
Tecnologies emergents



Identificació del centre

L’escola Garbí Pere Vergés Esplugues de Llobregat té 1000 alumnes, 100 professors, és 
privada concertada . Imparteix classes a Infantil, Primària, ESO i Batxillerat.
El projecte educatiu de l’escola vol reproduir l’organització d’una ciutat ideal, utilitzant les 
activitats de Vida Social com a exemple de convivència per a tota la comunitat educativa.
La vida social s’articula al voltant de 3 colors: blau, verd i blanc que recullen els punts 
obtinguts pels diferents càrrecs que col·laboren en totes les tasques del dia a dia de l’
escola.
L’organització en equips permet als alumnes participar en la vida democràtica i en la sana 
competència, tot fugint de la competitivitat gratuïta i individualista.

Responsable de l’activitat

Lluís Nater, Cap de Departament de TIC i professor de Tecnologia de Primària i 1r d’ESO, 
i de grups de Secundària de Vida Social que porten el canal de TV de l’Escola, 
administrador del Moddle del centre i de la web de l’Escola. 



Temàtica i nivell on es desenvolupa la proposta.

L’activitat es desenvolupa en el curs d’inici de la Secundària, dins de la Tecnologia. 
Aquest fet permet introduir l’ús del iPads i totes les eines digitals d’emmagatzematge en 
el núvol.

Procés de disseny, desenvolupament, implementació i avaluació

L’activitat ha anat evolucionan a partir d’una proposta realitzada els curs anterior, a part 
de la investigació i presentació del treball, inclou un vídeo d’autoavaluació en anglès i una 
visita al superordinador Marenostrum. 
La seva implementació s’ha realitzar en el primer trimestre, en una franja horaria de dos 
hores setmanals i amb el grup desdoblat.
L’avaluació s’ha realitzat per competències tenint en compte els indicadors corresponents.



Origen de la proposta

Actualment estem vivint canvis tecnològics que van modificant el nostre entorn. Algunes 
eines TIC s'han popularitzat, com l'ús de les xarxes socials, el codis QR, la wifi o la 
creació d'apps amb App Inventor. D'altres obren moltíssimes possibilitats com la Realitat 
Augmentada, Geolocalització o l'ús d'aparells com la kinect de la XBOX combinada amb 
Scratch, que ens permet la manipulació gestual de software.

Els alumnes de 1r d'ESO han estat investigant, en la classe de Tecnologia, algunes 
d'aquestes eines i han triat i treballat les seves presentacions orals a classe en diferents 
formats: debat, conferència, investigació o taller.

Es desenvolupament d’aquestes propostes ha permés la introducció a Secundària de les 
eines digitals i l’ús dels iPads a l’aula:



Objectius a assolir

Coneixement de tecnologies emergents com:
● Generadors i utilitats de codis QR
● Dispositius wifi 
● Creació d'apps amb AppInventor.
● Seguretat a les Xarxes socials.
● Realitat augmentada amb Aurasma
● Geolocalització amb Hoppala i Layar
● Ús i programació de Scratch per Kinect de la XBOX.



Objectius a assolir

Coneixement i ús de les següents eines digitals:
● Presentacions amb keynote, Powerpoint o Prezi.
● Publicacions en Dropbox, Slideshare, Youtube i en els seus blocs amb Blogger.
● Edició d'àudio amb WavePad i de vídeo amb iMovie o Movie Maker.
● Taller amb la Kinect de Xbox i Scratch.
● Geolocalització amb Hoppala i Layar.
● Realitat augmentada amb Aurasma i amb generadors de codis QR
● App amb App Inventor I i l'app AIC Companion.
● Projecció amb l'Air play d'Apple TV.



Competències a desenvolupar

C.Lingüística i audiovisual
Realitza exposicions orals amb continguts propis de la matèria amb ordre, coherència i claredat.
Elabora de manera reflexiva i creativa continguts audiovisuals.
Comprensió i expressió en anglès
Elabora textos escrits i continguts audiovisuals en anglès.
C.Digital
Sap analitzar, relacionar i sintetitzar la informació.
Utilitza correctament els entorns virtuals (participa en els fòrums, envia les tasques, desenvolupa 
tasques online, té actituds responsables en entorns virtuals...)
C.Aprendre a aprendre
Planifica i organitza bé els treballs i l’estudi. Presenta puntualment les tasques.
C.Autonomia personal
Es mostra autònom en el treball.
C.Social i ciutadana

   Actua de forma constructiva en la gestió dels propis conflictes i els de l’entorn.



Desenvolupament de la proposta:

L’activitat està plantejada perquè els alumnes puguin triar la temàtica i el format en que 
la desenvoluparan. És per això que s’ofereixen els treballs en format de: debat, 
investigació, conferència i taller. 

Els treballs es realitzaran en parella, lliurament triada i s’ hauran d’exposar en els seus 
blocs personals, a classe en presentacions orals de 10 minuts utilitzant l’Apple TV i en 
el menjador de l’Escola en la III Mostra de Tecnologia.

Posteriorment hauran d’editar un vídeo en anglès d’una durada d’un minut en el que exposaran les 
dificultats amb les que s’han trobat en la seva realització, quins continguts els ha aportat i com han 
participat en el seu grup. Aquests vídeos s’han publicat en els seus canals de Youtube i inserit en els 
seus blocs personals. 

http://www.xtec.cat/~lnater/programa/blocsalumnes.html


Disseny i recursos de l’experiència

Aquesta experiència en els seus orígens estava presentada en format de Webquest, 
posteriorment, per oferir més llibertat en el procés de tria i desenvolupament dels format 
utilitzat vaig decidir aportar uns enllaços bàsics en cada tema per introduir el tema.

