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DESCRIPCIÓ DE L’EXPERIÈNCIA

El projecte sorgeix d’una necessitat i forma part d’uns interessos compartits i d’unes directrius 
generals de l’escola. Aquest treball es realitza amb un grup d’alumnes de 5è amb la 
col·laboració de la resta de la classe.
La gestió del bloc la fa el mestre. És un bloc on es van afegint els treballs fets a la classe i 
ampliant aspectes com activitats, recursos, bibliografia…
L’alumne amb l’ajuda del mestre realitza les activitats següents:
• Aprendre a navegar pel bloc.
• Cercar informació al bloc i Internet.
• Llegir i comentar les activitats i la informació.
• Elaborar una presentació digital.
• Copiar el text de la llegenda.
• Gravar la llegenda a la ràdio de l’escola.
• Introduir al treball previ d’una filmació. La filmació.
• Escriure aportacions a la wiki. Respondre preguntes.

El bloc permet observar el què es fa a la classe i fer el comentari conjunt. A més, els alumnes 
poden ensenyar i parlar de l’activitat a casa i a persones interessades.
Aquest proposta didàctica destaca positivament el aspectes següents:
• Els alumnes responen amb un gran interès.
• Motivació dels alumnes per treballar les TIC. El bloc i les activitats (enregistrament vídeo, 
presentació digital, wiki, ràdio...).
• Ha augmentat el nivell de comunicació coherent, ampliant el vocabulari. En definitiva, a saber 
expressar-se: superació de dificultats expressives i de timidesa, respecte per l'interlocutor i 
respecte pels torns d'intervenció.
• Reforça el treball en equip, ja que l’èxit de l’activitat està en funció de l’èxit de tots i cadascun 
dels participants i això afavoreix la cooperació entre iguals.
• Promou la comunicació, facilita la lectura i la comprensió dels textos, i també fa més àgil la 
redacció dels alumnes.
• Fomenta l’autonomia i la responsabilitat de tot l’alumnat.
• Responsabilitza als nens i nenes en una tasca que va més enllà de l’activitat escolar. Ja que 
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l’escolten altres nens i adults, des de casa o des d’altres llocs, i poden avaluar el seu treball.
• Facilita a les famílies nouvingudes un apropament, des de casa, al coneixement de la nostra 
llengua i la nostra cultura.

La descripció de les sessions es troben en aquest document compartit.
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