya, del projecte de 

l‟Administració central “Plan Escuela 2.0”, a partir del qual els centres 

educatius s‟equipen de tots els elements que requereixen les aules 

digitals. 

El Departament d‟Educació ha posat en marxa aquest projecte per 

fer “(...) una actuació que vol ser una aportació més destinada a 

l'adquisició i el desenvolupament de les competències necessàries 

en la societat del coneixement. Les TIC han recorregut un llarg 

camí per a fomentar la innovació en l'ensenyament i millorar els 

processos i els resultats de l'aprenentatge. El Projecte eduCAT1x1, 

que a més de noves dotacions a les aules (PDI, més connectivitat 

wi-fi) i la disponibilitat d'un ordinador portàtil per cada alumne, 
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comprèn el desplegament exploratori dels llibres de text en format 

digital”. (Departament d‟Educació, 2009) 

“Els objectius finals del projecte són: 

 Convertir l’ordinador en l’eina personal de treball dels 

alumnes. 

 Proporcionar la gratuïtat del llibre de text a Catalunya 

basada en la utilització del format digital i el model 1:1 (1 

alumne – 1 ordinador) 

 Subministrar la base per a l’educació dels alumnes en la 

“vida en un món connectat” 

 Situar Catalunya en el grup de països capdavanters en l’ús 

de les TIC a l’educació.” (Departament d‟Educació, 2009) 

Per a què es produeixi una transformació real del sistema educatiu 

mitjançant les tecnologies cal tenir en compte dos factors, com 

afirma Jaume Vila (2009). Per una banda, la formació del professorat 

i per altra, els continguts curriculars amb canvis en les metodologies 

de treball. Pel què fa al primer factor, cal formar-se no únicament per 

a poder incorporar els recursos sinó per a què hi hagi un canvi en 

l‟enfocament metodològic. Aquest hauria de ser un dels pilars que 

sostinguin el sistema educatiu. Pel què fa al segon factor, els 

continguts curriculars s‟hauran d‟adaptar a les característiques del 

nou context, sense excloure els altres recursos que hem fet servir fins 

ara de manera que pugui haver una convivència de diferents 

materials que es puguin complementar. (Vila, 2009) 

El concepte d‟escola digital s‟hauria de posar en marxa com una 

proposta pedagògica innovadora que provoqués importants canvis en 

l‟àmbit educatiu on no únicament calen ordinadors sinó també nous 

continguts i metodologies de treball innovadores. 

Als educadors ens han deixat la gran responsabilitat de l‟èxit que 

pugui tenir el projecte. El nostre paper haurà de passar més per ser 

de mediador i orientador entre els recursos TIC i els alumnes. Per 

aquesta raó, ens haurem de formar i desenvolupar capacitats 

d‟interactuar de manera crítica amb aquests mitjans digitals. 

http://imae.wikispaces.com/Projecte+ExVMC
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Davant d‟aquesta situació, cal que els docents ens veiem recolzats en 

tot moment pels governs, les administracions i d‟altres sectors socials 

i no tenir la sensació –malauradament massa freqüent- de sentir-nos 

“sols davant del perill” d‟una tasca nova. 

Respecte a aquest tema, comenta Javier Ballesta (2010) en una 

entrevista davant la pregunta de com veu el futur de l‟educació i quin 

paper han de jugar les TIC que: 

“La educación hoy tiene que abordar los problemas más 

sociales que tenemos. Educar hoy es más difícil porque también 

la escuela está muy presionada por inercias, monotonías, 

poderes, comodidades, mediocridades y muchos aspectos que 

conviene analizar. La capacidad de análisis no se desarrolla 

ante esta situación y falta una cultura que potencie el respeto, 

el esmero y la dedicación por y para la mejora de la educación. 

Hay que sentir la educación desde dentro y respetarla. Este 

mensaje, sin duda, se lo dedico a los ciudadanos, a los padres y 

madres (...), para que colaboren, participen y respeten a los 

docentes. Los sufridores de la película lo estan pasando mal y 

no es justo que andemos así. Se necesita mucho más respeto 

por el profesional, por el maestro, por su actuación y ahí se 

deberían delimitar sus funciones, las de la familia y las de los 

estudiantes. Creo que necesitamos apoyar, dar un empuje a los 

maestros que son los que tienen que enseñar, innovar, orientar, 

etc. 

Las TIC, (...) pueden ser grandes aliados de los docentes, pero 

siempre que funcionen dentro de un paquete organizado que dé 

sentido a lo que hacemos. Integrar las TIC en procesos de 

mejora educativa es el camino (...) Creo que estamos todavía 

muy por debajo en formación para las TIC en la integración 

educativa. Hay que seguir con estos esfuerzos y romper las 

brechas digitales en los docentes. No podemos entender que las 

TIC sean optativas en el trabajo docente. Los docentes las 

necesitan como usuarios, como receptores, como emisores, 

como comunicadores. Un docente debe ser un comunicador y 

hoy ser comunicador es serlo en un espacio mediático, en la 

interacción comunicativa.” (Ballesta, 2010) 
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2.3.1.3.  Les TAC i la competència digital  

 

Com comentava l‟Àlvaro Marchesi (2009), en el “V Congreso 

Internacional Educared” a Madrid, la nostra educació es mostra prou 

tradicional. Si analitzem els llibres de text, veiem que han millorat en 

el seu aspecte i en la qualitat del materials que presenten però si ens 

fixem en les proves d‟avaluació que proposen aquests llibres, com a 

element que orienta i regula el procés d‟ensenyament-aprenentatge, 

veiem que no hi ha masses canvis respecte els mateixos 

aprenentatges d‟èpoques passades on la qualitat no era tan bona. Si 

es consulta a professors i alumnes sobre l‟avaluació, veiem que hi ha 

poques referències a les competències, a la utilització de les TAC, als 

treballs cooperatius o a la creativitat dels alumnes. S‟innova poc i no 

es deixa innovar gaire. 

En aquest context real tan poc afavoridor de la innovació es tractaria 

de plantejar-nos de quina manera incorporem les TAC en un procés 

d‟ensenyament on s‟aconsegueixi que més alumnes aprenguin més i 

millor i que arribin a assolir les competències de les diferents 

matèries incorporant aquestes tecnologies. 

Per això cal tenir present tres aspectes importants: 

1. El paper que juguen les TAC en l‟educació: aconseguint que  

ajudin als estudiants a aprendre més i millor, millorar les seves 

capacitats per aprendre a aprendre, per cercar informació de 

manera selectiva, per comprendre la realitat, per fomentar 

valors de tolerància, respecte, solidaritat i justícia. 

2. La preparació i motivació del professorat. Si no es disposen de 

les actituds i les competències necessàries, poc es podrà 

avançar. L‟objectiu d‟aquesta formació és aconseguir que els 

docents incorporin aquestes TAC com una estratègia prioritària 

en el seu procés d‟ensenyament-aprenentatge com quelcom 

habitual juntament amb altres mitjans i recursos. Es podria 

innovar, cal reconèixer-ho, sense TAC però podem afirmar 

també que aquestes TAC obren un ventall de possibilitats a 

l‟ensenyament i que connecten millor amb els interessos dels 

alumnes, per la qual cosa, la seva capacitat motivadora és molt 

gran. Però aquesta formació dels docents no té sentit si no 
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s‟acompleixen les condicions de disposar de més continguts 

digitals significatius i classificats, l‟existència de suficient 

maquinari, suport institucional i tècnic i, en definitiva, d‟un 

model d‟ensenyament que faciliti la incorporació de les TAC de 

forma innovadora. 

3. Cal pensar en com fomentar la innovació. L‟objectiu no seria 

innovar “per se”, sinó  aconseguir que més alumnes aprenguin 

millor a través de processos innovadors. Per a què surtin 

experiències innovadores cal que les administracions educatives 

no les dificultin amb currículums poc flexibles, amb models 

d‟avaluació molt estructurats i que no atenen la diversitat 

d‟alumnes i a les decisions dels centres (Marchesi, 2009). 

També cal considerar que les tecnologies de la informació i la 

competència digital, igual que les altres competències, no es poden 

considerar a banda de les altres competències. Han de ser 

contemplades dins el projecte educatiu del centre i assumir-les en 

totes les àrees curriculars (Vivancos, 2008). 

Per tal de fer això d‟una forma coherent i progressiva als centres 

educatius, cal planificar-se aquesta tasca al llarg del temps amb 

revisions i modificacions periòdiques i sense angoixes ni presses. 

Tal com demostren diferents estudis recents, l‟estat d‟implantació de 

les TAC en els centres és baix. (Mominó et al, 2009). Per tal 

d‟afavorir aquesta implantació des del Departament d‟Educació es fa 

la proposta de fer un “Pla TAC de centre” amb la intenció d‟ajudar a 

reflexionar i planificar la incorporació d‟aquestes tecnologies (Fornell i 

Vivancos, 2010). Continuen dient que  

“L'eix central de la reflexió és plantejar-se com adoptar les 

tecnologies de la informació i la comunicació a l'escola per tal 

que estiguin al servei de l’aprenentatge i el coneixement. (…) 

L'objectiu últim d'incorporar les tecnologies a l'escola ha de ser 

el de facilitar un aprenentatge més autònom i personalitzat de 

l'alumnat, la qual cosa requereix també uns rols diferents del 

professorat. Això comporta, en molts casos, canvis significatius 

en l'organització i la metodologia. (…) Ens estaríem equivocant 

si creguéssim que pel sol fet d'incorporar tecnologies a l'escola 

es produeix innovació i canvi metodològic.” (Fornell et al, 2010) 

http://www.xtec.cat/recursos/tac/platac.pdf
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El pla TAC de centre hauria d‟estar sempre adreçat al vessant 

educatiu i no al tecnològic. Que atengués a com ha d‟aprendre 

l‟alumnat i de quina manera les TAC poden ajudar. Cal doncs, 

considerar el pla TAC com una estratègia de treball. 

També s‟ha vist en diferents estudis recents que els centres que 

tenien una planificació han aconseguit poder implantar millor les 

tecnologies. 

 

2.3.1.4.  Les TAC a la programació  

 

Las TAC, i més concretament Internet, aporten una quantitat 

il·limitada de serveis i recursos digitals que, si els sabem seleccionar 

correctament, poden enriquir notablement els processos 

d‟ensenyament-aprenentatge actuals i possibiliten noves estratègies 

d‟aprenentatge basades en les TIC (Vivancos, 2008). 

Per tal d‟ordenar l‟ampli ventall d‟estratègies i recursos en suport 

digital necessitem establir uns criteris de classificació d‟aquests. Jordi 

Vivancos, en el seu llibre Tratamiento de la información y la 

competencia digital (2008), ens mostra la seva classificació en set 

grups de continguts: 

1. Informatius: Obres de consulta com les enciclopèdies, bases 

de dades, articles, guies, videotutorials, apunts, conferències 

enregistrades... 

2. Instruccionals: Materials amb una intenció formativa precisa 

com els tutorials interactius, activitats d‟exercitació Jclic, 

càpsules formatives com les MUD... 

3. Avaluatius: Constitueixen una variant dels materials 

instruccionals i tenen una finalitat exclusivament avaluativa 

com els quaderns virtuals, qüestionaris d'autoavaluació 

formativa, proves d'avaluació sumativa i enquestes d'opinió. 

4. Instrumentals: Serveis o aplicacions interactives que 

cobreixen nombroses facetes de suport a l'aprenentatge, 

inclouen eines per a la recerca, el tractament i la visualització 
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d'informació com els atles virtuals, cercadors, calculadores, 

traductors... 

5. Experiencials: Escenaris formatius interactius que es basen en 

jocs o simulacions. Afavoreixen l'aprenentatge basat en 

problemes i el desenvolupament de competències estratègiques 

de presa de decisions com les webquests, simulacions 

científiques com l‟Stellarium i mons virtuals en 3d com Google 

Earth. 

6. Conversacionals: Els materials i serveis conversacionals 

consisteixen en els diàlegs síncrons o asíncrons en els quals hi 

ha comunicació (converses) entre els participants en una 

activitat formativa. Les converses poden ser obertes (grup) o 

tancades (consultes al professor) com les llistes de distribució, 

fòrums, xats, missatgeria instantània, comentaris a Blogs, 

àudio i videoconferències... 

7. Col·laboratius: Aquest tipus de materials inclou un ampli 

conjunt de propostes de treball en xarxa. Aquí, la xarxa 

constitueix el mitjà per a establir la interacció entre les 

persones i la gestió del coneixement compartit com les viquis, 

la prestatgeria digital i d‟altres projectes telemàtics... 

Podem trobar exemples de cada tipus al bloc del Jordi Vivancos “De 

les TIC a les TAC” on parla de l‟espectre dels materials educatius 

digitals. 

A l‟annex 10 podreu trobar un mapa esquemàtic amb una mostra 

d’aplicacions i recursos que s‟han fet servir, durant aquest treball 

de llicència, amb alumnes dels tres cicles de primària i trobareu 

exemples de totes les categories anteriors. 

També trobarem a l‟annex 9 un llistat d‟aplicacions digitals, “Webs 

per les ciències” amb enllaços ja preparats per a fer-los servir. 

Aquest petit recull vol ser una aportació de materials provats per mi i 

que veritablement poden donar bon resultat a l‟aula. 

Tota aquesta variada mostra de serveis i recursos es pot fer servir de 

forma gradual o en funció dels nostres interessos com alumnes o 

docents. No cal voler abastar tots els recursos digitals. És millor anar 

http://www.flashearth.com/
http://calculadora.edu365.com/
http://www.opentrad.org/
http://www.shatters.net/celestia/
http://www.shatters.net/celestia/
http://ca.wikipedia.org/wiki/Second_Life
http://ticotac.blogspot.com/2007/01/espectre-dels-materials-educatius.html
http://ticotac.blogspot.com/2007/01/espectre-dels-materials-educatius.html
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dominant i paint de mica en mica les utilitats si veritablement ens 

ofereixen un servei eficaç.  

 

2.3.2. Idees claus per l’ensenyament de les ciències 

  

2.3.2.1.  Les ciències i les competències 

 

“La finalitat de l’educació és aconseguir que els nois i les noies 

adquireixin les eines necessàries per entendre el món en què estan 

creixent i que els guiïn en el seu actuar; posar les bases per a què 

esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i críticament 

en la societat plural, diversa, i en continu canvi, que a tots els ha 

tocat viure. A més de desenvolupar els coneixements, capacitats, 

habilitats i actituds (el saber, saber fer, saber ser i saber estar) 

necessaris, els nois i les noies han d’aprendre a mobilitzar tots 

aquests recursos personals (saber actuar) per assolir la realització 

personal i esdevenir així persones responsables, autònomes i 

integrades socialment, per exercir la ciutadania activa, incorporar-

se a la vida adulta de manera satisfactòria i ser capaços d’adaptar-

se a noves situacions i de desenvolupar un aprenentatge 

permanent al llarg de la vida”. (Currículum de primària. Annex 1. 

2007) 

La competència científica es defineix de la següent manera: “La 

capacitat per utilitzar el coneixement científic per identificar 

preguntes i obtenir conclusions a partir d’evidències, amb la finalitat 

de comprendre i ajudar a prendre decisions sobre el món natural i els 

canvis que l’activitat humana hi produeix”. (OCDE-PISA, 2006) 

Per tant, treballar per competències, “comporta disposar de 

coneixements, però no tant amb la finalitat de repetir-los, com de 

saber-los utilitzar per actuar”. (Sanmarti, 2008) 

Per altra banda, com diu l‟Antoni Zabala, “enseñar competencias 

implica saber intervenir en situaciones reales que, por ser reales, 

siempre son complejas” (Zabala, 2007), o bé com diuen Pozo i 

Monereo en el seu article “Aprender a aprender”: “la educación, 
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desde la etapa infantil hasta la propia universidad, pasando por todos 

los  niveles intermedios, requiere cada vez más de los alumnos y de 

los profesores no sólo adquirir conocimientos, sino sobre todo las 

competencias para aprender a seguir aprendiendo a lo largo de la 

vida”. (Pozo, Monereo, 2010) 

En César Coll ens diu que “las competencias son un referente para la 

acción educativa y nos informan sobre lo que debemos ayudar al 

alumnado a construir, a adquirir y desarrollar” (Coll, 2008). 

I, per acabar amb aquestes notes de diferents autors sobre les 

competències, voldria  afegir unes observacions del Carles Monereo a 

una xerrada del mes de maig de 2010 a la Universitat Autònoma de 

Barcelona on, fent referència a l‟avaluació, deia que “fixa’t com 

avalues i veuràs com aprenen els teus alumnes” i quant als 

continguts comentava que “per ser competent calen els 

coneixements, no es pot produir la competència en el buit”, que una 

persona competent és “un lector de contextos” i que “una persona 

autònoma és una persona competent” (Monereo, 2010). 

 

2.3.2.2.  Procés d’ensenyament i aprenentatge que 

integri el pensar, l’experimentar i el parlar 

 

En el procés d‟ensenyament i aprenentatge de les ciències  

s‟interrelacionen i integren els tres eixos d‟un triangle PENSAR, 

EXPERIMENTAR o fer i PARLAR o comunicar (Figura 2). Com diu Rosa 

Mª Pujol “Es necesario (...) para afrontar el desafío de la educación 

científica crear una dinámica que active simultáneamente el “pensar”, 

el “hacer” y el “hablar” de los escolares sobre los hechos y fenómenos 

del mundo natural y físico”. (Pujol, 2003)  
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Figura 2.  Procés d’ensenyament i aprenentatge 

 

Tal com diu la Neus Garriga en el seu treball de llicència ja esmentat: 

“A l’hora de realitzar les activitats d’ensenyament i 

aprenentatge, partim d’activitats on l’alumnat ha de reflexionar, 

imaginar, relacionar, comparar, fer prediccions, comprovar, 

observar, manipular, experimentar, mesurar, expressar les 

seves idees, comparar-les amb les dels altres, discutir-les, 

extreure conclusions, avaluar i regular el procés d’aprenentatge 

propi i comunicar en diferents llenguatges els coneixements, 

procediments, valors i sentiments. En diferents moments de la 

realització del projecte es potencia que els infants puguin 

expressar i contrarestar els diferents esquemes conceptuals que 

hi ha en el grup per poder-se’n enriquir. 

La comunicació té un paper fonamental en el procés 

d’ensenyament i aprenentatge de les ciències. Partim de 

diferents formes de comunicació: verbal, corporal o gestual, 

gràfica, audiovisual, maquetes…” (Garriga, 2009) 
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Actualment, les TAC (en particular les pissarres digitals i les eines 

web 2.0) ens ofereixen l‟oportunitat de comunicar-nos dintre d‟aquest 

procés ensenyament-aprenentatge com veurem més endavant. 

 

2.3.2.3. El model d’ésser viu 

 

Com diu Rosa Mª Pujol “pensar por modelos nos ayuda a  hacer 

predicciones, a interpretar lo que pasa, relacionar y intervenir. Es una 

forma de pensar más dinámica que nos facilita comprender el mundo 

que nos rodea. Como la realidad es compleja, para poderla 

comprender necesitamos simplificarla con una intención determinada” 

(Pujol, 2003). I és aquí quan fem servir els models. 

Dels models ideats i estudiats per membres d‟equips de ciències de la 

UAB com el model de matèria, d‟ésser viu, el de sistemes físics i el de 

la Terra i l‟Univers, ens fixarem en aquest treball en el model 

d’ésser viu. (Figura 3) 

Un model d‟ésser viu per explicar la vida (què fan els organismes, la 

seva estructura i diversitat, el cicle de la vida) a partir de construir el 

concepte de nutrició (com a intercanvi de matèria i energia amb el 

medi), de relació (com a capacitat de captar estímuls i donar 

respostes) i de reproducció (com a generació de nous individus a 

partir de progenitors als quals s‟assemblen). En aquest model és 

important no estudiar l‟organisme aïllat, sinó formant part d‟un medi 

amb el qual interacciona. (Sanmartí, 2005) 

Com diu Jordi Martí "Una de les aportacions més importants de la 

investigació didàctica ha estat, sens dubte, el reconeixement de la 

importància de les idees dels nens i les nenes en el procés 

d'aprenentatge de la ciència. Lluny de considerar l'alumnat com una 

ment en blanc, actualment sabem que és capaç de construir-se 

representacions dels objectes i fenòmens que se li  proposa estudiar,  

explicacions sobre el funcionament de les coses i atribucions de 

significat a termes científics d'ús habitual i, a més, reconeixem el 

valor d'aquestes idees." (Martí, 2006) 
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Figura 3. Model d’ésser viu. Font: grup complex de la UAB 

 

 

Quan la Rosa Mª Pujol ens parla dels models explícits que fa la ciència 

per explicar els fenòmens de la realitat ens diu que, d‟igual manera,  

els alumnes fan els seus models implícits per explicar també la seva 

visió del món. 

“Cuando en la escuela se inicia un nuevo tema de estudio, si 

éste está relacionado de alguna manera con los escolares, éstos 

ya tienen construidos sus propios modelos sobre el mismo. Por 

otro lado, aprendizaje científico debe entenderse como un 

proceso dinámico de la actividad mental que va reinterpretando 

y reelaborando formas iniciales de ver la realidad. 

Simultáneamente el proceso de enseñanza debe entenderse 

como un proceso dinámico y participativo que propicia 

situaciones de contacto con la realidad para cuestionar los 

modelos de los escolares, ampliar sus variables y las relaciones 

entre elementos y ayudarles a reestructurarlos teniendo como 
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guión de fondo los modelos científicos elaborados por la ciencia. 

Es un proceso de enseñanza y aprendizaje en que los modelos y 

conceptos iniciales de los escolares, generalmente alternativos 

a los de la ciencia, no se consideran errores, sino una etapa de 

partida inicial del proceso de aprendizaje.  

El conjunto de todo lo mencionado coincide con los mismos 

puntos de partida de lo que desde la didàctica de las ciencias, 

viene denominándose constructivismo. En pocos años la visión 

constructivista de la enseñanza y aprendizaje de las ciencias, 

inicialmente muy influenciada por Piaget y Ausubel, ha 

incorporado las aportaciones de Vigotsky relativas a la 

importancia de las interpretaciones entre los componentes del 

aula y la propia cultura, así como el papel del lenguaje en el 

aprendizaje escolar”. (Pujol, 2003) 

Com diuen la Victòria Carbó, la Teresa Pigrau i la Rosa M. Tarín 

(2006): 

 “Sabem que l'alumnat aporta a l'aula les seves pròpies idees i 

que les organitza, és a dir, les modelitza. Els diferents models 

que es van generant en intentar explicar les observacions són 

representacions provisionals que expliquen tan sols alguns 

aspectes de la realitat. En realitzar noves observacions i 

plantejar-se noves preguntes, l’alumnat pot anar reconeixent 

com els nous fenòmens poden explicar-se amb models similars, 

encara que sigui a costa d'introduir petites variacions en el 

model inicial. 

Per aconseguir-ho serà necessari acompanyar el nostre alumnat 

en l'evolució de les seves idees, és a dir, els seus models 

explicatius personals (M1, M2, M3…) sobre els fets, objectes i 

fenòmens de l'entorn, per aproximar-lo a les idees de la 

Ciència, és a dir, als models explicatius científics”. (Carbó et al, 

2006). Figura 4. 
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Figura 4. Evolució dels models explicatius personals 

 

2.3.2.4. Les preguntes mediadores 

 
Com diuen Màrquez, Bonil i Pujol les característiques bàsiques 

d‟aquest tipus de preguntes són que: centren l‟atenció d‟allò que 

volem estudiar (focalitzadora), generen diàleg (dialògiques), poden 

generar d‟altres subpreguntes més concretes (escalar) i faciliten una 

aproximació a la construcció de models explicatius més complexos a 

l‟aula. 

Les activitats d‟ensenyament-aprenentatge guiades per aquest tipus 

de preguntes poden fer visible la relació que pot haver entre l‟individu 

i el medi segons la temàtica triada i la facilitat de generar activitats 

relacionades. 

Si s‟analitzen aquestes preguntes, es veu que el seu grau d‟explicació 

dels fenòmens és major ja que s‟han d‟establir relacions entre els 

diferents nivells que es donen en un sistema vinculat al fenomen. 

Aquestes preguntes afavoreixen que els alumnes no contestin 

mecánicament fent referència a allò més immediat. 

 

“Las preguntas mediadoras constituyen una herramienta útil 

para abordar en las aulas los fenómenos del mundo desde la 
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perspectiva de la complejidad. Algo que resulta clave para el 

avance en la construcción de una manera de pensar y de actuar 

en el mundo que permita construir dinámicas más justas y 

sostenibles” (Márquez, et al 2005) 

Dintre d‟aquestes preguntes mediadores, estarien les preguntes 

significatives que són aquelles que permeten una varietat de 

respostes no predeterminades, que inciten a cercar noves dades, a 

comprovar el que s‟afirma, a defensar-lo davant dels altres,  a 

ampliar i aprofundir en el què s‟està parlant. Les anomenem 

productives perquè estimulen l‟activitat productiva davant de les 

preguntes reproductives que porten a un activitat de reproducció i de 

recordatori (Màrquez, Pujol, 2005). 

En el disseny de les activitats s‟ha tingut en compte la manera de 

plantejar les preguntes per tal que afavoreixin el procés de 

modelització. 

 

2.3.2.5. El pensament preliminar i les hipòtesis 

 

Quan es fa treball en ciència, el fet de formular-se preguntes 

comporta donar una resposta, tot i que sigui provisional. És a dir, 

trobar una hipòtesi que després haurà de comprovar-se per veure si 

és certa o no. És important posicionar-se davant d‟una situació nova 

perquè la investigació tingui èxit. Pensar en una solució, que no ha de 

ser única necessàriament, posa en joc tot allò que ja coneixem. Fer 

hipòtesis és un exercici intel·lectual en el què es creuen les nostres 

idees amb les dels altres i amb els coneixements anteriors de la 

pròpia matèria i de les altres. (Màrquez i Pujol, 2005) 

“Amb massa freqüència el professorat pretén transmetre la 

resolució ja elaborada d’un problema inicialment plantejat amb 

el convenciment que és així com l’alumnat aprèn. Sota aquesta 

idea, es proposen directament experiències en les quals ja se 

sap quin serà el resultat i les conclusions a què s’ha d’arribar, 

s’estableixen ordenadament els passos a seguir anticipant els 

resultats que s’obtindran en cada moment i eliminant les 

possibilitats que els escolars elaborin les seves pròpies hipòtesis 
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(“avui farem aquesta experiència, que ens permetrà veure com...; així 

comprovarem que...”). Constitueix una situació en la què es perd 

la possibilitat d’intercanviar idees, d’obrir nous interrogants, de 

reestructurar pensaments, es perd, en definitiva, l’oportunitat 

d’aprendre. 

Per tal de facilitar que l’alumnat aprengui a formular hipòtesis, 

resulta interessant ensenyar-li a construir frases del tipus: “si 

passa..., aleshores observaré que...”, o frases del tipus: “si veig 

que... aleshores passarà que...”. Són construccions 

lingüístiques que poden ser útils per plantejar la resolució 

provisional a les preguntes sorgides durant una observació i 

abans de ser comprovades experimentalment o a través del 

maneig de dades”. (Màrquez, Pujol, 2005) 

En les activitats portades a terme amb els alumnes s‟ha tingut 

present aquest tipus de pensament preliminar a l‟hora de fer 

hipòtesis com quan pensaven prèviament què passaria amb una 

planta sense aire dintre d‟un pot de buit, o quan pastaven la massa 

del pa i la deixaven en repòs, o quan feien créixer una planta en la 

foscor o en condicions d‟humitat i temperatura extremes, o quan 

tiraven el llevat dintre d‟un refresc de cola, o quan fèiem créixer 

floridures en diferents condicions de temperatura, o quan barrejaven 

els micelis amb terra per aconseguir xampinyons, etc. En totes 

aquestes  situacions era important tenir un pensament previ i 

avançar els resultats segons els nostres coneixements per després fer 

les comprovacions i verificar les nostres idees. 

 

2.3.2.6. Pensament diacrònic 

 

Magda Guiu ens comenta sobre el pensament diacrònic, al seu treball 

de llicència esmentat abans, que hi ha moltes disciplines que 

s‟interessen en l‟evolució o els canvis al llarg del temps: la geologia, 

la cosmologia, la biologia evolutiva, etc. 

“Montangero (1996) investiga sobre el pensament diacrònic, és 

a dir, sobre la capacitat d’observar una situació com un 

moment d’un procés evolutiu. Com a resultat dels seus treballs 
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afirma que el pensament diacrònic millora la comprensió de la 

realitat i ajuda a trobar millors solucions al problema. Per 

exemple, explica que si un nen està interessat en les flors d’un 

arbre fruiter serà molt important observar la flor atentament, 

veure’n la disposició en l’arbre, comparar-la amb altres flors, 

però que el veritable significat sorgirà quan es consideri la flor 

com un estadi previ al fruit. Quan ens fixem en el passat i en el 

futur de la flor. 

En la seva investigació proposa a nens i nenes d’edats 

compreses entre els 7 i els 12 anys que representin diferents 

fenòmens evolutius al llarg del temps (creixement, 

desenvolupament i envelliment; transformacions de la matèria i 

canvis deguts a l’activitat humana). Sempre ho fa de la mateixa 

manera: els planteja una situació isolada d’un procés de 

transformació i els demana que imaginin i descriguin els estats 

passats i futurs. Els nens i nenes poden escriure i dibuixar.” 

Les preguntes que els fa tenen fonamentalment tres objectius: 

 Identificar el canvi. Per exemple, en el cas del dibuix d‟un 

arbre, demana: Què canvia en l‟arbre quan creix? Què ha 

canviat en l‟arbre entre el primer i el segon dibuix? I 

entre el segon i el tercer? 

 Identificar les causes del canvi imaginat. Sobretot per 

comprendre millor si en les seves explicacions fan 

referència als fets passats o a les futures transformacions. 

 Identificar els paràmetres temporals. Amb la intenció de 

saber quan consideren que les transformacions comencen 

i acaben, si els canvis es produeixen gradualment o en 

moments concrets i quant temps passa entre els diferents 

estadis. 

En el present treball he plantejat als alumnes de segon, tercer i quart 

que s‟imaginin com era una llavor abans i com serà en un futur. 

Aquesta tasca ens ha donat resultats interessants que podem veure a 

Treball de classe fet amb la TAC. 
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2.3.2.7. La gestió de l’aula 

 

En el nostre treball diari amb alumnes és molt important la dinàmica 

de l‟aula, tant en matèria de ciència com en d‟altres. 

La metodologia a emprar en el procés ensenyament-aprenentatge, 

l‟organització dels alumnes de la classe, la gestió dels recursos, 

l‟avaluació dels aprenentatges, l‟ús de les TAC, el tractament de la 

diversitat, etc. marquen una línia de treball a seguir adaptant-la al 

nostre context. 

“El desafío profesional ha de conducirnos a analizar y 

reflexionar sobre nuestra propia práctica y el rol que queremos 

conscientemente establecer en el aula, tanto en la relación con 

nuestros alumnos y alumnas, como con el propio centro, la 

comunidad educativa y nuestro entorno.  

El aula es un espacio en construcción que necesita grandes 

dosis de creatividad. Un espacio para construir juntos 

profesorado y alumnado”. (Carbó, et al 2008) 

 

En les unitats didàctiques, que trobarem a l‟annex 3, es podran 

apreciar diferents formes de gestió dintre de cada seqüència 

d‟aprenentatge on s‟especifiquen les activitats portades a terme, el 

temps dedicat, els materials i recursos, les agrupacions, l‟atenció a la 

diversitat i l‟avaluació. 

 

2.3.2.8. L’avaluació per competències 

 

Tal com diu la Neus Sanmartí (2007), les activitats d'avaluació 

haurien de tenir com a finalitat principal afavorir el procés de 

regulació, de manera que els  alumnes puguin detectar les seves 

dificultats i disposin d'estratègies i instruments per a superar-les. És 

el propi alumne qui pot corregir els seus errors, adonant-se del per 

què s'equivoca i prenent decisions de canvi. La funció del docent 

s'hauria de centrar en compartir amb l'alumnat aquest procés 
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avaluador. Així, l'avaluació, entesa com autoavaluació i coavaluació, 

constitueix el motor de tot el procés de construcció del coneixement. 

Podem dir que “ensenyar, aprendre i avaluar són tres processos 

inseparables”. 

No és fàcil plantejar-nos bones preguntes d'avaluació final a través de 

les quals els alumnes puguin demostrar què han après del què ens 

havíem proposat. 

Avaluar per competències comporta comprovar si es poden aplicar 

coneixements ben diversos per a interpretar i prendre decisions en 

relació a situacions contextualitzades, diferents a les què s'han 

treballat a classe, i complexes (combinar diferents variables i punts 

de vista). 

No és fàcil avaluar aquest tipus d'aprenentatge relacionat amb la 

capacitat d'actuar. Cal  definir prèviament els criteris d'avaluació. 

S‟entenen aquests criteris no només com a instruments de control 

establerts pel mestre, sinó com a coneixements que han de 

possibilitar que cada estudiant pugui avaluar la seva producció. 

D'aquí que és important que, durant tot l'aprenentatge, s'avaluï els 

alumnes i que es plantegi l'avaluació final de manera conseqüent amb 

tot el procés d'ensenyament. 

L'avaluació formativa i la qualificadora tenen sentit només si hi ha 

coherència entre elles. Una avaluació que té una funció selectiva no 

es pot basar només  en coneixements  memorístics, sinó que s'ha de 

demostrar que es poden aplicar coneixements i argumentar-lo. 

En les unitats didàctiques presentades en el present treball he 

intentat que l‟avaluació fos el més competent possible. He fet una 

observació durant tot el procés educatiu de l‟evolució dels alumnes i 

al final sempre he plantejat una activitat d‟avaluació, normalment 

plantejada en parella o grup reduït, on calia solucionar un problema o 

situació propera i contextualitzada per comprovar si havien assolit un 

seguit de conceptes sobre el tema tractat.  Mireu l‟annex 3. 
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2.3.3. Marc legislatiu (LOE) 

 

I, per acabar, s‟ha volgut fer referència al marc legislatiu per situar el 

treball i les idees desenvolupades en aquesta llicència d‟estudis LOE 

(Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d‟Educació) al decret 142/2007, 

pel qual s‟estableix l‟ordenació dels ensenyaments de l‟educació 

primària. 

D‟aquest marc legislatiu únicament farem menció dels punts que 

justifiquen el present treball d‟investigació i dels conceptes bàsics 

metodològics que tenim en compte en l‟elaboració de les unitats 

didàctiques, així com de la metodologia emprada. 

En el Decret 142 es consideren els punts següents: 

 Les àrees curriculars, la finalitat de les quals és desenvolupar 

les competències bàsiques. 

 Totes les competències bàsiques es poden desenvolupar a 

través de l‟àrea del Coneixement del medi natural, social i 

cultural. 

 “Per tal d’avançar en l’assoliment de les competències 

bàsiques és fonamental emmarcar els processos 

d’ensenyament i aprenentatge entorn als quatre eixos 

següents: 

- Aprendre a ser i actuar de manera autònoma. 

- Aprendre a pensar i comunicar. 

- Aprendre a descobrir i tenir iniciativa. 

- Aprendre a conviure i habitar el món.” 

 En l‟àrea del Coneixement del medi natural, social i cultural 

hi ha uns conceptes bàsics, en el desenvolupament del 

currículum, que hem tingut en compte en el present treball, 

que són: 

- “L’àrea pretén capacitar l’alumnat per entendre, opinar i 

prendre decisions sobre els aspectes de l’entorn amb els 
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què interacciona. L’aprenentatge ha d’ésser 

contextualitzat i encaminat a interpretar les experiències, 

tant directes com indirectes, properes en el temps i en 

l’espai, i significatives a fi de poder establir relacions 

cognitives i afectives. El coneixement del medi ha de 

permetre a l’alumnat d’incidir en la millora del seu entorn 

i fer-ne un ús sostenible”. 

- El fet de plantejar preguntes investigables sobre 

característiques i canvis en els éssers vius i en els 

ecosistemes propers, identificar evidències i extreure 

conclusions que possibilitin prendre decisions per actuar 

en el nostre entorn. 

- Explicació de fenòmens amb l‟ajut de models. 

- Cal partir de situacions motivadores per tal d‟estimular 

els alumnes a fer-se preguntes rellevants i expressar els 

seus punts de vista. 

- Cal ensenyar l‟alumnat a prendre consciència dels propis 

aprenentatges, a estructurar-los i a sintetitzar-los de 

manera que els puguin recordar quan els necessitin. 

- Cal preveure un treball de tipus cooperatiu amb el qual 

es pugui desenvolupar l‟autoavaluació, la coavaluació... 

- S‟ha de promoure una avaluació inicial de les idees 

prèvies de l‟alumnat i de les representacions sobre el què 

pensen que aprendran. 

 Pel que fa als continguts concrets, connexió amb les altres 

àrees i criteris d‟avaluació que treballem en la llicència sobre 

el model d‟ésser viu, el Decret preveu: (Figura 5) 



Com les TAC faciliten el pensar, l‟experimentar i el parlar de ciències a primària 

 

Llicència d‟estudis de Jesús Chivite. Curs 2009-2010 Pàgina 53 

 

 

C O N T I N G U T  

E l  m ó n  d e l s  é s s e r s  v i u s  

Cicle inicial Cicle mitjà Cicle superior 

Observació, utilitzant 
mètodes directes i indirectes, 
d’organismes i d’objectes 
inerts, per identificar-ne les 
diferències. 

Caracterització dels éssers 
vius per la seva capacitat de 
realitzar les funcions 
bàsiques: nutrició, 
reproducció i relació. 

Observació a ull nu d’un 
organisme en el seu medi 
natural o reproduint el medi a 
l’aula. Identificació i 
determinació d’animals i 
plantes de l’entorn segons 
diferents criteris observables. 
Valoració de la 
responsabilitat  envers els 
animals domèstics i plantes. 

Identificació de les 
característiques i 
comportaments d’animals i 
plantes per adaptar-se al 
medi. 

Comunicació oral de les 

observacions realitzades 

utilitzant diferents 

llenguatges. 

Caracterització de la funció 
de nutrició en els animals i 
plantes. 

Caracterització de la funció 
de relació a partir de 
l’observació d’animals i 
plantes relacionant-les amb 
els seus hàbitats. 

Caracterització de la funció 
de reproducció a partir de 
l’observació d’animals i 
plantes. 

Classificació dels diferents 
grups de vertebrats i de 
plantes (herbes, arbustos i 
arbres) de l’entorn proper a 
partir d’algunes 
característiques observables 
utilitzant claus dicotòmiques 
senzilles. 

Identificació d’activitats 
econòmiques relacionades  
amb la cria d’animals i el 
cultiu de plantes. 

Interès per la protecció i 
cura d’animals i plantes de 
l’entorn proper. 

Interès per l’observació i la 

generació de preguntes 

científiques, així com per la 

construcció de respostes 

coherents amb el 

coneixement científic. 

Observació i descripció 
d’alguns éssers vius i de la 
seva interacció amb el medi. 
Identificació de la relació 
entre funcions vitals i 
estructura d’alguns animals, 
plantes i fongs. 

Identificació i ús de criteris 
per a l’observació científica 
d’éssers vius. Ús de claus i 
guies per a la determinació 
d’organismes. 

Utilització de la lupa 
binocular per a l’observació 
de parts d’organismes o de 
petits organismes. Ús del 
microscopi per a l’observació 
d’alguns microorganismes. 
Ús de dispositius TIC per a 
l’emmagatzematge I 
tractament de les 
observacions. 

Cerca i contrast 
d’informació en diferents 
suports sobre éssers vius i 
condicions de vida. 
Comunicació de les 
informacions obtingudes 
utilitzant diferents 
llenguatges. 

