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Volem que l’alumne, quan acabi l’ensenyament 
obligatori, sigui capaç de:

● Plantejar-se i resoldre problemes en col·laboració
● Interpretar la informació i analitzar-la críticament

● Expressar les seves idees d’una manera informada

● Treballar en equip i consensuar el punts de 
vista

● Continuar aprenent al llarg de la vida
● ……

Afavorir que l’alumne sigui competent...



Protagonisme 
de l'alumnat

Protagonisme 
del professorat 

MÉS 
PERMANENTS

MÉS 
TRANSFERIBLES

MÉS 
PRODUCTIUS

Això implica un canvi 

Aprenentatges

La pregunta clau no és què he de fer per ensenyar 
millor, sinó què he de fer per què els meus 

alumnes aprenguin més i millor



Què hem 
de 

mantenir?

Què hem 
de 

millorar?

Què hem 
de fer que 
no fèiem?

Un canvi que primer passa 
per la pràctica a l’aula...

que s’ha de fer en equip...
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La tecnologia és al servei de la pedagogia
Escola Mª Àngels Anglada (Figueres)

Un exemple on

http://blocs.xtec.cat/mobilsperlainclusio/2014/05/07/el-meu-lloc-preferit-de-lescola/
http://blocs.xtec.cat/mobilsperlainclusio/2014/05/07/el-meu-lloc-preferit-de-lescola/
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1. Penseu i prepareu el que voldreu explicar.
2. Instal·leu-vos l'app TELLAGAMI, que és gratuïta.
3. Obriu l'app i cliqueu “create”.
4. Creeu el vostre avatar i personalitzeu-lo de tal manera que 
s'assembli a vosaltres 
5. Feu la foto que servirà de fons.
6. Ajusteu la mida i la posició del vostre avatar i col·loqueu-lo 
al lloc que vulgueu.
7. Graveu, amb la vostra veu, l'explicació que heu escrit al 
començament.
8. Comproveu com ha quedat. Si no us agrada, torneu a 
gravar-ho fins que us agradi i després deseu-ho.

CONSIGNES



7

El resultat

https://vimeo.com/89801410


AVANTAGES DE L’ÚS DE LA TECNOLOGIA

● Trascendència, compromís, 
implicació...

● Adequació
● Possibilitat de millorar
● Situacions d’èxit
● Eines creatives i versàtils



NARRATIVA
DIGITAL
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DISPOSITIUS MÒBILS

PC



continguts
d’àrea i cicle

competències

orientacions 
metodològiques

orientacions per 
l’avaluació

criteris 
d’avaluació

d’àrea i cicle

l’alumne

Què ha d’aprendre? Per a què ho ha  
d’aprendre?

Com ho ha d’aprendre? Com sabem si ho ha 
après?

avaluació
formadora

continguts
clau
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continguts
d’àrea i cicle

Què ha d’aprendre?

● Estratègies de planificació 
● Entonació, pronúncia, 

gest…
● Demanar la paraula
● Vocabulari
● ...

LLENGUA ORAL

COMPETÈNCIA DIGITAL

● Llenguatge audiovisual
● Funcionalitats bàsiques 

dels dispositius



competències

Per a què ho ha 
d’aprendre?

continguts
clau

LLENGUA ORAL

COMPETÈNCIA DIGITAL

● Competència 3:Utilitzar 
programes i aplicacions de 
creació de dibuix i d’edició 
d’imatge fixa, so i imatge en 
moviment

● Competència 7:Realitzar 
publicacions digitals

● Competència 2: 
Produir textos orals 
de tipologia diversa

● Competència 3: 
Interactuar oralment
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Competències bàsiques de l’àmbit digital

● De caire transversal
● Indispensables per interactuar amb normalitat en la 

societat actual

Instruments 
i

aplicacions

Tractament 
de la

informació

Comunicació
i

col·laboració

Hàbits 
i

identitat 
digital

ús del dispositiu 
i del programari

Adequar-se al 
codi d’utilització 
de l‘aplicació

Col·laborar, 
participar, avaluar i 
avaluar-se
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Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic

● Exercir la comunicació
● Responsabilitat de totes les àrees

Comprensió 
lectora

Expressió 
escrita

Comunicació 
oral

Literaria Pliurilingüe
i

intercultural

Produir, 
interactuar



orientacions 
metodològiques

Com ho ha d’aprendre?

LLENGUA ORAL COMPETÈNCIA DIGITAL

● A partir de situacions en les quals s’utilitzin 
estratègies comunicatives (debats, 
exposicions, dramatitzacions, …)

● En activitats d’aprenentatge en totes les 
àrees que estiguin impregnades de diàleg 
oral

● Amb espais i recursos comunicatius com la 
biblioteca-mediateca, la ràdio escolar



orientacions per 
l’avaluació

criteris 
d’avaluació

d’àrea i cicle

Com sabem si ho ha 
après?

avaluació
formadora
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LLENGUA ORAL COMPETÈNCIA DIGITAL

● L’avaluació forma part del 
procés d’aprenentatge per 
regular-lo

● Contempla autoavaluació, 
coavaluació, heteroavaluació

● L’autonomia amb que ha 
desenvolupat la tasca

● Ús de les possibilitats del 
programari


