Recursos TIC a les aules d'acollida

Recull de material fet per l'equip LIC i el CRP Ciutat de l'Hospitalet de Llobregat
a partir de la plantilla elaborada per l'àrea TIC del Departament d'Educació
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Ús de les TIC
Influències de les TIC

●

●

●

●

Per treballar. El professorat passa de transmetre els
coneixements a tutoritzar l'obtenció i el tractament de la
informació.

Per relacionar-vos i comunicar-vos amb el vostre alumnat.
Es completa una relació i comunicació presencial amb una
relació i comunicació telemàtica.

Per aprendre. L'alumnat pot utilitzar les possibilitats que els
ofereixen els nous llenguatges i tecnologies per produir missatges
audiovisuals i multimèdia, amb l'objectiu de conèixer, analitzar i
valorar la realitat, en definitiva, per construir el seu propi
coneixement.

Per accedir a la informació. Internet com a gran fons
documental i d'informació. Les eines de comunicació disponibles
permeten possibilitats noves: comunicació amb alumnat i
professorat d'altres llocs mitjançant correu electrònic, entorns
virtuals, fòrums virtuals, xats, videoconferència...

http://www.xtec.net/formaciotic/presentacions/acollida/us.htm [07/12/2005 9:20:32]

Aplicacions instructives

Aplicacions instructives: exercitació, simulació i fixació de continguts

Edu365.com
Des de l'edu365.com / Primària o ESO, podeu accedir a les pàgines d'Acollida on s'hi aplega material elaborat
específicament per a aquests alumnes, conjuntament amb d'altre que també pot ser d'utilitat per a l'aula o per
practicar des de casa: http://www.edu365.com/eso/acollida/index.htm

MUD
A l'edu365.com per a cada etapa i àrea, podem trobar-hi les miniunitats didàctiques (MUD), propostes de treball
sobre un contingut.
Cada MUD conté:
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Una presentació informativa
Activitats de pràctica per fixar el contingut presentat
Activitats d'autoavaluació
Eines, apartat de suport teòric

Tingueu en compte que, una vegada realitzades les activitats, es poden imprimir i des de cada MUD es pot accedir a
la consultoria del portal.
El contingut de cada MUD el podeu trobar al material de formació.
Per a les MUD de primària:
http://www.xtec.es/formaciotic/edu365/5_matedu/mud_pri.htm
Per a les MUD de secundària:
http://www.xtec.es/formaciotic/edu365/5_matedu/mud_eso.htm
Una MUD adreçada a l'aula d'acollida seria: http://www.edu365.com/primaria/muds/catala/numeros/index.htm

Altres MUD de llengua per a primària i per a secundària
Sopa de espinacas, http://www.edu365.com/primaria/muds/castella/instruccions/index.htm
Diminutius, http://www.edu365.com/primaria/muds/catala/diminutius/index.htm
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Vincles
L'objectiu de Vincles és donar les eines d'aprenentatge suficients perquè l'alumnat de procedències culturals i
geogràfiques diverses, que s'incorpora tardanament al sistema educatiu de Catalunya, adquireixi la competència
bàsica en llengua catalana.
Podeu accedir des de: http://www.edu365.com/eso/muds/catala/vincles/index.htm

Entrena't per llegir
És un projecte amb activitats relacionades amb la lectura eficaç. Està estructurat i seqüenciat en tres blocs:
Comença a córrer , Mig fons i Marató. Cada bloc està format per sis unitats. Dins cada unitat hi ha sis grups
d'activitats diferents. http://www.edu365.com/entrena/index.htm
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Galí
Guia per l'autoaprenentatge interactiu de la llengua que trobareu a:
http://clic.xtec.es/gali/

Muds de Mots
Es tracta d'un grup d'exercicis per a treballar el vocabulari de diferents camps semàntics.
http://www.edu365.com/eso/acollida/mud_mots/index.htm
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El món per un forat
És una sèrie de vídeos, fotografies, dibuixos i activitats interactives pensades per ser transmeses i visionades per
Internet. Ho podeu trobar a: http://www.edu365.com/infantil/monperunforat/

