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DESCRIPCIÓ DE L’EXPERIÈNCIA

El Fil de les Clàssiques és el desenvolupament curricular de les matèries de llatí i de grec d'E-
SO i de batxillerat en un entreteixit de blocs (El Fil de les Clàssiques, Aracne Fila i Fila, L'em-
premta d'Orfeu i La cinta de   Ν κηί  ), de Moodle (des de 1r ESO fins a 2n de Batxillerat) i de xar-
xes socials (Facebook, Twitter, Chiron).

L’alumnat, amb totes aquestes eines, utilitzen les TIC (Tecnologies de la informació i de la Co-
municació), amb l’objectiu d’aprendre a emprar correctament els recursos d’Internet, a buscar 
la informació que necessiten sense perdre’s ni "infotoxicar-se" i a gestionar aquesta informa-
ció. Tot plegat facilita l’aprenentatge a la xarxa, i ajuda a fer el currículum digital, a preparar-se 
per a les proves de Llatí i de Grec de les PAU Catalunya i alhora a crear coneixement essent 
respectuosos amb els drets d’autor. 

En definitiva, les TIC a l’aula de clàssiques s’apliquen, tot seguint el currículum vigent, per tal 
que el resultat esdevingui una experiència TAC (Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Conei-
xement).

Aquesta presentació il·lustra l’experiència.

Curs acadèmic des del curs 2007-2008 en endavant

Enllaços Moodle: 

http://phobos.xtec.cat/mcapella/moodle/

Blocs: 

http://blocs.xtec.cat/elfildelesclassiques/

http://blocs.xtec.cat/aracnefilaifila/

http://blocs.xtec.cat/lempremtadorfeu/

http://blocs.xtec.cat/lacintadenike/

Facebook:

http://ca-es.facebook.com/fildelesclassiques.aracne
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AUTORIA DE L’EXPERIÈNCIA

Coordinació Margalida Capellà i Soler 

Professorat implicat Professorat de 4t ESO i de batxillerat de l’institut de Premià de Mar 
així com altres professors i professores amb el seu alumnat d'altres 
instituts de Badalona, Sant Hilari Sacalm, Roda de Ter, Amposta, 
Mallorca..., entre els quals cal esmentar Teresa Devesa i Monclús 
de l'institut Isaac Albéniz de Badalona, amb qui compartim Pràctica 
compartida, considerada Bona Pràctica, en el bloc Aracne Fila i Fila 
i participem tot adquirint la competència social i ciutadana a la 
Magna Celebratio de Badalona amb els alumnes de Clàssiques de 
Jordi Rincón del bloc El vaixell d'Odisseu.