 

C O N T I N G U T  

E n t o r n  d e  t e c n o l o g i a  i  s o c i e t a t  

Cicle inicial Cicle mitjà Cicle superior 

Reconeixement d’elements 
bàsics de l’ordinador i del 
programari. Utilització 
del teclat, del ratolí i del 
micròfon i iniciació al 
programari bàsic de 
processador de text, edició 
gràfica i de presentació. 

Iniciació al correu electrònic 

Reconeixement i utilització 
dels elements bàsics de 
l’ordinador i del programari: 
finestres, menús. 

Ampliació en l’ús de les 
funcions del programari bàsic 
de processador de text, 
edició gràfica i de presentació 
amb textos, dibuixos, imatges 

Recerca d’informació sobre 
com s’ha resolt un problema 
bàsic de la vida quotidiana al 
llarg del temps a partir d’un 
treball comparatiu i d’ús de 
les TIC. 

Ús responsable de les TIC. 

Utilització de l’administrador 
de fitxers. Reconeixement i 
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en grup i amb ajuda. 

Iniciació a l’ús de la càmera 

fotogràfica. 

i àudio. 

Cerca, amb ajuts, a 
Internet. Reconeixement de 
les pàgines web. 

Ús del correu electrònic i 
entorns virtuals de 
comunicació amb ajuts. 

Ús de la càmera fotogràfica 

i iniciació a la càmera de 

vídeo. 

utilització dels 
menús per a les funcions del 
programari bàsic de 
processador de text, edició 
gràfica i de presentació amb 
textos, dibuixos, imatges i 
àudio. 

Utilització d’Internet per a la 
cerca d’informació (imatge, 
text i àudio) a través de: 
cercadors, paraules claus, 
adreces web. Tractament de 
la informació. 

Ús del correu electrònic i 

entorns virtuals de 

comunicació amb publicació 

de documents a Internet. 

C O N N E X I O N S  A M B  A L T R E S  À R E E S  

Cicle inicial Cicle mitjà Cicle superior 

 Comprensió i producció de 
missatges orals, escrits i 
audiovisuals. 

 Comunicació d’informacions 
amb diferents llenguatges 
simbòlics. 

 Unitats de mesura del 
temps. 

 Utilització dels recursos de 
les TIC.

 Realització de mesures. 

 Comprensió i producció de 
missatges orals, escrits i 
audiovisuals. 

 Comunicació d’informacions 
amb diferents llenguatges 
simbòlics. 

 Utilització dels recursos de 
les TIC. Cerca guiada de la 
informació a Internet. 

Ús de tècniques de 
representació gràfica. 

 Comunicació d’informacions 
i argumentacions pròpies. 

Aplicació d’habilitats de 
relació social i respecte per la 
diversitat. 

Utilització dels recursos de 

les TIC. 

C R I T E R I S  D ’ A V A L U A C I Ó  

Cicle inicial Cicle mitjà Cicle superior 

Observar l’entorn i 
identificar relacions senzilles 
entre els elements que en 
formen part, distingint els 
elements humanitzats i els 
naturals. Valorar la 
importància de respectar i 
protegir el medi. 

Distingir éssers vius i 
objectes inerts i  relacionar 
característiques (nutrició, 
relació, reproducció) 
d’animals i plantes propers, 
amb la seva identificació com 
a éssers vius. 

Reconèixer i classificar amb 
criteris elementals els éssers 
vius de l’entorn I identificar 
algunes relacions que 
estableixen amb el medi, 
utilitzant els instruments 
adequats i mostrant una 

Reconèixer i explicar, 
recollint dades i utilitzant 
aparells de mesura, les 
relacions entre alguns factors 
del medi físic i les formes de 
vida i activitats humanes, 
mostrant una actitud de 
respecte pel medi. 

Analitzar i descriure 
elements naturals i 
humanitzats del paisatge de 
l’entorn proper i establir 
comparacions amb altres 
tipus de paisatges. 

Utilitzar plànols i mapes, 
així com mecanismes 
d’orientació espaial per a 
situar-se en l’entorn, localitzar 
determinats elements i 
desplaçar-se. 

Classificar animals i plantes 
de l’entorn proper i reconèixer 

Usar diferents informacions 
procedents dels mitjans de 
comunicació per interpretar 
problemes socials rellevants. 

Valorar la relació de 
proximitat que proporcionen 
les tecnologies de la 
informació i la comunicació 
amb altres llocs del planeta. 

Planificar i portar a terme 
experiències senzilles sobre 
alguns fenòmens físics i 
químics de la matèria, 
plantejant-se hipòtesis 
prèvies, seleccionant el 
material necessari, i registrar 
els resultats i comunicar les 
conclusions, oralment i per 
escrit, per mitjans 
convencionals i amb l’ús de 
les TIC. 
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actitud de respecte per la 
natura i pel material. 

Col·laborar en les tasques 

del treball en grup, 

contrastant i valorant les 

explicacions dels altres i les 

pròpies amb respecte. 

les característiques bàsiques 
dels vertebrats d’acord amb 
criteris científics. 

Plantejar-se interrogants 
sobre determinats fets i 
fenòmens, obtenir informació 
rellevant per mitjà de 
l’observació sistemàtica 
directa i indirecta i el recull de 
dades amb els mitjans i fonts 
adequats i comunicar els 
resultats de la recerca oral i 
gràficament per escrit. 

Mostrar iniciativa i creativitat 

en la realització d’un treball 

d’investigació sobre un tema 

rellevant de l’entorn, utilitzant 

els recursos TIC de forma 

eficient. 

Planificar i realitzar 

projectes de construcció 

d’alguns objectes, maquetes i 

aparells senzills, seleccionant 

els materials pertinents, 

demostrant responsabilitat en 

les tasques individuals i 

actitud cooperativa per al 

treball en grup i vetllant per la 

pròpia seguretat i la dels 

altres. 

 

Figura 5.  Blocs de continguts del currículum de primària sobre ―El món dels éssers vius‖ i 
―l’Entorn de tecnologia i societat‖ 
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3. METODOLOGIA 

 

La investigació ha estat guiada pels objectius plantejats en el treball. 

S‟explicarà la metodologia en funció dels tres objectius de la recerca. 

S‟analitzarà el context on es desenvolupa l‟experiència, en quines 

mostres s‟aplica l‟estudi, com s‟han elaborat els instruments o les 

intervencions i, finalment, es farà el buidat de les dades fent diversos 

anàlisis i mostrant quins són els resultats obtinguts. 

3.1. Conèixer l’estat actual de la incorporació de les 
TAC 

 

Per tal de conèixer la situació actual de l‟ús de les TAC en els centres 

públics d‟educació infantil i primària, he elaborat uns qüestionaris 

adreçats als mestres d‟aquestes etapes: un telemàtic i un altre en 

suport paper, per a tenir constància escrita d‟aquesta situació. 

Un altre aspecte important, des del punt de vista qualitatiu, és la 

meva experiència com a mestre en actiu i com a formador i 

coordinador de TIC i ciències que m‟ha permès observar “en primera 

línia”, en els darrers 20 anys, una evolució en una gran diversitat de 

centres i amb un nombre elevat de docents vers la incorporació de les 

TAC a l‟escola. 

És prudent fer un estudi quantitatiu d‟aquests possibles canvis tant a 

nivell de recursos tècnics com de metodologia a l‟hora d‟ensenyar i 

aprendre a les escoles. 

“La veritable revolució de la tecnologia consisteix en ajudar els 

nostres estudiants per a què construeixin relacions que incrementin 

la seva comprensió de qui són al món. La major importància de l’ús 

de la tecnologia és validar la importància que tenen els estudiants 

com a contribuents clau per a les seves comunitats en la solució de 

problemes reals” 

Alan November, educador 
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En aquests qüestionaris hi ha diferents indicadors sobre l‟ús de les 

TAC en les classes de ciències per tal que siguin contestats per 

mestres i que em permetin analitzar les dades aconseguides d‟una 

forma objectiva. 

3.1.1. Context de l’experiència 

 

Aquesta investigació s‟ha portat a terme amb mestres de primària de 

diferents escoles públiques del territori català, especialment de la 

província de Barcelona, durant el curs 2009-2010. 

Pel què fa al qüestionari general sobre l‟ús de les TAC i les ciències de 

forma telemàtica, cal dir que un 40 % aproximadament dels docents 

enquestats han estat assistents a cursos, seminaris i grups de treball 

de ciències dels darrers últims quatre anys. 

Una altra investigació paral·lela s‟ha fet amb mestres d‟infantil i 

primària, durant el mateix curs escolar 2009-2010 i de forma 

presencial, encabida en tres cursos de formació: concretament un de 

L‟Hospitalet de Llobregat, un altre de Cornellà de Llobregat i el darrer 

de Sant Andreu de la Barca, tots tres de la província de Barcelona.  

 

3.1.2.  Mostres 

 

Diferenciarem, per tant,  dues mostres de mestres diferents: 

 121 mestres de primària que han respost un qüestionari 

telemàtic més general sobre les TAC i les ciències. 

 53 mestres d‟infantil i primària assistents a tres cursos de 

formació sobre les TAC i les ciències impartits per mi i que han 

respost un qüestionari en suport paper. 
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3.1.3.  Disseny d’instruments 

L‟estructura del primer qüestionari “Les TAC i les ciències a 

primària”  (annexos) adreçat a mestres de primària està format per 

46 preguntes distribuïdes de la forma següent: 

CATEGORIES Nº EXEMPLE 

1 
Dades personals i del 

centre de treball 
13 tancades Cicle/s escolar de treball actual 

2 

Ús de les TAC en la 

preparació de les 

classes de ciències 

3 tancades 

1. Fas servir l‟ordinador i d‟altres 

tecnologies (TAC) per a preparar 

les teves classes de ciències?  

3 
Coneixements i 

capacitació 
3 tancades 

4. Creus que els teus 

coneixements són suficients per 

utilitzar les TAC amb els teus 

alumnes a les classes de 

ciències?  

4 
Formació en TIC i 

ciències 
4 tancades 

10. Has rebut formació en TAC i 

ciències?  

5 
Infraestructures del 

centre 
5 tancades 

14. Disposes d‟ordinador a la 

teva aula ordinària? 

6 Suports i ajuts 4 tancades 

19. Hi ha alguna sessió de 

ciències en la qual participi més 

d‟un mestre? 

7 Treball amb alumnes 10 tancades 

22. Amb els teus alumnes, fas 

servir l‟ordinador i d‟altres 

tecnologies (TAC) a les teves 

classes de ciències?  

8 
Grau de satisfacció. 

Emocions 
2 tancades 

13. Et sents satisfet de les teves 

classes de ciències?  

9 
Propostes i 

observacions 
2 obertes 

32. Quines propostes de millora 

faries per afavorir un ús adient 

de les TAC a les classes de 

ciències 

TOTALS 46  

Figura 6. Estructura de les preguntes del qüestionari ―Les TAC i les ciències a primària‖ 
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De les preguntes tancades, que no són de dades personals ni de 

centre, diferenciem tres tipus com podem veure a la taula següent. 

PREGUNTES 

TANCADES 
Nº EXEMPLE 

1 Dicotòmiques 3 
14. Disposes d‟ordinador a la teva aula 

ordinària?  SI - NO 

2 
Amb llista 

d‟alternatives 
12 

18. En quin espai féu les classes de ciències? 

Pots marcar més d'un  

 A l'aula 

 A l'aula de ciències o laboratori 

 Al pati 

 A l'aula TIC 

 Al passadís 

 A la biblioteca 

 A l'exterior 

 A la sala d'audiovisuals 

 Altres:  

 

3 
Amb escala 

d‟estimació 
16 

20. Trobes que l‟equip directiu del centre 

promociona l‟ús de les TAC?  

 1 2 3 4 5  

Gens 
     

Molt 

 

Figura 7. Estructura de les preguntes tancades del qüestionari ―Les TAC i les ciències a 
primària‖ 

Aquest tipus de qüestionari facilita les respostes i no resulta feixuc de 

respondre. Es va estimar un temps promig de 8 minuts per 

respondre‟l mitjançant proves fetes amb diferents mestres. 

El segon qüestionari ”Ús de les TAC a les classes de ciències” 

(annex) adreçat per a mestres d‟infantil i primària, es va passar en la 

primera i darrera sessió de tres cursos de formació. Això ens va 

permetre veure el grau d‟evolució dels mestres durant el curs. 
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És un qüestionari molt més curt que l‟anterior amb 22 preguntes i 

amb l‟estructura següent: 

CATEGORIES Nº EXEMPLE 

1 
Dades personals i del 

centre de treball 
8 tancades Anys d‟experiència docent 

2 

Coneixements i 

capacitació de l‟ús de 

les TAC en ciències 

7 tancades 

5. Coneixes la càmera fotogràfica 

digital a les teves classes? 

G
e
n
s
 

U
n
a
 

m
ic

a
 

F
o
rç

a
 

M
o
lt
 

    

 

3 
Formació en TIC i 

ciències 
2 tancades 

8. Has rebut formació TAC en la 

teva vida professional? 
G

e
n
s
 

U
n
a
 

m
ic

a
 

F
o
rç

a
 

M
o
lt
 

    

 

4 Treball amb alumnes 3 obertes 

11. Creus que és necessari fer 

servir les TAC a les classes de 

ciències? 

5 
Grau de satisfacció. 

Seguretat 
1 tancada 

10. Et sents segura o segur quan 

fas servir les TAC? 

G
e
n
s
 

U
n
a
 

m
ic

a
 

F
o
rç

a
 

M
o
lt
 

    

 

6 Propostes i comentaris 1 oberta 14. Comentaris 

TOTALS 22  

Figura 8. Estructura de les preguntes del qüestionari ―Ús de les TAC a les classes de ciències‖ 
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En els dos qüestionaris informo de quins són els meus propòsits: 

LES TAC* I LES CIÈNCIES A PRIMÀRIA 

Aquest qüestionari forma part d'un projecte de recerca educativa i d'estudi 

que estic desenvolupant gràcies a una llicència retribuïda concedida pel 

Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució 

EDU/2413/2009, de 27 de juliol (DOGC núm. 5461 9/9/2009). 

 

Va adreçat a tots els/les mestres que doneu la matèria de coneixement del 

medi natural i social o de ciències en general a primària, tant si sou tutors o 

tutores com si no ho sou. 

 

La recerca té com objectius, entre d'altres, estudiar la relació entre les TAC i 

l'aprenentatge de les ciències i saber quin ús es fa de les TAC a les escoles. 

Les dades recollides amb aquest qüestionari -que em facilitaran informació 

sobre l'ús real de les TAC a les escoles- es mantindran en absoluta 

confidencialitat i només s’utilitzaran per a obtenir uns resultats que 

s’analitzaran globalment amb procediments estadístics. 

Quan acabi l’estudi, rebreu notícies sobre els resultats. 

Gràcies per la vostra col·laboració. 

Jesús Chivite. Curs 2009-2010 

* Volem que les TIC estiguin integrades de forma natural i quotidiana al 

servei dels nostres alumnes per a què així esdevinguin en TAC (Tecnologies 

de l’Aprenentatge i el Coneixement). D'aquesta forma estaran al servei 

d'una millora en els processos d'ensenyament-aprenentatge. 
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3.1.4.  Anàlisi de les dades 

 

3.1.4.1. Qüestionari “Les TAC i les ciències a primària” 

 

3.1.4.1.1. Dades personals i del centre de treball. 

La franja d‟edat més nombrosa, com es pot evidenciar en el gràfic, ha 

estat la de 50-55 anys, un 26 % del total de la mostra: actualment és 

possiblement el grup d‟edat més ampli de la professió. Una de les 

franges més baixes però, és la de 20-25 anys amb un 2 % 

possiblement degut a què els mestres comencen a treballar a partir 

d‟aquesta edat. A l‟altre extrem de la gràfica trobem els docents de 

60-65 anys amb un 1 %. Aquí el motiu serà que el nombre de 

mestres en actiu en aquesta franja és més baix per les jubilacions.   

Edat 

 

20-25 anys 2 2% 

25-30 anys 15 12% 

30-35 anys 11 9% 

35-40 anys 7 6% 

40-45 anys 18 15% 

45-50 anys 21 17% 

50-55 anys 32 26% 

55-60 anys 14 12% 

60-65 anys 1 1% 
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Pel què fa a la situació administrativa, el percentatge més alt, amb un 

78%, és el dels mestres definitius davant de l‟11 i 12 % 

respectivament dels provisionals i interins/es. 

 

Situació administrativa 

 

Definitiu/va 94 78% 

Provisional 13 11% 

Interí/na 14 12% 

 

 

Definitiu/va

; 94

Provisional

; 13

Interí/na; 

14

Definitiu/va Provisional Interí/na

 

 

Les dades sobre sexe reflecteixen la predominança femenina en la 

professió en aquesta franja educativa. Així consta en altres 

documents consultats i que podem trobar a la bibliografia. 

 

Sexe 

Dona 95 79% 

Home 26 21% 

 

Dona; 95

Home; 26

Dona Home
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Com es pot apreciar, el nombre de tutors (69 %) supera amb escreix 

els que no ho són (31 %). 

Tutoria 

Si 84 69% 

No 37 31% 

 

 

 

 

Podem observar que el grau de participació dels mestres en aquest 

estudi ha estat destacat en quatre etapes molt marcades: 0-5, 20-25, 

25-30 30-35 anys d‟experiència docent. Cal parar atenció en la 

primera etapa citada que són els docents novells que mostren interès 

pel tema.  

Anys d‟experiència docent 

0-5 anys 23 19% 

5-10 anys 11 9% 

10-15 

anys 
10 8% 

15-20 

anys 
8 7% 

20-25 

anys 
20 17% 

25-30 

anys 
18 15% 

30-35 

anys 
22 18% 

35-40 

anys 
5 4% 

40-... anys 4 3% 
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Com era previsible, l‟especialitat de primària és la que domina en 

aquest estudi (77 %) juntament amb la de percentatge més reduït: la 

d‟infantil (20 %). Cal considerar també que tots els docents són 

generalistes, o amb l‟especialitat de primària i, a més, en poden tenir 

una altra. 

Especialitat 

Educació 

Infantil 
24 20% 

Educació 

primària 
93 77% 

Educació 

especial 
6 5% 

Idioma 

estranger 
7 6% 

Educació 

física 
10 8% 

Educació 

musical 
6 5% 

Pot ser que els usuaris 

seleccionin més d'una casella 

de verificació. En aquest cas, 

els percentatges poden passar 

del 100%. 
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Hi ha un repartiment bastant equitatiu per cicles, sent lleugerament 

més elevat el cicle superior d‟aquesta etapa de primària. 
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Cicle/s escolar de treball actual 

Cicle 

inicial 
45 37% 

Cicle 

mitjà 
52 43% 

Cicle 

superior 
58 48% 

Pot ser que els usuaris 

seleccionin més d'una casella 

de verificació. En aquest cas, 

els percentatges poden passar 

del 100%. 
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En els càrrecs que desenvolupen els mestres d‟aquesta mostra podem 

apreciar que el 36 % no desenvolupa cap i, també, cal destacar que 

entre els equips directius i les coordinacions de cicle hi ha una 

marcada participació. 

Es nota una relació directa entre els mestres que no tenen càrrec (i 

per tant majoritàriament tenen una tutoria) i els que poden 

desenvolupar més fàcilment la integració de les TAC a la classe. 

Càrrecs 

 Sense càrrec 44 36% 

 Director/a 26 21% 

 Secretari/a 7 6% 

 Cap d'estudis 8 7% 

 Coordinador/a 

d'etapa 
5 4% 

 Coordinador/a 

de cicle 
16 13% 

 Coordinador/a 

d'informàtica 
9 7% 

 Coordinador de 

riscos laborals 
6 5% 
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El grau de participació per províncies ha estat majoritàriament de la 

província de Barcelona (86 %) i concretament L‟Hospitalet de 

Llobregat (48 %) i poblacions de l‟àrea metropolitana de Barcelona: 

Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Santa 

Coloma de Cervelló... (20 %) que és la zona on treballo com a mestre 

i com a formador. 

Participació per províncies catalanes

BARCELONA; 105; 

86%

GIRONA; 2; 2%

TARRAGONA; 12; 

10%

LLEIDA; 2; 2%
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3.1.4.1.2. Ús de les TAC en la preparació de les classes de 

ciències  

1. Fas servir l‟ordinador i d‟altres tecnologies (TAC) per preparar les teves classes 

de ciències?  

 

1  Gens 

 

 

 

 

Molt 

3 3% 

2 26 22% 

3 46 39% 

4 26 22% 

5  17 14% 

 

Gens  Molt 

 

 

3. Disposes d‟ordinador a casa per treballar?  

Si 119 98% 

No 2 2% 

 

 

 

Els docents usen les TAC en la preparació de les classes cada vegada 

més. Veiem que el gruix de la mostra consultada està en un terme 

mig. El fet de tenir accés a aquestes tecnologies, tant a l‟escola com 

a casa, facilita aquestes tasques preparatòries. 

Analitzant altres estudis (Juste, 2009 p:121) podem apreciar que l‟ús 

més freqüent que fan els mestres en la seva preparació de classes 

està referenciat a la consulta d‟informació en Internet. 
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El que no està tan estès segons estudis consultats, (Sigalés, 2008 

p:146) és que això es faci extensible a l‟ús de les TAC amb els propis 

alumnes. 

2. Com a usuari/a, en les teves feines professionals, de les TAC, quines fas servir 

en concret?  

92%

55%

25%

92%

74%

80%

32%

29%

24%

14%

80%

25%

68%

17%
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Ordinador amb paquet ofimàtic: processador de textos, full de

càlcul, presentacions ...

Ordinador amb programes de dibuix o retoc fotogràfic: paint,

kidpix, paint shop pro, gimp ...

Ordinador amb programa d’edició de vídeo: Studio 8, Movie

Maker ...

Ordinador amb connexió a internet per...

Ordinador amb activitats clic, jocs educatius, quaderns

virtuals, webquets ...

Ordinador per consultar CD-Roms, vídeos, dvd, CD de música

...

Lupa binocular

Lupa binocular + càmera d'alta resolució

Consola de sensors de temperatura, llum i so

Web cam

Càmera de fotos

Càmera de vídeo

Projector

Pissarra digital interactiva

 

Pot ser que els usuaris seleccionin més d'una casella de verificació. En aquest cas, els percentatges poden passar del 100%. 
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Sobre quin ús es fa de l‟ Ordinador amb connexió a Internet 

per... diferenciem en el gràfic següent els usos concrets. 

92%

95%

88%

22%

70%

25%

11%

70%

50%

34%

57%

7%

0%

3%
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%

a. Consultar w ebs educatives, blocs, bancs d'imatges, vídeos,

sons, unitats didàctiques, ...

b. Utilitzar cercadors: google, yahoo, ask, ...

c. Ús del correu electrònic

d. Fer servir un sistema administrador d'aprenentatge: moodle,

...

e. Ús d'activitats en línia de jclic, quaderns virtuals, caceres del

tresor, w ebquets,

f. Fer servir documents col· laboratius: google docs, ...

g. Mapes de conceptes: cmaptools, bubbl, kidspiration, freemind,

...

h. Jocs educatius

i. Simuladors: google earth, google maps, stellarium, laboratori

virtual, BBC Schools Science, ...

j. Premsa digital

k. Magatzem virtual d'imatges, vídeos i presentacions: picasa,

f lirck, google images, youtube, edu3.cat, slideshare, ...

l. Participar en un w iki

m. Fer ús de les xarxes socials: facebook, tw itter, myspaces,

tw enty, ...

n. Videoconferència
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Pel què fa a la utilitat que donen els mestres a les diferents 

tecnologies podem apreciar, en el gràfic anterior, que un percentatge 

alt (92 %) fa servir els paquets ofimàtics: escriure textos, 

presentacions ... 

Veiem també que les TAC com a element reproductor de medis (CD-

Rom, vídeos, àudios...) té un 80 % d´ús. Amb la mateixa freqüència 

tindríem l´ús de la càmera fotogràfica digital a les nostres classes 

(80%).  

L‟ordinador com a reproductor d‟activitats d‟ensenyament assistit 

(autocorrectiu o no) com els quaderns virtuals, activitats Jclic, 

webquets, jocs educatius... té un pes important (74%). 

Destacaríem que l‟ús del projector a les classes està augmentant 

considerablement (68 %), tot i que estem lluny del què seria 

desitjable.  

Respecte a aquest 92 % de mestres que fan ús d‟Internet, podem 

apreciar, al gràfic anterior, que el que predomina en el panorama 

actual és: un 92 % ho fa per a consultar, un 95 % per a utilitzar 

cercadors, el 88 % per a fer ús del correu electrònic. 

Segueixen les activitats en línia com Jclic, quaderns virtuals, caceres 

del tresor amb un 70 % i cal destacar l‟ús creixent dels magatzems 

virtuals d‟imatges i vídeos amb un 57 % com picasa, youtube, flickr, 

google images, edu3.cat ... 

Els simuladors (50%) també estan en període de creixement davant 

de les grans possibilitats d‟interacció i aprenentatge que tenen. 

Per contra, veiem uns índexs molt baixos encara en l‟ús d‟eines com 

el mapa d‟idees o de conceptes (11%), participar en entorns 

col·laboratius com wiquis (7%), moodle (22%), documents 

compartits com google docs (25%). 

Les xarxes socials, tan de moda actualment, en aquests nivells de 

primària encara no fan el pes (0%). Segurament també perquè són 

recursos encara molt nous i els mestres desconeixen les possibilitats 

pedagògiques que podrien oferir. 

La videoconferència també està poc emprada. 
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3.1.4.1.3. Coneixements i capacitació 

 

Els mestres de la mostra se senten bastant capacitats per fer ús de 

les TAC amb els seus alumnes a les classes de ciències encara que no 

rebutgen ajuda d‟un company per poder integrar millor aquestes 

tecnologies. 

El fet d‟haver de solucionar problemes tècnics amb el maquinari és un 

fre que li resta autonomia al docent. 

 

CONEIXEMENTS I CAPACITACIÓ PER 

INCORPORAR LES TAC
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4. Creus que els teus coneixements són suficients per utilitzar les TAC amb els teus

alumnes a les classes de ciències? 

6. Creus que et cal ajuda d’un altre company/a més expert/a per poder incorporar les

TAC a les classes?

7. Et trobes capacitat/da per solucionar petits problemes tècnics amb les TAC?
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3.1.4.1.4. Formació en TIC i ciències 

Un percentatge considerable del professorat manifesta que ha rebut 

formació TIC: un 29% mig i un 34 % força. 

Si li afegim les ciències, la formació disminueix tot i que  un 28 % 

dels mestres diuen que han rebut força. Un 26 % gens i un 19 % 

marquen indicadors baixos. 

El 64% dels enquestats (com podem veure a la pregunta 16) 

disposen d‟Aula de Ciències amb suport TIC. Això suposa haver rebut 

mínimament com a centre una formació inicial a 3 membres del 

claustre i després una altra continuada a 1 o 2 mestres durant dos 

cursos. Això ha demostrat en la pràctica docent que ha estat 

insuficient i que ha calgut en moltes escoles una demanda concreta 

de formació de centre per cobrir les necessitats d‟introduir el treball 

de ciències incloent les TAC. Això es posa de manifest quan es fa la 

pregunta sobre les mancances de formació, a la qual responen un 

69% (39 % força + 30 % molta) cosa que evidencia la necessitat 

d‟aquesta formació en TAC i ciències. 

FORMACIÓ
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9. Has rebut formació en TIC? 

10. Has rebut formació en TAC i ciències? 

11. Creus que necessites més formació sobre les TAC i les Ciències?
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Entre els diferents tipus de formació que demanden els mestres el que més 

valoren són els cursos presencials (50 %), els tallers (45 %), els 

assessoraments i grups de treball (44 %). 

 

12. Quin tipus de formació creus que t‟aniria bé per millorar les teves capacitats i 

coneixements sobre les TAC i les ciències? 

50%

24%

45%

12%

44%

34%

44%

15%

7%

4%
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Curs presencial

Curs telemàtic
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Autoformació
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Seminari de suport
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Conferències i/o Trobades

Escola d'estiu

Altre

 

Pot ser que els usuaris seleccionin més d'una casella de verificació. En aquest cas, els percentatges poden passar del 100%. 
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3.1.4.1.5. Infraestructures del centre 

Un 84 % disposen d‟ordinador a l‟aula ordinària davant d‟un 16 % 

que no en té. Les aules que poden disposar d‟aquesta TAC en un 74 

% tenen un nombre entre 1 i 5 ordinadors per classe. Són molt 

reduïdes encara les aules amb més de 5 ordinador per classe. 

 

14. Disposes d‟ordinador a la teva aula ordinària?  

 

Si 102 84% 

No 19 16% 

 

 

15. De quants ordinadors disposes a l‟aula ordinària?  
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Les Aules de ciències amb suport TIC que va distribuir el 

Departament d‟Educació durant els anys 2005 al 2008 no van arribar 

a tots els centres de primària. Ara es poden demanar els materials de 

l‟aula mitjançant el catàleg d'equipaments TIC i Audiovisuals. Anem 

per la segona edició la qual posa a l'abast de les escoles un conjunt 

de recursos tecnològics. La demanda es fa de manera personalitzada 

però a un ritme molt lent quant a dotacions. 

Són els centres, segons el seu projecte educatiu, els que fan la 

demanda i han de traçar unes prioritats d‟escola. 

Cal fer notar que entre els docents de la mostra, un 64 % disposen 

d‟aquesta aula de ciències degut a la relació i contacte que han tingut 

amb mi com a formador durant aquests darrers anys. Evidentment 

aquesta mostra no representa, ni de lluny, la situació real dels 

centres de primària de Catalunya.  

Quant a les TIC, podem veure que encara predomina l‟organització de 

centre en una o dues aules TIC (80 %) on es concentren els 

ordinadors i són els alumnes i mestres qui es desplacen en aquest 

espai. En altres estudis també es posa de manifest aquest aspecte 

(Sigalés, 2008). Com hem vist abans, ens falta camí per fer per 

aconseguir tenir les TAC distribuïdes de forma natural al centre (aules 

ordinàries i espais comuns més reduïts). 

 

16. Disposes al centre d‟aula de ciències amb suport TIC?  

 

Si 77 64% 

No 44 36% 
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17. De quantes aules Tic disposa el centre? 

8; 7%

80; 65%

24; 20%

7; 6% 2; 2%

0 Aula TIC 1 Aula TIC 2 Aules TIC 3 Aules TIC 4 Aules TIC

 

 

Com podem apreciar al gràfic, els espais on es desenvolupen les 

classes de ciències són diversos però predomina l‟aula ordinària i la 

de ciències, li segueixen l‟aula TIC i el pati quan es fan observacions 

de l‟entorn. 

18. En quin espai féu les classes de ciències? 

A l'aula; 95; 33%

A l'aula de ciències 

o laboratori; 60; 

21%
Al pati; 28; 10%

A l'aula TIC; 39; 

14%

Al passadís; 2; 1%

A la biblioteca; 8; 

3%

A l'exterior; 26; 9%
Altres; 13; 5%

A la sala 

d'audiovisuals; 12; 

4%

 

Pot ser que els usuaris seleccionin més d'una casella de verificació. En aquest cas, els percentatges poden passar del 100%. 
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3.1.4.1.6. Suports i ajudes 

Els ajuts que pot rebre un ensenyant a dins de l‟escola per poder 

desenvolupar la seva feina educadora poden provenir, bàsicament, de 

quatre fonts: 

o Els propis companys i companyes de centre 

o L‟equip directiu 

o La formació 

o L‟administració educativa 

Els companys d‟escola poden ajudar-se mútuament segons les 

diferents capacitats de cadascú. 

L‟equip directiu de centre, juntament amb els claustres, pot propiciar 

uns horaris de classes adients i amb diferents tipus d‟agrupacions 

d‟alumnes per afavorir la participació d‟aquests. Es poden distribuir 

els recursos horaris perquè més d‟un mestre pugui intervenir en 

dinàmiques d‟aula i facilitar la incorporació de les TAC a les ciències. 

La formació, com hem vist abans, és important des del punt de vista 

d‟actualització de coneixements que tot professional té dret i obligació 

a tenir. 

I per últim, sense el suport pedagògic, logístic, de recursos materials 

i humans de les administracions educatives es fa difícil portar a terme 

segons quines experiències que necessiten d‟un temps d‟aclimatació 

en les aules com és la incorporació de les TAC en la pràctica diària 

dels nostres alumnes i mestres. 

 

Davant d‟aquestes premisses podem veure que un percentatge alt de 

mestres 41+21 = 62 % diu que no disposa de l‟ajut necessari per a  

solucionar problemes tècnics relacionats amb ús de les TAC a les 

classes de ciències. 

En pocs centres (29 %) dediquen esforços més d‟un mestre, davant 

del 70 % que no tenen cap ajut a la classe. 
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Tot i que els equips directius fan una promoció considerable de les 

TAC, encara cal una forta embranzida per a què es normalitzi la 

situació. 

L‟opinió que tenen els docents sobre els suports diversos que hauria 

de donar l‟administració, és que no hi ha suficients recursos de tot 

tipus per a afavorir la integració de les TAC d‟una forma 

pedagògicament raonable i progressiva perquè es esdevinguin en un 

element natural del treball de recerca de les classes de ciència.  

19. Hi ha alguna sessió de ciències en les quals participi més d‟un mestre?  

 

No 85 70% 

2 mestres 35 29% 

3 mestres 1 1% 

 

 

SUPORT I AJUDES ALS DOCENTS

21%

16%

4%

16%

32%

37%

11%

29%

7% 3%

41%

20%

1%

42%

21%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Gens Poc Mig Força Molt

8. Trobes que disposes de l’ajuda necessària per solucionar problemes tècnics relacionats amb les

TAC aplicades a les ciències?

20. Trobes que l’equip directiu del centre promociona l’ús de les TAC?

21. Trobes que el Departament hi dedica prous recursos per afavorir el treball de les TAC i les

ciències?
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3.1.4.1.7. Treball amb alumnes 

 

Es pot apreciar que encara ens falta una mica més de rodatge per 

integrar l‟ús de les TAC en ciències i que, juntament amb unes 

condicions adients, puguin ésser un element quotidià en les nostres 

sessions i poder-les integrar per a què els nostres alumnes generin 

aprenentatge tant a l‟escola com a fora. 

 

22. Amb els teus alumnes, fas servir l‟ordinador i d‟altres tecnologies (TAC) a les 

teves classes de ciències?  

 

Gens  Molt 

 

1  Gens 

 

 

 

 

Molt 

4 3% 

2 46 40% 

3 42 36% 

4 22 19% 

5  2 2% 
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Podem veure que els paquets ofimàtics (78 %), Internet (82 %), 

activitats educatives preparades (66 %), la càmera fotogràfica digital 

(63 %), l‟ordinador com a reproductor de diferents suports (61 %) i 

el projector 51 %) són les TAC que més fan servir els mestres amb 

els seus alumnes a la classe. 

 

23. Si fas servir les TAC amb els teus alumnes, quines en concret?  

78%

42%

8%

82%

66%

61%

37%

32%

24%

3%

63%

14%

51%

17%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Ordinador amb paquet ofimàtic: processador de textos, full

de càlcul, presentacions, ...

Ordinador amb programes de dibuix o retoc fotogràfic: paint,

kidpix, paint shop pro, gimp, ...

Ordinador amb programa d’edició de vídeo: Studio 8, Movie

Maker, ...

Ordinador amb connexió a internet per:

Ordinador amb activitats clic, jocs educatius, quaderns

virtuals, w ebquets, ...

Ordinador per consultar CD-Roms, vídeos, dvd, CD de

música, ...

Lupa binocular

Lupa binocular + càmera d'alta resolució

Consola de sensors de temperatura, llum i so

Web cam

Càmera de fotos

Càmera de vídeo

Projector

Pissarra digital interactiva

 

Pot ser que els usuaris seleccionin més d'una casella de verificació. En aquest cas, els percentatges poden passar del 100%. 
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De l‟ordinador amb connexió a Internet per... fer diferents 

tasques hem de destacar les següents utilitats. 

83%

69%

15%

3%

62%

14%

8%

58%

37%

8%

33%

3%

0%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

a. Consultar w ebs educatives, blocs, bancs d'imatges, vídeos,

sons, unitats didàctiques, ...

b. Utilitzar cercadors: google, yahoo, ask, ...

c. Ús del correu electrònic

d. Fer servir un sistema administrador d'aprenentatge: moodle,

...

e. Ús d'activitats en línia de jclic, quaderns virtuals, caceres del

tresor, w ebquets,

f. Fer servir documents col· laboratius: google docs, ...

g. Mapes de conceptes: cmaptools, bubbl, kidspiration, freemind,

...

h. Jocs educatius

i. Simuladors: google earth, google maps, stellarium, laboratori

virtual, BBC Schools Science, ...

j. Premsa digital

k. Magatzem virtual d'imatges, vídeos i presentacions: picasa,

flirck, google images, youtube, edu3.cat, slideshare, ...

l. Participar en un w iki

m. Fer ús de les xarxes socials: facebook, tw itter, myspaces,

tw enty, ...

n. Videoconferència

 

En un nombre més elevat està la consulta a webs, blocs... (83 %), ús 

de cercadors (69 %), activitats educatives (62 %)i els jocs educatius 

(58 %) són el que dominen en l‟ús. 

Pel contrari veiem d‟altres utilitats d‟Internet que tenen una 

incidència molt baixa actualment i d‟altres que sembla que tenen 

tendència a créixer com són els simuladors (37 %),  magatzem 
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d‟imatges, vídeos i presentacions (33 %) i el correu electrònic (15 

%). 

 

Queda palès que els docents creuen que les TAC en les classes de 

ciències són molt adients i que afavoreixen el procés ensenyament–

aprenentatge. 

Gens
Poc

Mig
Força

Molt

0% 3%

13%

38%

45%

0%

11%

29%

28%
32%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

LES TAC A LES CLASSES DE CIÈNCIES. BENEFICIS

24. Trobes que són adients les

TAC actualment per fer les

classes de ciències?

25. Creus que les TAC aporten

beneficis en el procés

d’ensenyament - aprenentatge

dels nostres alumnes? 

 

 

Si fem una comparació entre l‟ús que fan de les TAC els docents com 

a usuaris en la seva preparació de classes i l‟ús que hi dediquen amb 

els seus alumnes, veiem que hi ha un ús superior en totes les TAC 

quan els docents es documenten i preparen les classes que quan les 

fan servir amb alumnes com és el cas de la lupa binocular amb 

càmera, la consola de sensors i la pissarra digital. Al gràfic següent 

poden apreciar aquesta apreciació. 

Si aquesta comparació la fem més específicament amb la utilització 

de la xarxa Internet, també s‟aprecia un ús superior com a usuaris 

que amb dedicació amb alumnes. Destaca el correu electrònic (88% 

ús de mestres davant d‟un 15 % d‟ús amb alumnes), l‟ús de 

cercadors (95 % davant d‟un 69 %) i magatzems virtuals de fotos i 

vídeos (57% davant d‟un 33%). 
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COMPARACIÓ DE L'ÚS DE LES TAC PER DOCENTS

COM A USUARIS I AMB ELS ALUMNES

92%

55%

25%

92%

74%

80%

29%

24%

14%

80%

25%

68%

17%

78%

42%

8%

82%

66%

61%

32%

24%

3%

63%

14%

51%

17%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

100

%

Ordinador amb paquet ofimàtic: processador de textos, full de càlcul,

presentacions ...

Ordinador amb programes de dibuix o retoc fotogràfic: paint, kidpix,

paint shop pro, gimp ...

Ordinador amb programa d’edició de vídeo: Studio 8, Movie Maker ...