Diccionaris multilingües

Diccionari infantil il·lustrat català-àrab
http://www.edu365.com/agora/dic/catala_arab/index.htm
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Diccionari infantil català-xinès
http://www.edu365.com/agora/dic/catala_xines/index.htm

Diccionari infantil il·lustrat català-urdú
http://www.edu365.com/agora/dic/catala_urdu/index.htm

Zona Clic
Des de XTEC/ Escola oberta/ El racó del Clic es pot accedir a la web del JClic en català, castellà i anglès.
El projecte JClic és una evolució del programa Clic 3.0, una eina per a la creació d'aplicacions didàctiques
multimèdia amb més de 10 anys d'història. Al llarg d'aquest temps han estat molts els educadors i educadores que
l'han fet servir per crear activitats interactives on es treballen aspectes procedimentals de diverses àrees del
currículum, des d'educació infantil fins a secundària.

A l'edu365.com, per a cada etapa i àrea i a la pàgina Acollida, podeu
trobar-hi una selecció de materials elaborats en JClic.
Són activitats de tipologia diversa: contes, activitats d'ortografia,
comprensió lectora, sopes de lletres per ampliar lèxic, etc.
Vegeu-ne uns exemples d'exercicis JClic per l'aula d'acollida.
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Poesia@.com
Poesies escrites amb àudio per a alumnes de l'aula d'acollida i de primària.
http://www.edu365.com/infantil/poesia/portada.htm

Videoclips infantils de l'edu365.com
L'objectiu d'aquest taller es crear recursos que treballin la comprensió i expressió oral aprofitant un material tant
atractiu pels nens com són les cançons infantils.
http://www.edu365.com/infantil/index.htm
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Unitats didàctiques
A XTEC / Escola oberta / Internet a l'aula s'hi troben tot un conjunt d'unitats didàctiques de continguts molt
diversos. http://www.xtec.es/aulanet/ud/

Ortografia bàsica per a cicle inicial
Conjunt d'exercicis en llengua catalana introduïts per una presentació senzilla i amena de normes ortogràfiques.
http://www.xtec.es/aulanet/ud/catala/ortografia/index.htm
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L'escola de les cultures
Unitat que ens apropa al coneixement de la realitat actual i històrica d'alguns llocs. Pot ser d'utilitat per al cicle
superior de primària.
http://www.xtec.es/aulanet/ud/socials/cultures/index.htm

Quadern digital
Estan centrats en la pràctica de diverses tipologies textuals que, a partir d'exemplificacions i exercicis previs, guia
l'alumnat cap a l'elaboració de textos estructurats correctament.
http://www.xtec.es/aulanet/quadern/
http://www.xtec.es/aulanet/cuaderno/
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Lenguactiva.edu

Conjunt d'unitats didàctiques per a l'ESO
agrupades per blocs de continguts.
http://www.xtec.es/%7Ejgenover/entrada.htm

CNICE
Aquest organisme depenent del MEC disposa d'unitats didàctiques destinades a primària, ESO i batxillerat.
http://www.cnice.mecd.es/recursos/rec-psb.htm

La llamada de la selva
http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem2002/selva_lengua/index2.htm
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Quaderns virtuals
Entorn d'aprenentatge digital que permet crear diferents tipus de exercicis per practicar continguts específics de
cada àrea i avaluar el progrés dels estudiants.
Cada quadern està format per un o més fulls i, alhora, cada full pot contenir un o més exercicis. A més, els fulls
poden tenir punts de diàleg, que permeten a l'alumnat i professorat escriure-hi comentaris i dubtes.
http://clic.xtec.net/qv
Ofereix dos serveis:
1. Editor: eina web per la creació i edició de quaderns de forma senzilla

.
2. Visualitzador: aplicació accessible des d'educampus que permet l'assignació, visualització, realització i correcció
dels quaderns.
Els tipus de preguntes que permeten són: seleccionar, ordenar, omplir, arrossegar i detectar zones sensibles. Es
pot incloure material addicional a cada full i a dins de cada pregunta.
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Els bandolers
http://clic.edu365.com/quaderns/interneti/