Planificació en la temporalització del curs

L’activitat introdueix la Tecnologia a Secundària, això els permet conèixer les eines 
digitals per cercar, sintetitzar, editar i publicar els treballs. També és una bona activitat 
per treballar les presentacions orals. L’altra meitat del curs treballarem amb robots Lego 
el procés tecnològic mitjançant reptes i projectes. Podeu consultar la seqüència amb els 
projectes i continguts del curs en aquest enllaç 

http://www.xtec.cat/~lnater/tecno/robotica/robotica_menu.htm


Desenvolupament i accions.

Paral·lelament a l’experiència hem participat en el Hour 
code i visitat el superordinador Mare Nostrum a 
Barcelona Supercomputer Center. Actualment estem 
realitzant una activitat d’appInventor per inGenius. 
S’ha publicat un recull de treballs a la nostra pàgina web, 
podeu consultar aquest enllaç. Avaluació de l’
experiència de centre:

Els alumnes han fet la seva avaluació en uns vídeos 
aportant les dificultats i oportunitats de millora que 
tanmateix ha estat avaluat basant-me en els indicadors de 
les competències pertinents. Posteriorment els alumnes 
fan una avaluació més genèrica de totes les matèries i 
professors. 
Aquesta experiència ha estat d’utilitat per totes les 
matèries, ja que permet implementar les eines utilitzades 
en el desenvolupament d’activitats

http://www.escolagarbi.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=1774&Itemid=1676
http://www.escolagarbi.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=1755:tecnologies-emergents-1r-deso&catid=109&Itemid=1716


Enunciat de la proposta:

Haureu de triar un d’aquest temes amb possibilitat de treballar en diferents formats: 
debat, investigació, taller i conferència. Podeu consultar aquests temes on trobareu els 
enllaços bàsics per desenvolupar la vostra activitat. 

1 Les xarxes socials i seguretat . Debat
 
2 Realitat augmentada. Investigació
 
3 App per Telefonia. Investigació
 
4 WiFi. Tipus i dispositius. Conferència

5 Geolocalització amb Layer. Taller
 
6 Codis QR . Investigació
 

  7 Kinect i Scratch.  Taller

http://www.xtec.cat/%7Elnater/tecno/1314/eso/1_tecno_emergents/1_xarxessocials_seguretat/1_xarxes_socials_seguretat.htm
http://www.xtec.cat/%7Elnater/tecno/1314/eso/1_tecno_emergents/1_xarxessocials_seguretat/1_xarxes_socials_seguretat.htm
http://www.xtec.cat/%7Elnater/tecno/1314/eso/1_tecno_emergents/1_xarxessocials_seguretat/1_xarxes_socials_seguretat.htm
http://www.xtec.cat/%7Elnater/tecno/1314/eso/1_tecno_emergents/2_ra/realitat_augmentada.htm
http://www.xtec.cat/%7Elnater/tecno/1314/eso/1_tecno_emergents/2_ra/realitat_augmentada.htm
http://www.xtec.cat/%7Elnater/tecno/1314/eso/1_tecno_emergents/3_apps_telefonia/3_apps_telefonia.html
http://www.xtec.cat/%7Elnater/tecno/1314/eso/1_tecno_emergents/3_apps_telefonia/3_apps_telefonia.html
http://www.xtec.cat/%7Elnater/tecno/1314/eso/1_tecno_emergents/3_apps_telefonia/3_apps_telefonia.html
http://www.xtec.cat/%7Elnater/tecno/1314/eso/1_tecno_emergents/4_wifi/4_wifi.htm
http://www.xtec.cat/%7Elnater/tecno/1314/eso/1_tecno_emergents/4_wifi/4_wifi.htm
http://www.xtec.cat/%7Elnater/tecno/1314/eso/1_tecno_emergents/4_wifi/4_wifi.htm
http://www.xtec.cat/%7Elnater/tecno/1314/eso/1_tecno_emergents/4_wifi/4_wifi.htm
http://www.xtec.cat/%7Elnater/tecno/1314/eso/1_tecno_emergents/5_geoloc_layer/5_geolocal_layer.html
http://www.xtec.cat/%7Elnater/tecno/1314/eso/1_tecno_emergents/5_geoloc_layer/5_geolocal_layer.html
http://www.xtec.cat/%7Elnater/tecno/1314/eso/1_tecno_emergents/6_codisqr/6codisqr.htm
http://www.xtec.cat/%7Elnater/tecno/1314/eso/1_tecno_emergents/6_codisqr/6codisqr.htm
http://www.xtec.cat/%7Elnater/tecno/1314/eso/1_tecno_emergents/7_kinect_scratch/7_kinect_scratch.html
http://www.xtec.cat/%7Elnater/tecno/1314/eso/1_tecno_emergents/7_kinect_scratch/7_kinect_scratch.html


  Projecte a realitzar en grups de 2 o 3.
Haureu de realitzar una exposició oral que no superi els 10 minuts. Els millors treballs 
s'exposaran en la III Mostra de Tecnología de l’Escola.
El treball estarà exposat en el vostre bloc en format de llibre digital.
L'exercici 3 consistirà en un vídeo d'autoavaluació en anglès d’una durada d’un minut. 