Ordinador amb connexió a internet per...

Ordinador amb activitats clic, jocs educatius, quaderns virtuals,

w ebquets ...

Ordinador per consultar CD-Roms, vídeos, dvd, CD de música ...

Lupa binocular + càmera d'alta resolució

Consola de sensors de temperatura, llum i so

Web cam

Càmera de fotos

Càmera de vídeo

Projector

Pissarra digital interactiva

TAC com usuari TAC amb alumnes
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Quant a la metodologia en la classe de ciències, els mestres pensen 

que hi ha activitats més afavoridores del treball científic com són les 

activitats experimentals (76 %), activitats en petit grup (72 %),  

activitats dirigides o pautades (59 %), activitats de pensar (57 %), 

activitats en parella (55 %) i activitats de manipulació (53 %) com a 

més destacades. 

Quant a les necessitats de les TAC, pensen que en tots tres cicles són 

importants donant més rellevància al cicle mitjà i superior.

COMPARACIÓ DE L'ÚS QUE FAN ELS DOCENTS D'INTERNET  

COM A USUARIS O AMB ELS ALUMNES 

92% 

95% 

88% 

22% 

70% 

25% 

11% 

70% 

50% 

34% 

57% 

7% 

0% 

3% 

83% 

69% 

15% 

3% 

62% 

14% 

8% 

58% 

37% 

8% 

33% 

3% 

0% 

1% 

0% 
10 
% 

20 
% 

30 
% 

40 
% 

50 
% 

60 
% 

70 
% 

80 
% 

90 
% 

100 
% 

a. Consultar webs educatives, blocs, bancs d'imatges, vídeos, 
sons, unitats didàctiques, ... 

b. Utilitzar cercadors: google, yahoo, ask, ... 

c. Ús del correu electrònic 

d. Fer servir un sistema administrador d'aprenentatge: moodle, 
... 

e. Ús d'activitats en línia de jclic, quaderns virtuals, caceres del 
tresor, webquets, 

f. Fer servir documents col·laboratius: google docs, ... 

g. Mapes de conceptes: cmaptools, bubbl, kidspiration, freemind, 
... 

h. Jocs educatius 

i. Simuladors: google earth, google maps, stellarium, laboratori 
virtual, BBC Schools Science, ... 

j. Premsa digital 

k. Magatzem virtual d'imatges, vídeos i presentacions: picasa, 
flirck, google images, youtube, edu3.cat, slideshare, ... 

l. Participar en un wiki 

m. Fer ús de les xarxes socials: facebook, twitter, myspaces, 
twenty, ... 

n. Videoconferència 

Internet com usuari Internet amb alumnes 
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26. Quin tipus d‟activitats creus que funcionen millor a les classes de ciències amb 

TAC?  

59%

38%

57%

76%

52%

41%

11%

14%

72%

34%

55%

53%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Activitats dirigides

Activitats de creació

Activitats de pensar

Activitats d'experimentar

Activitats de comunicar

Activitats d'organitzar idees

Activitats mecàniques

Activitats de memòria

Activitats de petit grup

Activitats individuals

Activitats en parella

Activitats de manipulació

 

Pot ser que els usuaris seleccionin més d'una casella de verificació. En aquest cas, els percentatges poden passar del 100%. 

 

27. En quin cicle creus que són més útils les TAC en les classes de ciències? 

Cicle inicial

26%

Cicle mitjà

36%

Cicle superior

38%

 

Pot ser que els usuaris seleccionin més d'una casella de verificació. En aquest cas, els percentatges poden passar del 100%. 
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Podem veure que les matemàtiques i llengües (23 %), la plàstica (21 

%) i les socials (16 %) són les matèries que més relacionen els 

mestres amb les ciències. 

 

28. Relacioneu les ciències amb altres matèries o continguts del currículum? 

Matemàtiques

23%

Llengües

23%
Idioma estranger

5%

Plàstica

21%

Educació Física

7%

Música

4%

Socials

16%

Altres

1%

 

Pot ser que els usuaris seleccionin més d'una casella de verificació. En aquest cas, els percentatges poden passar del 100%. 

 

Amb una clara tendència es veu la importància que donen els 

ensenyants a l‟experimentació en ciències. 

29. Considereu indispensable l‟experimentació a les classes de ciències? 

 

Gens  Molt 

 

1  
Gens 

 

 

 

Molt 

0 0% 

2 1 1% 

3 6 5% 

4 33 28% 

5   80 67% 
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La dedicació horària setmanal a la matèria Conèixement del medi en 

la majoria de casos s‟ajusta a la normativa del Departament. Penso 

que aquí els mestres han diferenciat les ciències naturals de les 

socials. 

30. Quina dedicació setmanal li doneu a la matèria Coneixement del medi? 

 

2-4 hores 95 79% 

4-6 hores 24 20% 

6-8 hores 1 1% 

8 o més hores 1 1% 

 

 

Es veu que un 90 % en dedica cap o poques hores al treball amb les 

TAC a les classes de ciències. Això pot ser degut a diferents factors: 

no disponibilitat de recursos materials i humans, falta de formació, 

seguretat, experiència, gestió de centre ... 

31. En quantes d‟aquestes hores feu servir les TAC a les classes de ciències? 

90%

6% 2% 2%0%

0-2 hores 2-4 hores 4-6 hores 6-8 hores 8 o més
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3.1.4.1.8. Grau de satisfacció. Emocions 

 

Els mestres es veuen força còmodes (22+16 = 38 %) amb les TAC 

però amb una marcada tendència a un nivell entremig (37 %). 

Una situació similar es manifesta en la satisfacció general a les 

classes de ciències com es pot apreciar en els gràfics inferiors. 

GRAU DE SATISFACCIÓ A LES CLASSES DE CIÈNCIES

4%

21%

37%

22%

16%

2%

9%

50%

33%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Gens Poc Mig Força Molt

5. Et trobes còmode fent servir les TAC a les classes de ciències? 

13. Et sents satisfet/a a les teves classes de ciències? 
 

 

3.1.4.1.9. Propostes i observacions 

 

He agrupat les propostes, expressades lliurement pels docents, en 

diferents grups referenciades a: 

o L‟Aula de ciències 

o Recursos TIC – TAC 

o Recursos humans 

o Organització de centre 
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o Formació 

o Didàctica de les ciències 

o Figura de l‟especialista 

o Dinàmiques de mestres 

Es mostren alguns dels comentaris representatius de cada apartat. 

32. Quines propostes de millora faries per afavorir un ús adient de les TAC a les 

classes de ciències. 

A
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 “Disposar d'una Aula de Ciències amb tot el que això implica (material, 

formació...)” 

 “Que l'administració dotés de materials específics: lupes binoculars, càmeres de 

vídeo, sensors, etc. de manera regular” 

 “Dotar a totes les escoles de l'Aula de Ciències. Ara ho has de demanar amb els 

punts que et donen per centre per la demanda de material, i és difícil perquè les 

escoles tenim moltes demandes i necessitat de totes les matèries com ordinadors 

a les aules, pissarres digitals, …” 

 

R
e
c
u

r
s
o
s
 T

I
C

-T
A

C
 

 

 “Banc disponible de recursos pedagògics TAC a cada cicle”. 

 “Millora i actualització del material informàtic de l'escola. Més recursos als centres, 

sobretot a nivell d'aula o més aules polivalents amb TAC. Hi ha pocs recursos a 

les escoles i a més a més no arriben a totes les aules”. 

 “És important disposar de TAC en la mateixa aula, una pissarra digital, més d'un 

ordenador…  però amb ajuts de formació pedagògica per a poder incorporar de 

manera adient aquests recursos”. 

 “Un major coneixement  de les TAC per part dels mestres i un bon funcionament 

de tots els aparells: actualització de les TIC del centre”. 

 “Les escoles haurien d'estar realment equipades i preparades per poder utilitzar 

les TAC de forma habitual”. 
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 “Disposar de més recursos tant a nivell material com humà”. 

 “És necessari un bon manteniment per part dels tècnics i coordinador TAC del 

maquinari i programari”. 

 “Disposar de suport per fer desdoblaments, grups reduïts i d’altres organitzacions 

d’aula en aquesta matèria al menys una sessió setmanal i ampliar alguns 

materials”. 

 “Tenir més temps per preparar les sessions”. 

 “Proposo que hagi més recursos humans (professors): que puguin haver dos o 

més mestres a l'aula per tal de pujar al laboratori amb un grup reduït d'alumnes i 

no amb 26 o 27 alumnes per aula”. 

 “Més atenció de tècnics d'assessorament pedagògic”. 
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 “Cal mentalitzar als equips de gestió que aquests tipus de classes necessiten una 

partició del grup. Resulta difícil treballar a l'aula de ciències amb 26 alumnes i un 

mestre; calen organitzacions variades”. 

 “Organitzar de forma adient els espais comuns per treure més rendiments a 

aquestes aules més específiques”. 

 “Tenir un projecte d'escola on s’inclogui una manera concreta treballar les ciències 

amb les TAC”. “Planificar les classes en cicles”. “Línia d’escola (vertical o 

horitzontal) per treballar de forma experimental les ciències amb una progressió”. 

 “Dinamitzar punts de trobada amb l'equip de mestres per a intercanviar les 

propostes i experiències”. 

F
o
r
m

a
c
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 “És necessària una formació permanent del professorat. Informar de novetats i 

sobre recursos és bàsic per optimitzar l'ús de les TAC”. 

 “Ens cal més formació específica binomi Ciències-TAC”. 

 “Més formació per ensenyar ciències, el què i com”. “ 

 “Cal assessorament per renovar el plantejament pedagògic d'aquesta àrea”. 

 “Assessoraments de ciències amb l'objectiu de difondre el treball competencial en 

aquest àrea i com utilitzar les TAC dins aquest marc“. 
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 “Fomentar molt més l'experimentació”. 

 “Tenir un recull d'activitats preparades i també dinàmiques de treball per posar-les 

directament a la pràctica”. 

 “Poder treballar sense llibre de text”. 

 “D'altra banda, penso que els materials didàctics (llibres) haurien de contenir 

moltes més experiències senzilles que no requereixin grans preparacions per tal 

de què es puguin relacionar els continguts teòrics i pràctics de forma més directa”. 
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 “Considero molt important  l'especialització d'un mestre per dominar suficientment 

l'aula i evitar que, al fer-ne ús diferents persones, sorgeixin problemes”. 

 “Crec interessant que un especialista en les TAC a l'aula de ciències vingui al 

centre i faci un modelatge de les classes amb els nens. Em sembla molt 

interessant el treball realitzat a les escoles del barri de Sant Josep. Estaria bé que 

es fes a moltes més escoles”. 

 “Possibilitat de portar "experts" en la temàtica que es tracta, per a fer conferències 

o xerrades, experimentació, treballs amb les famílies, ajuda a l'hort de l'escola i el 

seu seguiment”. 
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 “(…) intentar aplicar-li amb prudència, però sense por. Els mestres som els 

primers que les hem de manipular per poder transmetre-ho als nostres alumnes, 

però això sempre fa respecte sobretot quan no ets de "l'era digital"”. 

 “Poder disposar de més temps per preparar les sessions és bàsic”. 

 “Estaria bé fer grups de treball de mestres que es dediquessin a pensar en aplicar 

la matèria muntant activitats TIC”. 

 “Em sento molt insegura, sempre necessito l´ajut d´un altre company”. 

 “En aquests moments proposaria que els equips de cicle i d'escola fóssim més 

estables per tal de poder planificar i aprofundir més en el treball en les classes de 

ciències. Sense estabilitat d'equips cada curs comencem de nou i no avancem 

prou”. 

 “Millora del coneixement de les TAC, millor traspàs i disponibilitat de les persones 

formades”. 
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33. Altres observacions que vulguis fer 

En aquesta darrera pregunta oberta, els mestres han expressat el seu 

parer envers el tema en qüestió. Alguns comentaris fan referència al 

treball de camp que s‟ha portat a terme al seu centre amb alumnes o 

bé a cursos de formació desenvolupats durant aquesta llicència 

d‟estudis. D‟altres, són opinions representatives que són un reflex del 

què preocupa actualment en el món de l‟ensenyament de les ciències. 

“El desenvolupament de les sessions fetes arrel d’aquesta llicència d’estudis amb els meus 

alumnes ha estat tot un esdeveniment que ha revolucionat la idea d’una classe de ciències. Tant 

de bo al meu centre es pogués comptar amb tots els requisits (aula de ciències, formació...) per 

tal de fer una programació d’activitats de ciències mitjançant les TAC que tant han atret i motivat 

als nens i les nenes.” 

“La formació continuada del professorat d’aula de ciències, igual que hi ha grups de treball 

d’especialistes, de càrrecs, doncs també és indispensable la trobada i coordinació dels i les 

mestres que s’encarreguen i/o utilitzen les aules de ciències”. 

“Ha estat molt interessant i enriquidora tota la feina que han fet els nens i nenes de quart amb 

l’experiència que els has dedicat sobre la nutrició de les plantes. Durant les diverses sessions 

han fet hipòtesis, han manipulat i experimentat amb un material nou per a ells, han deduït... 

Les TIC s’han convertit en TAC, gràcies a la teva BONA PROFESSIONALITAT, al carinyo i 

l’esforç que li has dedicat i al teu gran domini de les tècniques audiovisuals. 

En nom de tots els alumnes i del professorat et transmeto el nostre agraïment més sincer”. 

“He après força amb aquest curs. M’he adonat que encara haig de practicar i aprendre moltes 

coses noves per poder-les posar en pràctica amb els alumnes i així estar més segura de mi 

mateixa. Crec que els nostres alumnes podrien aprendre més encara si apliquéssim a les classes 

de ciències aquestes tecnologies.” 

“Considero que les TAC són un aspecte en constant evolució i molt ràpida i els mestres no 

disposem de suficients hores per anar al mateix ritme que la tecnologia; ja que tenim molt 

aspectes socials que treballar també a l’escola. Considero molt important anar fent cursos per 

avançar poc a poc des del punt de vista on ens trobem de les TAC”. 

“Els alumnes estan “super motivats” amb el treball que es fa al laboratori, que seria la part 

experimental de l’àrea de medi”. 

“No he contestat l’ítem 21 perquè crec que el departament dedica molts esforços a l’utilització de 

les TAC als centres (o com a mínim n’està dedicant a Secundària amb el programa 1x1 que 

després es vol aplicar a primària) però em sembla que no té en compte ni l’especificitat de 

l’ensenyament de les ciències ni que l’ensenyament sigui de veritat competencial (això darrer en 

cap o en poques matèries)”. 
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“Molts pocs mestres s'impliquen en fer un canvi significatiu de metodologia en les 

ciències. Falta molta formació però també crec que crear la figura de l’especialista 

podria ser una bona solució. La formació dels futurs mestres a la universitat hauria de 

millorar molt en aquest àmbit”.  

“Utilitzem molt el programa Flash, que no surt a la llista”. 

“Seria interessant fer cursos de formació telemàtics de seguiment de l'aula de ciències 

per poder compartir idees, dubtes, treballs interessants...a l'estil de les trobades de 

ciències però en format de tot el curs”. 

“Omplir aquest formulari ja és un punt de partida per iniciar un canvi, prendre 

consciència de què cal incloure les tac i això porta un temps i més de cara a fer un 

canvi, que inclou la reflexió, la valoració del treball fet fins ara i l'inici d'un projecte per 

veure com orientar i enfocar a partir d'ara la feina.Gràcies”. 

“Que és important treballar les TIC-TAC, però sense oblidar que és una eina més que 

ens permet variar la nostra forma d'ensenyament-aprenentatge. I que juntament amb 

altres eines podem enriquir les maneres d'aprendre”. 

“Considero que necessito moltes més hores de formació i dedicació a les TAC per 

posar-me al dia de tots els avantatges i poder oferir als meus alumnes un bon 

ensenyament del nostre entorn, però amb les hores que disposem els tutors no trobem 

el temps per reciclar-nos millor. Gràcies per la teva col·laboració. Salutacions”. 

“Serveix de ben poc una gran tecnologia si no hi ha recursos humans. Els nens i nenes 

no són màquines que puguis aparcar i que esperin (amb la problemàtica que presenten 

cognitiva i sobretot social)”. 

“Caldria el reconeixement pel Departament d'Educació del càrrec de coordinador de 

l'aula de ciències amb la retribució horària per a potenciar i dinamitzar millor l'aula de 

ciències”. 

“Continuar els grups de seguiment de les aules de ciències que s'havien fet en cursos 

anteriors i que han estat suprimits”. 

“Fins i tot, el coordinador de l'aula podria tenir la possibilitat de fer petits tallers 

experimentals amb l'alumnat per a alfabetitzar-los en l'ús del laboratori, i així ajudar els 

companys a "treure la por" a anar a l'aula”. 

“Amb l'alumnat no faig servir massa les TAC, les considero importants però no 

imprescindibles . L'objectiu de la part de medi natural: observar, elaborar hipòtesi, 

comprovar i treure conclusions és la base i es pot fer amb poc ús de les TAC”. 

“Pensem clarament que hem de millorar el nostre treball de ciències, és una de les 

"propostes de millora" que tenim pendents a la ZER”. 
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Resumint, pel què hem pogut apreciar amb l‟anàlisi d‟aquestes 

preguntes del qüestionari, podem dir que els mestres estan 

preocupats per millorar la qualitat de l‟ensenyament de les ciències a 

l‟escola de primària incorporant les TAC i d‟altres recursos propis del 

treball científic. 

Per tal de solventar aquesta preocupació, els ensenyants mostren 

interès en formar-se i rebre assessoraments amb esforços personals 

importants durant els seu temps no docent. 

En molts casos se senten poc ajudats per innovar en les classes de 

ciències amb ajut de les TAC (Law, 2009) i els produeix cert desànim 

el fet que poder portar endavant una tasca engrescadora, interessant 

des del punt de vista educatiu i competencial i poder avançar en 

noves dinàmiques de treball a l‟aula els suposi important esforços 

personals. 

De vegades, aquesta ajuda es podria obtenir a la pròpia escola 

canviant alguns plantejaments generals en el projecte educatiu de 

centre. 

El Departament d‟Educació, en la proposta del Pla TAC de centre, diu: 

“La integració plena de les tecnologies en un centre educatiu es 

pot enfocar com un procés d'innovació i gestió del canvi, que 

afecta d'una banda tots els seus integrants i, de l'altra, 

aspectes de funcionament: pedagògic, formatiu, organitzatiu i 

tecnològic. Per facilitar que aquest procés es desenvolupi de 

forma harmònica, és necessari un Pla TAC específic que formi 

part del Projecte Educatiu del Centre. 

Elaborar un Pla TAC és un procés complex que requereix un 

impuls decidit per part de l'equip directiu, que n'ha d'exercir la 

coordinació, el consens del claustre de professors i la 

complicitat de tota la comunitat educativa”. (Fornell i Vivancos, 

2009) 

Si mirem també un altre estudi fet per la Universitat Oberta de 

Catalunya sobre l‟ús de les TIC en escoles i instituts diu que ... 

“La integración de las TIC en los centros docentes depende 

también de la capacidad de los propios centros de impulsar 
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políticas que faciliten este proceso, identificando prioridades y 

estableciendo estrategias específicas. Cuando ponemos la 

atención en la presencia de estas políticas en los centros, 

podemos ver que, en la mayoría de los centros (60,5%), aún no 

se dispone de un plan específico que establezca pautas y 

prioridades respecto a la incorporación de las TIC en los 

distintos ámbitos de la actividad educativa. Entre los que sí 

disponen de esta planificación (39,5%), la mayoría cuentan con 

un documento en que se hace explícita, aunque esto no ocurre 

en todos los casos”. (Sigalés, Mominò, Meneses i Badia, 2008) 

Però en general s‟ha notat una davallada quant els recursos humans i 

materials, a la formació continuada, a la continuïtat de projectes 

encetats i que funcionen, etc. Aquests aspectes s‟han de garantir per 

a què tota la comunitat educativa se senti recolzada per una 

administració que ens representa i que ha de vetllar per una millora 

de l‟ensenyament de forma efectiva i adaptada als temps actuals per 

a aconseguir ciutadans amb competències per a poder desenvolupar-

se en la vida d‟una manera democràtica. 

Com diu la Nancy Law5 quan ens presenta els resultats de l‟estudi 

SITES 2006, on es va analitzar com s‟utilitzen les tecnologies en 

matemàtiques i ciències en educació secundària en 22 països de tot el 

món inclosa Catalunya, l‟impacte que tenen aquestes tecnologies en 

l‟ensenyament dins de l‟aula: 

“I arribem al segle XXI amb les escoles equipades amb 

ordinadors. Però això produirà un canvi pedagògic? 

Hem de ser conscients que la tecnologia evoluciona d’una forma 

molt ràpida i que els canvis a les escoles són lents. Això és una 

premissa que s’ha de tenir molt en compte. En arribar al nou 

segle, es comença a imposar l’ús social de la xarxa i també 

aprenem que la simple introducció de les noves tecnologies a 

les escoles no provocarà cap canvi. Necessitem alguna cosa 

més. 

                                         

 

5 Directora del centre de Tecnologia de la Informació en l‟Educació de la Universitat 

de Hong Kong. 
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Una vegada els ordinadors ja són accessibles per a tot el món, 

no hem d’aturar-nos dient «ja els tenim aquí», sinó que hem de 

pensar què hi posem, a les màquines. Els ordinadors han de 

convertir-se en eines de productivitat, no en eines de 

treball. La funció del mestre tampoc no és ara la mateixa que 

fa uns anys. Com podem facilitar aquest canvi pedagògic? La 

tecnologia ha de ser-hi, les habilitats i capacitats tècniques 

també, però aquest no és el repte més important. El més 

important és com ho conceptualitzem dins el currículum 

escolar i en el procés d’aprenentatge. Aquest és el repte. 

(...) El professorat ha de donar més oportunitats a l’alumnat de 

fer un ús innovador de les tecnologies. 

(...) L’alumnat ha de ser més autònom, que resolgui problemes 

per si mateix i capaç de treballar en equips reduïts estaríem 

parlant d’un aprenentatge al llarg de tota la vida, cosa que 

ha d’incloure les capacitats de col·laboració, comunicació, 

creació, innovació i pensament crític”. 

(...) La tecnologia no ens durà enlloc sense innovació 

pedagògica”. 

 

De nou són Sigalés, Mominò, Meneses i Badia els que constaten que 

el professorat està altament familiaritzat amb les TIC i que té un 

índex d‟alfabetització digital més gran que la mitjana de la població 

espanyola. No obstant  “las competencias del profesorado en el uso 

específico de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

presentan un nivel de desarrollo sensiblemente menor. (...) La 

capacidad para desarrollar proyectos multimedia con los alumnos, 

para supervisar grupos de trabajo en línea o para crear recursos 

digitales que sean útiles para la asignatura sólo está al alcance de 

una minoría”. (Sigalés et al, 2008) 
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3.1.4.2. Qüestionari “Ús de les TAC a les classes de 

ciències” 

 

Aquest qüestionari escrit es va passar en la primera i darrera sessió 

de 3 cursos de formació a mestres d‟infantil i primària. Això ens va 

permetre veure el grau d‟evolució dels mestres durant el curs. 

És un qüestionari curt amb 22 preguntes i amb l‟estructura següent: 

1. Dades personals i del centre de treball (8 preguntes). 

2. Coneixements i capacitació de l‟ús de les TAC en ciències (7 

preguntes). 

3. Formació en TIC i ciències (2 preguntes). 

4. Treball amb alumnes (3 preguntes). 

5. Grau de satisfacció. Seguretat (1 preguntes). 

6. Propostes i comentaris (1 pregunta). 

 

Analitzaré les dades dels 3 centres per separat (A, B I C) 

 

3.1.4.2.1. Curs de formació del centre A 

 

Els objectius bàsics d‟aquest curs que es deia “Les TIC com a eina 

d’aprenentatge en el coneixement del medi” eren: 

 Donar pautes per a l‟ús del material TIC de centre: lupa 

binocular i microscopi amb càmera, pissarra digital 

interactiva (PDI), kits de projecció, sensors ... 

 Conèixer el programari bàsic de la PDI i quin potencial 

didàctic té. 



Com les TAC faciliten el pensar, l‟experimentar i el parlar de ciències a primària 

 

Llicència d‟estudis de Jesús Chivite. Curs 2009-2010 Pàgina 99 

 

 Facilitar als docents els coneixements, les estratègies i les 

eines necessàries per a l‟ús d‟aquest materials. 

 Analitzar i elaborar aplicacions didàctiques utilitzant les TAC 

Com a dades generals en aquest primer centre analitzat, es pot 

apreciar la tendència majoritària de dones (87 %). 

Sexe

2; 13%

14; 87%

Homes

Dones

 

Els cicles als quals pertanyen estan bastant distribuïts entre el 

professorat assistent: 5 mestres d‟infantil, 1 d‟inicial, 6 de mitjà i 4 

de superior. No hi ha cap mestre al curs que ocupi un càrrec. 

CICLES EDUCATIUS I CÀRRECS

0 1 2 3 4 5 6 7

Ed. Inf

C. Inicial

C. Mitjà

C. Superior

Director/a

Cap estudis

Secretari

Coordinador
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Quant a especialitats, majoritàriament són d‟infantil i primària (44 %) 

davant dels mestres d‟altres especialitats que són minoritaris a les 

escoles. 

ESPECIALITATS

7; 44%

7; 44%

1; 6%

0; 0%

1; 6%
0; 0%

Infantil

Primària

Ed. Física

Música

Anglès

Ed. Especial

 

Quant a la tutoria, la majoria (el 89 %) en tenen davant d‟un 11 % 

que no. 

Tutoria

16; 89%

2; 11%

SI NO
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Com podem apreciar en els següents 10 gràfics referents a les 

preguntes tancades del qüestionari sobre coneixement i capacitació, 

els mestres ha estat que han millorat respecte al principi de curs 

quant a coneixements i potencialitats dels recursos TAC. Els recursos 

i aspectes concrets que s‟analitzen són: 

 L‟ús de la lupa binocular amb càmera i sense. 

 Ús de la PDI i el projector. 

 Ús de sensors. 

 Ús de la càmera fotogràfica i la de vídeo. 

 Utilització d‟Internet. 

 Grau de formació rebuda. 

 Coneixements, capacitats i seguretat per integrar les TAC. 

El qüestionari es va passar per primera vegada el 13-01-2009 i per 

darrera el 24-12-2009. Els mestres han manifestat que els ha servit 

per autoavaluar-se i ser conscients de la seva situació actual respecte 

a la integració de les TAC a la classe diària. 

 

1. Ús de la lupa binocular

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

13/01/2010

24/03/2010
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2. Ús de la lupa binocular amb la càmera Moticam

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

13/01/2010

24/03/2010

 

3. Ús de la PDI o el projector

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

13/01/2010

24/03/2010

 

4. Ús dels sensors. Consola Ecodad

0

1
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3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

13/01/2010

24/03/2010
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5. Ús de la càmera fotogràfica digital

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

13/01/2010

24/03/2010

 

6. Ús del vídeo

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

13/01/2010

24/03/2010

 

7. Ús d'Internet

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

13/01/2010

24/03/2010
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8. Formació

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

13/01/2010

24/03/2010

 

9. Coneixements per integrar les TAC

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

13/01/2010

24/03/2010

 

10. Seguretat fent servir les TAC

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

13/01/2010

24/03/2010

 

 

 

(Per retornar a les conclusions) De quina manera el nostre alumnat 

utilitza les TAC i com els ajuden a pensar i desenvolupar les seves idees, 

a fer o experimentar i finalment a  comunicar els seus aprenentatges? 
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3.1.4.2.2. Curs de formació del centre B 

 

Els objectius bàsics d‟aquest curs que es deia “Metodologia a les 

classes de ciències” eren: 

 Donar a conèixer aspectes d‟innovació didàctica, científica i 

metodològica per a treballar les ciències a l‟escola. 

 Donar a conèixer l‟ús del material TIC de centre com la  

pissarra digital interactiva (PDI) i els recursos d‟Internet, així 

com d‟altres més específics que no disposa el centre amb 

una intenció futura de compra o demanda: lupa binocular 

amb càmera, sensors ... 

 Conèixer i adaptar materials del nostre entorn a les classes 

de ciències. 

 Facilitar als docents els coneixements, les estratègies i les 

eines necessàries per a l‟ús d‟aquest materials. 

 Analitzar i elaborar aplicacions didàctiques utilitzant les TAC 

en les ciències. 

Com a dades generals en aquest segon centre analitzat, es pot 

apreciar la tendència majoritària de dones (89 %). 

SEXE

2; 11%

16; 89%

Homes

Dones
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Quant els cicles als quals pertanyen, estan tots representats llevat del 

cicle superior. En canvi, infantil supera amb escreix la resta. 

Concretament: 7 mestres d‟infantil, 3 d‟inicial, 3 de mitjà i cap de 

superior. Els càrrecs que van assistir van ser: la directora, la cap 

d‟estudis i 3 coordinadors. 

Cicles i càrrecs

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Ed. Inf

C. Inicial

C. Mit jà

C. Superior

Direct or/ a

Cap est udis

Secret ari

Coordinador

 

Quant a especialitats, el 50 % són d‟infantil, el 22 % de primària  i  

representants d‟especialitats, llevat de música. 

ESPECIALITATS

2; 11%

0; 0%

2; 11%

1; 6%

4; 22%

9; 50%

Infantil

Primària

Ed. Física

Música

Anglès

Ed. Especial
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Quant a la tutoria, està més distribuïda entre qui en té, amb un 56 

%,  i qui no en té, amb un 44 %. 

Tutoria

10; 56%

8; 44%

SI

NO

 

Com podem apreciar en els següents 10 gràfics referents a les 

preguntes tancades del qüestionari sobre l‟ús de diferents recursos, 

s‟evidencia que els mestres han millorat respecte al principi de curs 

quant a coneixements i potencialitats dels recursos presentats. Els 

recursos i aspectes concrets que s‟analitzen són: 

 L‟ús de la lupa binocular amb càmera i sense. 

 Ús de la PDI i el projector. 

 Ús de sensors. 

 Ús de la càmera fotogràfica i la de vídeo. 

 Utilització d‟Internet. 

 Grau de formació rebuda. 

 Coneixements, capacitats i seguretat per integrar les TAC. 

El qüestionari es va passar per primera vegada el 26-10-2009 i per 

darrera el 30-11-2009. Els mestres han manifestat que els ha servit 

per autoavaluar-se i veure la seva evolució respecte a la integració de 

diferents materials incloses les TAC a la classe de ciències. 
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1. Ús de la lupa binocular
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2. Ús de la lupa binocular amb la càmera Moticam
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4. Ús dels sensors. Consola Ecodad
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5. Ús de la càmera fotogràfica digital
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6. Ús del vídeo
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7. Ús d'Internet
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8. Formació TAC
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9. Coneixements per integrar les TAC
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10. Grau de seguretat amb les TAC

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

26/10/2009

30/11/2009

 



Com les TAC faciliten el pensar, l‟experimentar i el parlar de ciències a primària 

 

Llicència d‟estudis de Jesús Chivite. Curs 2009-2010 Pàgina 112 

 

 

3.1.4.2.3. Curs de formació del centre C 

 

Els objectius bàsics d‟aquest curs que es deia “Dinamització de 

l’aula de ciències” eren: 

 Donar a conèixer aspectes d‟innovació didàctica, científica i 

metodològica del projecte ”Aula de ciències amb suport TIC 

a Infantil i Primària” i posar en funcionament aquesta aula 

perquè tots els alumnes del centre puguin fer-ne ús. 

 Inventariar i organitzar el material de l‟aula amb uns criteris 

útils. 

 Donar a conèixer l‟ús del material TIC de l‟aula de ciències: 

pantalla de plasma, lupa binocular amb càmera, sensors, així 

com d‟altres més específics de laboratori o de l‟aula per 

treballar les ciències. 

 Cercar recursos per dinamitzar l‟aula. 

 Promoure la reflexió del professorat. 

 Facilitar als docents els coneixements dels aparells, 

programaris, estratègies i les eines necessàries per a l‟ús 

d‟aquest materials. 

 Analitzar i elaborar aplicacions didàctiques utilitzant les TAC 

en les ciències. 
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Com a dades generals en aquest tercer i darrer centre analitzat, es 

pot apreciar també la tendència majoritària de dones (95 %). 

SEXE

18; 

95%

1; 5%

Homes

Dones

 

Estan representats tots els cicles als quals pertanyen: 5 mestres 

d‟infantil, 2 d‟inicial, 6 de mitjà i 3 de superior. Els càrrecs que van 

assistir van ser: la directora, la cap d‟estudis i la mestra d‟aula 

d‟acollida. 

Cicles i càrrecs
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Quant a especialitats, el 47 % són de primària, el 32 % d‟infantil i 

representants de les diferents especialitats llevat de l‟anglès. 

ESPECIALITATS

6; 32%

9; 47%

2; 11%

1; 5%

0; 0% 1; 5%

Infantil

Primària

Ed. Física

Música

Anglès

Ed. Especial

 

Quant a la tutoria, la majoria en tenen (un 74 %) i els que no en 

tenen representen el 26 %. 

Tutoria

14; 74%

5; 26%

SI NO
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Com podem apreciar, en els següents 10 gràfics referents a les 

preguntes tancades del qüestionari sobre l‟ús de diferents recursos, 

s‟evidencia que els mestres han millorat, en gairebé tots els ítems, 

respecte a l‟inici de curs quant a coneixements i potencialitats dels 

recursos presentats. Els recursos i aspectes concrets que s‟analitzen, 

com en els casos anteriors, són: 

 L‟ús de la lupa binocular amb càmera i sense. 

 Ús de la PDI i el projector. 

 Ús de sensors. 

 Ús de la càmera fotogràfica i la de vídeo. 

 Utilització d‟Internet. 

 Grau de formació rebuda. 

 Coneixements, capacitats i seguretat per integrar les TAC. 

El qüestionari es va passar per primera vegada el 13-10-2009 i per 

darrera el 01-12-2009. Els mestres han manifestat que els ha servit 

per autoavaluar-se i veure la seva evolució respecte a la integració de 

diferents materials incloses les TAC a la classe de ciències. 
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2. Lupa binocular amb la càmera Moticam
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3. Ús de PDI o projector
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4. Ús de sensors. Consola Ecodad
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5. Ús de la càmera fotogràfica digital
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6. Ús del vídeo
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7. Ús d'Internet a les classes de ciències 

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

13/10/2009 01/12/2009

 

 



Com les TAC faciliten el pensar, l‟experimentar i el parlar de ciències a primària 

 

Llicència d‟estudis de Jesús Chivite. Curs 2009-2010 Pàgina 118 

 

8. Formació TAC
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9. Coneixements per integrar les TAC
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10. Seguretat davant de les TAC
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Quant a les 4 preguntes obertes restants sobre la necessitat de fer 

servir les TAC a les classes de ciències, en quins nivells, quines 

propostes i comentaris farien, en els tres centres manifesten coses 

molt semblants. 
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Quant a la necessitat, tots opinen que són necessàries aquestes 

tecnologies a partir dels nivells d‟infantil i cicle inicial. 

Quant a propostes a plantejar, molts fan la demanda de recursos 

materials, humans i de formació per tirar endavant el treball amb 

ciències i TAC. 

D‟altres comentaris a destacar: 

“Caldria elaborar materials entre tots els mestres de l'escola “. 

“Integrar altres metodologies en ciències”. 

“Cal dominar les TAC en ciències”. 

“Cal gaudir dels experiments”. 

“Curs profitós. Interessant. Dóna consciència de la situació 

actual”. 

“Cal compartir i crear recursos per temes. Moltes possibilitats 

de les TAC”. 

“Cal formació des de la Universitat”. 
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3.2. Com les TAC intervenen en el procés 
d’aprenentatge de les ciències 

 

Per tal de veure com l‟ús de les TAC facilita l‟aprenentatge de les 

ciències, he dissenyat diferents intervencions a l‟aula on s‟ha tingut 

en compte: 

 A nivell conceptual: el model ésser viu, concretament les 

plantes i els fongs. 

 A nivell didàctic: establir relacions entre el pensar, el fer, el 

parlar i el sentir. 

 A nivell de disseny de la intervenció: el cicle d‟aprenentatge, la 

gestió d‟aula centrada en l‟alumne i l‟avaluació des de la 

perspectiva de la regulació del procés d‟ensenyament-

aprenentatge. 

 A nivell de TAC: promoure l‟ús d‟aquelles que permetin accedir 

a fonts d‟informació, imatge i vídeo, ús d‟instruments òptics i de 

captació de dades. 

Utilitzaré una metodologia bàsicament qualitativa que em permetrà 

estudiar quines millores aporta la incorporació de les TAC a la classe 

de ciències. 

En cada centre es treballarà un cicle educatiu en concret i amb unes 

TAC determinades, segons els seus recursos, tot i que també es 

portaran recursos de l‟exterior per oferir i conèixer altres alternatives 

tècniques allà on no les coneixen. 

He elaborat unes unitats didàctiques, amb activitats diverses on es 

veu la justificació de l‟ús de les TAC, que em permetran valorar els 

suposats beneficis que aporten aquestes tecnologies en 

l‟ensenyament de les ciències. 

Aquestes activitats s‟han analitzat posteriorment fixant l‟atenció en 

les interrelacions entre el pensar, l‟experimentar i el parlar en 

ciències amb ajut de les TAC. 
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S‟ha tingut també present la facilitat o dificultat que ha comportat 

incorporar una tecnologia concreta valorant els factors que han pogut 

incidir positiva o negativament per dur-la a la pràctica. 

Paral·lelament, es posa de manifest quines són les actituds 

afavoridores d‟aquest procés d‟ensenyament amb les TAC observant 

les preguntes que plantegen els alumnes, la seva motivació, el seu 

grau d‟implicació, els seus interessos, la seva atenció, la predisposició 

a fer una tasca, el seu grau d‟estimulació i curiositat per descobrir 

coses noves, les actituds i coneixements dels mestres, etc. 

El treball d‟estudi s‟ha fet a cada centre respectant les seves 

circumstàncies: tipus d‟alumnes, mestres, infraestructures, recursos, 

etc. i mai amb la intenció de comparar centres. 

 

3.2.1. Context de l’experiència  

 

Aquesta investigació s‟ha dut a terme a les quatre escoles d‟infantil i 

primària del barri de Sant Josep de l‟Hospitalet de Llobregat on hi 

treballo com a mestre (figura 9).  

El treball de camp s‟ha realitzat a tots quatre centres amb el tema 

transversal de les plantes (excepte a la quarta escola on es van 

treballar els fongs diferenciant-los especialment de les plantes). Cada 

centre ha treballat una unitat didàctica (UD) diferent on s‟ha 

desenvolupat un aspecte concret d‟aquests éssers vius. 

La recerca a les escoles s‟ha fet en dues fases. En una primera 

fase s‟han fet intervencions durant un parell de sessions, al primer 

trimestre del curs, on es detectaven necessitats i interessos dels 

alumnes. En una segona fase, al segon trimestre, ja es 

desenvolupava completament la UD. Això es va fer amb la intenció de 

poder analitzar les idees dels alumnes i preparar les activitats adients 

per a poder-les aplicar i poder fer evolucionar les idees de la canalla 

amb l‟ús de les tecnologies. 

Les tecnologies i infraestructures que hem fet servir han estat les del 

propi centre i algunes que he portat per donar suport al treball i 
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presentar-les a l‟escola per futures demandes en la propera dotació 

del catàleg de materials TIC i audiovisuals. 

 

3.2.2.  Mostra 

 

La mostra la formen els quatre centres públics del barri: Escola Pau 

Sans,  Escola Josep Janés, Escola Joan Maragall i Escola Sant Josep – 

El Pi.  

Figura 9. Quadre de dades de la mostra d’escoles.   
 