Webclip
Directori de consultes i recursos educatius i del lleure de la televisió de Catalunya on també podem trobar exercicis.
http://www.tvcatalunya.com/webclip/

La màgia de les paraules
Web al voltant de la construcció de contes. Es pot fer servir en dues versions: català i castellà.
http://www.educalia.org/externs/sj03/c/index.htm
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Taller de ciències socials
Materials que adapten els continguts del currículum de geografia per a l'alumnat nouvingut i per a l'alumnat amb
dificultat de comprensió. Conté materials i solucionari.
http://www.xtec.es/recursos/socials/taller/

Experiència TIC: recull de material per treballar el cos humà
Entrenat per llegir
Comença a córrer - El cos (Primària)
http://www.edu365.com/entrena/

Galí
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Qui sóc? Com sóc? (Primària i secundària)
http://clic.edu365.com/gali/gali/galiMain.jsp?cons=si

JClic
El cos humà 1 (Primària i secundària)
http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1044
El cos humà 2 (Primària)
http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1045
Aparells del cos humà (Secundària)
http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1082
Els òrgans dels sentits (Secundària)
http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1083
Higiene dental (Primària)
http://clic.xtec.es/db/act_ca.jsp?id=1089
Activitats de llengua per al cicle inicial de primària (Primària)
http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1110

MUD
Sóc com sóc (Primària)
http://www.edu365.com/eso/acollida/mud_mots/nomcosa1/exercicis/01/intro04.htm
L'aparell digestiu (Primària)
http://www.edu365.com/primaria/muds/natural/digestiu1/index.htm
La digestió dels aliments (Primària)
http://www.edu365.com/primaria/muds/natural/digestiu2/index.htm
Higiene, salut i cura de l'aparell digestiu (Primària)
http://www.edu365.com/primaria/muds/natural/digestiu3/index.htm
L'esquelet (Primària)
http://www.edu365.com/primaria/muds/natural/esquelet/index.htm
Com funciona l'esquelet? (Primària)
http://www.edu365.com/primaria/muds/natural/esquelet2/index.htm

DIDAC Diccionari de català
El cos, l'exercici físic - El cos per dins (Primària i secundària)
http://www.grec.net/home/cel/didac/indexlam.jsp?USUARI=XTC&SESSIO=0002908328

CEIP Cérvola Blanca - Sant Martí de Tous
L'aparell locomotor (Secundària)
http://www.xtec.es/centres/a8026956/intruc.htm
Els sentits (Secundària)
http://www.xtec.es/centres/a8026956/intruccc.htm

Educ@lia
Bon profit! Aprèn a menjar sa (Primària)
https://www.educalia.org/externs/ali03/c/home.html
Aula de salut (Primària i secundària)
http://www.educalia.org/externs/auladesalut/c/index.html?8nens

Col·legi de farmacèutics de la província de Barcelona
Vacunes (Primària i secundària)
http://www.farmaceuticonline.com/infantil/infantil_vacunes.html
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Unitats didàctiques
La reproducció en els éssers humans (Cicle superior de primària)
http://www.xtec.es/aulanet/ud/ciencies/reproduccio/index.htm
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Consulta i recerca d'informació: fons documental i de recursos.

Espai LIC
Aquest Espai LIC -de llengua i literatura, d'interculturalitat i de cohesió social- és una aportació i una
col·laboració oberta, dinàmica i compartida que vol ajudar a tots els professionals en aquest nou repte educatiu.
http://www.xtec.net/lic/

Aquí podem trobar enllaços a material multimèdia interactiu com:

