
INCORPORACIÓ DE LES TICS A LA PROGRAMACIÓ DE L’AULA  

Actualment la majoria del claustre ha fet l’Assessorament, que a partir d’ara ens 
permetrà organitzar l’accés a l’aula d’Informàtica d’una manera diferent. La 
incorporació de les TICs a la programació de l’aula és un objectiu que està descrit dins 
el Pla Anual 2003/2004 i també al Pla Triennal 2003/2006. 

Veure els documents annexes. 

•  L’horari d’informàtica del nostre centre serà el següent:  

-Educació Infantil: 1 h. setmanal  
-Cicle Inicial : 2 sessions de ¾ h. setmanals  
-Cicle Mitjà i Superior: 1 h. setmanal  

 
Dins d’aquest horari i per aquest curs escolar vinent hem contemplat la possibilitat, en 
la majoria dels grups, que tant el tutor, com el Coordinardor d’informàtica o 
l’especialista, tinguin el mateix horari, per tal de poder desdoblar el grup i fer una sessió 
TIC, una, portada pel tutor i l’altra, per l’especialista. La meitat del grup que es queda a 
la classe, farà activitats de reforç sobre les àrees intrumentals. 

També s'ha decidit posar uns ordinadors dels més vells dins de les aules de parvulari i 
una a l'aula d'educació especial, això ha provocat enrenou ja que es demanaven 
ordinadors amb més prestacions i amb connexió internet. S'intentarà fer en fases (cursos 
acadèmics) posteriors, és a dir, abans que acabi el pla triennal 2006 i es replantejarà a 
final de curs. 

•  Metodologia per programar aquestes sessions:  

Ens hem reunit per cicles i els mestres partin del 3r. nivell de concreció hem pensat, 
quins objectius, continguts i activitats volem treballar a l’aula d’informàtica. Les 
matèries a programar vindrán donades per les inquietuds dels mestres, el grup classe, el 
moment dins el calendari escolar, …. Pensem fer programacions de diferents matèries. 
Les que es corresponen al primer trimestre són les següents: 

· P-3: Coneixement del’entorn - “Descoberta de l’aula d’informàtica” 
· P-4: Llenguatge matemàtic - “El Clic infantil P-4” 
· P-5: Descoberta d’un mateix 
· Cicle Inicial: Llenguatge verbal - “El conte de la Castanyera” (presentació power 
point) 
· Cicle Mitjà i Superior: Llenguatge visual i plàstic. – “Postal de Nadal” (programa kid-
pix i el petit escriptor )  

En aquestes reunions estarà present la Cap d’Estudis i el Coordinador d’informàtica per 
orientar el treball dels mestres de cada nivell/cicle, aclarir dubtes i decidir conjuntament 
quins programes seran més adients a les propostes que es faran. El Coordinador 
d’informàtica també serà el responsable de fer el seguiment de tota la sessió amb el 
mestre tutor.  



Durant el curs 2003/2004 pensem fer una sessió TIC al primer trimestre, dos al segon 
trimestre i dos al tercer trimestre. El nostre objectiu de cara al proper curs es poder fer 
tres sessions per trimestre com a mínim. 

Per tal de facilitar les programacions, hem dissenyat un model de graella que conté:  
· Objectius i continguts d’àrea 
· Objectius i continguts TIC 
· Descripció de l’activitat 

Totes aquestes programacions estaran guardades en un CD a l’aula d’informàtica i 
estaran a disposició de tots els mestres.Hi haurà un altre CD de seguretat. Cada any, es 
generarà un per poder fer l'històric. 