3.2.3.  Disseny de la intervenció. Unitats didàctiques. 

 

He intentat començar sempre amb situacions que fossin atraients i 

estimulants pels alumnes: concretament a segon vam començar a 

partir del vídeo-conte de “Jack i la mongetera màgica”, a tercer vam 

partir de la presentació de la maleta màgica, a quart es va començar 

a partir d‟unes hortalisses de l‟hort i a cinquè a partir del vídeo-clip 

musical “Som boletaires” del grup Dekrèpits. 

Els temes proposats són propers als alumnes i d‟un interès especial 

per a ells. Són rellevants socialment i culturalment i, fàcilment, els 

poden servir de model per a treballar en d‟altres situacions. 

Com podem veure al quadre anterior, les unitats didàctiques 

treballades han estat: “Com neixen les plantes de les llavors? Fem 

Escola Nivell Unitat didàctica Alumnes 
Mestres 

suport 

Aula de 

ciències 

Pau Sans 2n 
Com neixen les plantes de les 

llavors? Fem una col·lecció 
26 2 No 

Josep Janés 3r 
Cataloguem les plantes del 

pati 
19 1 Sí 

Joan Maragall 4t 
Com s’alimenten  les plantes 

de l’hort? 
25 3 No 

Sant Josep – El Pi 5è Els fongs no són plantes 26 1 Sí 

http://blocs.xtec.cat/cienciesescolapausans/2009/11/06/conte-jack-i-la-mongetera-magica/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolajosepjanes/2009/11/15/maleta-sorpresa/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolajoanmaragall/2009/11/23/identifiquem-i-classifiquem-parts-de-plantes-de-lhort/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolasantjosepelpi/2009/12/14/canco-som-boletaires/
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una col·lecció”,  “Cataloguem les plantes del pati”,  “Com s’alimenten  

les plantes de l’hort?” i “Els fongs no són plantes”. 

S‟ha respectat el nou programa curricular de cada nivell educatiu i 

la mirada competencial que se‟n deriva. Els treballs es plantegen des 

de l‟àrea de coneixement del medi natural i social però intervenen 

d‟altres àrees que ens ajuden a interpretar el fenomen d‟estudi i així 

es veu a les UD. Per aquest motiu, els mestres hem estat els que 

hem fet les propostes de treball inicials que s‟han anat modificant en 

funció de necessitats, interessos, idees inicials del grup, preguntes, 

dubtes plantejats, problemes de logística  i del ritme de 

desenvolupament i d‟aprenentatge dels alumnes. “Creiem en un 

currículum flexible i dinàmic que en qualsevol moment pot afegir o 

treure propostes de contingut, problemes, informacions i activitats. 

(...) El currículum que seleccionem vol potenciar totes les dimensions 

del desenvolupament personal dels infants. Treballem el coneixement 

referit a continguts, procediments i habilitats; la identitat relacionada 

amb la pertinença al grup, les emocions, els valors o l’autoestima 

personal; i l’acció quan ens referim a actituds, comportaments i 

estratègies que donin resposta a la situació o problema inicial” 

(Garriga, 2010). 

Les programacions que presento, tal com es pot podeu veure a 

l‟annex 3 i al bloc TACIÈNCIES, són les planificacions inicials 

modificades tal com s‟han anat desenvolupant i recreant amb el grup 

classe. 

Aquestes diferents situacions plantejades a les escoles no s‟observen 

com uns fenòmens aïllats sinó que es tenen en compte les 

interaccions que hi ha en el medi que els envolta i que els condiciona 

de diferents maneres. L‟objectiu bàsic dels nostres alumnes és que 

vagin construint coneixement propi tenint en compte la complexitat 

amb la què ens trobem, analitzant el major nombre de variables que 

incideixen. “Es importante que la enseñanza de las ciencias promueva 

la conexión entre lo global i lo específico. Ello comporta (...) plantear 

una ciencia que contextualice los fenómenos objeto de estudio y que 

sin aislarlos de su entorno contemple su especificidad”. (Bonil, 

Sanmartí, Pujol, Tomás, 2004). 

Per exemple, no ens podem fixar únicament en el creixement de les 

plantes de soja de forma independent com un individu aïllat sinó que 

http://bloctaciencies.blogspot.com/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolajoanmaragall/2010/03/04/diari-dinvestigacio-de-les-llavors-de-soja/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolajoanmaragall/2010/03/04/diari-dinvestigacio-de-les-llavors-de-soja/
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cal interpretar els seus canvis depenent de factors externs que 

intervenen i que poden influir en el seu desenvolupament: l‟aigua, 

l‟aire, la llum, la temperatura, el substrat, el lloc on creix, etc. 

A l‟hora de preparar les diferents activitats de la UD s‟ha tingut 

present el cicle d’aprenentatge del què ja he parlat en l‟apartat 

1.2. Figura 1. En les quatre etapes d‟aquest cicle està justificat fer ús 

de les TAC de forma natural per a desenvolupar tasques de cada fase. 

Durant tot el procés de treball ens plantegem preguntes que fem 

evolucionar, “(...) bones preguntes i preguntes investigables per 

centrar el treball dels nens i nenes, i com investigar amb els alumnes 

a partir d’aquestes preguntes tenint en compte el diàleg continu entre 

el fer de la ciència i el pensar científicament, i partint de les idees i 

habilitats científiques que mostren els nens i nenes en cada moment i 

davant de cadascun dels problemes que els plantegem (o es 

plantegen)” (Martí, 2008). 

Per exemple, amb els alumnes de segon de primària, davant del seu 

interès per les llavors, ens vam plantejar la pregunta investigable: De 

què li serveix la llavor a la planta? i vam escriure a la pissarra totes 

les idees que anaven sortint i anàvem elaborant un mapa d‟idees 

inicial que, al final del procés, es va convertir en un altre amb les 

idees més evolucionades. 

Quan s‟ha portat a terme el treball planificat en aquestes UD, he 

considerat com un aspecte important la gestió d’aula. Com es pot 

veure en les programacions, el tipus d‟activitat a desenvolupar i la 

necessitat d‟utilitzar estratègies diferents condiciona l‟agrupació dels 

alumnes per treballar, l‟organització per comunicar les conclusions, 

els recursos més adients per portar a terme la feina amb inclusió de 

les TAC. Tot això condicionarà la implicació en la comprensió i presa 

de decisions davant de situacions properes.  

En tot moment tinc present el cicle de les tres accions: de pensar, de 

fer o experimentar i de comunicar, com a prioritat en el treball de 

les ciències a l‟aula. “Es necesario para afrontar el desafío de la 

educación científica crear una dinámica que active simultáneamente 

el “pensar”, el “hacer” y el “hablar” de los escolares sobre hechos y 

fenómenos del mundo natural y físico” (Pujol, 2003) 

http://blocs.xtec.cat/cienciesescolapausans/2009/11/10/avui-hem-comencat-a-estudiar-les-llavors/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolapausans/2009/11/10/avui-hem-comencat-a-estudiar-les-llavors/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolapausans/tag/mapa-didees/
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L‟interès dels alumnes per les tecnologies com a recursos dependrà 

en gran mida de l‟enfocament i la disposició del mestre cap a l‟ús 

d‟aquests mitjans. D‟entrada, però, aquestes tecnologies (TIC) solen 

atreure als nens i nenes d‟una manera diferent als recursos més 

tradicionals. No cal oblidar que no deixen de ser un recurs més dintre 

d‟un conjunt que podem trobar a les escoles (Romero i altres, 2009). 

Si mirem l‟ordinador i les tecnologies en general com un recurs més, 

les seves possibilitats educatives tenen un doble vessant: com 

objecte d‟aprenentatge i com a eina o recurs pel propi aprenentatge. 

En el primer dels casos, com objecte d‟aprenentatge, els alumnes fan 

una aproximació als elements tècnics i aprenen les possibilitats que 

els ofereix l‟ús d‟aquesta tecnologia. Parlaríem llavors de Tecnologies 

d‟Informació i Comunicació (TIC). En canvi, si parlem com a eina o 

recurs, els alumnes el poden integrar dintre dels seus processos 

d‟aprenentatge de forma més natural i llavors parlaríem de 

Tecnologies d‟Aprenentatge i Coneixement (TAC). 

Amb aquest treball a les diferents escoles he aconseguit vivències 

personals i professionals molt enriquidores que m‟han permès tenir 

una visió més general per a poder estudiar la influència de les TAC en 

els processos d‟ensenyament-aprenentatge i que, més endavant, 

analitzaré amb detall. 

 

3.2.4.  Anàlisi de les dades en funció de les TAC 

 

Concretament es fa aquesta anàlisi sobre cinc tecnologies: 

 La lupa binocular amb càmera Moticam 

 La càmera Moticam. 

 La consola de sensors Ecodad. 

 La càmera fotogràfica digital. 

 El bloc de la classe de ciències. 

En l‟anàlisi de cadascuna d‟aquestes TAC es veurà una descripció del 

recurs, dintre de quina activitat curricular està inclosa i quines són les 
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accions en les quals intervé activament dintre del pensar, 

l‟experimentar i el parlar de ciències i, finalment, quin és el benefici 

concret amb treballs exemplificadors d‟alumnes. 
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3.2.4.1. La lupa binocular amb la càmera Moticam 

 

3.2.4.1.1. Descripció del recurs 

 

Tal com podem llegir al Manual de la lupa binocular de l‟Aula de 

Ciències d‟infantil i primària (Chivite i altres, 2007) la lupa 

binocular –també anomenada microscopi estereoscòpic– ens permet 

veure els detalls de les mostres a observar. Podem triar el tipus de 

llum: incident i/o transmesa. En les observacions que fem amb la 

lupa binocular és molt important el relleu que se‟ns mostra.  

 

Figura 10. Parts bàsiques de la lupa binocular 

 

Podem aconseguir de 10 a 30 augments amb els oculars de 10 

augments fixes i l‟objectiu zoom progressiu d‟ 1 a 3 augments. 

La característica bàsica és que té un sistema doble de formació 

d‟imatges amb l‟objectiu esquerre i l‟objectiu dret –que des de fora no 

es veuen– i, de la mateixa manera, un ocular esquerre i un altre dret. 

Així, la imatge que arriba a cada ull ha recorregut camins, si bé molt 

semblants, diferents –és a dir lleugerament desviats–, la qual cosa fa 

http://www.xtec.es/cdec/recursos/pdf/primaria/manuallupafebrer07.pdf
http://www.xtec.es/cdec/recursos/pdf/primaria/manuallupafebrer07.pdf
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una sensació de relleu en superposar-se les imatges als centres 

nerviosos. Això ens ofereix un efecte tridimensional.  

Cal tenir present que, quan la imatge passa a l‟ordinador mitjançant 

la càmera connectada a la lupa, aquest efecte 3D es perd; la imatge 

queda en 2D i desapareix el relleu que abans teníem en veure 

directament per la lupa. 

  

Figura 11. Diferents adaptacions de la càmera d’alta definició Moticam 

 

Com podem veure a la figura 10 la lupa binocular consta d‟un 

sistema òptic: oculars i objectius, una part mecànica: cargol 

d‟enfocament, base, platina, pinces de la platina, cargol de platina, 

capçal rotatori i palanca d‟orientació de la llum,  i un sistema 

d’il·luminació: interruptor d‟alimentació elèctrica, llum incident i 

llum transmesa. 

                 

Figura 12. Càmera col·locada a l’ocular amb l’anella d’adaptació 
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La càmera d’alta definició, com podem veure al Manual de la 

càmera d‟alta definició (Chivite i altres, 2007) permet diferents 

possibilitats d‟utilització (veure la figura 11). Pot adaptar-se a la lupa 

binocular i a diversos instruments òptics: microscopis, telescopis, ... 

També pot anar subjectada al braç de suport per ser utilitzada com a 

projector o a un trespeus ordinari. Igualment, la podem cargolar al 

got macro per a observacions específiques. 

Nosaltres, en aquest cas, hem fet servir la càmera connectada a la 

lupa binocular com podem apreciar a la figura 12.  

Les imatges que capturem amb la càmera connectada a la lupa 

binocular i a l‟ordinador les podem tractar i interpretar amb el 

programari Motic Educator. 

És un programa molt intuïtiu que ens permet fotografiar amb la 

càmera degudament col·locada amb les anelles d‟adaptació i 

endollada a l‟ordinador mitjançant un port USB i emmagatzemar de 

forma automàtica les imatges capturades a l‟àlbum. Aquestes 

imatges les podem editar: escriure a sobre, fer marques, pintar, 

mesurar, crear efectes especials, retallar, copiar, girar, moure, etc. 

També ens permet mesurar les imatges. En qualsevol modificació 

sobre la imatge original es fa un registre diferent a l‟àlbum, de 

manera que tenim una còpia dels diferents treballs fets. 

Amb les imatges emmagatzemades a l‟àlbum podem fer diferents 

accions: visionar, editar, imprimir, suprimir, exportar en un altre 

format (de bmp a jpg) i també ens permet importar imatges 

exteriors. 

Podem veure una breu presentació de la lupa binocular amb la 

càmera Moticam a la pàgina TACs del bloc TACIÈNCIES. 

3.2.4.1.2. Treball de classe fet amb la TAC 

 

Dintre del treball sobre les llavors que es va desenvolupar a segon de 

primària i tal com es pot veure a la programació (annex 3 i a la 

pàgina P. Sans 2n del bloc), necessitem fer una observació més 

http://www.xtec.es/cdec/recursos/pdf/primaria/manualcameram1000feb07.pdf
http://www.xtec.es/cdec/recursos/pdf/primaria/manualcameram1000feb07.pdf
http://bloctaciencies.blogspot.com/p/tacs.html
http://bloctaciencies.blogspot.com/
http://bloctaciencies.blogspot.com/p/pau-sans-2n.html
http://bloctaciencies.blogspot.com/


Com les TAC faciliten el pensar, l‟experimentar i el parlar de ciències a primària 

 

Llicència d‟estudis de Jesús Chivite. Curs 2009-2010 Pàgina 130 

 

acurada per veure si podem trobar alguna evidència que ens ajudi a 

entendre per què hi surt una planta. 

Primer havien fet observacions a ull nu per fora de la mongeta. Es 

proposa fer una activitat de veure com és per fora i pensar com pot 

ser per dins, com era abans i com serà després, ho dibuixen i 

escriuen anotacions. Les opinions són diverses: 

 

 

També comparen la mongeta seca i remullada per apreciar 

diferències i semblances. En què pot ajudar que la mongeta estigui 

remullada?. Mirem per dins de les mongetes i ens trobem diferents 

components: pell, dues parts (cotilèdons) i uns elements a dins que 

no podem identificar amb total seguretat. 

Fem ús de les lupes de mà (2 augments) i 

veiem que sembla el que podria ser una 

fulleta i un palet. 

Aquesta experiència es va repetir amb 

diferents llavors a segon, tercer i quart amb 

mongetes, llenties i soja respectivament. Es va posar en marxa el 

que es recull en el marc teòric com Pensament diacrònic, és a dir, 

observar una situació com un moment d‟un procés de canvi i que 

Montagnero (1996) afirma que millora la comprensió de la realitat i 

ajuda a trobar solucions a un problema. 

Podem trobar els fulls de treball dels alumnes dintre del bloc 

TACIÈNCIES per fer aquestes activitats. A les imatges següents 

veureu algun exemple (Figura 13 i 14). 

- La mongeta per dins té com arrugues, és com una pasta, té com uns 

granets, és rugosa, hi ha coses petites, té com boletes, és gris i una mica 

blanca... 

- Abans la mongeta era més petita, un arbre, era repetita, era grossa, més 

gran, com ara, era una planta de mongetes... 

- Després serà una planta, un arbre, bonica, una mongetera... (curiosament 

un 60 % de la classe pensa que serà un arbre de mongetes) 

 

 

http://bloctaciencies.blogspot.com/
http://bloctaciencies.blogspot.com/
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Es pot manifestar que veritablement els ajuda a comprendre millor el 

procés de creixement i reproducció d‟una planta dintre d‟un medi del 

què depenen. 

 

 

Figura 13. Treballs d’alumnes. Pensament diacrònic. Escola Pau Sans 
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Figura 14. Exemples del què pensen els alumnes de 2n. en una fase inicial. Escola Pau Sans 

 

Necessitem fer una observació millor i els proposo l‟ús d‟un aparell 

amb més augments: la lupa binocular. Faig la presentació breu de 
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l‟instrument òptic que ens permet augmentar més les mostres (fins a 

x30 augments) davant de la lupa de mà (x2). 

Immediatament després s‟explica que aquesta lupa es pot connectar 

amb una càmera a l‟ordinador (imatge 3.9) i mitjançant un programa 

que es diu Motic Educator, podem mirar el que veu la càmera per la 

pantalla de l‟ordinador, fer fotos, desar-les, escriure sobre elles, etc. 

  

Figura 15. Procés de connexió de la càmera a l’ordinador  
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Comencem a treballar fent, en parelles, una observació acurada de 

llavor de mongeta per dins. Fem fotos, escrivim els nostres noms i 

anotem amb quants augments hem fet la captura de la imatge. 

 

 

Figura 16. Alumnes de 2n treballant amb les mongetes i imatges aconseguides Escola Pau 
Sans 

 

Ara sí han vist amb gran detall el germen de la llavor amb la tija, 

fulletes i arrel. 

Relacionen cada part observada a dins de la llavor amb el 

desenvolupament de la planta i escriuen sobre la imatge allò que 

observen. També escriuen les dades d‟augments en què s‟ha fet 

l‟observació i el nom dels alumnes.  
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Figura 17. Imatges capturades amb la lupa binocular i la càmera per alumnes de 3r. Escola 
Josep Janés  

Les imatges que han quedat emmagatzemades automàticament es 

recuperen per penjar-les al bloc de classe. L‟entrada al bloc es diu 

Lupa binocular. 

Fem una conversa final quan tothom ha pogut observar, fotografiar i 

editar la seva imatge. 

Comenten el que han vist, el que pensen i les seves sensacions i 

sobretot emocions que han sentit i ho comparteixen amb la resta de 

la classe (Figura 18). 

 

 Figura 18. Conversa final on es comenta l’experiència i el que hem descobert Escola Pau Sans 

 

 

Figura 19. Un altre exemple de seqüència d’observació de les làmines d’un xampinyó amb la 
lupa binocular. Alumnes de 5è. Escola Sant Josep – El Pi 

http://blocs.xtec.cat/cienciesescolapausans/2010/01/27/la-lupa-binocular/
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Figura 20. Comentaris que han fet després de l’activitat d’observació amb la lupa binocular 
connectada amb la càmera a l’ordinador. 

 

La següent activitat que fan, en una altra sessió, és la de mesurar la 

llavor i les parts trobades a dins. 

- Què bonica!. He fet una foto. 

- Era molt més gran ! 

- He sentit que la llavor estava viva. I jo també!. 

- He vist que quasi sortia la fulla. 

- He sentit que estava dins d’una llavor. 

- Té una fulla molt gran! 

- Quasi sortia la fulla. 

- He vist que la fulla sortia de la llavor. 

- M’ha agradat moltíssim i també fer la foto. 

- He vist a dins una fulla que tenia ratlletes i tenia forma de tisora. 

- Tenia unes fulles grans i l’arrel era curteta. 

- He vist una fulla enorme que amb la lupa de mà no es veia quasi. 

- M’he sentit molt bé quan veia la planta. 

- M’agradaria veure moltes llavors més. 

- Que era molt “xula” i molt divertida. 

- Voldria mirar una formiga i una pedra petita. 

- He sentit molta alegria. 

- He vist la fulleta, l’arrel i l’embrió. 

- La mongeta i la fulla eren gegants i he fet una foto amb el meu amic Albert i 

el Jesús que m’ha ajudat. 

- He vist el mig, la punta i la planta. 

- Que hi havia una planta! 



Com les TAC faciliten el pensar, l‟experimentar i el parlar de ciències a primària 

 

Llicència d‟estudis de Jesús Chivite. Curs 2009-2010 Pàgina 137 

 

Es comença amb l‟ajut del regle normal (Figura 21) i aprecien que la 

llavor té una magnitud petita. Però si a més intenten mesurar les 

seves parts interiors, encara veuen que són més petites i que és molt 

complicat mesurar-les. 

 

Figura 21. Alumnes de 2n. treballant les mesures amb les mongetes Escola Pau Sans 

 

Fem la proposta de mesurar les imatges que tenim de les mongetes 

amb el programa amb el qual van fer les fotos amb la lupa. 

Se sorprenen molt quan veuen que una mateixa mida de la llavor a la 

taula amb el regle, en pantalla es veu molt més gran. Cal aclarir que 

són qüestions d‟augments visuals amb l‟ordinador però que les mides 

són les mateixes tal com ens marca el programa. Es fan 

demostracions i comparacions amb la pantalla. 

Van recuperant les seves imatges i mesuren amb el regle de mà i 

després amb l‟ordinador. Trien lliurement el que volen mesurar: 
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amplada o llargada de l‟arrel, llargada fulles, amplada llavor, etc. 

Enregistren les mesures en la imatge i després, automàticament, les 

fotos passen a formar part de l‟àlbum.  

Les imatges obtingudes les pengem al bloc per comentar-les a classe 

després. Es fa una entrada que es diu Mesurem amb l‟ordinador les 

mongetes. 

 

3.2.4.1.3. Beneficis que aporta aquesta TAC 

 

En l‟annex 4 i al bloc TACIÈNCIES podem veure els estudis 

esquemàtics de totes les activitats d‟ensenyament-aprenentatge amb 

TAC utilitzades en els treballs per escoles. 

Marcaré en negreta les accions o procediments que fan els alumnes 

dintre d‟aquest procés reconstructiu de pensar, experimentar i parlar 

amb el suport de les TAC dins el model d‟ésser viu. 

 

PENSAR RESPECTE AL 

MODEL 

EXPERIMENTAR 

FER 

PARLAR 

COMUNICAR 

- Identifiquen 

l‟estructura de la llavor de 

mongeta per dins veient 

diferents parts: pell de la 

llavor, 2 cotilèdons (a 

l‟exterior) fulles, arrel i 

tija (a l‟interior). Per tant, 

relacionen cada part 

observada amb el 

desenvolupament  de la 

planta i amb la seva 

funció. Pell per protegir, 

l‟embrió per 

desenvolupar-se i els 

cotilèdons per nodrir-se 

- Observen que es veu 

més gran i millor la 

mongeta remullada que 

- Observen l‟interior de 

la llavor, obrint els 

cotilèdons, per veure 

l‟interior. 

- Comparen les llavors 

de mongeta seca i 

remullada i identifiquen 

semblances i 

diferències. 

- Utilitzen la lupa 

binocular i la càmera a 

diferents augments. 

- Fotografien les 

mostres observades i 

després les editen posant 

el nom de la parella de 

treball, augments i noms 

- Miren de donar 

resposta a la pregunta 

inicial d‟investigació, “De 

què li serveix la llavor a 

la planta?”. 

- Utilitzen diferents 

llenguatges per a 

comunicar el que han 

descobert: dibuixos, 

fotografies, anotacions...  

- Argumenten el 

creixement inicial de la 

planta a partir d‟imatges 

obtingudes a les seves 

captures i donen 

informació detallada de 

l‟estructura de la llavor de 

Imatge 3.16. Comparació de mesures reals i de 

l‟imatge de pantalla 

Imatge 3.17. Mesures fetes per una alumne 

amb el programa Motic Educator 

http://blocs.xtec.cat/cienciesescolapausans/2010/02/02/mesurem-amb-lordinador-les-mongetes/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolapausans/2010/02/02/mesurem-amb-lordinador-les-mongetes/
http://bloctaciencies.blogspot.com/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolapausans/2010/02/02/mesurem-amb-lordinador-les-mongetes/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolapausans/2010/02/02/mesurem-amb-lordinador-les-mongetes/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolapausans/2010/01/27/la-lupa-binocular/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolapausans/2010/01/27/la-lupa-binocular/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolapausans/tag/mapa-didees/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolapausans/tag/mapa-didees/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolapausans/tag/mapa-didees/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolapausans/2010/01/27/la-lupa-binocular/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolapausans/2010/01/27/la-lupa-binocular/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolapausans/2010/01/27/la-lupa-binocular/
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la seca per les seves 

necessitats d‟aigua, per 

tant hi ha una interacció 

amb el medi exterior. 

- Dedueixen que la resta 

de la llavor és la font 

d‟aliment per la planta 

que creixerà. Si no, d‟on 

treu el menjar? Tal com 

vam poder comprovar 

amb el treball del diari 

d‟investigació de la 

mongeta. 

- Troben relacions quan 

veuen la llavor com a 

element vital per a la 

reproducció de les plantes 

i formant part del seu 

cicle vital. 

- Formulen el model 

d‟ésser viu quan veuen 

que la llavor és una cosa 

petita que tindrà un 

creixement adequat si es 

donen les condicions 

ambientals adients amb 

totes les interaccions que 

això comporta. 

de les parts que 

identifiquen.  

- Mesuren, amb el regle 

de mà i després amb 

l‟ordinador, les imatges. 

- Comparen les dues 

mesures i miren 

coincidències i diferències 

aparents. 

- Editen la imatge amb el 

programari Motic. 

- Recullen dades amb 

les seves captures i 

posteriors medicions.  

- Imprimeixen unes 

fotos d‟exemple amb les 

mesures per la classe. 

mongeta per dins.  

- Conversen i 

comenten amb la seva 

parella durant, i al final 

del procés de treball amb 

la resta de la classe. 

- Col·laboren davant 

d‟un objectiu comú i amb 

companys d‟altres 

classes. 

- Discuteixen i 

justifiquen les imatges 

capturades i mesurades 

des del bloc de classe. 

- Manifesten i 

justifiquen que, encara 

que es veuen molt grans 

les llavors per pantalla, 

en realitat són petites, 

gràcies a què la lupa 

binocular ens augmenta 

la imatge real. 

- Plantegen unes 

respostes a la pregunta 

inicial mostrant l‟evolució 

de les seves idees. 

- Comuniquen a la resta 

de la comunitat educativa 

la seva experiència en la 

Revista escolar “Sucre i 

sal” 

- Mostren, mitjançant el 

bloc, vivències personals 

al voltant de les 

mongetes. 

Figura 22. Quadre de beneficis que aporta la lupa binocular amb la càmera des de la 
perspectiva del pensar, experimentar i parlar 

 

Una evidència clara del benefici que ha suposat l‟ús de la lupa 

binocular en aquest treball ha estat l‟evolució dels dibuixos que els 

http://blocs.xtec.cat/cienciesescolapausans/2010/01/15/hem-revisat-el-diari-de-recerca-de-la-mongeta/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolapausans/2010/01/15/hem-revisat-el-diari-de-recerca-de-la-mongeta/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolapausans/2010/01/15/hem-revisat-el-diari-de-recerca-de-la-mongeta/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolapausans/2010/03/08/231/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolapausans/2010/02/02/mesurem-amb-lordinador-les-mongetes/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolapausans/2010/02/02/mesurem-amb-lordinador-les-mongetes/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolapausans/2010/01/27/la-lupa-binocular/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolapausans/2010/02/02/mesurem-amb-lordinador-les-mongetes/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolapausans/2010/02/02/mesurem-amb-lordinador-les-mongetes/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolapausans/2010/03/08/227/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolapausans/2010/03/08/227/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolapausans/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolapausans/2010/02/02/mesurem-amb-lordinador-les-mongetes/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolapausans/tag/mapa-didees/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolapausans/tag/mapa-didees/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolapausans/2010/03/24/234/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolapausans/2010/03/24/234/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolapausans/2010/05/11/les-mongetes-a-la-primavera/
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alumnes feien de l‟estructura interna de la mongeta abans i després 

de l‟ús de la lupa binocular.  

Sobre un total de 25 dibuixos recollits, 21 (87,5 %) d‟ells mostren 

canvis clars en la mongeta i dibuixen amb força detall l‟embrió a dins 

dels cotilèdons, davant de 4 (12,5 %) alumnes que no mostren gaires 

canvis en el dibuix. 

Estructura interior de la 

mongeta després de l‟ús de la 

TAC 

Nº alumnes % 

Dibuixos amb canvis significatius 21 87.5 

Dibuixos amb pocs o cap canvi 4 12.5 

TOTALS 25 100 

0

5

10

15

20

25

Dibuixos de l'estructura interna de la 

mongeta després de l'ús de la lupa 

binocular

Dibuixos amb
canvis
significatius

Dibuixos amb
pocs o cap
canvi

 

Figura 23. Taula i gràfic dels canvis significatius observats als dibuixos de l’estructura de la 
mongeta amb l’ús de la TAC. Escola Pau Sans 

 

Es mostren a continuació cinc dibuixos, de forma paral·lela (Figura 

24), del mes de novembre i del mes de febrer quan vam acabar el 

treball, per apreciar aquests canvis. 
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10 de novembre de 2009 2 de febrer de 2010 

  

  

  

  

  

Figura 24. Cinc exemples de dibuixos de l’evolució de les estructures internes de les mongetes 
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No solament es veu una evolució de les idees (Martí, 2006) en els 

dibuixos quan a l‟estructura, sinó que també es veu en els altres 

dibuixos més generals on representen la mongetera en un ambient 

més adequat en el qual pot obtenir tot allò que necessita la planta 

per desenvolupar-se: aigua, llum, substrat adient, escalfor... Ja no 

dibuixen arbres de mongetes com feien al principi. 

Aquests beneficis o millores que han manifestat d‟una manera o 

d‟una altra no han estat deguts únicament a l‟ús de les TAC de forma 

aïllada.  Hem pogut comprovar que, si aquestes tecnologies les 

integrem quan està justificat el seu ús, dintre d‟una dinàmica de 

treball i organització del grup classe, ens ajuden molt en els procés 

ensenyament-aprenentatge dels nostres nens i nenes. 

Com activitat de síntesi i d‟avaluació vam plantejar un petit problema 

amb una situació presentada al següent text: 

 

Figura 25. Activitat de síntesi i avaluació per alumnes de 2n. Escola Pau Sans 

 

Aquestes són algunes de les respostes que van escriure les parelles 

després de pensar, xerrar i organitzar les seves idees. Són escrits 

literals dels alumnes amb la correcció ortogràfica adient. 

Imagineu que heu de fer una conferència pels vostres companys i 

companyes de primer per parlar del vostre projecte de les mongetes. 

Mentre prepareu l’explicació a la biblioteca passa un nen de primer i li 

comenteu que fareu un treball a la seva classe on explicareu que a dins de 

la mongeta hi ha unes fulles i una tija que ja estan preparades per créixer. 

El nen ho escolta atentament i diu que això és mentida i que no s’ho creu, 

que ho demostrin. 

De quina manera podeu demostrar que és veritat el que dieu i que a dins 

de la mongeta hi ha un inici de la planta preparada per sortir? 

Us heu de reunir en parelles per pensar, parlar, escriure i dibuixar, si és 

necessari, el que creieu convenient per demostrar-li que teniu raó i s’ho 

cregui. 
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Figura 26. Algunes de les respostes dels alumnes en l’activitat d’avaluació 

 

- Partir la mongeta per la meitat i així s’ho creuria. 

- Plantar la mongeta amb un test amb terra. 

- Posar la lupa binocular i ho veuria a l’ordinador. 

- Obrir la mongeta, li faria una foto i li ensenyaria. 

- Ensenyar-li, al nostre bloc, un vídeo sobre la llavor de la llentia. 

- Dir-li a la mestra. 

- Que la mongeta creixeria amb aigua, sol i terra. 

- Ensenyar-li una foto on es veuen les fulles. 

- Li ensenyaria amb la lupa binocular per veure la llavor per dins. 

- Doncs planta la mongeta i veuràs la veritat. 

- Si obres la mongeta, veuràs la planta petita. 

- Tu ja has estudiat la planta i si no, no diguis que no! 

- Li ensenyaria el vídeo de la mongeta i així faria una demostració. 

- A dins hi ha alguna cosa si no, no creixerien. 

- La gravaria en vídeo i li ensenyaria. 

- Li ensenyaria les fotos de la mongeta per dins amb la lupa binocular. 

- La veuríem ben vista amb les lupes i s’ho creuria. 
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Si analitzem aquests comentaris obtenim aquestes dades 

significatives: 

 

Per convèncer al company... Comentaris % 

han fet ús de les TAC 9 52.94 

no han fet ús de les TAC 8 47.05 

TOTAL 17 99.99 

Ús de les TAC
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no han fet ús de
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Figura 27. Taula i gràfic de l’ús de les TAC  en l’activitat de síntesi-avaluació  

 

Com podem veure, els nens i les nenes han integrat bastant bé l‟ús 

de les TAC dintre del seu projecte de treball. Donen respostes 

variades on, en la meitat dels casos aproximadament, recorren a 

l‟observació directa a través de la lupa binocular (“Li ensenyaria amb 

la lupa binocular per veure la llavor per dins”), altres ho farien a 

través d‟observació indirecta a través d‟una fotografia (“Ensenyar-li 

una foto on es veuen les fulles”), altres mostrant el dinamisme del 

vídeo (“Li ensenyaria el vídeo de la mongeta i així faria una 
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demostració”) i d‟altres utilitzant el fons documental del bloc de la 

classe (“Ensenyar-li al nostre bloc un vídeo sobre la llavor de la 

llentia”). 

En altres casos no necessiten l‟ús de la TAC per donar les seves 

argumentacions i això també és correcte ja que demostra que 

aquestes tecnologies s‟han de fer servir si ens ofereixen un servei útil 

en aquell moment, no hem d‟usar les TAC per les TAC. 

Aquesta activitat ens serveix als mestres com activitat d‟avaluació 

final per veure el grau d‟assoliment dels objectius. 

Finalment els demanem que facin una valoració individual donant una 

opinió qualitativa (gens - poc - bastant - molt) sobre les diferents 

activitats fetes. Són 20 preguntes tancades i 2 obertes. (Podeu veure 

el qüestionari a la pàgina P. Sans 2n del bloc TACIÈNCIES). 

Es pot apreciar en les respostes que, en general, l‟ús de les TAC ha 

tingut una acceptació molt elevada així com d‟altres activitats 

manipulatives amb valoracions de bastant i molt. 

Podem afirmar que ha hagut un grau de satisfacció considerable on 

tots els alumnes de la classe han participat sense excepció. Ho 

podem apreciar en el gràfic de la figura 28. 

 

 

 
(Retorn a les conclusions) De quina 

manera el nostre alumnat utilitza les 

TAC i com els ajuden a pensar i 

desenvolupar les seves idees, a fer o 

experimentar i finalment a  comunicar 

els seus aprenentatges? 

 

http://bloctaciencies.blogspot.com/p/pau-sans-2n.html
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ACEPTACIÓ DE LES TAC EN EL TREBALL DE CLASSE
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Visionar vídeo conte Fer fotos llavors Bloc de classe

Observar amb la lupa binocular+càmera+ordinador Fer fotos amb càmera+lupa+ordinador" Programar càmera per fer vídeos

Analitzar vídeos generats Fer servir pissarra digital Mesurar amb l'ordinador fotos llavors

 

 

Figura 28. Gràfic sobre l’acceptació de les TAC en el treball de classe dels alumnes de 2n. Escola Pau Sans 
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A la pàgina següent (Figura 29) es pot veure un “auca” feta pels 

alumnes de segon que resumeix el treball fet a classe amb l‟ús de les 

TAC quan era necessari. 
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Figura 29. Auca sobre els treball amb les llavors i les TAC a la classe de segon de primària. 
Escola Pau Sans 
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3.2.4.2. La càmera Moticam  

 

3.2.4.2.1. Descripció del recurs 

 

Com hem vist a l‟apartat anterior, la càmera d’alta definició 

Moticam, Manual de la càmera d‟alta definició p 33 (Chivite i altres, 

2007), permet diferents possibilitats d‟utilització. Ja l‟hem feta servir 

a la lupa binocular i ara l‟usarem subjectada a un braç de suport o a 

un trespeus ordinari. 

 

Figura 30. Càmera Moticam subjectada a un trespeus i a un braç de suport en dues 
experiències diferents. Alumnes de 5è. Escola Sant Josep – El Pi 

 

El gran avantatge que suposa l‟ús d‟aquesta TAC és que no 

únicament ens permet fer fotos en temps real o en directe, mentre 

treballem, sinó que també ens permet programar-la per poder fer 

una seqüència d‟imatges que podem ajuntar o no en un vídeo en 

format avi. Aquest vídeo resultant es pot editar posteriorment amb 

algun programa d‟edició de vídeo (com l‟Studio 8) i ens permet 

modificar o afegir elements, títols, comentaris, músiques, imatges, 

etc. Aquest procés s‟anomena Auto captura d’imatge i cal ajustar 

el temps per capturar les imatges a un interval determinat. Cal dir el 

nombre d‟imatges per cada cert temps en minuts o segons. Si volem,  

després podem crear un vídeo amb les imatges autocapturades, tot 

marcant la casella oportuna. 

http://www.xtec.es/cdec/recursos/pdf/primaria/manualcameram1000feb07.pdf
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Aquest procediment ens obliga, a la classe, amb els alumnes, a 

pensar en diferents aspectes d‟allò que volem observar: 

 Hem de deduir en quant temps es pot desenvolupar un procés. 

 Amb quina periodicitat programarem la càmera, és a dir, cada 

quant farà una foto. 

 Pensar que, en funció de la 

periodicitat en la què fem cada 

foto, hem de calcular el temps 

total de gravació. O dit d‟una altra 

manera, en un temps total 

calcular quantes imatges ha de fer 

cada cert període de temps. 

 Calcular diferents magnituds de 

temps en funció del projecte a 

fer: segons, minuts, hores i dies. 

 Amb quines condicions hem de fer 

les captures per a tenir èxit en la 

qualitat final del vídeo. 

 Rectificar en funció dels resultats 

obtinguts si és necessari. Caldrà 

ajustar temps, cadència de fotos, 

condicions... si allò que veiem no 

ens sembla correcte. 

  

 

Al banc de vídeos del Cesire CDEC podem trobar bastants exemples 

de vídeos amb indicacions de com s‟han fet amb aquests recursos 

TAC. 

Després veurem exemples de programacions de la càmera fetes per 

alumnes davant de diferents situacions. 

Menú d‟ajustaments per fer 

auto captures d‟imatge. 

http://www.xtec.es/cdec/recursos/pagines/tic_primaria.htm
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3.2.4.2.2. Treball de classe fet amb la TAC 

 

Els alumnes de segon, dintre del seu treball sobre les llavors, van 

veure un vídeo preparat pel mestre utilitzant aquesta tècnica: el 

creixement de les mongetes. 

Des del seu bloc de classe van visionar aquest vídeo la qual cosa va 

generar molt d‟interès i així ho manifestaren en els seus comentaris 

(Figura 31) 

  

Figura 31. Comentaris dels alumnes de 2n. Quan van fer l’observació del vídeo de la mongeta. 
Escola Pau Sans 

 

Se‟ls va explicar que el vídeo durava 3 minuts però que l‟acció, que 

ells van veure tan ràpida, en realitat es desenvolupava en 10 dies i 

allò que acabàvem de veure eren diferents vídeos junts. 

Com no ho tenien massa clar, vam decidir de fer un vídeo nosaltres. 

Com teníem d‟altres llavors a la classe, de la nostra col·lecció, ho 

podríem provar. 

- Les mongetes es mouen! 

- Mira! Mira! Es veu com creixen les fulles. 

- I també les arrels! 

- Com pot ser que es moguin tan ràpid? 

- La tija surt cap en fora! 

- Van a càmera ràpida com quan avances ràpid un dvd! 

- Les llavors ho fan tot soles, ningú els ajuda! 

- Donen voltes com si estiguessin marejades! 

- Sembla que ballin! 