A l'abast
Comunicació bàsica en llengua catalana (idiomes disponibles: anglès, alemany, castellà, euskera, francès, japonès,
romanès, rus i xinès). Conselleria d'Educació i Cultura de les Illes Balears. Consorci per al Foment de la Llengua
catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears.
http://weib.caib.es/Recursos/abast/home.htm
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Diàleg multimèdia
És un curs de català basat en un nou mètode d’ensenyament interactiu per a la llengua oral que incorpora la
tecnologia més actual i els sistemes més avançats d’ensenyament d’idiomes.
http://www.cpnl.org/ensenyament/dialeg/index.htm
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BAL: La Biblioteca d'Aplicacions Lèxiques
La BAL pretén fer amè i divertit l'aprenentatge de la llengua als alumnes dels cicles educatius que van des del cicle
superior de primària fins al segon cicle d'ESO, a través de diferents tipus de jocs lingüístics i de totes les
possibilitats que el món multimèdia ens ofereix.
http://www.grec.net/home/cel/didac/bal/index.jsp
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Webs temàtiques
Escola oberta: Diversitat i Necessitat Educatives Especials
En el marc de l'Escola oberta de la XTEC trobem aquest espai de referència.
http://www.xtec.net/dnee/index.htm
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La paret de les auques
Presenta informació sobre autors i èpoques en un format que combina la imatge i el text.
http://www.xtec.es/centres/a8033924/auques/

dteatro
Espai web del Ministerio de Educación y Ciencia que presenta continguts sobre teatre en format vídeo i una guia
didàctica que ajuda a l'ús dels materials a l'aula.
http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/secundaria/optativas/dteatro/index.htm
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Recursos d'Educació Especial. Quídam
Aquesta pàgina de Margarita Fortuny, autora de programa Quídam, és un recull de recursos pel tractament de les
NEE.
http://www.xtec.es/%7Emfortun4/

Curs de Català Speakcat
Curs de la Universitat de Barcelona per l'aprenentatge del català adreçat a l'alumnat nouvingut.
http://www.intercat.gencat.es/guia/index.html
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Frases i expressions simples
Pàgina del Servei de Llengua de la UB on podeu trobar recursos de llengua per l'ensenyament dels nouvinguts.
http://www.ub.es/slc/ffll/apren/vincle2.htm

Toomates: matemàtiques per a la diversitat
Toomates pretén ser un recull de recursos per a l’experimentació de la diversitat: utilització per part del
professorat per atendre necessitats específiques dintre l’aula: ACI, UAC, NEE, Aula d’acollida, POST-TAE, nois
nouvinguts, diferents velocitats d’aprenentatge, etc...
http://www.toomates.com/
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Directori de webs amb recursos educatius
En aquest directori de webs podem trobar un apartat sobre interculturalitat, llengua i cohesió social.
http://www.xtec.es/%7Ecbarba1/RECURSOS/indexrecursos.htm

Enciclopèdies
A l'escriptori de l'edu365.com http://www.edu365.com/escriptori/index.htm podeu trobar accés a l'Enciclopèdia
Catalana, a Enciclonet i a la Britannica (cal ser usuari de XTEC), i a diversos diccionaris.
Cal destacar el diccionari DIDAC.
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Diversos diccionaris especialitzats
El Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans és un diccionari normatiu que
inclou mots, locucions i sintagmes considerats correctes per la norma
acadèmica. En principi, s'aconsella el seu ús a partir del segon cicle d'ESO i
batxillerat.
http://pdl.iec.es/
El Diccionari català - valencià - balear reuneix lèxic propi de la llengua
literària, dialectal, antiga i moderna. Com a singularitat, s'hi troben
etimologies de molts mots i la seva transcripció fonètica. Escolarment el seu
ús es recomana per a final de l'ESO i al batxillerat.
http://dcvb.iecat.net/
Diccionaris i vocabularis de la web del Consorci per a la Normalització
Lingüística: contenen llistes de lèxics per especialitats: pastisseria, fusteria,
esports, informàtica, etc.
http://www.cpnl.org/recursos/rec013.htm
Diccionario de la Lengua Española de la RAE és un diccionari normatiu. Els
americanismes ja hi estan incorporats. S'hi mostra la conjugació dels verbs.
Escolarment és d'ús per a alumnes de segon cicle d'ESO i batxillerat.
http://buscon.rae.es/diccionario/drae.htm
Diccionarios.com és un portal que ofereix els seus diccionaris en línia per
subscripció, però també permeten algunes consultes "en obert". Disposa de
diccionaris de castellà: de la llengua, sinònims i antònims, conjugador verbal
i ideològic; també s'hi troben diccionaris de traducció: castellà-català,
anglès, francès i alemany.
http://www.diccionarios.com
La Universidad de Oviedo ofereix, per a la llengua castellana, eines d'interès
com són: conjugadors verbals, lematitzadors, diccionari de sinònims i
antònims, traductors de pàgines web, etc. L'aplicació didàctica pot fer-se a
qualsevol etapa educativa.
http://tradu.scig.uniovi.es/conjuga.html

Consultes a un professor
Aquest servei permet, si ets alumne/a registrat al portal, fer preguntes sobre temes escolars a un professor o
professora que et contestarà a través de l'edu365.com en un termini de dos dies com a màxim. Les consultes es
poden fer a l'hora del dia que es vulgui, fins i tot els dissabtes i diumenges.
http://www.edu365.com/primaria/index.htm
http://www.edu365.com/eso/index.htm
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El procediment per donar d'alta els alumnes a l'edu365.com el trobareu a la següent adreça:
http://www.xtec.es/at_usuari/altesedu365/index.htm

Traductors català-castella i castellà-català
Podem trobar un a l'escriptori de l'edu365.com pels alumnes registrats
http://traductor.edu365.com/tonline.asp/

Un altre traductor que podem utilitzar és el d'Internostrum
http://www.internostrum.com/
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Vídeo en línia
Videoteca digital
Una selecció de vídeos didàctics del Departament d'Educació i altres materials audiovisuals d'interès educatiu han
estat digitalitzats per poder ser distribuïts per Internet.
http://www.xtec.es/videoteca/
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Nostranau
Nostra nau és una col·lecció de 150 episodis sobre els astres, l'espai i la seva exploració. Originalment, va ser un
programa de televisió diari emès pel canal K3/33 de Televisió de Catalunya des d'octubre de 2001 fins a juny de
2002.
http://www.edu365.com/nostranau/index.htm

Bústies temporals per a correu de grups
Les bústies temporals són adreces de correu electrònic que tenen una validesa d'un curs escolar i que poden servir
per fer experiències de missatgeria amb altres centres.
http://www.edu365.com/correu_grups/index.htm

Eines de la XTEC
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Mapa

Google a .XTEC

Una manera ràpida d'anar als continguts de la XTEC

Escriu un concepte i trova'l ràpidament

Cercadors
Generals

http://www.google.com/intl/ca/

http://ct.yahoo.com/

Temàtics
Buscopio permet buscar els cercadors específics per àrees de coneixement.
http://www.buscopio.net
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La ràdio a l'aula
Des d'aquest espai de l'edu365.com podem escoltar programes gravats de ràdio i tenir enllaç a cadenes d'aquest
medi de comunicació.
http://www.edu365.com/eduradio/index3.html

Premsa
Notícies del dia
http://www.edu365.com/pls/efe/p_noticies

La Vanguardia dels estudiants
http://lavanguardia.edu365.com/

Diari de l'escola de Vilaweb
http://www.edu365.com/diariescola/
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Diari Avui
http://www.avui.es/avui/diari/docs/index4.htm

Recull d'adreces d'Internet on trobar documents i materials d'aplicació a l'aula
d'acollida
El soninké i el mandinga
Estudi comparatiu entre les gramàtiques del soninké i el mandinga i la del català.
http://www.gencat.net/benestar/immi/pdf/04comple.pdf
El berber
Estudi comparatiu entre les gramàtica del català i la del berber o amazig.
http://www.gencat.net/benestar/immi/pdf/05comple.pdf
El xinès
Estudi comparatiu entre les gramàtica del català i la del xinès.
http://www.gencat.net/benestar/immi/pdf/05comple.pdf
El fula i el wòlof
Estudi comparatiu entre les gramàtiques del fula i el wòlof i la del català.
http://www.gencat.net/benestar/immi/pdf/06comple.pdf
L'àrab
Estudi comparatiu entre les gramàtica del català i la de l'àreb.
http://www.gencat.net/benestar/immi/pdf/02comple.pdf
Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar
http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/marc/index.htm
També catalans: fills i filles de famílies immigrades
Des de la fundació Bofill s'han promogut recerques i espais de reflexió sobre els fills i filels de les famílies
immigrades amb la voluntad de proposar noves línies d'actuació.
http://www.fbofill.org/php/publicacions/pdf/376.pdf
Estratègies d'atenció a la diversitat multicultural
Elaborar línies d'actuació per facilitar als centres educatius l'elaboració de propostes integradores acadèmiques
(organitzatives, curriculars, metodològiques, materials...) per incorporar de forma òptima l'alumnat nou vingut a
les diferents etapes educatives.
http://antalya.uab.es/ice/portal/equips/Presentacio.htm
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Projectes i activitats cooperatives
Projectes col·laboratius
Al Punt de trobada de XTEC s'hi apleguen regularment projectes, alguns dels quals han sorgit dels
interessos dels centres educatius, del professorat o de les institucions educatives.
http://www.xtec.es/trobada/index.htm