- Com saben les mongetes què han de fer? 

http://blocs.xtec.cat/cienciesescolapausans/2010/01/15/hem-revisat-el-diari-de-recerca-de-la-mongeta/
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Vam decidir començar amb unes pipes de gira-sol que ja teníem 

bastant crescudes en un test. Volíem veure com creixien durant un 

dia sencer.  

Calia fer la programació de la càmera des d‟aquell moment fins 

l‟endemà que tornaríem a tenir classe. Ens vam ajudar del projector 

per a què tothom fes el seguiment i participés. Vam començar a 

parlar per aclarir-nos amb el tema del temps on hi havia seriosos 

dubtes: 
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Figura 32. Conversa per programar la càmera per fer fotos i després vídeo. Escola Pau Sans 

 

- Mestre: Si voleu programar un dia caldrà saber les hores que té un dia sencer. 

- Alumnes: 12 hores. No! 24 hores... 

Vam mirar el rellotge de classe i vam veure que si donava dues voltes serien el doble de 

12. Anotem a la pissarra. 

- M: Bé, ja tenim clar que un dia són 24 hores. Ara cal pensar quantes fotos volem que 

faci la càmera cada hora. 

- A: 6, 10, 26, 4, 2... 

Vam decidir que ens venia bé provar amb 4 fotos per hora. 

- M: Ara resulta que al programa no hi ha hores sinó segons i minuts. Quants minuts hi 

ha en 1 hora? 

- A: 60 minuts - responen bastant ràpidament. 

- M: Doncs, bé, per fer 4 fotos en 60 minuts, cada quant de temps ha de fer una foto? – 

Aquí les cares manifesten que ja comencen a pensar molt i que això costa. I després de 

diferents intents tenim la resposta correcta. 

- A: 4 fotos cada 15 minuts, que serà 1 hora. 

S‟escriuen totes les observacions i càlculs a la pissarra 

- M: Ara el més complicat! Si cada hora fa la càmera 4 fotos, quantes haurà de fer en 24 

hores? - estem a començaments de 2n i encara no s‟ha introduït la multiplicació. Ho 

fem a la pissarra amb una suma llargaruda 4+4+4+4+... fins a 24 vegades. 

- A: 96 fotos. Això són moltes! 

- M: Perfecte! Mireu, aquí on posa imatges escriurem les fotos: 96 i aquí on posa “sec i 

min” posarem la marca en minuts. Cada quants minuts havíem dit que faria fotos? 

- A: Cada 15 minuts ! – escrivim 15 minuts i marquen l’autocaptura i que ens faci un 

vídeo petit. 

- M: Ara, abans de seguir i donar l’OK, cal preparar l’escenari de gravació. 

Es fan els preparatius: càmera amb tres peus, llum fix amb el flexo, planta ben situada, 

fons blanc, nota d‟avís per a què ningú toqui res, etc. (podeu mirar la primera imatge 

3.19) 

- A: Ja està tot preparat! Li dono l’OK i al botó de gravar. 

- M: Demà mirarem el què tenim i com ha sortit! Recordeu, no val tocar res. 
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No cal dir que l‟endemà hi va haver un interès especial per veure què 

s‟havia enregistrat en el nostre vídeo. Els va encantar veure en un 

curt termini de temps, 1 minut escàs, com creixien les plantetes de 

gira-sol fent giravoltes sobre la taula de la classe. 

Tan sols vam haver de treure un tros de vídeo on se‟ns havia cremat 

la imatge quan, per la tarda, va entrar el sol per la finestra i la llum 

era excessiva. Per la resta, perfecte. Podeu veure el resultat en el 

bloc de classe: Vídeo de les pipes de gira-sol. 

Tothom entenia com una cosa que passava en 24 hores l‟havíem vist 

en 30 segons. 

Dos dies després ens vam atrevir a programar la càmera durant tot el 

cap de setmana i ara amb una llavor de llentia col·locada en una 

ampolla transparent. Vídeo de la llentia. Els càlculs aquí van donar 

una mica més de feina però al final ens vam ensortir. Volien acabar 

les hores que restaven del divendres, el dissabte sencer i el 

diumenge. En total, 61 hores per 4 imatges per hora, donava un total 

de 244 imatges. 

Podem veure uns altres exemples, amb els alumnes de quart de 

primària d‟un altre centre, quan volien comprovar el creixement i 

moviments de les plantes de soja i de les faves cap a la llum i la 

germinació de les llavors de soja amb humitat i escalfor. Tots tres es 

poden trobar en la pàgina de vídeos al bloc de la classe on estan 

explicats els procediments. 

I també, amb els alumnes de cinquè d‟un altre centre, podem veure 

com han gravat el creixement de xampinyons en el vídeo cultivem 

xampinyons i l‟augment de volum de la massa de pa quan la deixem 

reposar, després de pastar-la, al vídeo Veiem com puja la massa de 

pa. 

 

 
(Retorn a conclusions) De quina manera 

el nostre alumnat utilitza les TAC i com 

els ajuden a pensar i desenvolupar les 

seves idees, a fer o experimentar i 

finalment a  comunicar els seus 

aprenentatges? 

http://blocs.xtec.cat/cienciesescolapausans/2010/01/30/video-de-les-llavors-del-gira-sol/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolapausans/2010/02/02/video-de-la-llentia/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolajoanmaragall/videos/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolasantjosepelpi/2010/04/29/cultivem-xampinyons/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolasantjosepelpi/2010/04/29/cultivem-xampinyons/
http://www.youtube.com/watch?v=BMNwvZ8jLrI&feature=player_embedded#!
http://www.youtube.com/watch?v=BMNwvZ8jLrI&feature=player_embedded#!
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3.2.4.2.3. Beneficis que aporta aquesta TAC 

 

En els annex 4 i al bloc TACIÈNCIES hi ha una síntesi de totes les 

activitats d‟ensenyament-aprenentatge amb TAC fetes a les escoles. 

Marco en negreta les accions o procediments que fan els alumnes 

dintre d‟aquest procés reconstructiu de pensar, experimentar i parlar 

amb el suport de les TAC dins el model d‟ésser viu. 

PENSAR RESPECTE AL 

MODEL 

EXPERIMENTAR 

FER 

PARLAR 

COMUNICAR 

- Identifiquen el 

creixement de la planta 

(gira-sol i soja) o dels 

xampinyons en el temps. 

Així com el   

desenvolupament de les 

llavors (mongeta, llentia i 

soja).  

- S‟adonen que el temps 

incideix en els processos 

de creixement i 

desenvolupament de la 

planta formant part del 

seu cicle de vida. 

- Extrapolen el temps 

curt de duració del vídeo 

amb el temps real. 

- Dedueixen els canvis i 

processos que es donen 

en un sistema viu, 

relacionant-los amb la 

nutrició (vista com a 

canvi de matèria i energia 

amb el medi), la relació 

(intercanvi d‟informacions 

amb el medi intern i 

extern) i la reproducció 

(vista com a continuació 

del cicle de la vida), 

- Preparen i 

planifiquen l‟escenari 

per a la gravació amb la 

càmera: situació, 

col·locació de la càmera, 

ordinador, llum, suport, 

seguretat, avisos... 

- Programen la càmera 

amb un període de temps 

per realitzar les fotos i fer 

el vídeo.  

- Fan estimacions de les  

diferents situacions que 

es poden plantejar.  

Mesuren el temps per 

ajustar les 

programacions. 

- Identifiquen 

variables que poden 

afectar al temps que 

trigarà en desenvolupar-

se la llavor o la planta. 

- Identifiquen 

semblances i 

diferències en els casos 

a treballar.   

- Observen els 

- Analitzen, comenten i 

treuen conclusions en 

analitzar els vídeos 

obtinguts i es comenten 

els canvis. 

- Utilitzen el llenguatge 

gràfic del vídeo per a 

donar respostes a les 

preguntes que s‟han 

pogut plantejar. 

- Preparen i avisen als 

companys i a la 

comunitat escolar dels 

seus muntatges per a 

garantir bons resultats en 

les gravacions. 

- Identifiquen errors de 

gravació i rectifiquen en 

els següents vídeos. 

- Manifesten les 

emocions que els va 

suposar descobrir els 

diferents processos dels 

éssers vius: llavors, 

plantes i fongs. 

- Relacionen i 

argumenten la 

http://bloctaciencies.blogspot.com/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolapausans/2010/01/30/video-de-les-llavors-del-gira-sol/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolajoanmaragall/category/tac/videos-tac/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolasantjosepelpi/2010/04/29/cultivem-xampinyons/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolapausans/2010/01/15/hem-revisat-el-diari-de-recerca-de-la-mongeta/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolapausans/2010/02/02/video-de-la-llentia/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolajoanmaragall/category/tac/videos-tac/
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identificant què canvia i 

què no canvia. 

- Identifiquen els 

mecanismes de  

control-regulació que 

fan possible el bon 

funcionament del sistema 

viu com la necessitat 

d‟aigua, de llum, de 

substrat i d‟aire pel 

creixement de la planta. 

- Els alumnes més grans 

poden reconèixer 

variables que poden 

afectar al 

desenvolupament de la 

llavor o la planta. 

resultats obtinguts i 

comproven en les 

diferents seqüències de 

gravació i rectifiquen si 

cal els ajustaments de 

temps o d‟altres factors 

que han influït. 

 

diferència de temps real 

amb el fictici del vídeo i 

així ho comuniquen a la 

resta. 

- Analitzen les diferents 

interaccions amb el 

medi: llum, aigua, 

nutrients...  

- Elaboren respostes a 

preguntes plantejades 

al ser comprovada amb el 

vídeo. 

 

Figura 33. Quadre de beneficis que aporta la càmera Moticam des de la perspectiva del pensar, 
l’experimentar i el parlar 

 

Com es pot apreciar en això anteriorment explicat, els alumnes fan 

un treball molt ric des del punt de vista competencial, s‟adapten a 

una situació concreta del seu entorn immediat perquè parteixen de 

problemes pròxims i rellevants en el desenvolupament del seu treball 

a la classe. Fan prediccions davant de diferents situacions plantejades 

a l‟hora de programar la càmera Moticam, ajustades a allò que volen 

intentar captar. No és el mateix programar la càmera per a gravar 

durant un parell d‟hores com puja la massa de pa que durant tot un 

cap de setmana per veure com es desenvolupa una llavor. Són 

processos i dinàmiques diferents i es desenvolupen de diferent 

manera en el temps. 

Això suposa un esforç d‟anticipació de fets que pot sortir bé o no, 

però que es comprovarà posteriorment i ja s‟ajustarà de nou si cal. 

Aquestes situacions els permeten apropar-se més al model d‟ésser 

viu i analitzar de forma directa o indirecta les interaccions que tenen 

amb el medi i els canvis que pateix el sistema viu per a desenvolupar 

els seus processos vitals: nutrició, relació i reproducció. 
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És important posar de manifest les interpretacions que fan els 

alumnes després de visionar un vídeo obtingut mitjançant aquest 

sistema en el context concret que estan investigant. Per exemple, els 

alumnes de cinquè, quan veuen el desenvolupament dels xampinyons 

i observen com s‟obren els barrets dels bolets i com aquests pateixen 

canvis en la seva estructura, entenen el per què i així ho manifesten 

en els seus comentaris al bloc de l‟Escola Sant Josep – El Pi: això 

forma part d‟un procés dintre de la vida dels bolets i es fa perquè s‟ha 

de completar el seu cicle vital. 

http://blocs.xtec.cat/cienciesescolasantjosepelpi/2010/04/29/cultivem-xampinyons/#comments
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolasantjosepelpi/2010/04/29/cultivem-xampinyons/#comments
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3.2.4.3. La consola de sensors Ecodad  

 

3.2.4.3.1. Descripció del recurs 

 

 

Figura 34. Consola de sensors Ecodad 

 

Com diu el Manual Ecodad. Guia de l‟usuari  la consola Ecodad és un 

recol·lector de dades compacte, de petites dimensions i especialment 

dissenyat per l‟estudi de les ciències en l‟educació primària i 

secundària. 

Té incorporats uns sensors interns de temperatura, so i il·luminació, 

i també s'hi poden connectar sensors externs, en el nostre cas de 

temperatura. 

L'Ecodad pot treballar de forma autònoma o bé pot connectar-se a un 

ordenador per a treballar com a interfície en línia. 

Com a recol·lector autònom, l'Ecodad té un funcionament senzill. Tres 

botons molt intuïtius permeten als alumnes seleccionar el mode 

d'operació, iniciar, aturar i escombrar les mostres amb un cursor, 

mentre es visualitzen les dades en el panell LCD.  

http://www.xtec.es/cdec/recursos/pdf/primaria/manualecodadmarc07.pdf


Com les TAC faciliten el pensar, l‟experimentar i el parlar de ciències a primària 

 

Llicència d‟estudis de Jesús Chivite. Curs 2009-2010 Pàgina 159 

 

Pot utilitzar-se tant al laboratori o a l‟aula de ciències com en 

exteriors, gràcies a la bateria interna que li dóna força autonomia. 

 

 

Figura 35. Mesuradors, mostra de gràfic i taula de dades del programari Ecodad 

 

Pot captar dades de fins a cinc sensors simultàniament i 

emmagatzemar fins a quatre experiments. 
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Permet treballar diferents aspectes importants del mètode científic, 

com són l‟obtenció, el processament i la interpretació de les dades de 

diferents treballs experimentals (CDEC, 2007. Consola interfície). 

Juntament amb el programari EcoDad (figura 35) es converteix en 

un entorn d'aprenentatge molt potent que permet dur a terme una 

gran quantitat d'experiències. Incorpora totes les eines necessàries 

per a descarregar dades de la consola recol·lectora, mostrar les dades 

en gràfiques, taules i mesuradors, analitzar-les amb eines fàcils 

d'utilitzar i veure l'evolució de l'experiment, en línia o enregistrat. 

El treball amb sensors, a més de treballar les competències bàsiques 

de l'àrea tecno-científica a infantil i primària, també possibilita el 

treball rigorós en els eixos transversals del medi ambient i l'educació 

per a la salut. 

El seu ús permet estalviar molt de temps a l'hora de recollir dades, 

podent dedicar molt més temps a fer prediccions, discutir o analitzar 

els resultats.  

Cal seleccionar el mode d'operació de mesura i començar la captació 

de dades.  

Disposa de tres tipus de captació de mesura: 

 El mode Mesura (instantània) on l‟Ecodad pren mesures 

contínuament de tots els sensors actius i les mostra a la 

pantalla LCD però no les emmagatzema. 

 El mode Única permet capturar i guardar les dades. Quan es 

prem el botó Inicia, es guarden les dades amb els noms Mostra 

nº1, Mostra nº2, Mostra nº3, etc., després es poden 

descarregar les dades a l‟ordinador i analitzar-les amb el 

programari Ecodad. 

 En el mode Remota l‟Ecodad recol·lecta dades de tots els 

sensors actius, mostra les dades al panell LCD i les desa a la 

memòria. Es pot programar o no la freqüència de recol·lecció de 

dades. Aquestes es poden després descarregar a l‟ordinador. 

http://www.xtec.es/cdec/recursos/pdf/caract/interface.pdf
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3.2.4.3.2. Treball de classe fet amb la TAC 

Els alumnes de quart de primària, dintre del seu treball sobre la 

nutrició de les plantes, van necessitar fer ús dels sensors per 

analitzar la temperatura dintre de l‟hivernacle del seu hort urbà 

(Mireu annex 4 i bloc TACIÈNCIES)i com aquesta pot influenciar en el 

desenvolupament de les llavors i creixement de les plantes (figures 

36 i 37). 

 

Figura 36. Alumnes de 4t. Al seu hort urbà i l’hivernacle en el seu treball amb sensors. Escola 
Joan Maragall 

Quan es va identificar, després d‟una conversa,  la necessitat  de 

mesurar la temperatura de forma eficaç en diferents situacions es va 

fer la presentació de la consola de sensors Ecodad i van fer activitats 

de familiarització i funcionament. 

Dintre de les activitats d‟experimentació que ens havíem repartit 

entre els grups de treball hi havia dues on calia un control precís 

d‟aquesta variable: “Com afecta la temperatura en el creixement de 

les plantes” i “Con afecta la temperatura en la germinació de les 

llavors”. Es poden consultar aquestes experiències al bloc de classe 

de 4t. 

 

Figura 37. Mostres de treball amb sensors de temperatura i germinació de llavors de soja i 
creixement de les bledes. Alumnes de 4t. Escola Joan Maragall 

http://bloctaciencies.blogspot.com/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolajoanmaragall/2010/02/28/fem-servir-els-sensors/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolajoanmaragall/experiencies/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolajoanmaragall/experiencies/
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Figura 38. Gràfica resultant de la medició amb la consola de sensors durant 24 hores dins de 
l’hivernacle. Escola Joan Maragall 

 

Dins el treball amb l‟hivernacle volíem comprovar si hi havia canvis a 

considerar durant 24 hores. Per això vam programar entre tots una 

consola dins l‟hivernacle fent medicions cada 15 minuts. Es poden 

veure les dades i gràfic resultants a l‟entrada del bloc: Dades i gràfica 

de sensors a l‟hivernacle.  

Després van fer un treball d‟interpretació de dades de la taula i a la 

gràfica. 

Posteriorment vam programar dues consoles per a què ens 

mesuressin, durant tot el cap de setmana, la temperatura, la 

il·luminació i el so del nostre hort i de l‟interior de l‟escola (passadís). 

http://blocs.xtec.cat/cienciesescolajoanmaragall/2010/03/02/dades-i-grafica-dels-sensors/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolajoanmaragall/2010/03/02/dades-i-grafica-dels-sensors/


Com les TAC faciliten el pensar, l‟experimentar i el parlar de ciències a primària 

 

Llicència d‟estudis de Jesús Chivite. Curs 2009-2010 Pàgina 163 

 

La nostra idea era obtenir dades per analitzar després en quines 

condicions podrien estar millor les nostres hortalisses. Aquí van 

programar l‟Ecodad per a què capturés dades cada 30 minuts. 

Podem consultar al bloc de classe, a l‟entrada Més medicions amb 

sensors, les dades que vam obtenir i que ens van portar temps de 

conversa i feina per interpretar. Gràfica i dades de l‟hort. Gràfica i 

dades del passadís (figura 39). 

 

(Per retornar a les conclusions) De quina 

manera el nostre alumnat utilitza les 

TAC i com els ajuden a pensar i 

desenvolupar les seves idees, a fer o 

experimentar i finalment a  comunicar 

els seus aprenentatges? 

http://blocs.xtec.cat/cienciesescolajoanmaragall/2010/03/03/mes-medicions-amb-els-sensors/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolajoanmaragall/2010/03/03/mes-medicions-amb-els-sensors/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolajoanmaragall/files/2010/03/graficadades-3-dies-ext-hort.doc
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolajoanmaragall/files/2010/03/graficadades-3-dies-int-escola.doc
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolajoanmaragall/files/2010/03/graficadades-3-dies-int-escola.doc
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Figura 39. Conversa dels alumnes de 4t. sobre la interpretació de les dades obtingudes amb 
els sensors. Escola Joan Maragall 

Com es pot apreciar, hi trobem coses sorprenents i curioses en les 

què no havíem pensat. 

Qui pot pensar que el dissabte o el diumenge a l‟escola, que no hi ha 

ningú, la consola detecti soroll? 

- El divendres, lògicament, hi ha més soroll a l‟escola, però el dissabte i el 

diumenge també i no hi ha ningú a dins del centre. (Què ha degut passar? 

Cadascú comença a dir la seva) 

 “Devia passar un camió fent molt de soroll i se sentia des de dins” 

 “Les dones de la neteja van fer una festa”. 

 “Es va ficar un gat per la finestra i es va a posar a jugar i va fer soroll” 

- Per la nit, a l‟hort, hi ha tant de soroll com al dia.  

 “Com l’hort el tenim a la terrassa, quan passen els cotxes i les motos se 

sent el soroll igual” 

- Els tres dies van ser bastant assolellats, sobretot divendres i diumenge. 

- El passadís té molta il·luminació però mai tanta com l‟hort. 

 “L’hort el tenim a la terrassa i li dóna el sol directe” 

- La temperatura al passadís es sempre gairebé la mateixa tant de dia com de 

nit, menys el divendres que estàvem nosaltres. 

- A l‟hort la temperatura varia bastant del dia a la nit. 

 “Es nota que per la nit fa més fred que durant el dia amb el sol” 

- La temperatura màxima a l‟hort va ser de 38.2º C i la mínima de 12ºC 

 “Estaria ”xulo” posar-nos a prendre el sol a l’hort amb aquesta 

temperatura!” 

- La il·luminació màxima va ser el divendres i diumenge amb 97.752 Klx i la 

mínima 0 Klx. 

 “Per la nit no es devia veure res” 

- Únicament van haver-hi 4 moments en tots 3 dies en què el so era el mínim 

que marca l‟Ecodad 50 dB. 

 “El nostre hort, al ser a la ciutat, mai té silenci”. 
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Com pot ser que en gairebé cap moment hi hagi silenci tenint en 

compte que per la nit la gent descansa? 

La il·luminació de 0 Klx ens va fer pensar que no estem mai en 

absoluta obscuritat. Què passa doncs? Possiblement la unitat de 

mesura que hauríem d‟haver triat hauria estat els luxs (no el seu 

múltiple el kilolux), perquè fins hi tot a la nit els fanals fan llum i deu 

arribar algun reflex. 

Com pot ser que a la terrassa on està l‟hort s‟arribi a tenir tanta 

temperatura si al pati no hi ha la mateixa? 

Doncs bé, aquestes i d‟altres preguntes anaven sortint a la classe 

quan fèiem els comentaris de les dades recollides. Segurament a 

partir d‟aquí es podrien començar d‟altres experiències per trobar 

respostes adients amb l‟ús de la consola de sensors de temperatura, 

il·luminació i so. 

A continuació, en la imatge, estem interpretant entre tots unes 

gràfiques en la pissarra digital interactiva (figura 40). 

 

Figura 40. Alumne de 4t. manipulant amb la PDI una gràfica obtinguda amb els sensors. Escola 
Joan Maragall 
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3.2.4.3.3. Beneficis que aporta aquesta TAC 

 

Marco en negreta les accions o procediments que fan els alumnes 

dintre d‟aquest procés reconstructiu de pensar, experimentar i parlar 

amb el suport de la consola de sensors Ecodad dins el model d‟ésser 

viu. 

PENSAR RESPECTE AL 

MODEL 

EXPERIMENTAR 

FER 

PARLAR 

COMUNICAR 

- Analitzen diferents 

situacions reals (a l‟hort 

escolar i a dins de l‟edifici 

escolar) per fer la recollida 

de dades amb la consola. 

- Identifiquen les 

condicions del clima per a 

prendre mesures: dia 

assolellat o ennuvolat, 

pluja, etc... 

- Fan prediccions 

oralment de 

comportament de les 

gràfiques obtingudes amb 

diferents proves de so, 

llum i temperatura. 

- S’adonen de les 

interaccions en algunes 

dades significatives i que 

poden produir canvis en 

els processos de la planta: 

nutrició, reproducció i 

relació, en funció de 

diferents variables: 

temperatura, lluminositat, 

humitat, ... 

- Troben relació amb el 

temps  com element 

indispensable en els 

processos de creixement i 

- Manipulen les consoles 

per grups per a 

familiaritzar-se amb 

l‟aparell. 

- Obtenen dades 

immediates de 

temperatura, so i llum de 

la classe, passadís i pati. 

- Programen la consola 

per a què mesuri en uns 

períodes i temps 

determinats (cada 15 

minuts durant 24 hores). 

- Exporten gràfics i 

taules al processador de 

textos. 

- Descarreguen la 

consola a l‟ordinador per a 

analitzar i registrar les 

dades obtingudes. 

- Interactuen amb la 

PDI i les dades amb la 

taula i les gràfiques. 

- Identifiquen punts i 

detalls d‟interès en la 

gràfica. 

- Comproven que la 

nostra forma d‟actuar pot 

- Planifiquen amb els 

fulls d‟orientació el pla de 

treball de l‟experiència per 

a obtenir resultats i 

demostrar si es confirma o 

no la hipòtesi. 

- Identifiquen en les 

mesures indicades les 

diferents variables: 

temperatura, so i llum 

tant en les taules de 

dades com en els gràfics. 

Examinen la situació, la 

variable concreta i les 

circumstàncies o 

ambient que l‟envolten. 

- Exposen les dades 

obtingudes en funció de 

les variables que han 

pogut influir: sol, núvols, 

pluja, vent, època de 

l‟any, orientació de l‟hort, 

... 

- Comenten les dades 

obtingudes i argumenten 

possibles causes de 

l‟origen d‟aquestes. (per 

ex.: canvi de la 

il·luminació al migdia). 

- Utilitzen i registren 
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desenvolupament de la 

planta com un sistema 

viu. 

- Dedueixen i/o 

prediuen la germinació 

de les llavors de soja en 

els dos ambients amb 

condicions d‟humitat i 

temperatura diferents. 

- Interpreten millor les 

dades mostrades a les 

gràfiques que a la taula. 

- Pensen i extrapolen 

les interaccions entre ells i 

el seu entorn. 

beneficiar o no el 

creixement de les plantes. 

 

- Enregistren els canvis 

amb els gràfics: títol, 

etiquetes, línies, colors, ... 

- Fan observacions 

periòdiques del 

creixement de les plantes 

i les anoten als fulls de 

treball. 

- Prediuen i comparen 

el creixement de les 

bledes en els dos 

ambients considerant el 

temps com un factor 

indispensable. 

- Mesuren les 

temperatures amb la 

consola de sensors 

Ecodad. 

- Observen i comparen 

periòdicament les llavors 

en les diferents 

condicions. 

- Mesuren temperatures 

amb la consola en els dos 

ambients. 

- Fotografien situacions i 

moments concrets 

d‟alguna experiència. 

- Mantenen la humitat de 

les llavors durant els dies 

d‟observació. 

- Solucionen problemes 

que sorgeixen a l‟hora de 

fer i recollir dades 

d‟alguns experiments 

(com quan va caure 

l‟hivernacle a terra per 

algunes taules i gràfics 

per a treballar a la classe. 

- Comparteixen les idees 

que han anat modificant 

en el procés de 

l‟experiència. 

- Documenten, amb les 

fotografies obtingudes, 

l‟experiència al bloc. 

- Presenten i 

justifiquen, amb ajuda 

de la PDI, als seus 

companys la seva 

presentació des del bloc 

de classe on mostren les 

seves interpretacions i 

conclusions a les quals 

han arribat amb 

l‟experiència i donen 

resposta a les 

preguntes plantejades. 

- Expliquen i 

argumenten la seva 

gràfica generada amb les 

dades. 

- Parlen de la relació 

entre la lluminositat i la 

temperatura que es veu 

al gràfic donat. 

- Fan un gràfic amb unes 

dades de temperatura de 

l‟hort. 
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culpa del vent...). 

- Relacionen les dades 

mostrades al gràfic i la 

taula amb el temps. 

Figura 41. Quadre de beneficis que aporta la consola de sensors des de la perspectiva del 
pensar, experimentar i parlar 

 

Com he pogut comprovar, treballar amb instruments recol·lectors de 

dades, com és el cas de l‟Ecodad, és molt interessant per ser 

conscients que vivim en un món de canvis constants i que cal 

conèixe‟ls per descobrir les possibles interaccions amb tot allò que 

ens envolta. 

Tenint en compte que aquests alumnes de quart era la primera 

vegada que manipulaven i interpretaven dades d‟una taula, que feien 

gràfics i que treballaven amb aparells de mesura, cal considerar que 

han fet un esforç important per entendre els resultats obtinguts. 

Per aquest motiu, la majoria d‟activitats prèvies les hem fet 

col·lectivament o en grups reduïts fins que han conegut més 

l‟instrument. 

Per mirar de sintetitzar les activitats fetes amb la consola Ecodad es 

va preparar un treball d‟interpretació d‟una gràfica i una taula amb 

dades reals de temperatura i llum, que ells van aconseguir, i  

d‟elaboració manual d‟una gràfica sobre el paper amb unes dades 

reals donades també. L‟entrada d‟aquest treball està al bloc de classe 

amb el nom de Treball amb una gràfica de llum i temperatura on 

podrem trobar aquest material de treball. 

Si faig una gradació d‟aquesta activitat amb un nivell baix, mitjà o alt  

respecte al grau d‟interpretació de les dades, obtenim aquests 

resultats (figura 42). 

 

 

http://blocs.xtec.cat/cienciesescolajoanmaragall/2010/03/07/treball-amb-una-grafica-de-llum-i-temperatura/
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Grau d‟interpretació 
Nivell 

baix 

Nivell 

mitjà 
Nivell alt 

Total 

alumnes 

Anàlisi de dades d‟una gràfica  

i una taula conjuntes 
20 3 2 25 

Elaboració d‟una gràfica amb 

unes dades donades 
6 18 1 25 

0
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Nivell

baix

Nivell

mitjà

Nivell alt

Anàlisi de
dades d’una
gràfica  i una
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d’una gràfica
amb unes
dades donades

 

 
Figura 42. Taula i gràfic del grau d’interpretació de les dades aconseguides per alumnes de 4t. 

Escola Joan Maragall 

 

Cal considerar, per fer l‟anàlisi, que les dades presentades en la 

gràfica que anava aparellada amb la taula eren més abundants i amb 

dues variables (temperatura i llum) davant de les 9 dades que havien 

de manipular per situar en el gràfic de temperatura (Mireu bloc de la 

classe de 4t). 

Quan després, de forma individual, s‟han vist davant d‟una situació 

d‟interpretació de dades han tingut certes dificultats. 

http://blocs.xtec.cat/cienciesescolajoanmaragall/2010/03/07/treball-amb-una-grafica-de-llum-i-temperatura/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolajoanmaragall/2010/03/07/treball-amb-una-grafica-de-llum-i-temperatura/
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Com es pot apreciar a la figura 42 podem dir que: 

- un 80 % dels alumnes ha tingut problemes d‟interpretació de 

dades davant d‟un 20 % que ho ha fet amb un nivell mitjà-alt. 

- un 24% dels alumnes ha tingut problemes en fer el gràfic 

davant d‟un 76 % que han tingut un nivell mitjà-alt al situar les 

dades numèriques de temperatura en un gràfic. 

Si ens fixem en l‟anàlisi de les respostes de la bateria de preguntes 

del qüestionari de valoració, que es va passar als alumnes de quart al 

final del treball, hi havia dues preguntes que  feien referència a l‟ús 

de la consola de sensors i els resultats eren bastant satisfactoris 

(figura 43).  
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6. Fer servir la consola de sensors per mesurar la temperatura, llum i so de la 

classe, del pati i de l'hivernacle, t'ha agradat? 

 

Gens  Molt 

 

1 Gens 0 0% 

2  0 0% 

3 1 4% 

4 12 48% 

5 Molt 12 48% 

 

 

7. Penses que és interessant poder programar la consola de sensors per a capturar 

dades que després podrem interpretar? 

 

Gens  Molt 

 

1 Gens 0 0% 

2  0 0% 

3 1 4% 

4 10 40% 

5 Molt 14 56% 

 

 
Figura 43. Preguntes 6 i 7 del qüestionari de valoració sobre l’ús de la consola de sensors amb 

alumnes de 4t. Escola Joan Maragall 

 

En canvi, si aquestes dades les comparem amb la valoració amb 

d‟altres tecnologies, es detecta que l‟ús de sensors és el que ha tingut 

menys acceptació respecte a les altres TAC (figura 44). 



Com les TAC faciliten el pensar, l‟experimentar i el parlar de ciències a primària 

 

Llicència d‟estudis de Jesús Chivite. Curs 2009-2010 Pàgina 172 

 

Com es pot apreciar en el gràfic següent, les activitats amb 

tecnologies estan integrades juntament amb d‟altres que no les fan 

servir, com pot ser una maqueta. 

  

Pensar sobre la nutrició de les plantes 16 62% 

Fer una maqueta 25 100% 

Fer fotografies 24 92% 

Usar la lupa binocular 24 92% 

Fer diferents experiències amb plantes i llavors 22 85% 

Fer ús dels sensors 15 58% 

Seguir i participar en el bloc de classe 24 92% 

Conèixer la història agrícola del nostre barri 17 65% 

Participar en les activitats dels nostre hort 20 77% 

Preparar una presentació amb les conclusions 17 65% 

Explicar als nostres companys el que hem aprés 20 77% 

Situar l'escola en el Google Earth 24 92% 

Figura 44. Gràfica i taula de resultats sobre la pregunta 18. Quina o quines activitats t’han 
agradat més per treballar a l’escola i a casa? Pots marcar més d’una opció. Escola Joan 

Maragall 
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Això ens pot indicar que caldria continuar amb el treball de captura 

de dades i d‟interpretació d‟aquestes en diferents situacions 

contextualitzades i properes a ells. Així mateix caldrà continuar fent 

representacions gràfiques diverses. 

És important quan es descarrega la consola de sensors analitzar les 

dades per variables separades: temperatura, il·luminació i so, perquè 

si no, són masses dades juntes i, en aquests nivells, costa 

d‟interpretar. 

Com hem pogut apreciar, el treball amb sensors i dades no és tan 

atraient pels alumnes com d‟altres. Per això, pot ajudar que aquestes 

feines de captura de dades tinguin un objectiu clar que ens ajudi a 

solucionar una situació rellevant i propera als alumnes i així tinguin 

sentit i estiguin justificades les tasques que fem, com podria ser 

veure com puja l atemperatura de la massa de pa quan fermenta 

(figura 45). 

  

Figura 45. Control de temperatura de la massa de pa mentre reposa. Alumnes de 5è. Escola 
Sant Josep – El Pi 

 

També podria influir que són una mica més complexos o abstractes 

els conceptes com: mesura del so i de la llum. No és el cas de la 

mesura de temperatura a la que estan més acostumats en diferents 

ambients. 

(Per retornar a les conclusions) De quina 

manera el nostre alumnat utilitza les 

TAC i com els ajuden a pensar i 

desenvolupar les seves idees, a fer o 

experimentar i finalment a  comunicar 

els seus aprenentatges? 
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3.2.4.4. La càmera fotogràfica digital 

 

3.2.4.4.1. Descripció del recurs 

 

Tal com diu l‟enciclopèdia viquipèdia “Una càmera digital és un 

dispositiu electrònic usat per capturar i emmagatzemar fotografies 

electrònicament en un format digital (...)  Les càmeres digitals 

compactes modernes generalment són multifuncionals i contenen 

alguns dispositius capaços de gravar sons i/o vídeos a més de 

fotografies”. 

La seva facilitat d‟ús ens ajuda a poder-les integrar fàcilment en les 

activitats de classe i aquestes imatges, una vegada emmagatzemades 

a la targeta de la càmera, es poden descarregar a l‟ordinador per fer-

ne ús. 

Degut a les finalitats d‟aquest apartat no parlaré de temes que estan 

directament relacionats amb la tècnica fotogràfica i al funcionament 

de les càmeres, com poden ser les parts bàsiques i els dispositius que 

té una càmera, la resolució d‟imatge, els formats gràfics de fitxers, 

les targetes d‟emmagatzematge, la composició fotogràfica, etc. 

Aquestes informacions les podem trobar fàcilment a la xarxa. Serien 

bons exemples: 

 Juga amb les imatges de Llogari Cases. És una aplicació 

interactiva preparada pels alumnes on l‟autor ofereix 

informacions sobre enquadraments, escala, camp visual, punt 

de vista, etc. 

 Audiovisuals del Departament d‟Educació on podem trobar 

cursos, exemples pràctics, publicacions, materials, recursos, 

etc. 

 La càmera digital. Mini Unitat Didàctica on es mostren, de 

forma interactiva, les parts i funcionament d‟una càmera. 

http://www.xtec.cat/~lcasas1/
http://www.xtec.cat/audiovisuals/
http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/camera/index.htm
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Cal considerar que les imatges també les podem aconseguir fàcilment 

en els bancs d‟imatges o llocs web on hi ha repositoris (amb 

possibilitat de pujar-les a la xarxa i compartir-les). Podeu mirar a 

l‟annex 9 Webs per les ciències on hi han classificades uns webs 

bàsics pel treball de ciències. És important tenir present l‟autoria i els 

drets d‟autors. El millor és usar materials amb llicència Creative 

Commons que tenen una varietat de permisos d‟ús de diferents 

materials a compartir. 

També cal considerar els drets d‟imatge de les persones i cal tenir les 

autoritzacions adients, sobretot com en el nostre cas, on s‟han fet 

servir fotografies de nens i nenes treballant a l‟escola. 

 

3.2.4.4.2. Treball de classe fet amb la TAC 

 

Avui en dia, tant a nivell escolar com familiar, l‟ús de la càmera 

fotogràfica digital està molt estès. Però cal fer ús d‟aquesta TAC d‟una 

forma correcta i contextualitzada que ens aporti els grans avantatges 

comunicatius que ofereix com a mitjà gràfic. 

La representació gràfica a través de les imatges no és un punt de 

partida nou. La gran majoria de les informacions que rebrem al llarg 

de la nostra vida provindran, principalment, de la vista, el sentit més 

afavorit i sensible per a rebre informació. 

El treball d‟aconseguir i tractar la imatge no és un objectiu en si 

mateix sinó que ha de relacionar-se sempre amb les necessitats que 

provenen de les diferents àrees, en aquest cas les ciències, de 

manera que esdevé un mitjà més (Poveda i altres, 2009). 

Així doncs, en aquest treball que presento, veurem que utilitzem les 

imatges amb diferents finalitats: per a mostrar estructures (com 

l‟interior d‟una llavor o les làmines d‟un bolet), per a identificar 

espècies (com les plantes del pati, els fongs o les hortalisses), per a 

mostrar procediments (a l‟hora de fer un experiment), per a jugar 

(amb els puzles d‟imatges), per a presentar-nos (a la comunitat 

d‟escoles del barri), per a identificar problemes (els ocells es mengen 

les llavors de l‟hort), per a incorporar-les als vídeos (com a seqüència 

d‟imatges amb dinamisme), per a mostrar evidències (els forats de la 

http://docs.google.com/fileview?id=0B_J77cuWFMemY2ZhYTBhYzMtNWFlZS00ODE5LThjNzMtOTdlNjc3YzQ4NTVl&hl=ca
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massa de pa originat pel CO2 de la fermentació), per a fer presentació 

d‟aparells tècnics (mirem imatges de la lupa binocular, el microscopi i 

la consola de sensors), per a preparar presentacions (fem un resum 

amb els resultats i conclusions), per a identificar interaccions (el 

borinot de les faves i les pardals a l‟hort), per a mostrar experiències 

d‟altres centres (el llibre digital sobre l‟hort), per a informar (a tota la 

comunitat escolar mitjançant el bloc de classe), per a revisar feines 

(les maquetes sobre les plantes a 4t que fotografiem al principi i al 

final), per a recordar una sortida (visita al Mercabarna), per a fer 

col·leccions (col·lecció o classificació de llavors, plantes del pati)... i 

segurament podríem seguir allargant aquesta llista d‟utilitats de la 

imatge a les nostres classes.  

 

Figura 46. Càmera fotogràfica digital i nena fotografiant el procés d’elaboració d’una maqueta. 
Escola Joan Maragall 

 

  

Figura 47. Alumnes de 3r. Identificant plantes al pati i a l’aula. Escola Josep Janés 
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Tots els casos anteriors tenen el mateix denominador comú: han 

servit per a transmetre un missatge, per a expressar-nos, per a  

comunicar. 

En definitiva, el que cal veure és que totes aquestes imatges han 

tingut una justificació i els alumnes i mestres han hagut de seguir un 

procés mental per fotografiar. Cal pensar què fotografio, per què ho 

faig, per qui ho faig, quan ho faig i què vull aconseguir amb la imatge 

(figures 46 i 47). 