WebQuest
Activitats orientades cap a la investigació en les quals part o tota la informació amb què l’alumnat
interactua prové de recursos d’Internet.
http://www.xtec.es/recursos/webquests/index.htm
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Exemples
http://www.xtec.es/~apujol/wq/
http://www.xtec.es/recursos/webquests/htm/divert.htm
http://www.webquestcat.org/~webquest/contest/index2.htm
http://www.xtec.es/aulanet/ud/catala/anells/index.htm

Portal de la comunitat catalana de Webquest
http://www.webquestcat.org
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DE MESTR@ A MESTRE/A
Recursos per a l'aula de la pàgina personal de Carme Barba Corominas
http://www.xtec.net/~cbarba1/

Recursos informàtics per alumnes nouvinguts de Maria del Mar Lluelles
Aquesta webquest vol ajudar a aconseguir, d'una manera fàcil, ràpida i positiva, una plena
integració dels alumnes nouvinguts donant a conèixer als educadors tota una sèrie de recursos
informàtics que poden ajudar-los en la seva tasca diària.
http://www.xtec.es/~mlluelle/NOUVINGUTS/index.htm
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Jocs
http://www.edu365.com/primaria/index_jocs.htm
http://www.cpnl.org/jocs/index.htm
http://www.supersaber.com/
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Escacs en línia
Des de l'edu365.com podeu jugar als escacs tan a l'apartat de primària com de secundària.
http://www.edu365.com/primaria/index.htm
http://www.edu365.com/eso/index.htm
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Viquipèdia
És una enciclopèdia de contingut obert en moltes llengües. La versió en català va començar el març
del 2001, i actualment estem treballant en 19.251articles. Apreneu a editat pàgines, experimenteu
a la pàgina de proves, compartiu fitxers audiovisuals, i visiteu la nostra taverna per saber com
podeu participar instantàniament en el desenvolupament de la Viquipèdia.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Portada

http://www.xtec.net/formaciotic/presentacions/acollida/pro.htm (6 de 6) [07/12/2005 9:20:47]

Tractament de la informació

Tractament de la informació
Eines d'edició multimèdia
Molts programes d'edició multimèdia poden ser vàlids per presentar contingut educatiu, per exemple:
http://www.xtec.es/satis/ra/raco1.htm

Programes ofimàtics
Els programes ofimàtics com el tracatament de text, el full de càlcul o programes de presentació també ens permeten
produir continguts d'aplicació educativa.
Full de càlcul
http://www.toomates.com/Llistes/aritmetica/calcul_mental/
generador_de_divisions_per_dues_xifres_amb_residu_0.xls
Programes de presentació
http://www.xtec.net/dnee/jornada/taller0405_7_mat.htm
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Recursos multimèdia per preparar materials

MIC: Magatzem d'icones catalanes
http://www.xtec.es/dnee/mic/

FreeFoto.com
Col·lecció de fotografies lliures per a l'ús educatiu no
comercial.
http://www.freefoto.com/index.jsp
Banc d'imatges del MEC
Conjunt d'icones, imatges i sons del Ministerio de
Educación y Ciencia, que representen elements de la
nostra cultura i el nostre entorn, agrupades en blocs
temàtics .
http://recursos.cnice.mec.es/bancoimagenes/