 

3.2.4.4.3. Beneficis que aporta aquesta TAC 

 

Resegueixo en negreta les accions més significatives dels alumnes 

quan pensen, fan i parlen de ciències  utilitzant la càmera fotogràfica 

digital. 

 

PENSAR RESPECTE AL 

MODEL 

EXPERIMENTAR 

FER 

PARLAR 

COMUNICAR 

- Identifiquen ambients 

i entorns. 

- Fotografien processos 

dels éssers vius: nutrició, 

reproducció... 

- Mostren 

desenvolupaments dels 

éssers vius. 

- Identifiquen en les 

imatges els canvis en el 

temps. 

- Mostren les 

conseqüències amb les  

interaccions amb el 

medi. 

- Manifesten la diversitat 

(per exemple de les 

- Recullen dades quan 

fan llistats (plantes i 

llavors). 

- Planifiquen el seu 

treball ajudant-se de les 

imatges per avançar-hi 

(en experiments). 

- Identifiquen 

semblances i diferències 

tot comparant. 

- Fotografien processos 

significatius (germinació). 

- Registren amb imatges 

diferents situacions i 

ambients: en classe, en 

l‟hort, en l‟aula de 

ciències, al pati, ... 

- Argumenten i 

justifiquen amb les 

imatges les respostes a 

algunes preguntes 

plantejades prèviament. 

- Presenten un recull 

d‟imatges mostrant 

criteris de classificació 

(plantes del pati, llavors, 

hortalisses)  

- Expliquen i mostren 

amb les seves maquetes a 

la resta de la classe les 

idees que comparteix el 

grup de treball. 

- Comuniquen amb 

algunes imatges la 

descripció i comentaris 

sobre una experiència o 
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llavors que van recollint) 

- Identifiquen diferents 

estructures (per exemple 

en les plantes del pati o 

en les llavors: mida, 

forma, extensions per 

desplaçar-se, buides per 

dins, etc.) 

- Relacionen les seves 

característiques amb 

l‟ambient on viu, com una 

adaptació. 

- Cataloguen, ordenen i 

classifiquen segons 

diferents criteris (plantes 

segons la tija, col·lecció 

de llavors). 

- Mesuren les fotos amb 

objectes de referència 

(llavors amb regle). 

procés. 

- Documenten 

l‟experiència amb 

presentacions amb idees i 

resums que conformen un 

informe final amb 

conclusions. 

- Les imatges obtingudes 

són molt útils per  a 

presentar entrades al 

bloc de classe. 

- Es comuniquen amb 

aquest llenguatge gràfic 

compartint d‟altres com el 

dibuix, vídeo, gràfiques... 

 

Figura 48. Quadre de beneficis que aporta la càmera fotogràfica digital des de la perspectiva 
del pensar, l’experimentar i el parlar 

 

Tal com hem pogut veure en això anteriorment exposat, l‟ús de la 

càmera fotogràfica a la classe de ciències està més que justificat. Els 

alumnes l‟integren fàcilment en el seus treballs i troben ràpidament 

una justificació del seu ús. Pedagògicament parlant, és un recurs molt 

potent perquè permet incorporar-lo fàcilment en el procés 

ensenyament-aprenentatge. 

La imatge juga un paper molt important en la seva vida (TV, 

ordinador, consoles de jocs, mòbils, etc.) i no cal defugir d‟aquesta 

realitat i aprofitar-nos d‟aquest recurs tan potent i fàcil d‟usar. 

Així ho manifesten en els comentaris que fan els alumnes de quart a 

algunes entrades del bloc de classe. Aquí teniu uns exemples a la 

figura 49. 

http://blocs.xtec.cat/cienciesescolajoanmaragall/
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Figura 49. Comentaris dels alumnes de 4t. Al bloc de classe valorant les 

fotografies 

Alumne 1 escrigué: 5 abril 2010 a les 11:22 

Hola Jesús!!! M‟agraden molt les fotografies que hi ha a la pàgina!!! 

Adéu!!! 

Alumne 2 escrigué: 30 març 2010 a les 9:57 

M‟agraden moltíssim les fotos. Són molt boniques (...). 
Atentament 

Alumne 3 escrigué: 27 febrer 2010 a les 21:37 

TOTS ESTAVEM CRIDANT (quan van veure el borinot a les faves) I LES FOTOS 
SÓN MOLT MAQUES. 

Alumne 4 escrigué: 28 novembre 2009 a les 17:13 

M‟han agradat molt les fotos de les escales. 

Alumne 5 escrigué: 25 febrer 2010 a les 22:05 

M‟ha encantat molt la feina que estem fent. M´agraden molt les fotos. 

Petons a tothom. 

 

http://blocs.xtec.cat/cienciesescolajoanmaragall/2010/03/18/tenim-un-problema-a-lhort/comment-page-1/#comment-120
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolajoanmaragall/2010/03/18/tenim-un-problema-a-lhort/comment-page-1/#comment-112
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolajoanmaragall/2010/02/26/borinot-a-les-faves/comment-page-1/#comment-32
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolajoanmaragall/2009/11/24/fotos-del-grup/comment-page-1/#comment-3
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolajoanmaragall/2009/11/24/fotos-del-grup/comment-page-1/#comment-19


Com les TAC faciliten el pensar, l‟experimentar i el parlar de ciències a primària 

 

Llicència d‟estudis de Jesús Chivite. Curs 2009-2010 Pàgina 180 

 

Si consultem la gràfica generada a la pregunta 22 del qüestionari de 

valoració de cinquè sobre el treball dels fongs (mirar annexos) podem 

apreciar que el grau d‟acceptació sobre fer fotografies durant el 

procés de treball a classe és molt alt (96%). 

 

Visionar el vídeo de la cançó "Som boletaires" 22 85% 

Pensar en el text "Caçar bolets" 5 19% 

Fer la webquest sobre els fongs 22 85% 

Usar la lupa binocular 24 92% 

Fer diferents experiments sobre els fongs 24 92% 

Fer ús dels sensors 8 31% 

Seguir i participar en el bloc de classe 18 69% 

Fer pa i berenar-lo després 26 100% 

Participar en les activitats proposades al bloc: webquest, jocs, 

comentaris, etc 
20 77% 

Preparar una presentació 21 81% 

Fer un quadre de conceptes com a resum del què hem aprés 14 54% 

Fer fotografies 25 96% 

Figura 50. Gràfica i taula de la pregunta 22 del qüestionari de valoració de 5è 

sobre el treball sobre els fongs. Quina o quines activitats t’han agradat més per 

treballar a l’escola? Escola Sant Josep – El Pi 
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Mirant qualsevol dels blocs de treball, els qual es van citant al llarg de 

la present memòria, podem apreciar clarament el gran pes que tenen 

les imatges en el treball de la classe en qualsevol tema. 

El fet que l‟alumne integri l‟ús de la càmera fotogràfica com una 

activitat o acció en la qual ell intervingui directament dóna un 

potencial molt important en el seu procés d‟aprenentatge.  

(Per retornar a les conclusions) De quina 

manera el nostre alumnat utilitza les 

TAC i com els ajuden a pensar i 

desenvolupar les seves idees, a fer o 

experimentar i finalment a  comunicar 

els seus aprenentatges? 
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3.2.4.5. El bloc de la classe de ciències 

 

3.2.4.5.1. Descripció del recurs 

 

Actualment és de tots conegut l‟ús dels blocs a nivell social. Des de la 

perspectiva escolar és un recurs que, si l‟utilitzem de manera adient, 

ens pot ser molt útil a l‟escola i en particular a les nostres classes de 

ciències. 

Situem-nos amb un parell de definicions: 

El Centre de terminologia TermCat ens diu que el bloc és una pàgina web, 

generalment de caràcter personal i poc institucional, amb una estructura 

cronològica que s'actualitza regularment i que presenta informació o 

opinions sobre temes diversos. Si ens referim al món de l'educació parlem 

de bloc educatiu o edubloc. 

 

La Viquipèdia ens diu que un bloc, blog o bé bitàcola, (de l‟anglès blog, 

truncació de weblog: diari web) és un diari interactiu personal a Internet. 

Està dissenyat per a què com un diari, cada article tingui data de publicació, 

de tal forma que la persona que escriu (blocaire, blogaire o bloguista) i les 

que llegeixen poden seguir un camí de tot el què s‟ha publicat i editat.  

En cada missatge o article d‟un bloc els lectors poden escriure comentaris (si 

l‟autor ho permet) i aquest, al seu torn, donar-los resposta. Cada blog té el 

seu propi tema i n'hi ha de tipus personal, econòmic, periodístic, tecnològic, 

educatiu, polític, etc.  

Hi ha nombroses eines de manteniment de blocs que permeten, sense 

necessitat d'alts coneixements, administrar-los. 

Podem resumir que un "weblog" és una publicació on-line amb històries 

publicades amb una periodicitat molt alta, encara que la gent pot publicar 

amb la regularitat que vulgui. A més a més, són presentades en un ordre 

cronològic invers, és a dir, el que es pública últim serà el primer que surti en 

pantalla. També és molt habitual que en els blocs es disposi d‟una llista 

d‟enllaços a uns altres blocs, denominat blogroll. En els blocs ens donen 

l‟oportunitat de disposar d‟un sistema de comentaris que permeten als 

lectors establir una conversació amb l‟autor del bloc i entre ells, en relació 

amb el què s‟ha publicat. És propi dels "weblogs" fer un ús intensiu 

http://www.termcat.cat/
http://ca.wikipedia.org/wiki/Bloc
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d'enllaços amb altres pàgines o altres blocs per poder ampliar la informació, 

citar fonts o fer notar que es segueix informació d‟altres blocs. 

Un bloc té unes característiques bastant generals, com per exemple: 

• Són col·laboratius: Ja que tenen la possibilitat que els altres 

internautes puguin afegir comentaris. 

• Són definibles: Això vol dir que els autors poden restringir qui vol 

que comenti aquest bloc i qui no. Això fa que en alguns blocs tinguin 

un cercle bastant petit. Però que estigui restringit no vol dir que no 

sigui ni públic ni visibles per a qualsevol internauta. 

• Són interactius: Des de el teu propi bloc pots enllaçar-te en altres 

blogs, webs, àudio, vídeos entre altres. 

• Són gratuïts: Els blogs són totalment gratuïts. 

Si volem enriquir-nos amb més detalls sobre aquesta tecnologia, i 

analitzar les seves característiques i possibilitats i de quina manera 

podem fer ús dels blocs a l‟aula, a la xarxa podem localitzar a 

blog.educastur.es/blogs-y-educacion/ unes explicacions clares, 

ordenades i breus de molta qualitat. 

Com veiem, els blocs són útils perquè són fàcils de crear, administrar 

i gestionar posteriorment. El seu format de diari digital permet 

introduir dades cronològicament seqüenciades, en funció dels 

esdeveniments que es produeixin a l‟aula. El servei permet obtenir en 

poc temps un producte final d‟una qualitat gràfica molt acceptable 

sense tenir coneixements previs de programació. La possibilitat 

d‟inserir fotografies, vídeos o arxius d‟àudio per a il·lustrar el que 

volem comunicar el fa una eina molt atractiva (Guillamon, 2008). 

El bloc se centra en les utilitats en línia de web 2.0 on el podríem 

definir com una manera de fer llocs i aplicacions web que té en 

compte als ususaris no com a mers receptors d‟informació, sinó com 

a creadors d‟aquesta, en un sistema en el qual, a més, no solament 

interactuen amb el sistema, sinó que interactuen entre ells. 

Com diu l‟Eulàlia Guillamon al seu bloc Creació i utilització de blocs a 

l’aula de tutoria els motius que ens poden portar, com a mestres, a 

fer un bloc poden ser diversos. 

http://blog.educastur.es/blogs-y-educacion/caracteristicas-y-posibilidades/
http://blog.educastur.es/blogs-y-educacion/uso-de-los-blogs-en-el-aula/
http://blog.educastur.es/blogs-y-educacion/
http://www.xtec.net/~mguilla4/interficie/interficieprofessorat/indexprofessors.html
http://www.xtec.net/~mguilla4/interficie/interficieprofessorat/indexprofessors.html
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Podríem fer una classificació del diferents tipus de blocs que podem 

trobar, tot i que això és una llista oberta on la imaginació i originalitat 

no tenen límits (figura 51). 

 Bloc personal  Bloc de matèria 

 Bloc d‟aula  Bloc de tutoria 

 Bloc de centre  Bloc de coordinació 

 Bloc guia de navegació  Bloc d‟un projecte de grup 

 Bloc d‟una publicació  Bloc creatiu 

 Bloc de ...  Bloc de ... 

Figura 51. Tipologies de bloc 

 

De les diferents categories he triat la de bloc personal. Amb el títol 

TACIÈNCIES trobem un espai on es recollirà tota aquesta experiència, 

recursos i els materials generats per una banda i, per l‟altra, els blocs 

de la classe de ciències dels quatre centres. 

 

3.2.4.5.2. Treball de classe fet amb la TAC 

 

He creat i gestionat els blocs de la classe de ciències de les quatre 

escoles on he desenvolupat la investigació: 

Al bloc de Ciències a l‟Escola Pau Sans, en un nivell de segon de 

primària, s‟ha reflectit el treball fet sobre les llavors. Vam partir d‟una 

situació inicial en la qual els alumnes volien investigar sobre les 

llavors i ens fèiem la pregunta investigable “Per què li serveix la 

llavor a la planta?”. Vam desenvolupar la unitat didàctica (UD) 

“Com neixen les plantes de les llavors? (que podeu veure a 

l‟annex 3 a la UD1 de 2n). 

De les activitats en les què s‟ha participat en aquest bloc destaco 

que: 

http://bloctaciencies.blogspot.com/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolapausans/
http://bloctaciencies.blogspot.com/p/pau-sans-2n.html
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- Els alumnes i pares fan comentaris a les diferents notícies o 

entrades. 

- Els alumnes naveguen per d‟altres activitats diverses que 

estan enllaçades com: els blocs dels altres centres del barri, 

activitat Jclic sobre el conte de Jack i la mongetera, jocs de 

puzles en línia amb imatges pròpies, utilitzen simuladors, 

mapes d‟idees, vídeos, fotos, etc. 

- Manifesten molt d‟interès tot i que tenien problemes per 

connectar-se fora de l‟escola. 

- Les famílies col·laboren amb les seves filles i fills per ajudar-

los i els deixen el seu correu electrònic per escriure els 

comentaris. 

- La col·laboració de la mestra tutora ha estat de vital 

importància per dinamitzar el treball en general col·laborant 

també en la gestió. 

Els recursos que s‟han fet servir dintre d‟aquest espai virtual destaco: 

- Conte vídeo amb ombres xineses (Youtube) 

- Mapes d‟idees (Bubbl i Inspiration) 

- Fotografia (Picasa. Google) 

- Vídeo (Youtube i Edu3.cat) 

- Jocs diversos (Fer crèixer llavors) 

- Qüestionari telemàtic (Google docs) 

- Puzles (Jigsaw planet) 

- Simuladors (BBC Schools Science Clips) 

- Museu virtual de la mongeta (Pho.to 3D) 

- Enllaços a d‟altres blocs de les escoles del barri. 

- Jclic. Jack i la mongetera màgica. XTEC 
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Es pot apreciar que moltes d‟aquestes aplicacions i recursos són 

tecnologies  web 2.06 (google docs, picasa, youtube, jigsaw planet, 

pho.to 3D, bubbl ...) 

 

Al bloc de Ciències a l‟Escola Josep Janés, en un nivell de tercer de 

primària, es pot veure el treball fet sobre les plantes del pati a la UD 

“Cataloguem les plantes del pati” (l‟annex 3 a la UD2 de 3r) i on 

es desenvolupa la capacitat d‟utilitzar el coneixement científic per 

l‟estudi de les parts de les plantes per classificar-les i fer un catàleg 

on identificar-les en el seu ambient. 

En aquest cas, tot i no haver arribat a tenir massa participació a casa, 

els alumnes demostren que: 

- Naveguen a classe per diferents activitats penjades 

generades: miren els dibuixos sobre les plantes en el seu medi, 

fan puzles amb fotos de classe, consulten els webs sobre 

herbaris virtuals, fan jocs de simulació, fan el quadern virtual, 

... 

- També es recomana navegar pels blocs de ciències de les 

altres tres escoles del barri que també han treballat el tema de 

les plantes però des d‟una altra perspectiva. 

- Participen directament fent comentaris a les diferents notícies 

bloc, tot i que sense massa èxit. 

Les eines o recursos que s‟han fet servir han estat: 

- Mapes d‟idees (Bubbl) 

- Fotografia (Picasa. Google) 
                                         

 

6 Aplicacions web que faciliten la compartició interactiva d‟informació, el disseny 

centrat en l‟usuari i la col·laboració dins el World Wide Web. Alguns exemples del 

Web 2.0 serien les comunitats basades en web, les xarxes socials, els llocs de 

compartició de vídeos, els wikis i els blocs. Un lloc Web 2.0 permet als seus usuaris 

interactuar amb altres usuaris o canviar el contingut del lloc; en front dels llocs web 

no interactius on els usuaris es limiten a mirar passivament la informació que se‟ls 

proporciona. (Font: Viquipèdia) 

http://blocs.xtec.cat/cienciesescolajosepjanes/
http://bloctaciencies.blogspot.com/p/josep-janes-3r.html
http://ca.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
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- Vídeo (Youtube) 

- Jocs 

- Qüestionari telemàtic (Google docs) 

- Puzles (Jigsaw planet) 

- Herbaris digitals i virtuals. 

- Enllaços a d‟altres blocs de les escoles del barri. 

- Quadern virtual. XTEC 

En aquest cas han manifestat poc interès en participar en el bloc. 

Possiblement ha influït que molts d‟ells no tenen Internet a casa ja 

que són nouvinguts. S‟ha recomanat a les mestres que es connectin a 

l‟escola. Pot ser que el fet de no tenir correu propi també hagi pogut 

influir. 

Al bloc de Ciències a l‟Escola Joan Maragall, en un nivell de quart de 

primària, hem treballat la nutrició de les plantes amb la UD “Com 

s’alimenten  les plantes de l’hort?” (l‟annex 3 a la UD3 de 4t) on 

investiguem la nutrició i reproducció de les plantes i l‟ús de les 

tècniques d‟observació i experimentació per a mantenir, de forma 

eficient, l‟hort escolar entès com una activitat humana desenvolupada 

històricament en el barri i la població. 

Es posa de manifest en aquest bloc que: 

- Els alumnes naveguen a classe o a casa per diferents 

activitats penjades al bloc generades per ells: analitzen vídeos, 

miren presentacions, dades recollides amb la consola de 

sensors, ... 

- Naveguen per d‟altres activitats que estan enllaçades sobre el 

tema de la nutrició de les plantes: Mini Unitats Didàctiques, 

quadern virtual, informacions sobre el passat agrícola de 

l‟Hospitalet (Canal de la Infanta), consulten mapes, utilitzen 

simuladors, jocs,... 

- Participen directament fent comentaris a les diferents notícies 

bloc. 

http://blocs.xtec.cat/cienciesescolajoanmaragall/
http://bloctaciencies.blogspot.com/p/joan-maragall-4t.html
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- La col·laboració directa de les mestres ha estat de vital 

importància per a dinamitzar el treball en general i el del bloc 

en particular. 

Les eines o recursos que s‟han fet servir són: 

- Mapes d‟idees (Bubbl) 

- Llibre digital (Prestatgeria digital.XTEC) 

- Fotografia (Picasa. Google) 

- Vídeo (Youtube) 

- Jocs diversos (cultius virtuals, jocs fruites i verdures...) 

- Mapes (Google maps i Earth) 

- Qüestionari telemàtic (Google docs) 

- Presentacions (Slideshare) 

- Puzles (Jigsaw planet) 

- Enllaços a d‟altres blocs de les escoles del barri. 

- Mini Unitat Didàctica. Edu365 

- Quaderns virtuals. XTEC 

Tenen molt d‟interès en el bloc. Les visites i participacions fetes des 

de fora de l‟escola són abundants. 

Al bloc de Ciències a l‟escola Sant Josep – El Pi, en un nivell de cinquè 

de primària, vam treballar sobre els fongs amb la UD “Els fongs no 

són plantes” (l‟annex 3 a la UD4 de 5è) on vam fer diferents 

tasques en la identificació dels fongs com a éssers vius diferents a les 

plantes, han obtenigut conclusions i realitzat diferents experiments 

que ens ajudin a entendre els aspectes positius i negatius que tenen 

en la nostra societat. 

Els alumnes demostren una interacció força gran: 

- Participant de diferents formes en molts recursos a més de les 

feines que han generat ells: vídeos, imatges, jocs, quaderns 

http://blocs.xtec.cat/cienciesescolasantjosepelpi/
http://bloctaciencies.blogspot.com/p/st-josep-el-pi.html
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virtuals, enciclopèdies, atles, guies, simulacions, animacions, 

refranys i frases fetes, etc. 

- Col·laborant fent aportacions diverses: propostes, treballs, 

comentaris, mapes de conceptes, presentacions, etc. 

- Comunicant-se amb diferents llenguatges: fotos, vídeos, 

comentaris, textos, enllaços, jocs, consultes, ... 

  

Figura 52. Alumnes de 5è. Escola Sant Josep – El Pi 

 

Els recursos més notoris que s‟han fet servir són: 

- Animacions 

- Quadres de conceptes. 

- Fotografia (Picasa. Google) 

- Vídeo clip musical 

- Vídeos (Youtube i Edu3.cat) 

- Conte del pa (Slideshare) 

- Webquest sobre els fongs que han desenvolupat 

completament. 

- Un altre webquest. El món dels bolets (Opcional) 

- Jocs (E-boletaire i d‟altres) 

- Qüestionari telemàtic (Google docs) 

- Presentacions (Scribd) 
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- Puzles (Jigsaw planet) 

- Enllaços a d‟altres blocs de les escoles del barri. 

- Jclic. Va de bolets 

- Pòsters 

- Atles 

- Guies 

- Refranys i frases fetes 

- Enciclopèdia 

- Programa TV3. Caçadors de bolets. 

Aquest grup ha manifestat força interès en el bloc. Ho demostren les 

visites i participacions fetes des de casa seva. 

La col·laboració de la mestra tutora ha estat de vital importància per 

a dinamitzar el treball en general de la classe i el del bloc en 

particular. 

 

3.2.4.5.3. Beneficis que aporta aquesta TAC 

 

En aquest cas, per valorar les aportacions que ens han fet els blocs a 

les classes de ciències, faré l‟anàlisi de les dades recollides fixant 

l‟atenció en tres aspectes: 

a) Anàlisi qualitatiu dels criteris de riquesa competencial. 

b) Anàlisi qualitatiu i quantitatiu d‟aspectes formals dels blocs 

(articles, etiquetes, comentaris, categories, visites, pàgines ...). 

c) Anàlisi quantitatiu de les preguntes del qüestionari de valoració 

dels alumnes de cada centre (el podem trobar als annexos) 

 

a) Anàlisi dels criteris de riquesa competencial 
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El currículum d‟Educació Primària quan ens parla de competències 

bàsiques diu que: 

La finalitat de l’educació és aconseguir que els nois i les noies 

adquireixin les eines necessàries per entendre el món en què 

estan creixent i que els guiïn en el seu actuar; posar les bases 

perquè esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i 

crítica en la societat plural, diversa i en canvi continu, que els 

ha tocat viure. A més de desenvolupar els coneixements, 

capacitats, habilitats i actituds necessaris (el saber, saber fer, 

saber ser i saber estar), els nois i les noies han d’aprendre a 

mobilitzar tots aquests recursos personals (saber actuar) per 

assolir la realització personal i esdevenir així persones 

responsables, autònomes i integrades socialment, per exercir la 

ciutadania activa, incorporar-se a la vida adulta de manera 

satisfactòria i ser capaços d’adaptar-se a noves situacions i de 

desenvolupar un aprenentatge permanent al llarg de la vida. 

El desenvolupament competencial implica la capacitat d’utilitzar 

els coneixements i habilitats, de manera transversal i 

interactiva, en contextos i situacions que requereixen la 

intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa 

que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en 

compte la dimensió social de cada situació. 

 

Les UD, que tot seguit comento, s‟han fet dins el marc de les 

competències bàsiques. Les analitzaré de forma més específica amb 

els criteris de riquesa competencial (figura 53) creats pel Cesire CDEC 

per avaluar les activitats dutes a terme, des de la perspectiva de la 

ciència, en cada centre on s‟ha fet la recerca i que es veuen 

reflectides als respectius blocs de classe. 

(Per retornar a les conclusions) De quina manera el nostre 

alumnat utilitza les TAC i com els ajuden a pensar i 

desenvolupar les seves idees, a fer o experimentar i 

finalment a  comunicar els seus aprenentatges? 

http://www.xtec.es/cdec/competencies/pdf/criteris.pdf
http://www.xtec.cat/cdec/
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1 

C
o
n
te

x
t 

La proposta o situació d'aprenentatge es refereix a un context real o 
quotidià i/o és socialment rellevant per l'alumne? 

2 
És una proposta oberta? (Permet aportacions diferenciades, contrast 
d'idees, resolucions diferents…) 

3 

Afavoreix fer emergir les idees que té l'alumnat en relació als fets o 
fenòmens que volem tractar, per treballar a partir d'elles i fer-les 
evolucionar? 

4 

C
iè

n
c
ia

 

La proposta o situació d'aprenentatge és significativa i permet pensar 
ciència? 

5 
L'activitat promou a què l'alumnat arribi a fer-se preguntes investigables 
que l'ajudin a entendre i interpretar els fets i fenòmens del món? 

6 
Ajuda a interpretar fets i fenòmens de l'entorn des de la seva complexitat, 
tot construint models de ciència. 

7 

M
a
n
e
re

s
 d

e
 t

re
b
a
lla

r 

Implica el treball experimental fent ús de diferents instruments, eines 
(incloses les TIC) o materials , tant els d'ús quotidià com els més específics 
de la ciència d'ús escolar? 

8 Es treballa a partir de "bones preguntes" més que d'explicacions. 

9 

Es treballa tenint en compte tant els sabers de l'alumnat, el professorat, el 
diàleg que establim amb l'entorn… com d'altres fonts d'informació (llibres, 
diaris o revistes, pàgines web…)? 

10 

Es posa en joc tant el treball i la responsabilitat individual com el cooperatiu 
en parelles o en grups que porti a parlar, escoltar, argumentar, convèncer, 
consensuar…? 

11 

Estimula el treball en valors científics com fer prediccions, buscar 
evidències, el dubte sistemàtic, la perseverança…així com l'interès i la 
imaginació científica? 

12 

A
u
to

rr
e
g
u
la

c
ió

 
i 
a
u
to

n
o
m

ia
 Ajuda a l'alumnat a reflexionar sobre el que fa, raonar-ho i comunicar-ho 

fent ús de diferents llenguatges (oral, escrit, gràfic, corporal, plàstic…)? 

13 
Fomenta l'autonomia, la iniciativa i l'autoregulació de l'alumnat per tal què 
s'impliqui i sigui conscient del seu aprenentatge. 

14 

T
ra

n
s
fe

rè
n
c
ia

 i
 

a
c
c
ió

 

Porta a aplicar coneixements ja adquirits relacionant-los amb d'altres, i a 
fer nous aprenentatges? 

15 
L'activitat promou actuacions per intervenir en l'entorn posant en pràctica 
coneixements, valors i normes de convivència? 

Figura 53. Criteris de riquesa competencial del Cesire CDEC 
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UD Com neixen les plantes de les llavors? Fem una col·lecció. 

2n de primària  Bloc del centre: Ciències a l‟Escola Pau Sans 

Figura 54. Riquesa competencial de la UD Com neixen les plantes de les llavors. Fem una 
col·lecció  a 2n 

Es pot apreciar que aquesta UD té una riquesa competencial bastant 

alta tot i que caldria continuar treballant en alguns aspectes com els 

de fomentar l‟autonomia, iniciativa i autoregulació de l‟aprenentatge. 

Criteris de riquesa competencial

0 1 2 3

1. Context real i rellevant

2. Proposta oberta

3. Permet emergir idees dels alumnes

4. Aprenentatge significatiu i  permet pensar

ciència

5. Fer preguntes investigables

6. Ajuda a interpretar fenòmens complexos

construint model ciència

7. Implica el treball experimental fent ús de les

TAC

8. Treball a partir de bones preguntes

9. Relació sabers alumnat amb relació a

l'entorn i d'altres fonts

10.Treball i responsabilitat individual i

cooperatiu

11. Estimula valors científics: prediccions,

buscar evidències, perseverança…

12. Reflexionar, raonar i comunicar amb

diferents llenguatges

13. Fomenta autonomia, iniciativa i

autoregulació en el seu aprenentatge

14. Porta a aplicar coneixements ja adquirits i

relacionar-los

15. Promou actuacions per intervenir en l'entorn

GENS         POC          FORÇA       MOLT 

http://blocs.xtec.cat/cienciesescolapausans/
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UD Cataloguem les plantes del pati 

3r de primària       Bloc del centre:  Ciències a l‟Escola Josep Janés 

Figura 55. Riquesa competencial de la UD Cataloguem les plantes del pati a 3r 

En aquesta UD es posa de manifest que cal millorar aspectes 

importants com es veu en el gràfic. Penso, però, que aquest tipus de 

reflexió serveix als ensenyants a ser conscients de la feina que es fa i 

complementar-la amb d‟altres treballs més rics competencialment. 

Criteris de riquesa competencial

0 1 2 3

1. Context real i rellevant

2. Proposta oberta

3. Permet emergir idees dels alumnes

4. Aprenentatge significatiu i  permet pensar

ciència

5. Fer preguntes investigables

6. Ajuda a interpretar fenòmens complexos

construint model ciència

7. Implica el treball experimental fent ús de les

TAC

8. Treball a partir de bones preguntes

9. Relació sabers alumnat amb relació a

l'entorn i d'altres fonts

10.Treball i responsabilitat individual i

cooperatiu

11. Estimula valors científics: prediccions,

buscar evidències, perseverança…

12. Reflexionar, raonar i comunicar amb

diferents llenguatges

13. Fomenta autonomia, iniciativa i

autoregulació en el seu aprenentatge

14. Porta a aplicar coneixements ja adquirits i

relacionar-los

15. Promou actuacions per intervenir en l'entorn

GENS         POC          FORÇA       MOLT 

http://blocs.xtec.cat/cienciesescolajosepjanes/
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UD Com s’alimenten les plantes de l’hort? 

4t de primària     Bloc del centre: Ciències a l‟Escola Joan Maragall 

Figura 56. Riquesa competencial de la UD Com s’alimenten les plantes de l’hort a 4t 

Aquí es pot apreciar que el grau competencial és bastant elevat en 

gairebé els 15 aspectes analitzats. Ha estat una experiència molt 

integrada en el seu entorn immediat i on han pogut aplicar de forma 

eficient els coneixements apresos. 

Criteris de riquesa competencial

0 1 2 3

1. Context real i rellevant

2. Proposta oberta

3. Permet emergir idees dels alumnes

4. Aprenentatge significatiu i  permet pensar

ciència

5. Fer preguntes investigables

6. Ajuda a interpretar fenòmens complexos

construint model ciència

7. Implica el treball experimental fent ús de les

TAC

8. Treball a partir de bones preguntes

9. Relació sabers alumnat amb relació a

l'entorn i d'altres fonts

10.Treball i responsabilitat individual i

cooperatiu

11. Estimula valors científics: prediccions,

buscar evidències, perseverança…

12. Reflexionar, raonar i comunicar amb

diferents llenguatges

13. Fomenta autonomia, iniciativa i

autoregulació en el seu aprenentatge

14. Porta a aplicar coneixements ja adquirits i

relacionar-los

15. Promou actuacions per intervenir en l'entorn

GENS         POC          FORÇA       MOLT 

http://blocs.xtec.cat/cienciesescolajoanmaragall/
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UD Els fongs no són plantes 

5è de primària  Bloc del centre: Ciències a l‟escola Sant Josep – El Pi 

Figura 57. Riquesa competencial de la UD Els fongs no són plantes a 5è 

 

El grau competencial d‟aquesta UD també és elevat. 

Criteris de riquesa competencial

0 1 2 3

1. Context real i rellevant

2. Proposta oberta

3. Permet emergir idees dels alumnes

4. Aprenentatge significatiu i  permet pensar

ciència

5. Fer preguntes investigables

6. Ajuda a interpretar fenòmens complexos

construint model ciència

7. Implica el treball experimental fent ús de les

TAC

8. Treball a partir de bones preguntes

9. Relació sabers alumnat amb relació a

l'entorn i d'altres fonts

10.Treball i responsabilitat individual i

cooperatiu

11. Estimula valors científics: prediccions,

buscar evidències, perseverança…

12. Reflexionar, raonar i comunicar amb

diferents llenguatges

13. Fomenta autonomia, iniciativa i

autoregulació en el seu aprenentatge

14. Porta a aplicar coneixements ja adquirits i

relacionar-los

15. Promou actuacions per intervenir en l'entorn

GENS         POC          FORÇA       MOLT 

http://blocs.xtec.cat/cienciesescolasantjosepelpi/


Com les TAC faciliten el pensar, l‟experimentar i el parlar de ciències a primària 

 

Llicència d‟estudis de Jesús Chivite. Curs 2009-2010 Pàgina 197 

 

b) Anàlisi d’aspectes formals dels blocs  

BLOCS DE LA CLASSE DE CIÈNCIES FINS EL DIA 10-6-2010
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Etiquetes 53 32 87 78

Comentaris 60 20 126 128
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Visites als blocs de la classe de ciències fins el 10-6-2010
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Figura 58. Dades dels quatre blocs de les classes de ciències 

Com apreciem a la gràfica superior, cada bloc és diferent i podem 

trobar algunes justificacions que explicarien les diferències. 

En el primer centre, tot i ser alumnes de segon amb certa 

inexperiència amb les TAC, l‟interès i participació ha estat alt. Tenien 

el problema de no tenir correu electrònic personal però es va 

solucionar amb les aportacions de les famílies i mestra. El nombre 

d‟articles entrats (32) és acceptable i les etiquetes (53) han generat 
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un núvol d‟etiquetes7 suficient perquè ho manipulin els alumnes 

còmodament. El nombre de comentaris ha estat suficient i cal fer 

notar, insisteixo, la col·laboració familiar i de l‟escola en aquest 

aspecte. El nombre de visites podria ser bastant superior ja que el 

comptador8 es va posar bastant a posteriori al bloc, quan ja havíem 

acabat les feines de classe presencials. Amb tot i amb això, n‟es 

considerable el nombre. 

Al segon centre, amb alumnes de tercer, les aportacions han estat 

més baixes per diferents factors: menys sessions de classe, l‟alumnat 

és nouvingut i, possiblement el fet de no tenir Internet a casa, ha 

comportat que no participessin gaire. No tenien correu personal, poca 

autonomia, etc. Quan es dóna aquesta situació es nota que el bloc no 

evoluciona gaire. No hi ha gaires comentaris ni propostes i, per tant, 

no hi ha  entrades d‟articles nous que refresquin el bloc i que 

provocarien el seu creixement progressiu. El nombre de visites baix 

demostra el que es comentava abans. 

En el tercer centre, amb alumnes de quart, hi ha hagut una 

participació molt gran com ho manifesten les dades, tant les formals 

del propi bloc com les visites. El nombre de comentaris ha estat molt 

elevat i ha generat una interacció entre alumnes, mestres, famílies i 

companys molt rica a nivell competencial. 

En el quart centre la interacció, amb alumnes de cinquè, es manifesta 

una participació alta i que ha generat dinàmiques col·laboratives 

entre companys i mestres. El grau d‟autonomia més gran i la 

capacitat de poder accedir fàcilment a la xarxa: a l‟escola, a classe, a 

casa... ha fet que el nombre de visites hagi estat el més elevat. El 

treball de suport de la tutora ha estat molt important. També cal 

anotar que, quantes més entrades d‟interès pels alumnes sobre el 

tema en qüestió, més participacions  i riquesa de continguts genera: 

més etiquetes, més categories, més comentaris, més enllaços a 

d‟altres fonts, etc. 

                                         

 

7 Col·lecció de paraules clau generada per cada article entrat i que serveix per 

agrupar i localitzar més fácilment les entrades d‟un bloc. 

8 Aplicació que registra el número de visites que té un bloc. 
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c) Anàlisi de les preguntes del qüestionari de valoració dels 

alumnes de cada centre 

Escola Pau Sans 

6. Veure les nostres feines de classe de ciències penjades a un bloc .

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

 

7. Escriure comentaris i propostes al bloc amb els nostres companys, mestres i família.

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

 

8. Fer feines de cap de setmana visitant el bloc.

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

 

Valoració nº % 

Gens 0 0 

Poc 2 8 

Bastant 9 35 

Molt 12 46 

Sense fer 3 12 

TOTAL 26 100 

Valoració nº % 

Gens 3 12 

Poc 2 8 

Bastant 4 15 

Molt 14 54 

Sense fer 3 12 

TOTAL 26 100 

Valoració nº % 

Gens 1 4 

Poc 2 8 

Bastant 7 27 

Molt 13 50 

Sense fer 3 12 

TOTAL 26 100 
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9. Visitar i participar en el bloc de ciències de les altres escoles del barri .
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20. Seguir i compartir amb la meva família les feines de ciències que fem a l’escola.
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3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

 

Figura 59. Taules i gràfics sobre les preguntes del qüestionari de valoració dels alumnes de 2n. 
Escola Pau Sans 

 

L‟opinió dels alumnes envers el treball amb el bloc, tant a l‟escola 

com a casa, ha generat una valoració alta. La visita a d‟altres blocs 

del barri no és notòria ja que era el primer centre en començar 

l‟experiència i els altres blocs, encara que ja fets, no tenien prou 

aportacions per fer-los d‟interès (figura 59). 

 

Valoració nº % 

Gens 14 54 

Poc 4 15 

Bastant 1 4 

Molt 4 15 

Sense fer 3 12 

TOTAL 26 100 

Valoració nº % 

Gens 2 8 

Poc 0 0 

Bastant 5 19 

Molt 16 62 

Sense fer 3 12 

TOTAL 26 100 
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Escola Josep Janés 

5. Veure les nostres feines de classe de ciències penjades a un bloc

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 

6. Escriure comentaris i propostes al bloc amb els nostres companys, 

mestres i família.

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 

7. Fer feines a casa visitant el bloc

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 

Valoració  nº % 

Gens 1 5 

Poc 0 0 

Bastant 4 21 

Molt 10 53 

Sense fer 4 21 

TOTAL 19 100 

Valoració nº % 

Gens 9 47 

Poc 2 11 

Bastant 3 16 

Molt 1 5 

Sense fer 4 21 

TOTAL 19 100 

Valoració nº % 

Gens 2 11 

Poc 0 0 

Bastant 4 21 

Molt 9 47 

Sense fer 4 21 

TOTAL 19 100 
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8. Visitar i participar en el bloc de ciències de les altres escoles del barri .

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 

13. Seguir i compartir amb la meva família les feines de ciències que fem 

a l’escola.

0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 

Figura 60. Taules i gràfics sobre les preguntes del qüestionari de valoració dels alumnes de 3r. 
Escola Josep Janés 

 

Han valorat força bé el treball amb el bloc tot i que no l‟han fet servir 

gaire (figura 60). 

 

Valoració nº % 

Gens 7 37 

Poc 1 5 

Bastant 1 5 

Molt 6 32 

Sense fer 4 21 

TOTAL 19 100 

Valoració nº % 

Gens 1 5 

Poc 1 5 

Bastant 3 16 

Molt 10 53 

Sense fer 4 21 

TOTAL 19 100 
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Escola Joan Maragall 

 

8. T'interessa veure les nostres feines de classe de ciències penjades al bloc? 

 

Gens  Molt 

 

1 Gens 0 0% 

2 

 

0 0% 

3 0 0% 

4 1 4% 

5 Molt 24 96% 

 

9. T'agrada escriure comentaris i propostes al bloc amb els teus companys, mestres 

i família? 