Picto
Banc d'il·lustracions gratuït. Els fitxers són en format Flash
i GIF.
http://www.picto.qc.ca/
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Cursos telemàtics molt relacionats amb el contingut curricular
Recursos TIC per a les aules d'acollida
La finalitat d'aquest curs és donar els coneixements necessaris per optimitzar les eines TIC en la
tasca dels professionals vinculats al pla LIC (llengua, interculturalitat i cohesió social), i rendibilitzar
els continguts dels ordinadors de les aules d'acollida per tal d'oferir a l'alumnat nouvingut les
activitats d'aprenentatge per a treballar la competència lingüística bàsica en Català.
D130:http://jasper.xtec.net:7451/cdweb/dades/actu/actual_matform/materials/td130/index.htm

Internet i àrea de llengua
La finalitat d'aquest curs és proporcionar informació al professorat de llengua catalana i llengua
castellana d'educació secundària (ESO i batxillerat) sobre els recursos que ofereixen Internet i les
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per donar suport a la tasca docent en aquesta
àrea.
DSLL: http://jasper.xtec.es:7451/cdweb/dades/actu/actual_matform/materials/tdsll/index.htm
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Internet i àrea de matemàtiques
Cursos telemàtis d'autoformació que pretenes que el professorat d'educació infantili, primària i
secundària conegui els recursos que ofereix Internet i les Tecnologies de la Informació i la
Comunicació, per donar suport a la tasca docent en l'àrea de matemàtiques.
Primària
DPMA: http://jasper.xtec.net:7451/cdweb/dades/actu/actual_matform/materials/tdpma/index.htm
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Secundària
DSMA: http://jasper.xtec.net:7451/cdweb/dades/actu/actual_matform/materials/tdsma/index.htm

Internet i àrea de ciències socials
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La finalitat d'aquest curs és proporcionar informació al professorat de ciències socials d'educació
secundària (ESO i batxillerat) sobre els recursos que ofereixen Internet i les TIC per donar suport a
la tasca docent en aquesta àrea.
DSSO: http://jasper.xtec.net:7451/cdweb/dades/actu/actual_matform/materials/tdsso/index.htm

Informàtica aplicada a les necessitats educatives especials
La finalitat d'aquest curs és proporcionar al professorat una visió àmplia dels recursos informàtics
que poden ser útils a l'alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzat en les etapes de
l'ensenyament obligatori.
D125: http://jasper.xtec.net:7451/cdweb/dades/actu/actual_matform/materials/td125/index.htm
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LLengua oral i llengua escrita
Curs que pretén donar resposta a diverses dificultats d'aprenentatge a l'entorn de continguts de
llengua oral i escrita. S'hi presenten programes i materials molt diversos destinats majoritàriament
a l'alumnat de primària.
D107: http://jasper.xtec.net:7451/cdweb/dades/actu/actual_matform/materials/td107/index.htm
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JClic
Conjunt de materials adreçats al professorat interessat a crear els seus materials educatius
multimèdia mitjançant el programa Clic. Professorat d'educació infantil, primària i secundària que
vulgui conèixer les possibilitats de les aplicacions educatives fetes amb l'entorn JClic.
D73: http://jasper.xtec.net:7451/cdweb/dades/actu/actual_matform/materials/td73/index.htm
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WebQuest
Professorat d'educació infantil, primària i secundària que té un domini bàsic d'informàtica i vol
conèixer els aspectes de les seves aplicacions educatives en l'ús de la xarxa Internet i, alhora,
consolidar la incorporació didàctica de la tecnologia de la informació.
D109: http://jasper.xtec.net:7451/cdweb/dades/actu/actual_matform/materials/td109/index.htm

Quaderns Virtuals: aprenentatge i avaluació en xarxa
Les tasques que tradicionalment es portaven a terme a la llibreta o quadern es veuran modificades
amb aquest entorn. Així doncs, es parlarà ara de recursos o projectes didàctics multimèdia, així com
de seguiment i avaluació de l'alumnat en línia.
D82: http://jasper.xtec.net:7451/cdweb/dades/actu/actual_matform/materials/td82/index.htm
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CDweb
Tots els materials de formació de l'àrea TIC del Departament d'Educació els podeu trobar al CDweb
http://jasper.xtec.net:7451/cdweb/CDpaquet.GeneralServlet
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