 

Gens  Molt 

 

1 Gens 0 0% 

2 

 

0 0% 

3 3 12% 

4 4 15% 

5 Molt 19 73% 
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10. T'ha agradat fer activitats diverses al bloc: consulta de pàgines web, mini unitat 

didàctica, jocs, simuladors, etc? 

 

Gens  Molt 

 

1 Gens 0 0% 

2 

 

0 0% 

3 1 4% 

4 2 8% 

5 Molt 23 88% 

 

11. Visitar i participar en el bloc de ciències de les altres escoles del barri, t'ha 

agradat? 

 

Gens  Molt 

 

1 Gens 0 0% 

2 

 

0 0% 

3 2 8% 

4 7 27% 

5 Molt 17 65% 
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16. T'ha agradat seguir i compartir amb la teva família les feines de ciències que 

fem a l‟escola? 

 

Gens  Molt 

 

1 Gens 1 4% 

2 

 

0 0% 

3 0 0% 

4 6 23% 

5 Molt 19 73% 

 

 

Com podem apreciar en les preguntes 8, 9, 10, 11 i 16, la tendència 

és a valorar molt les esmentades activitats fetes en el bloc. 

Si comparem aquestes activitats del bloc amb d‟altres feines fetes a 

la UD (pregunta 18) veurem que tenen un alt grau d‟acceptació (92 

%) de l‟alumnat. Mireu gràfic i taula a la pàgina següent (figura 61). 
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Pensar sobre la nutrició de les plantes 16 62% 

Fer una maqueta 25 100% 

Fer fotografies 24 92% 

Usar la lupa binocular 24 92% 

Fer diferents experiències amb plantes i llavors 22 85% 

Fer ús dels sensors 15 58% 

Seguir i participar en el bloc de classe 24 92% 

Conèixer la història agrícola del nostre barri 17 65% 

Participar en les activitats del nostre hort 20 77% 

Preparar una presentació amb les conclusions 17 65% 

Explicar als nostres companys el que hem après 20 77% 

Situar l'escola en el Google Earth 24 92% 
Pot ser que els usuaris seleccionin més d'una casella de verificació. En aquest cas, els percentatges poden passar del 100%. 

Figura 61. Taules i gràfics sobre les preguntes del qüestionari de valoració dels alumnes de 4t. 
Escola Joan Maragall 

18. Quina o quines activitats t‟han agradat més per treballar a l‟escola i a casa? 
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Escola Sant Josep – El Pi 

11. T'interessa veure les nostres feines sobre els fongs penjades al bloc? 

 

Gens  Molt 

 

1 Gens 0 0% 

2 

 

0 0% 

3 0 0% 

4 4 16% 

5 Molt 21 84% 

 

12. T'agrada escriure comentaris i propostes al bloc amb els teus companys, 

mestres i família? 

 

Gens  Molt 

 

1 Gens 0 0% 

2 

 

1 4% 

3 3 12% 

4 16 62% 

5 Molt 6 23% 

 

13. T'ha agradat fer activitats diverses al bloc: webquets, consulta de pàgines web, 

jocs, vídeos, fotos, animacions, etc? 

 

Gens  Molt 

 

1 Gens 0 0% 

2 

 

0 0% 

3 1 4% 

4 1 4% 

5 Molt 24 92% 
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14. Visitar i participar en el bloc de ciències de les altres escoles del barri, t'ha 

agradat? 

 

Gens  Molt 

 

1 Gens 1 4% 

2  0 0% 

3  6 23% 

4  12 46% 

5 Molt 7 27% 

 

19. Seguir i compartir amb la teva família les feines de ciències que fem a l‟escola, 

penjades al bloc, ho trobes interessant? 

 

Gens  Molt 

 

1 Gens 1 4% 

2  0 0% 

3  0 0% 

4  17 65% 

5 Molt 8 31% 

 

 

Les opinions que tenen sobre les tasques desenvolupades al bloc han 

estat molt positives. Aquí s‟aprecia, però, que el grau de participació i 

col·laboració amb la família disminueix respecte els nivells educatius 

més baixos. 

A la pregunta 22 podem veure que un percentatge gran (69% i 77%) 

tenen en bona consideració els treballs en el bloc. Mireu el gràfic i 

taula de la pàgina següent (figura 62).  
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Visionar el vídeo de la cançó "Som boletaires" 22 85% 

Pensar en el text "Caçar bolets" 5 19% 

Fer la webquest sobre els fongs 22 85% 

Usar la lupa binocular 24 92% 

Fer diferents experiments sobre els fongs 24 92% 

Fer ús dels sensors 8 31% 

Seguir i participar en el bloc de classe 18 69% 

Fer pa i berenar-lo després 26 100% 

Participar en les activitats proposades al bloc: webquest, jocs, 
comentaris, etc 

20 77% 

Preparar una presentació 21 81% 

Fer un quadre de conceptes com a resum del què hem après 14 54% 

Fer fotografies 25 96% 
Pot ser que els usuaris seleccionin més d'una casella de verificació. En aquest cas, els percentatges poden passar del 100%. 

 

Figura 62. Taules i gràfics sobre les preguntes del qüestionari de valoració dels alumnes de 5è. 
Escola Sant Josep – El Pi 

 

22. Quina o quines activitats t‟han agradat més per treballar a l‟escola i a casa? 
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Com a síntesi puc dir, per tot això anteriorment exposat, que l‟ús del 

bloc a la classe promou un conjunt d‟activitats variades i amb 

objectius educatius diferents. Afavoreix el treball col·laboratiu, 

estimula els nostres alumnes, el ajuda a ser autònoms, mostra la 

feina a la resta de la comunitat permetent compartir el coneixement, 

els incita a expressar-se de diferents formes: imatge, dibuixos, 

vídeos, mapes de conceptes, escrits. La interactivitat és  notable, 

potencia les competències comunicatives, estimula les relacions 

horitzontals alumnes/mestre ...  

El fet d‟utilitzar aquesta tecnologia web 2.0 ajuda també a què, d‟una 

forma bastant intuïtiva, es pugui aprendre a moure‟s per un món 

virtual complex i extens on la quantitat d‟informació és molt gran i els 

ajuda a seleccionar allò que interessa. Mireu figura a la pàgina 

següent. 

Participant activament en les activitats fa que les integrin més 

fàcilment en el seu procés d‟aprenentatge. 

El fet de visitar el bloc bastant durant el temps lliure, fora de l‟horari 

escolar, demostra la facilitat de navegació i d‟ús que té aquest entorn 

virtual, l‟interès que desperta i la comoditat d‟intervenir en una 

comunitat que ens uneix emocionalment a l‟escola. 

 

 

  
(Per retornar a les conclusions) De quina 

manera el nostre alumnat utilitza les 

TAC i com els ajuden a pensar i 

desenvolupar les seves idees, a fer o 

experimentar i finalment a  comunicar 

els seus aprenentatges? 
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3.2.4.5.4. Esquema dels recursos utilitzats als blocs de classe de ciències 

 

Figura 63. Recursos utilitzats als blocs de la  classe de ciències 
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3.3. Material didàctic que recolza als docents 

 

Amb aquest darrer objectiu del treball pretenc donar suport als 

mestres aportant materials didàctics i propostes de treball en la 

incorporació de les TAC en les classes de ciències. 

La majoria dels recursos aportats s‟han generat per a donar resposta 

a la hipòtesi de la recerca. 

Es pretén poder difondre i compartir aquest treball d‟investigació 

entre la comunitat educativa d‟una manera efectiva i còmoda. 

 

Als annexos del final de la memòria del treball es relacionen els 

materials que també trobarem al bloc general TACIÈNCIES.  

3.3.1. Síntesi de les programacions i estudi de les TAC 

 

El bloc general “TACIÈNCIES” és l‟espai on es recollirà tota 

l‟experiència i tots els materials generats a més d‟altres aportacions 

referents al tema de treball. També es recollirà un resum de l‟informe 

final de la llicència. Es pot consultar i descarregar el material així com 

participar en els comentaris del bloc sobre les diferents entrades 

(post). Si consultem el MAPA WEB (annex 12) del bloc podem 

apreciar la seva estructura.  

Com podem veure es pot accedir a les diferents pàgines del bloc: 

 Pàgines de les 4 escoles del barri de Sant Josep, on 

s‟enllaça a: 

o Una presentació general de la UD. 

o Enllaç al bloc de ciències de la classe. 

o Una síntesi de la UD. 

o Un estudi del què ens aporten les TAC treballades a la 

UD. 

o Els fulls de treball dels alumnes editables. 

http://bloctaciencies.blogspot.com/
http://bloctaciencies.blogspot.com/
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o El qüestionari de valoració dels alumnes. 

 Pàgina TACs, on es fa la descripció de les 5 tecnologies 

estudiades mitjançant unes presentacions. 

 Pàgina Memòria, on es presenta el treball de recerca i 

resultats de forma resumida en una presentació. 

 Pàgina Recursos on podem trobar: 

o Mapa planificació llicència 

o Webs per les ciències  

o Criteris de riquesa competencial del Cesire CDEC 

o Taules de les TAC classificades en Parlar-

Experimentar-Parlar 

o Mapa dels recursos TAC utilitzats als blocs 

o Qüestionari telemàtic per mestres “Les TAC i les 

Ciències a Primària” 

o Qüestionari presencial per mestres als cursos “Ús de 

les TAC a les classes de ciències” 

o Presentació general XV Trobada Pedagògica 

L‟Hospitalet 29-6-2010 

 Pàgina amb el mapa web. 

A l‟annex 13 podem veure el seu disseny. 

http://docs.google.com/leaf?id=0B_J77cuWFMemMTdhMGVkOTUtN2IwOS00YTcyLWJmMjgtNTEyZDY4MTRiMTRj&hl=ca
http://docs.google.com/fileview?id=0B_J77cuWFMemY2ZhYTBhYzMtNWFlZS00ODE5LThjNzMtOTdlNjc3YzQ4NTVl&hl=ca
https://docs.google.com/fileview?id=0B_J77cuWFMemNjJlM2M0YTQtNDY5NS00MmYxLWJiZWQtYWYyZGJiYzljNWE5&hl=ca
http://docs.google.com/fileview?id=0B_J77cuWFMemNTM2M2U1ZDYtNjRiNi00NjQzLTkzYmYtMzRhMTdiYjQxZTFh&hl=ca
http://docs.google.com/fileview?id=0B_J77cuWFMemNTM2M2U1ZDYtNjRiNi00NjQzLTkzYmYtMzRhMTdiYjQxZTFh&hl=ca
http://docs.google.com/leaf?id=0B_J77cuWFMemMmFmZjc2MmItYWVkMC00YzU2LTg3MDUtNmUyMmRiZjc5ZTI5&hl=ca
http://docs.google.com/fileview?id=0B_J77cuWFMemZjkwZDkxNDktMDA4ZS00YjIzLWJiNmQtN2I2ZjVkNzIzM2Q0&hl=ca
http://docs.google.com/fileview?id=0B_J77cuWFMemZjkwZDkxNDktMDA4ZS00YjIzLWJiNmQtN2I2ZjVkNzIzM2Q0&hl=ca
http://docs.google.com/fileview?id=0B_J77cuWFMemZWQ0YjBiNDAtNTVkZi00MWU0LThiZTgtODk3OTM5NTM1YzJl&hl=ca
http://docs.google.com/fileview?id=0B_J77cuWFMemZWQ0YjBiNDAtNTVkZi00MWU0LThiZTgtODk3OTM5NTM1YzJl&hl=ca
http://www.slideshare.net/jchivite1/presentaci-general-xv-trobada-pedaggica-lhospitalet?from=ss_embed
http://www.slideshare.net/jchivite1/presentaci-general-xv-trobada-pedaggica-lhospitalet?from=ss_embed
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3.3.2. Síntesi de les programacions i estudi de les TAC 

 

Es presenta la síntesi de quatre unitats didàctiques desenvolupades 

en el treball amb els alumnes. 

Figura 64. Quadre amb les Unitats de programació per escoles 

 

També s‟analitzen, per cada centre i en format taula, uns estudis 

detallats del què aporten les TAC concretes que hem fet servir en 

ciències quan hem treballat cadascuna de les UD citades des del 

pensar, l‟experimentar i el parlar. 

Presento un resum – taula, més genèric, de les TAC en general 

classificades també pel pensar, el fer i el comunicar.  

 

3.3.3. Materials elaborats per desenvolupar el treball 

 

Hi ha uns materials més específics que s‟han fet servir i que ens 

poden ajudar en la nostra tasca d‟ensenyants com una webquest 

sobre els fongs que vaig elaborar per treballar amb cinquè i un recull 

de pàgines web “Webs per la ciència” on hi ha una selecció de 

recursos web per treballar les ciències amb una mostra de programes 

verificats i provats amb nenes i nens que funcionen en la classe. 

Escola Pau Sans 2n Com neixen les plantes de les llavors? Fem una col·lecció 

Escola Josep Janés 3r Cataloguem les plantes del pati 

Escola Joan Maragall 4t Com s’alimenten  les plantes de l’hort? 

Escola Sant Josep – El Pi 5è Els fongs no són plantes 
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4. CONCLUSIONS 

 

Un cop analitzats els treballs fets a les escoles i les observacions amb 

l‟alumnat i el professorat sobre l‟ús de les TAC - de forma qualitativa 

- i els qüestionaris - de forma quantitativa - conclouré amb la 

confirmació de la hipòtesi i la resposta a les preguntes formulades a 

partir d‟ella. 

Veiem també que aquests treballs, esmentats anteriorment, fets 

durant el període de llicència, s‟han desenvolupat dintre dels tres 

objectius plantejats en la recerca i que ens han ajudat a aportar 

resultats i conclusions que ara paso a detallar.  

 

4.1. De quina manera el nostre alumnat utilitza les 
TAC i com els ajuden a pensar i desenvolupar les 

seves idees, a fer o experimentar i finalment a  

comunicar els seus aprenentatges? 

 

L‟ús de les TAC s‟ha de fer dintre d‟un context proper d‟aprenentatge. 

Quant més significativa sigui la qüestió o problema a resoldre més 

fàcilment es podran integrar aquestes tecnologies dins el cicle 

d‟aprenentatge natural del nen o la nena.  

“Els estudiants, i els professors, han d'utilitzar les TIC amb eficàcia 

per viure, aprendre i treballar amb èxit en una societat cada cop  

més complexa, rica en informació i basada en el coneixement”  

UNESCO 
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A continuació anirem veient situacions d‟aprenentatge en ciències on 

l‟alumnat i els ensenyants fan servir les TAC incorporades en la seva 

feina. 

He pogut comprovar que s‟ha de partir de situacions estimulants i 

engrescadores que despertin el seu interès per aprendre. En aquesta 

fase les TAC ens faciliten la feina: es visionà, mitjançant un projector, 

un vídeo-conte “Jack i la mongetera màgica” o un vídeo clip musical 

“Som boletaires” que podem veure des del bloc. O bé quan s‟utilitzà 

la càmera fotogràfica per captar aquelles idees i classificacions inicials 

com les hortalisses de l‟hort o les parts de les plantes que ajudaria a 

guiar el treball posterior. 

Com veiem, fem ús de les TAC (vídeos, blocs, imatges, càmeres, 

projectors...), quan ens calen, juntament amb les activitats de classe 

i continuem amb el treball iniciat. L‟alumnat les veu amb naturalitat,  

amb una finalitat concreta i no ens parem a analitzar la pròpia TAC, si 

no és necessari, sinó la seva funcionalitat. 

Partir de les idees inicials que tenen els alumnes els ajuda a fer-les  

avançar. Es van plantejar dubtes o preguntes diverses però 

agrupades en una sola de significativa com “De què li serveix la fulla 

a l’arrel?”. Al voltant d‟aquesta pregunta clau s‟escriuen les 

aportacions del grup en un mapa d‟idees revisable (gràcies al bloc) 

que ens va servir de referència i per iniciar i acabar l‟estudi. Podem 

veure un exemple en el treball dels alumnes de segon quan en el seu 

bloc de la classe es va generar el mapa d‟idees entorn a la seva 

pregunta significativa “De què li serveix la llavor a la planta?”. 

Sempre podem fer la cerca en el bloc per l‟etiqueta (paraula clau que 

identifica les diferents entrades al bloc) “mapa d’idees” i podem veure 

com han canviat les idees del grup. Veure frases com aquesta: “la 

llavor serveix perquè creixi una planta, tingui flors i fruits i pugui 

reproduir-se i continuar el cicle de la vida” ens diu molt de l‟evolució 

de les seves idees. 

El bloc de classe de ciències ha estat un recurs TAC molt útil per 

aquest tipus de feina i l‟alumnat ràpidament se l‟ha fet seu i ha pogut 

interactuar respectant les diversitats de l‟aula. Faig una valoració del 

bloc molt positiva perquè ens ha servit de referència de la feina que 

desenvolupem a l‟aula amb la regulació constant que aporten els 

alumnes i mestres amb els seus comentaris. 

http://blocs.xtec.cat/cienciesescolapausans/2009/11/06/conte-jack-i-la-mongetera-magica/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolasantjosepelpi/tag/som-boletaires/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolasantjosepelpi/tag/som-boletaires/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolajoanmaragall/tag/classificacio/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolajosepjanes/tag/maleta-sorpresa/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolapausans/tag/mapa-didees/
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Podem apreciar influències positives destacades amb l‟ús de les TAC 

quan hem fet servir la lupa binocular amb el suport de la càmera 

Moticam connectada a ella. Sabem que  La lupa binocular amb la 

càmera Moticam és un instrument òptic característic d‟un laboratori o 

aula de ciències i que el seu potencial educatiu és molt alt, però, si a 

això li afegim la possibilitat d‟acoblar una càmera, que amb un 

programari adient ens permet fer captures d‟imatges o vídeos de les 

observacions fetes i que aquestes les podem editar fent anotacions, 

aquest potencial augmenta molt. 

Podem apreciar un benefici clar en l‟aprenentatge quan veien que en 

un 87.5 % dels dibuixos fets de l‟interior de la llavor pels alumnes de 

segon es mostra una marcada millora després d‟haver fet servir 

aquesta TAC. A això li dóna més riquesa pedagògica la possibilitat 

que té la imatge com a mitjà d‟expressió i comunicació. 

És important considerar també que si es van usant les TAC de forma 

natural dintre del treball diari de l‟aula, els alumnes les van integrant 

bé. Quan se‟ls pregunta, en una activitat de síntesi i avaluació, 

davant d‟una situació problematitzada que han de  “convèncer a un 

company de l’altre classe que a dins de la mongeta hi ha una planta” 

i es veu que un 53 % de la classe utillitzaria alguna TAC per 

demostrar-li que té raó, es posa de manifest que si seguim treballant 

de forma conjunta amb les TAC s‟anirà interioritzant el seu ús i 

aquest percentatge pot anar augmentant. (Podem apreciar d‟altres 

Beneficis que aporta aquesta TAC a la taula pp 130-131). 

És una de les TAC més valorades pels alumnes davant de les altres 

(92 %). Per altra banda, en aquesta TAC no hi ha diferències 

percentuals considerables entre l‟ús que fan els docents com a 

usuaris i amb els seus alumnes (un 29 % com usuaris i un 32 % amb 

alumnes dintre del rang d‟ús de totes les TAC juntes). 

D‟aquesta manera podem usar les TAC, no com un complement a 

l‟ensenyament tradicional, sinó com una via d‟innovació que, 

integrant les tecnologies en els currículums, aconsegueix millorar els 

processos d‟ensenyament-aprenentatge i els progressos dels 

alumnes. Es tracta, doncs, d‟ensenyar amb les TAC i a través d‟elles i 

sobre elles quan cal. (Martin-Laborda, 2005) 

http://blocs.xtec.cat/cienciesescolapausans/2010/01/27/la-lupa-binocular/
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolapausans/2010/01/27/la-lupa-binocular/
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“Les mongetes es mouen!”. “Mira! Mira! Es veu com creixen les 

fulles”.”I també les arrels!”. “Com pot ser que es moguin tan ràpid?”. 

“Les llavors ho fan totes soles, ningú els ajuda!”. “Donen voltes com 

si estiguessin marejades!”.”Com saben les mongetes el que han de 

fer?”  Aquests són alguns comentaris generats a partir de l‟ús de La 

càmera Moticam, que és una càmera d‟alta resolució, que hem fet 

servir amb la lupa binocular. També ens aporta molta riquesa 

cognitiva si la fem servir com una TAC independent controlada amb el 

programari propi. Amb els alumnes de diferents cursos s‟ha integrat 

en la feina científica i ens ha aportat molta comprensió i d‟altres 

preguntes davant de fets naturals difícils d‟observar d‟una altra 

forma. 

Hem pogut fer observacions de vídeos, generats per nosaltres 

mateixos, d‟allò que ens interessava i, al voltant d‟ells, s‟han generat 

dinàmiques del grup classe molt valuoses en analitzar aquestes 

produccions tan riques a nivell comunicatiu i de ciència. Es poden 

veure exemples diversos en diferents contextos als blocs de les 

escoles. Per exemple veieu com creixen els xampinyons de cinquè. 

L‟ús cognitiu de les TAC involucra l‟alumnat. Aquest ús hauria de  

permetre‟ls donar sentit a la informació representada en diferents 

llenguatges i sobre diferents suports, amb un grau de coneixement 

del suport i del codi, que els permetés ser al mateix temps receptors 

actius de missatges diversificats o productors dels mateixos. (Bosco, 

2008). 

En els tres cursos de formació de professorat on s‟han analitzat la 

lupa binocular i la càmera Moticam es valoren molt positivament, per 

les prestacions pedagògiques que aporten i s‟aprecia una evolució 

considerable respecte al principi en el coneixement de les TAC. Per 

exemple podeu veure els gràfics a Curs de formació del centre A. 

Una altre TAC que ens ha demostrat que és significativa dintre de 

l‟aprenentatge de l‟alumnat ha estat La consola de sensors Ecodad 

de temperatura, so i lluminositat. 

Tot i haver considerat com a “força” o “molt” l‟ús de la consola i les 

programacions fetes amb ella per la majoria del grup classe, no ha 

estat una de les TAC més valorades pels alumnes (58 % respecte de 

les altres TAC). 

http://blocs.xtec.cat/cienciesescolasantjosepelpi/2010/04/29/cultivem-xampinyons/
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Els sensors ens han proporcionat moments molt significatius plens 

d‟anticipacions, planificacions, hipòtesis... i els resultats i les dades 

gràfiques que podem obtenir ens obren un món de reflexions, 

justificacions, argumentacions, converses que ens porten a 

interpretacions diverses, a generar nous pensaments i aprenentatges. 

Aquesta TAC, com les altres, ha estat integrada al treball de la classe 

i ens ha aportat una manera diferent d‟obtenir dades en el temps que 

fins ara no podíem fer a l‟escola. Ens ha permès controlar la 

temperatura de l‟hivernacle de l‟hort, veure les variacions diàries de 

llum, so i temperatura a diferents llocs del centre... 

“Amb tot això reforcem la idea que ens cal fomentar la conversa, la 

discussió, l’intercanvi d’idees, raonaments... entre els nostres 

alumnes; que entre tots puguem anar construint pensaments cada 

cop més propers als models de la ciència, i que això ho fem per mitjà 

de l’experimentació i dintre d’un procés democràtic on tothom pugui 

sentir que la seva veu és escoltada i valorada”. 

Amb aquests tipus de TAC ens estalviem temps en la recollida de 

dades, i aquest “temps el podem invertir a conversar sobre els 

resultats que ens donen aquestes dades. Tant si els resultats són o 

no els esperats, se’ns obre un ventall molt gran de possibilitats de 

conversa: les gràfiques s’ajusten a les nostres prediccions? Com 

justifiquem que els resultats no acompleixin les nostres previsions? I 

encara més, molt sovint ens omplen de noves preguntes amb noves 

línies d’investigació” (Chivite et al, 2009) 

Es manifesta al qüestionari de “L’ús de les TAC en ciències” que els 

docents fan servir poc aquest recurs encara que el tinguin al centre 

(un 24 % respecte a les altres TAC).  

Possiblement, aquests tipus de TAC caldria estudiar-les més a fons 

per veure les seves implicacions amb el professorat i l‟alumnat. Igual 

que als alumnes, als mestres que les tenen al centre els costa fer-les 

servir. Deu influir el grau més tecnològic de funcionament que 

comporta, encara que és un recurs molt intuïtiu i que, provat amb 

alumnes petits i degudament orientats, ha estat una tecnologia molt 

vàlida a l‟escola. 

Cal valorar que totes les TAC no es poden integrar de la mateixa 

manera en el treball escolar diari. Unes requereixen un grau de 
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coneixement de la pròpia tecnologia més gran que d‟altres i això s‟ha 

de tenir present abans d‟introduir-les a la classe. 

Quan parlem de l‟apropiació dels mitjans tecnològics i la comprensió 

que d‟ells se‟n deriva hem de tenir presents diferents factors que 

poden influir. L‟ús intel·ligent de la tecnologia ve de la teoria del 

currículum interpretativa o pràctica, per la qual els processos 

d‟ensenyament es consideren únics, multidimensionals i irrepetibles, i 

per tant  difícils de predir amb antelació, perquè als plantejaments i 

dissenys que fa el professorat, cal afegir tots els elements i 

circumstàncies no previstes generades en els processos d‟interacció 

que tenen lloc en les classes. D‟acord amb això, el professorat 

organitza els continguts i les tasques a partir de dissenys oberts que 

tenen present les dimensions contextuals de l‟ensenyament. A 

vegades, les tasques que es plantegen tenen un nivell d‟ambigüitat i 

risc, però ajuden a l‟alumnat a construir significats sobre els 

continguts proposats en un determinat projecte de treball. El 

coneixement no és estàtic sinó que es construeix mitjançant un 

procés dinàmic que no acaba mai. Davant d‟aquesta perspectiva, 

professorat i alumnat es veuen compromesos en un procés 

d‟intercanvi, en el què ensenyar facilita l‟aprenentatge. Tots dos 

grups (docents i alumnes) són protagonistes del procés i tenen dret a 

triar, amb més o menys limitacions, què anem a estudiar i com. 

(Bosco, 2008) 

Seguint en la valoració del grau d‟interacció positiva que tenen les 

TAC amb els alumnes podem veure que La càmera fotogràfica digital 

ens aporta un ventall de possibilitats molt ampli davant del treball. 

Podem afirmar que aquesta TAC és la més versàtil i la que més 

fàcilment podem incorporar a les classes. La fan servir amb 

naturalitat alumnes i mestres i aquests són, com sempre, els que 

guien  en el seu ús a l‟hora d‟incloure-la dintre del treball. Podem 

apreciar, en les blocs de les classes de ciències, la quantitat de 

situacions on està justificat l‟ús de la càmera al fotografiar: 

estructures, maquetes,  per a identificar espècies, per a mostrar 

procediments, per a jugar, per a presentar-nos, per a identificar 

problemes, per a incorporar-les als vídeos, per a mostrar evidències, 

per a fer presentacions, per identificar interaccions, per a mostrar 

experiències d‟altres centres, per a informar, per a revisar feines, per 

a recordar una sortida,  per a fer col·leccions i un llarg etc.  
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Ha estat una TAC molt valorada entre els alumnes (92 %, 96 %... 

depenent dels grups) respecte de les altres TAC amb les què hem 

treballat. 

En tots els casos anteriors es justifica el seu ús per transmetre un 

missatge, per expressar-nos, per comunicar. Totes aquestes imatges 

han tingut una justificació: s‟ha hagut de seguir un procés mental per 

fotografiar. Cal pensar què fotografio, per què ho faig, per qui ho 

faig, quan ho faig i què vull aconseguir amb la imatge. 

La càmera fotogràfica digital ha estat un dels recursos TAC que els 

mestres del cursos de formació més coneixien i integraven a les 

classes. No s‟aprecia gaire canvi entre el principi i final del curs 

respecte a l‟ús d‟aquesta TAC. Mireu l‟exemple del Curs de formació 

del centre C on podreu veure les gràfiques de dades. 

 

El bloc de la classe de ciències el valoraré des de la perspectiva de la 

riquesa competencial i també des de la visió de la gran diversitat de 

feines que ens permeten tant a alumnes com a professors. 

Quan s‟han analitzat els blocs pels seus continguts, referits en la seva 

unitat didàctica mitjançant la riquesa competencial (p. 186) des de la 

perspectiva de la ciència, hem vist que en general tots són 

competencialment vàlids. 

Amb aquests criteris agrupats per blocs de preguntes (de context, de 

ciència, de maneres de treballar, d‟autoregulació i autonomia i de 

transferència i acció) podem valorar els projectes, unitats 

didàctiques, treballs d‟investigació... amb una perspectiva objectiva 

que ens ajuda als ensenyants a ser conscients si estem educant en 

competències. Quan ens contestem aquestes 15 preguntes,   

reflexionem sobre en quina o quines competències hem d‟incidir per a  

millorar o continuar treballant en el proper treball. Penso que, per als 

mestres, és una eina útil que et situa ràpidament en el marc del 

treball per competències. 

Com ja hem vist, un bloc educatiu o edubloc és un diari interactiu en 

forma de pàgina web que permet interactuar fent una varietat de 

feines variades i constructives on els alumnes poden treballar, fer, 

produir, transformar, participar, preguntar, criticar, suggerir... tot 
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fent servir diferents llenguatges de comunicació. Podeu mirar a 

l‟apartat d‟aquest informe Beneficis que aporta aquesta TAC 

L‟article, entrada o post és la unitat bàsica d‟informació d‟un bloc. 

Normalment sols ser curta i amb un contingut informatiu gran. Com 

mitjà digital que és participa de les propietats de l‟hipertext. Els 

enllaços o referències que es poden fer afegeixen informació 

addicional sense allargar el contingut visual i mantenint la lleugeresa 

d‟aquest article. Un altre avantatge és que van directament a la font 

d‟informació, creant una xarxa de llocs i conformant l‟ecosistema de 

la blogosfera. 

La imatge o element multimèdia associat a l‟article aporta informació 

visual molt potent, ja que admet qualsevol format gràfic, àudio i 

vídeo, i poden referenciar-se altres arxius allotjats en altres webs. 

(Educastur bloc, 2010) 

Podríem resumir les característiques bàsiques dels blocs com que: 

• Són col·laboratius: els visitants poden afegir comentaris. 

• Són entorns definibles i controlats: es poden definir i 

controlar fàcilment per qui l‟administra. 

• Són interactius: es poden enllaçar altres blogs, webs, àudio, 

vídeos, arxius sonors... 

• Són fàcils de fer i mantenir. No calen coneixements tècnics. 

• Són consultables i editables des de qualsevol lloc amb 

connexió a Internet. 

• Tenen una estructura esquemàtica clara, intuïtiva i 

agradable. 

• Són un entorn estimulant pels alumnes. 

• Són gratuïts. 

Aquestes qualitats fan que els blocs siguin unes TAC molt adients per 

a les nostres classes de ciències i aportin molta llibertat a l‟hora de 

tractar els continguts que es treballen a l‟aula de forma molt diversa. 

Això dependrà dels recursos que fem servir. 

http://blog.educastur.es/blogs-y-educacion/el-articulo-como-unidad-de-informacion/
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La varietat de recursos que podem fer servir és gran. Per les 

observacions fetes, el problema es presenta quan hem de triar 

aquella aplicació que més s‟ajusta al que necessitem, considerant una 

economia entre la relació de l‟aprenentatge pel seu ús i les 

prestacions que ens aporta.  Si mireu l'Esquema dels recursos 

utilitzats als blocs de classe de ciències veureu que són diversos i que 

tots ells han estat validats a l‟aula amb els alumnes. Per una banda, 

tenim els recursos més clàssics d‟Internet com poden ser les pàgines 

web amb propostes i materials educatius (enciclopèdies, jclics, 

webquests, mini unitats didàctiques...), els paquets ofimàtics 

(processador de textos, presentacions, fulls de càlcul...), també 

disposem de simuladors (encara que hi ha poca varietat per primària 

i la majoria estan concentrats en el camp dels jocs) i els recursos web 

2.0, que són aplicacions web que faciliten la compartició interactiva 

d‟informació. En el present treball he pogut fer cerca i comprovar que 

en podem trobar per totes les necessitats: documents en línia, 

imatges i vídeo, mapes geogràfics, mapes de conceptes i d‟idees, 

enciclopèdies, presentacions... i, evidentment, els propis blocs. Tots 

ells amb l‟avantatge implícit que, des de qualsevol lloc, són editables 

amb una connexió a Internet. Tenen un potencial educatiu molt gran 

ja que molts d‟ells es basen en principis constructivistes i ens ajuden 

a anar perfilant les nostres idees. Com comentava Jordi Adell (2010) 

en una xerrada sobre com “Construir coneixement en temps de 

canvi”, “Estem a l’era 2.0 i aquests programes són eines per a la 

construcció de coneixements i com estem en una societat en xarxa ha 

d’haver-hi una cultura de la participació i col·laboració”.  Diu també 

que “la web 2.0 no és una revolució tecnològica sinó que és una 

revolució social. Hem d’entendre la web 2.0 com una actitut davant 

les tecnologies”. 

El web 2.0 “és com un escenari en el qual convergeixen els usuaris, 

les eines, els serveis i els mitjans, un nou escenari on podem 

interactuar amb els continguts i on la clau és participar, conversar i 

interactuar”(Educastur, 2007). Com diu Nuria Alart “podem destacar 

algunes característiques en la seva aplicació (...) han de ser 

dinàmiques, el contingut ha d’actualitzar-se, han de ser 

col·laboratives, han de recollir informació de múltiples fonts i han de 

ser simples i intuïtives. Les possibilitats que ens ofereixen aquestes 

eines per a la interacció amb la informació no només són 

quantitatives, sinó també qualitatives quant a la utilització tant 
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d’informació textual com d’altres tipus de codis, des dels sonors als 

visuals passant pels audiovisuals” (Alart, 2010) 

He comprovat, en els treball a la classe, que aquest tipus 

d‟aplicacions permeten respectar els diferents ritmes cognitius i de 

treball de manera que afavoreixen la diversitat. 

 

Resumint, es tracta de promoure l‟ús reflexiu de les TAC, el mateix 

que ens permet implementar el currículum de manera 

contextualitzada, al contrari que d‟una manera reproductiva, a partir 

de la qual l‟important es acomplir amb uns objectius i un programa 

definit de forma aliena a l‟escola que els ha de portar a la pràctica. 

(Bosco, 2008) 

Pensar, experimentar i parlar ciència amb les TAC significa pensar 

sobre l‟educació i no tant sobre les tecnologies. 

Les TAC adients seran aquelles que donin suport al pensament 

reflexiu de l‟alumnat perquè els permetran aprendre tot planificant 

activitats, controlant els seus resultats, evocant el que saben, creant 

coneixements nous, modificants els vells, aprenent dels errors, 

consolidant els encerts, en definitiva, prenent decisions en la cadena 

del coneixement. (Domènech, 2008) 

Puc afirmar que es confirma la Hipòtesi de la recerca que les TAC 

faciliten el procés d‟ensenyament-aprenentatge de les ciències a 

primària. 

 

4.2. Són necessaris uns mitjans tecnològics bàsics a 
les escoles que facilitin l’ensenyament de les 

ciències? 

 

Després del què hem vist anteriorment, evidentment sí que són 

necessàries les TAC en l‟escola però “equipar a un centro para el uso 

educativo de las TIC no significa llenarlo de ordenadores, sino formar 

a los docentes para que sepan aprovechar los recursos de la web 
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participativa (...) y garantizarles unas infraestructuras adecuadas en 

los centros” (Sevillano, 2009). 

Està clar que les escoles han d‟estar dotades d‟ordinadors i sobretot 

d‟una bona connexió de banda ampla a Internet que permeti unes 

comunicacions fluides. 

Si volem formar a alumnes competents en aquesta societat, si volem 

incorporar les TAC a l‟escola de manera transversal i si volem que les 

tecnologies estiguin a l‟abast dels alumnes quan les necessitin, calen 

recursos materials i canvis en els espais. La distribució actual de les 

escoles no sempre és la més adient per tenir ordinadors a l‟aula. He 

pogut comprovar, en el meu centre de treball i en d‟altres als què he 

assistit com a formador, que aquest aspecte no es té gaire en 

compte, es fan intents d‟introduir les tecnologies i no es poden 

integrar fàcilment. 

Després d‟analitzats el resultats del qüestionari “Les TAC i les 

ciències” veiem que entre els mestres de la mostra (121) un 84 % 

disposen d‟ordinador a l‟aula ordinària davant d‟un 17 % que no ho 

té.  

De les aules que disposen d‟ordinadors un 74 % tenen un nombre 

d‟entre 1 i 5 ordinadors per classe. Un 6 % entre 5 i 10, un 2 % entre 

10 i 15 i un 1 % entre 20 i 25. És molt reduït el nombre d‟aules que 

disposen de més de 5 ordinadors per classe 

Encara són pocs els centres que disposen d‟un aula específca de 

ciències o laboratori o bé de recursos específics per a treballar les 

ciències. Cal anotar que surt un 36 % d‟aules de ciències. Aquesta 

dada no és representativa de la resta del territori català ja que una 

part considerable de la mostra eren mestres d‟escoles que havien 

rebut formació meva en aules de ciències. 

També apreciem que encara predomina l‟organització de centre amb 

una o dues aules TIC (80 %) on es concentren els ordinadors i són 

els alumnes i mestres qui s‟hi desplacen. 

Quant als espais on es desenvolupen les classes de ciències, val a dir 

que són diversos però predomina l‟aula ordinària i la de ciències, 

seguides de l‟aula TIC i el pati quan es fan observacions de l‟entorn. 
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Quan s‟ha preguntat als docents, creuen que les TAC en les classes 

de ciències són molt adients i que afavoreixen el procés 

ensenyament–aprenentatge. Un 60 % creuen que són adients i un 83 

% pensen que afavoreixen els aprenentatges. 

Els docents responen que les TAC són més útils  indistintament en els 

tres cicles, sobretot en mitjà i superior (38 % CS, 36 % CM i 26 % 

CI). 

Quant a matèries, els ensenyants relacionen les ciències amb 

matemàtiques (23 %), llengües catalana i castellana (23%), plàstica 

(21 %) i socials (16 %) bàsicament. En la resta d‟àrees, el resultat no 

és significatiu. 

Consideren també els mestres, en un 95 %, que és important 

l‟experimentació en les classes de ciències. 

Si aquestes dades les contrastem amb d‟altres d‟estudis específics 

sobre la integració de les TIC i la innovació escolar (Sigalés, Mominó i 

Meneses, 2009) veiem que algunes dades són coincidents amb les 

obtingudes en aquest estudi. 

S‟aprecia que les restriccions que s‟observen en els centres docents 

quant a l‟ús de les TIC es deuen a la falta de recursos en les aules 

ordinàries, a l‟insuficient desenvolupament i difusió dels programaris 

educatius i a una formació deficitària per part del professorat quant 

als usos didàctics d‟aquestes tecnologies. 

Però el principal obstacle per a la innovació educativa mitjançant les 

TIC està en les pròpies pràctiques docents que té el professorat. Els 

mestres tendeixen a utilitzar les TIC d‟acord amb el càlcul racional 

cost/benefici i acostumen a incorporar-les en aquelles situacions en 

les què no necessiten grans canvis sobre les pràctiques ja existents. 

“La aplicación de políticas educativas que pretendan el impulso 

de cambios importantes mediante las TIC debe replantearse 

previamente otros muchos factores ya que, como hemos podido 

ver, la mera presencia de los medios informáticos en los centros 

docentes no conlleva la extensión automática de su uso con 

fines educativos ni desencadena procesos de innovación 

docente”. (Sigalés et al, 2009) 

http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/telos/articulocuaderno.asp@idarticulo%3D4&rev%3D78.htm#n11
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Aquestes dades obtingudes en aquest estudi són indicadores i 

rellevants per veure que cal millorar bastant els recursos i 

infraestructures dels centres de primària per a poder desenvolupar 

les ciències integrant les TAC. 

Com diu en Jordi Adell  “Si volem formar nens i joves per a la societat 

de la informació necessitem centres educatius i professors de la 

societat de l’educació” (Adell, 2010). 

 

4.3. Quin és el recolzament que poden tenir els i les 

mestres per poder incorporar les TAC de manera 

creativa i operativa dintre del seu treball? 

 

Ja hem vist que,  perquè la integració de les TAC sigui efectiva els 

docents han d‟estar formats i tenir la capacitat de poder enfrontar-se 

a aquest nou repte. 

Si analitzem les dades obtingudes al qüestionari veiem que els 

mestres són un col·lectiu professional que té un nivell de formació 

permanent en tecnologies acceptable (63 %). Si a això li afegim la 

formació en ciències amb TAC, baixem a un 38 %. 

Els mestres de la mostra se senten bastant capacitats per a fer ús de 

les TAC amb els seus alumnes a les classes de ciències encara que no 

rebutgen el suport d‟un company/a per a poder integrar millor 

aquestes tecnologies i poder treballar les ciències més efectivament. 

El fet d‟haver de solucionar problemes tècnics amb el maquinari és un 

fre que li resta autonomia al docent. 

Si preguntem als docents si necessitem més formació responen en un 

78,5 % que sí davant d‟un 20,5 % que diu que no li cal gaire. 

De les demandes que fan els mestres, el que més valoren són els 

cursos presencials (50 %), els tallers (45 %) i els assessoraments i 

grups de treball (44 %). 

Després de donar aquesta ullada a les dades veiem que, amb tot i 

això, no s‟acaben d‟integrar les TAC a l‟ensenyament de les ciències 

d‟una forma eficient. 
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Si els mestres posen voluntat per formar-se i no funciona aquesta 

integració deuen haver més factors que influeixen. 

Segurament influirà com hem dit abans la concepció que tenen de les 

TAC alguns ensenyants. Com diu la Rosa Mª Pujol 

“Existen grandes ventajas en la incorporación de las TIC en la 

educación científica. Sin embargo, la clave para que escolares 

puedan dialogar y contrastar en mundo real con su propia 

forma de verlo y la forma de verlo que tiene la ciencia no está 

en las mismas TIC, sino, fundamentalmente, en la concepción 

de ciencia y de aprendizaje que posea el profesorado y, por 

consiguiente, en el planteamiento del uso que de ellas 

proponga.” (Pujol, 2003 p:191) 

També podem trobar una explicació del per què no s‟integren 

correctament les TAC en les respostes dels docents quan, preguntats 

sobre les necessitats per a desenvolupar millor les seves classes de 

ciències amb suport TAC, plantegen diferents aspectes a millorar que 

presento classificats en diferents apartats: 

 Respecte a les Aules de ciències: “Disposar d'una Aula de 

Ciències amb tot el que això implica (material, formació...)” 

 Respecte als recursos TIC-TAC: “És important disposar de TAC 

en la mateixa aula, una pissarra digital, més d'un ordenador…  

però amb ajuts de formació pedagògica per a poder incorporar 

de manera adient aquests recursos”. 

 Respecte als recursos humans: “És necessari un bon 

manteniment per part dels tècnics i coordinador TAC del 

maquinari i programari”. “Disposar de més recursos humans 

per a permetre diferents tipus d’agrupacions més reduïdes”. 

“Tenir més temps per preparar les sessions”. “Més atenció de 

tècnics d'assessorament pedagògic”. 

 Respecte a l‟organització de centre: “Cal mentalitzar els equips 

de gestió que aquests tipus de classes necessiten una partició 

dels grups”. “Organitzar de forma adient els espais comuns per 

a treure més rendiments a aquestes aules més 

específiques”.“Tenir un projecte d'escola on s’inclogui una 

manera concreta de treballar les ciències amb les TAC”. 
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“Planificar les classes en cicles”. “Dinamitzar punts de trobada 

amb l'equip de mestres per a intercanviar les propostes i 

experiències”. 

 Respecte a la formació: “És necessària una formació permanent 

del professorat, informar de novetats i sobre recursos és bàsic 

per optimitzar l'ús de les TAC”. “Més formació per ensenyar 

ciències, el què i com”. “Assessoraments de ciències amb 

l'objectiu de difondre el treball competencial en aquest àrea i 

com utilitzar les TAC dins aquest marc”. 

 Respecte a la didàctica de les ciències: “Fomentar molt més 

l'experimentació”. “Tenir un recull d'activitats preparades i 

també dinàmiques de treball per a posar-les directament a la 

pràctica”. “Poder treballar sense llibre de text”. 

 Respecte a la figura de l‟especialista: “Crec interessant que un 

especialista en les TAC a l'aula de ciències vingui al centre i faci 

un modelatge de les classes amb els nens”. “Possibilitat de 

portar "experts" en la temàtica que es tracta, per a fer 

conferències o xerrades, experimentació, treballs amb les 

famílies…”. 

 Respecte a dinàmiques de mestres: “(…) intentar aplicar les 

TAC amb prudència, però sense por. Els mestres som els 

primers que les hem de manipular per poder transmetre-ho als 

nostres alumnes, però això sempre fa respecte sobretot quan 

no ets de "l'era digital"”. “Estaria bé fer grups de treball de 

mestres que es dediquessin a pensar en aplicar la matèria 

muntant activitats TIC”. “En aquests moments proposaria que 

els equips de cicle i d'escola fossin més estables per tal de 

poder planificar i aprofundir més en el treball en les classes de 

ciències. Sense estabilitat d'equips cada curs comencem de nou 

i no avancem prou”. 

Aquest recull d‟opinions i demandes és molt significatiu perquè 

representa el que pensen els docents i mostren el seu grau de 

preocupació actual, que no està sols en la necessitat de tenir més o 

menys ordinadors, sinó en rebre els suports adients tant dels equips 

directius, com de les administracions, com de la formació adequada, 

com de l‟organització de centre, etc. Tots plegats són els factors 
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determinants per a què aquesta integració de les TAC en el treball de 

ciències sigui efectiva i productiva per l‟alumnat. 

Si comparem aquestes demandes fetes pels mestres en el present 

estudi, ens adonem que coincideixen en molts aspectes amb les de 

l‟estudi “TIC e innovación en la educación escolar española. Estado y 

perspectivas” ja mencionat anteriorment i fet sobre una mostra 

representativa d‟escoles i instituts d‟Espanya. A continuació presento 

un fragment que fa referència als incentius necessaris per a la 

innovació. 

“Faltan incentivos para la innovación 

Un horizonte de mayor innovación educativa mediante las TIC 

requiere la revisión de algunos aspectos estructurales del 

sistema educativo y la organización de los centros docentes. 

Los profesores tienen hoy muchas preocupaciones y pocos 

incentivos para la innovación. Las últimas modificaciones del 

currículo escolar apuntan tímidamente en la buena dirección, 

pero parecen insuficientes. La emergencia de objetivos 

relacionados con las nuevas alfabetizaciones no surtirá grandes 

efectos mientras los currículos de las diferentes áreas continúen 

sobrecargados de contenidos. En un momento en el que las TIC 

nos permiten acceder con facilidad a la mayoría del 

conocimiento disponible, la transmisión directa de información 

por parte del profesor para que sea reproducida por los 

alumnos no puede ocupar la mayor parte del tiempo lectivo.  

Otra condición que parece indispensable es la de la adecuación 

del tiempo y del espacio escolar a los requerimientos de las 

actividades educativas mediante las TIC. Un profesor dispuesto 

a introducir o a incrementar el uso de las TIC en sus clases se 

encuentra con un conjunto de restricciones estructurales, 

profundamente arraigadas en la organización y la cultura de los 

centros educativos que impiden aprovechar una buena parte de 

los beneficios potenciales de estas tecnologías. Esta situación se 

hace especialmente evidente en la educación secundaria, donde 

la división disciplinar y las clases de 60 minutos con cambios 

constantes de grupo mediatizan de forma muy restrictiva el tipo 

de actividades que los profesores pueden llevar a cabo con sus 

http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/telos/articulocuaderno.asp@idarticulo=4&rev=78.htm
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/telos/articulocuaderno.asp@idarticulo=4&rev=78.htm
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alumnos e impide, desde luego, un uso significativo de las TIC 

en los procesos de aprendizaje. 

Es sabido que la transformación de las prácticas educativas 

constituye una tarea lenta y progresiva en la que el profesorado 

debe sentirse protagonista. Para que la innovación prospere no 

se puede dejar al profesorado abandonado a su suerte. Los 

profesores deben percibir un apoyo inequívoco en este objetivo, 

pero al mismo tiempo, las administraciones y los responsables 

educativos deben ser más claros en sus directrices e impulsar 

con mayor decisión los cambios estructurales necesarios para 

adaptar el sistema educativo a las nuevas necesidades y 

demandas de nuestra sociedad”. (Sigalés et al, 2009) 

 

4.4. Quina relació hi ha entre la proximitat dels 
mestres als recursos i el seguiment del seu 

treball (grups col·laboratius de centre o 

intercentre, pàgines web, cursos 

d’acompanyament...) i la integració (definitiva o 

anecdòtica) d’aquesta manera de treballar? 

 

Aquesta pregunta l‟he respost en part a l‟apartat anterior. Com hem 

pogut veure, hi ha una necessitat de donar suport als ensenyants no 

únicament amb maquinari sinó també amb recursos didàctics, de 

formació, d‟assessorament i d‟orientació perquè puguin sentir-se 

acompanyats en una tasca nova i que suposa un esforç important. He 

pogut comprovar en cursos de formació i d‟acompanyament d‟aules 

de ciències que els mestres necessiten d‟aquest suport per sentir-se 

més segurs fins que tinguin les capacitats per desenvolupar-se 

autònomament en el seu centre amb les condicions concretes de la 

seva escola. Si no es fa així, i juntament amb d‟altres factors ja 

analitzats, la integració de les TAC en els processos d‟ensenyament-

aprenentatge de l‟alumnat serà anecdòtica i no tindrà continuïtat. 

Els professors haurien de ser capaços de seleccionar, d'acord amb 

criteris ben fundats, el programari i el maquinari més apropiats per a 

les diferents competències que es volen desenvolupar en els seus 
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estudiants. Això serà possible si reben formació en profunditat que 

els permeti detectar diferències i similituds. 

Caldrà, paral·lelament, organitzar dins de l‟escola plantejaments de 

futur a curt i mitjà termini per a facilitar estructures i dinàmiques de 

treball entre mestres i alumnes tant en el pla educatiu de centre com 

en el pla TAC de centre del qual ja hem parlat. 

És important considerar també el grau d‟esforç-rendiment que 

presenta una TAC per incloure-la en l‟aula. És a dir, els docents 

adaptaran més fàcilment a l‟ensenyament una tecnologia fàcil de 

conèixer i de fer servir per tots que una altra que no ho sigui. Al 

mateix temps aquesta TAC ha de tenir un potencial educatiu 

important que justifiqui l‟esforç d‟introduir-la. 

I seran una vegada més la dinàmica i el mètode d‟ensenyament que 

utilitzi el docent a l‟aula els que generin una bona introducció 

d‟aquests mitjans tecnològics que hem vist. L‟ús del mitjà, per se, no 

és significatiu en la millora de l‟aprenentatge dels estudiants. 

 

4.5. Conclusions finals 

 

El món digital no uniformitza l‟ensenyament com ho poden fer altres 

sistemes actuals (llibres de text). Hem d‟atendre a una població 

d‟alumnes plural i es poden adaptar els continguts digitals a la 

diversitat que tenim a les aules. Aquests continguts digitals no han de 

ser únicament continguts conceptuals, sinó que han de formar part 

de metodologies diverses. Han de tenir una visió sistèmica de 

l‟educació que no es pot parcialitzar com els llibres. No poden ser 

únicament i exclusivament continguts amb els què l‟alumne aprengui, 

sinó també amb els quals interactuï, s‟autoavaluï, comparteixi, 

exposi, crei, generi... Si aconseguim tot això, haurem fet un pas 

endavant en la formació dels nostres alumnes. 

Però, si el que fem és agafar els continguts tradicionals i els posem 

en pantalla amb una forma més atractiva i animada, aconseguirem 

que s‟entenguin una mica millor però l‟evolució del pensament dels 

nostres alumnes no serà el desitjable (Esteve, 2010). 
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Cal motivar més al professorat: actualment té moltes preocupacions i 

pocs incentius per a la innovació. Les TIC, en general, i les ciències 

en particular s‟estan utilitzant avui en dia per sota de les seves 

possibilitats amb una finalitat comunicativa entre alumnes i 

professors. 

Existeix un desfàs entre la potencialitat de las TIC incorporades a les 

aules i l‟escassa renovació dels processos educatius. (Martín, 2009)  

“El uso educativo de las TICs fomenta el desarrollo de actitudes 

favorables al aprendizaje de la ciencia y la tecnología (…), el 

uso de programas interactivos y la búsqueda de información 

científica en Internet ayuda a fomentar la actividad de los 

alumnos durante el proceso educativo, favoreciendo el 

intercambio de ideas, la motivación y el interés de los alumnos 

por el aprendizaje de las ciencias.” (Pontes, 2005)  

Encara queda camí per fer i cal confiar en la gran professionalitat de 

tots els ensenyants i dels suports institucionals per fer que aquesta 

idea sigui una realitat a les nostres escoles. 

 

4.6. Perspectives de futur 

 

A partir del curs vinent es farà difusió del present treball de llicència 

d‟estudis mitjançant diferents mecanismes i suports com el bloc de la 

llicència, publicació d‟articles a revistes educatives, en presentacions, 

a les escoles del barri de Sant Josep on s‟ha desenvolupat el treball 

de camp amb alumnes, en grups de treball de ciències (Cesire CDEC, 

ICE de la UAB, Grup de ciències de l‟Hospitalet), en els serveis 

educatius de la zona… 

L‟autor continuarà fent formació en ciències a l‟escola i a mestres 

amb TAC i, com sempre, s‟adaptarà a les diverses situacions que 

se‟ns presenten als mestres a l‟escola. 
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4.7. Línies obertes d’investigació  

 

Aquest estudi ha volgut començar a descobrir la influència que poden 

tenir les TAC en els processos d‟ensenyament-aprenentatge de les 

ciències a primària actualment. Quins són els problemes que ens 

trobem en els centres, quina situació pateixen els mestres a les 

escoles, de quins recursos disposem, quin són els suports amb els 

què podem comptar, com d‟important és la formació continuada, 

quins serien els incentius potents que farien que aquest projectes 

tiressin endavant en una societat que no s‟atura i que l‟escola no pot 

ignorar, etc, etc. Com es veu, això només és el principi i cal que entre 

tots ens posem a treballar de forma col·laborativa i, evidentment, en 

xarxa.  

Caldrà seguir investigant el tema ja que estem en un període on 

l‟Administració Educativa d‟Espanya i de Catalunya en particular vol 

dinamitzar i fer una introducció de la Tecnologia a l‟escola mitjançant 

els projectes Escuela 2.0 i EduCAT 1x1 respectivament. 

Seria molt interessant obrir vies d‟investigació per a continuar 

esbrinant com aprenen els alumnes i quines són les millors 

circumstàncies per tal què aquest aprenentatge sigui productiu i 

competent. 
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6.1. Annex 1. Mapa de l’estructura de la recerca. 

 

Figura 65. Planificació de la recerca en la llicència d’estudis 



Com les TAC faciliten el pensar, l‟experimentar i el parlar de ciències a primària 

 

Llicència d‟estudis de Jesús Chivite. Curs 2009-2010 Pàgina 251 

 

6.2. Annex 2. Treball associat a la llicència 

 

Aquesta investigació ha anat associada a la realització d'una gran 

quantitat d'activitats formatives relacionades amb diversos aspectes 

de la temàtica tractada que he anat seguint de forma complementria. 

Donada la dedicació, tant de temps personal, com en quantitat de 

recursos abocats, em sembla pertinent fer una relació cronològica, 

perquè totes, d'una manera o una altra han aportat conceptes i punts 

de vista interessants al treball: 

 Data Activitats 

1 7 a 10-9-09 
VIII Congreso Internacional sobre investigación en Didàctica de las 

Ciencias. Barcelona. 

2 28 a 30-9-09 
Curs sobre Bases metodològiques per a la recerca educativa. UB. 

Barcelona. 

3 28-9-09 
Grup de treball. Les Ciències a l’Educació Infantil i Primària. ICE de 

la UAB. Barcelona. 

4 5-10-09 
Inici del curs Metodologia a l’Aula de Ciències impartit a l’escola 

Dolors Almeda de Cornellà de Llobregat 

5 6-10-09 
Inici del curs Dinamització de l’Aula de Ciències impartit a l’escola 

Menéndez Pidal de l’Hospitalet de Llobregat 

6 7-10-09 
Inici del curs Ús didàctic de les TAC impartit a l’escola Pablo Neruda 

de l’Hospitalet de Llobregat 

7 8-10-09 
Curs sobre Bases metodològiques per a la recerca educativa. UB. 

Barcelona. 

8 19-10-09 
1ª sessió del Seminari de Tecnologies de l’Aprenentatge i el 

Coneixement de l’Hospitalet de Llobregat. 

9 28-10-09 
Seminari de Ciències d’infantil i primària a L’Hospitalet de Llobregat. 

1ª sessió Escola Sant Josep – El Pi 

10 7-11-09 
I Jornada de Diàlegs educatius. Converses digitals. Fundació 

Universitària del Bages. Manresa 

11 18 al 21-11-09 
Curs pensar, fer i comunicar a l’aula de ciències. Curs impartit al 

Centre del Professorat de Eivissa. 

12 26 al 28-11-09 Assistència al V Congreso internacional Educared. Madrid 
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13 2 i 30-11-09 
2ª i 3ª sessió del Grup de treball. Les Ciències a l’Educació Infantil i 

Primària. ICE de la UAB. Barcelona. 

14 12-11-09 
Curs Equip de professorat formador en ciències a infantil i primària 

Cesire CDEC. El dibuix a les ciències. 

15 23-11-09 
2ª sessió del Seminari de Tecnologies de l’Aprenentatge i el 

Coneixement de l’Hospitalet de Llobregat. 

16 25-11-09 
2ª sessió de treball del Seminari de Ciències d’infantil i primària a 

L’Hospitalet de Llobregat. Escola Patufet Sant Jordi. 

17 30-11-09 

Final del curs Metodologia a l’Aula de Ciències impartit a l’escola 

Dolors Almeda de Cornellà de Llobregat. Amb 9 sessions presencials 

de treball i orientacions per les no presencials. 

18 1-12-09 

Final del curs Dinamització de l’Aula de Ciències impartit a l’escola 

Menéndez Pidal de l’Hospitalet de Llobregat. Amb 6 sessions 

presencials i orientacions per les no presencials. 

19 9-12-09 

Final del curs Ús didàctic de les TAC impartit a l’escola Pablo Neruda 

de l’Hospitalet de Llobregat. Amb 7 sessions presencials i 

orientacions per les no presencials. 

20 12-12-09 
Sortida de treball amb el Cesire CDEC. Visita a l’Espai Natural 

Remolar-Filipines. Delta del Llobregat. 

21 18-12-09 
Reunió amb el SGIRE. Orientacions sobre com publicar el treball de 

la llicència. 

22 4-1-2010 
4ª sessió del Grup de treball. Les Ciències a l’Educació Infantil i 

Primària. ICE de la UAB. Barcelona 

23 11-1-2010 
Curs Química per a mestres. Equip de professorat en ciències a 

infantil i primària Cesire CDEC  

24 12-1-2010 

Sessió de suport sobre La lupa binocular amb càmera a les classes 

de ciències, als mestres coordinadors d’aula de ciències  de Vilanova 

i la Geltrú. Escola l’Arjau. 

25 13-1-2010 Inici curs  Les TAC i les ciències a Sant Andreu de la Barca. 

26 18-1-2010 
3ª sessió del Seminari de Tecnologies de l’Aprenentatge i el 

Coneixement de l’Hospitalet de Llobregat. 

27 
21-1-2010 Sessió de treball Cesire CDEC. 

28 27-1-2010 
3ª sessió de treball del Seminari de Ciències d’infantil i primària a 

L’Hospitalet de Llobregat. Escola Pau Vila. 

29 1-2-2010 
5ª sessió del Grup de treball. Les Ciències a l’Educació Infantil i 

Primària. ICE de la UAB. Barcelona 
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30 
11-2-2010 Reunió de seguiment de Llicències al Departament SIRE. 

31 
11-2-2010 

Visita a l’Escola Juncadella de Sant Vicens dels Horts per a veure el 
funcionament de les PDI. 

32 12-2-2010 
Curs sobre Bases metodològiques per a la recerca educativa. UB. 

Barcelona. 

33 16-2-2010 
Coneixement i ús del microscopi (del catàleg del Dep. d’Educació 08-

09) amb càmera Moticam. Cesire CDEC. Mariona Domènec. 

34 1-3-2010 
6ª sessió del Grup de treball. Les Ciències a l’Educació Infantil i 

Primària. ICE de la UAB. Barcelona 

35 6-3-2010 III Jornades de Webquets. ICE de la UAB. Hospital de Sant Pau 

36 11-3-2010 
Curs Equip de professorat formador en ciències a infantil i primària 

Cesire CDEC. 

37 15-3-2010 
4ª sessió del Seminari de Tecnologies de l’Aprenentatge i el 

Coneixement de l’Hospitalet de Llobregat. STAC 

38 18-19-3-2010 EXPODIDÀCTICA 

39 24-3-2010 Fi del curs  Les TAC i les ciències a Sant Andreu de la Barca 

40 8-4-2010 
Curs Química per a mestres. Equip de professorat en ciències a 

infantil i primària‖ Cesire CDEC 

41 12-4-2010 Taller de presentació de l’aplicació DOCUMENTA.  

42 15-4-2010 
Debats d’Educació. UAB. Dinar-Col·loqui  EL valor afegit de les TIC 

en el camp educatiu. 

43 19-4-2010 
7ª sessió del Grup de treball. Les Ciències a l’Educació Infantil i 

Primària. ICE de la UAB. Barcelona 

44 28-4-2010 
6ª sessió de treball del Seminari de Ciències d’infantil i primària a 

L’Hospitalet de Llobregat. Escola Puig Gairalt. 

45 3-5-2010 
8ª sessió del Grup de treball. Les Ciències a l’Educació Infantil i 

Primària. ICE de la UAB. Barcelona 

46 6-5-2010 
Curs Equip de professorat formador en ciències a infantil i primària 

Cesire CDEC.Física. Digna Couso. 

47 10—5-2010 
5ª sessió del Seminari de Tecnologies de l’Aprenentatge i el 

Coneixement de l’Hospitalet de Llobregat. Stac 

48 10—5-2010 V Conferència inaugural V Congrés Infantil de Ciència Vilanova 

49 11-5-2010 Jornada Neurociència i educació. Cosmocaixa 

50 12-5-2010 Ponències escolars. V Congrés de Ciència Vilanova 
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51 15-5-2010 Curs Equip de professorat formador en ciències a infantil i primària 
Cesire CDEC 

52 18-5-2010 
Conferència Carlos Monereo. Educar en competències: conceptes i 

mètodes. UAB 

53 26-5-2010 
Xerrada Nuria Alart sobre Inteligències múltiples i TAC. L’Hospitalet 

de Llobregat. Centre Biblioteca Bellvitge 

54 5-6-2010 
Jornada formació de formadors. Construir coneixement en temps de 

canvi. ICE UAB. Jordi Adell i tallers d’experiències 

55 7-6-2010 
9ª sessió del Grup de treball. Les Ciències a l’Educació Infantil i 

Primària. ICE de la UAB. Barcelona 

56 19-6-2010 
Curs Equip de professorat formador en ciències a infantil i primària 

Cesire CDEC  

57 1-7-2010 
Jornada de presentació de materials, eines i experiències docents de 

Ciències de 1r d’ESO en l’àmbit del projecte EduCAT1x1 
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6.3. Annex 3. Unitats Didàctiques elaborades per la 

recerca. Presentacions i síntesi de les UD 

 UD 1. Com neixen les plantes de les llavors. Fem una 

col·lecció 

 UD 2. Cataloguem les plantes del pati 

 UD 3. Com l’alimenten les plantes de l’hort? 

 UD 4. Els fongs no són plantes 

6.4. Annex 4. Estudis del què ens aporten les TAC que 
s’han fet servir en les UD anteriors sobre els 

processos de pensar, experimentar i parlar. 

 

Els estudis de les TAC que s‟han fet servir en les UD ho podrem 

trobar al bloc personal de l‟autor en cadascuna de les pàgines de 

les escoles “TACIÈNCIES” (http://bloctaciencies.blogspot.com/) 

 Estudi TACs a UD 1. Com neixen les plantes de les llavors. 

Fem una col·lecció 

 Estudi TACs a UD 2. Cataloguem les plantes del pati 

 Estudi TACs a UD 3. Com l’alimenten les plantes de l’hort? 

 Estudi TACs a UD 4. Els fongs no són plantes 

 

6.5. Annex 5. Quadre resum aportacions de les TAC 

 

EESSQQUUEEMMAA  DDEE  LLEESS  TTAACC  CCLLAASSSSIIFFIICCAADDEESS  

http://bloctaciencies.blogspot.com/p/pau-sans-2n.html
http://bloctaciencies.blogspot.com/p/pau-sans-2n.html
http://bloctaciencies.blogspot.com/p/josep-janes-3r.html
http://bloctaciencies.blogspot.com/p/joan-maragall-4t.html
http://bloctaciencies.blogspot.com/p/st-josep-el-pi.html
http://bloctaciencies.blogspot.com/
http://bloctaciencies.blogspot.com/
http://bloctaciencies.blogspot.com/p/pau-sans-2n.html
http://bloctaciencies.blogspot.com/p/pau-sans-2n.html
http://bloctaciencies.blogspot.com/p/pau-sans-2n.html
http://bloctaciencies.blogspot.com/p/pau-sans-2n.html
http://bloctaciencies.blogspot.com/p/joan-maragall-4t.html
http://bloctaciencies.blogspot.com/p/joan-maragall-4t.html
http://bloctaciencies.blogspot.com/p/joan-maragall-4t.html
http://docs.google.com/fileview?id=0B_J77cuWFMemYThjMGQ0NDctMzY3Yi00MmU3LThlZjAtZDFmYjkxN2NiYWFk&hl=ca
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6.6. Annex 6. Qüestionari de mestres sobre “Les TAC 
i les ciències a primària” 

 

6.7. Annex 7. Qüestionari de mestres als cursos 
presencials sobre “Ús de les TAC a les classes de 

ciències” 

 

6.8.  Annex 8. Qüestionaris de valoració d’alumnes 

 

 Alumnes de 2n de l‟Escola Pau Sans 

 Alumnes de 3r de l‟Escola Josep Janés 

 Alumnes de 4t de l‟Escola Joan Maragall 

 Alumnes de 5è de l‟Escola Sant Josep – El Pi 

 

6.9.  Annex 9. Recull de “Webs per les ciències” 

http://docs.google.com/fileview?id=0B_J77cuWFMemZjkwZDkxNDktMDA4ZS00YjIzLWJiNmQtN2I2ZjVkNzIzM2Q0&hl=ca
http://docs.google.com/fileview?id=0B_J77cuWFMemZjkwZDkxNDktMDA4ZS00YjIzLWJiNmQtN2I2ZjVkNzIzM2Q0&hl=ca
http://docs.google.com/fileview?id=0B_J77cuWFMemZWQ0YjBiNDAtNTVkZi00MWU0LThiZTgtODk3OTM5NTM1YzJl&hl=ca
http://docs.google.com/fileview?id=0B_J77cuWFMemZWQ0YjBiNDAtNTVkZi00MWU0LThiZTgtODk3OTM5NTM1YzJl&hl=ca
http://docs.google.com/fileview?id=0B_J77cuWFMemZWQ0YjBiNDAtNTVkZi00MWU0LThiZTgtODk3OTM5NTM1YzJl&hl=ca
https://docs.google.com/fileview?id=0B_J77cuWFMemNmQzNmUwMDUtZjllNi00NDI0LWFkYmMtYjU1OTdjODg0ZDg4&hl=ca
https://docs.google.com/fileview?id=0B_J77cuWFMemZmUyYTNkYTgtZTkyYi00ZDhiLThiYzItZDZlMWE3YTVhZWZj&hl=ca
https://spreadsheets0.google.com/viewform?hl=ca&formkey=dFhOQWQ1XzVUcjVINWU2U1pwc0VCZGc6MA#gid=0
https://spreadsheets0.google.com/viewform?hl=ca&formkey=dGdrdndkTkxnUVo5U3dQamRCNXZsb1E6MA#gid=0
http://docs.google.com/fileview?id=0B_J77cuWFMemY2ZhYTBhYzMtNWFlZS00ODE5LThjNzMtOTdlNjc3YzQ4NTVl&hl=ca
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6.10.  Annex 10. Mapa dels recursos TAC utilitzats als blocs 

http://docs.google.com/leaf?id=0B_J77cuWFMemMmFmZjc2MmItYWVkMC00YzU2LTg3MDUtNmUyMmRiZjc5ZTI5&hl=ca
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6.11. Annex 11. Presentació resum del treball de 
la llicència 

 

Dintre de la pàgina Memòria del bloc TACIÈNCIES podem trobar 

aquesta presentació. 

 

3.4. Annex 12. Mapa del contingut del bloc de la 
recerca 

 

MAPA WEB TACIÈNCIES 
 
 
P. Sans 2n - Escola Pau Sans 

 
1. Presentació Unitat Didàctica 2n Llavors 
2. Bloc de ciències de 2n Escola Pau Sans 

3. UD: Com neixen les plantes de les llavors? Fem una col·lecció. 2n. de primària 

4. Estudi del què ens aporten les TAC en aquesta UD i de com facilita el pensar-
experimentar-parlar 

5. Fulls de treball dels alumnes 
6. Qüestionari de valoració dels alumnes 

 
 

J. Janés 3r – Escola Josep Janés 
 

1. Presentació UD 3r Les parts de les plantes 
2. Bloc de Ciències de 3r de l'Escola Josep Janés  
3. UNITAT DIDÀCTICA: Cataloguem les plantes del pati. Tercer de primària  
4. Estudi del què ens aporten les TAC en aquesta UD i de com facilita el pensar-

experimentar-parlar 
5. Fulls de treball dels alumnes 
6. Qüestionari de valoració dels alumnes 

 

J. Maragall 4t – Escola Joan Maragall 
 

1. Presentació UD 4t La nutrició de les plantes 

2. Bloc de Ciències de 4t de l'Escola Joan Maragall 

3. UD: Com s’alimenten les plantes de l’hort?. Quart de primària 

4. Estudi del què ens aporten les TAC en aquesta UD i de com facilita el pensar-
experimentar-parlar 

http://bloctaciencies.blogspot.com/p/questionaris.html
http://bloctaciencies.blogspot.com/p/mapa-web.html
http://bloctaciencies.blogspot.com/p/pau-sans-2n.html
http://www.slideshare.net/jchivite1/presentaci-unitat-didctic-2n-llavors
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolapausans/
http://docs.google.com/fileview?id=0B_J77cuWFMemMGQwN2Q5NjItMjU4Yi00OWZkLTkyYjAtMjMyZWI4YmI1MDAz&hl=ca
https://docs.google.com/fileview?id=0B_J77cuWFMemMThkNDY0OGUtZTdlYy00ZjY2LWJkNjItOGMzODU4NjQzODQ2&hl=ca
https://docs.google.com/fileview?id=0B_J77cuWFMemMThkNDY0OGUtZTdlYy00ZjY2LWJkNjItOGMzODU4NjQzODQ2&hl=ca
http://docs.google.com/fileview?id=0B_J77cuWFMemYTViZmE1NTEtNGNiZS00YTdhLWFmYjItOGZjOGU3ODZjOGFj&hl=ca
https://docs.google.com/fileview?id=0B_J77cuWFMemNmQzNmUwMDUtZjllNi00NDI0LWFkYmMtYjU1OTdjODg0ZDg4&hl=ca
http://bloctaciencies.blogspot.com/p/josep-janes-3r.html
http://www.slideshare.net/jchivite1/presentaci-ud-3r-les-parts-de-les-plantes
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolajosepjanes/
https://docs.google.com/fileview?id=0B_J77cuWFMemYjNlNWFiNGMtNzZhNi00Yzg1LThlYWYtNmNiMTI0MGUyZDZi&hl=ca
https://docs.google.com/fileview?id=0B_J77cuWFMemODFkN2RjZDItOTIwNy00NTc2LWI4MDUtMzE1YzlhZmUwNGM0&hl=ca
https://docs.google.com/fileview?id=0B_J77cuWFMemODFkN2RjZDItOTIwNy00NTc2LWI4MDUtMzE1YzlhZmUwNGM0&hl=ca
http://docs.google.com/fileview?id=0B_J77cuWFMemODk3OWM4ODEtZWY5Ny00OWJiLThhNjEtN2EyMDliOGNlYTRi&hl=ca
https://docs.google.com/fileview?id=0B_J77cuWFMemZmUyYTNkYTgtZTkyYi00ZDhiLThiYzItZDZlMWE3YTVhZWZj&hl=ca
http://bloctaciencies.blogspot.com/p/joan-maragall-4t.html
http://www.slideshare.net/jchivite1/presentaci-ud-4t-la-nutrici-de-les-plantes
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolajoanmaragall/
https://docs.google.com/fileview?id=0B_J77cuWFMemNzFlNjZmY2ItZTMyZS00OWU3LWE0YmItZmUwMTExM2VlYzli&hl=ca
https://docs.google.com/fileview?id=0B_J77cuWFMemZGZhZmU4NzMtMmRkZi00OTFjLWE3YTctMGI0ZmQxNmQ3YWRh&hl=ca
https://docs.google.com/fileview?id=0B_J77cuWFMemZGZhZmU4NzMtMmRkZi00OTFjLWE3YTctMGI0ZmQxNmQ3YWRh&hl=ca
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5. Fulls de treball dels alumnes 

6. Qüestionari de valoració dels alumnes 
 

S. J. El Pi 5è – Escola Sant Josep – El Pi 
 

1. Presentació UD 5è Els fongs 
2. Bloc de Ciències de 5è de l'Escola Sant Josep - El Pi 
3. UD: Els fongs no són plantes. Cinquè de primària  
4. Estudi del què ens aporten les TAC en aquesta UD i de com facilita el pensar-

experimentar-parlar 
5. Fulls de treball dels alumnes  
6. Webquest "Els fongs". Jesús Chivite  
7. Qüestionari de valoració dels alumnes 

 

TACs 
 

1. Presentació lupa binocular més càmera moticam 

2. Presentació càmera moticam 

3. Presentació consola de sensors Ecodad 

4. El bloc a la classe de ciències 

 
 Memòria 
 

1. Presentació general llicencia estudis 
 

Recursos 

 
1. Mapa planificació llicència 

2. Webs per les ciències  

3. Criteris de riquesa competencial del Cesire CDEC 

4. Taules de les TAC classificades en Parlar-Experimentar-Parlar 

5. Mapa dels recursos TAC utilitzats als blocs 

6. Qüestionari telemàtic per mestres ―Les TAC i les Ciències a Primària‖ 

7. Qüestionari presencial per mestres als cursos ―Ús de les TAC a les classes de 
ciències‖ 

8. Presentació general XV Trobada Pedagògica L’Hospitalet 29-6-2010 
 

http://docs.google.com/fileview?id=0B_J77cuWFMemZDk1N2JiZDUtYjRjYS00NWU0LTk1MTktYWMxYzFhODg3ZjRl&hl=ca
https://spreadsheets0.google.com/viewform?hl=ca&formkey=dFhOQWQ1XzVUcjVINWU2U1pwc0VCZGc6MA#gid=0
http://bloctaciencies.blogspot.com/p/st-josep-el-pi.html
http://www.slideshare.net/jchivite1/presentaci-unitat-didctica-5-els-fongs
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolasantjosepelpi/
https://docs.google.com/fileview?id=0B_J77cuWFMemNzg0M2JiMGEtODk5Yy00MGEzLThlNGMtNDg2MjEyNDdjZWFm&hl=ca
https://docs.google.com/fileview?id=0B_J77cuWFMemNzM2YjkwZDItYmNmYy00MWJjLWJiZDktZjFlMWU0YjJhYzY3&hl=ca
https://docs.google.com/fileview?id=0B_J77cuWFMemNzM2YjkwZDItYmNmYy00MWJjLWJiZDktZjFlMWU0YjJhYzY3&hl=ca
http://docs.google.com/fileview?id=0B_J77cuWFMemODk3YzJhMGEtYjhjNy00NjVhLWE0MTYtMjRlNGQ5NzRhM2Rj&hl=ca
http://www.phpwebquest.org/catala/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_actividad=5437&id_pagina=1
https://spreadsheets0.google.com/viewform?hl=ca&formkey=dGdrdndkTkxnUVo5U3dQamRCNXZsb1E6MA#gid=0
http://bloctaciencies.blogspot.com/p/tacs.html
http://www.slideshare.net/jchivite1/presentaci-lupa-binocular-mes-cmera-moticam
http://www.slideshare.net/jchivite1/presentaci-cmera-moticam
http://www.slideshare.net/jchivite1/presentaci-consola-de-sensors-ecodad
http://www.slideshare.net/jchivite1/el-bloc-a-la-classe-de-cincies
http://bloctaciencies.blogspot.com/p/questionaris.html
http://www.slideshare.net/jchivite1/presentaci-general-llicencia-estudis
http://bloctaciencies.blogspot.com/p/recursos.html
http://docs.google.com/leaf?id=0B_J77cuWFMemMTdhMGVkOTUtN2IwOS00YTcyLWJmMjgtNTEyZDY4MTRiMTRj&hl=ca
http://docs.google.com/fileview?id=0B_J77cuWFMemY2ZhYTBhYzMtNWFlZS00ODE5LThjNzMtOTdlNjc3YzQ4NTVl&hl=ca
https://docs.google.com/fileview?id=0B_J77cuWFMemNjJlM2M0YTQtNDY5NS00MmYxLWJiZWQtYWYyZGJiYzljNWE5&hl=ca
http://docs.google.com/fileview?id=0B_J77cuWFMemNTM2M2U1ZDYtNjRiNi00NjQzLTkzYmYtMzRhMTdiYjQxZTFh&hl=ca
http://docs.google.com/leaf?id=0B_J77cuWFMemMmFmZjc2MmItYWVkMC00YzU2LTg3MDUtNmUyMmRiZjc5ZTI5&hl=ca
http://docs.google.com/fileview?id=0B_J77cuWFMemZjkwZDkxNDktMDA4ZS00YjIzLWJiNmQtN2I2ZjVkNzIzM2Q0&hl=ca
http://docs.google.com/fileview?id=0B_J77cuWFMemZWQ0YjBiNDAtNTVkZi00MWU0LThiZTgtODk3OTM5NTM1YzJl&hl=ca
http://docs.google.com/fileview?id=0B_J77cuWFMemZWQ0YjBiNDAtNTVkZi00MWU0LThiZTgtODk3OTM5NTM1YzJl&hl=ca
http://www.slideshare.net/jchivite1/presentaci-general-xv-trobada-pedaggica-lhospitalet?from=ss_embed
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