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Bloc II (1a sessió)

• Recursos XTEC i edu365

• reproductors flash i pluggins a l’aula 
(congelador)

• ordinadors de les aules

• canó i pantalla per projectar (ordinador
multimèdia)

• navegació



Google a .XTEC





• XTEC aula oberta



• XTEC Videoteca Digital



XTEC: Internet a l’aula



• XTEC Serveis educatius, CRP



ZonaClic



Novetats anteriors XTEC









Bústies temporals. Correu per a grups.







Model de document d'anàlisi d'un recurs TIC

• Un dels objectius d’aquest curs és donar pautes per a l’ús 
eficaç a l’aula dels recursos que es presenten. Partim de la 
hipòtesi que no es pot agafar un grup d’alumnes, portar-los 
a l’aula d’informàtica, donar-los una adreça web, o 
qualsevol programa, i dir-los endavant. 

• Davant un determinat recurs TIC, heu de començar per 
analitzar-lo, veure l’adequació a l’alumnat, veure 
l’adequació al currículum, les seves possibilitats i 
mancances..., i preparar la sessió o les sessions de classe. 
Aleshores, se us proposa que feu aquesta anàlisi i recolliu 
les conclusions en un document que convé conservar.



Fractals

Requeriments:
ordinador connectat a Internet per a cada 

dos o tres alumnes, un navegador
d'Internet amb Java activat, un
processador de textos i un full de 
càlcul

Avaluació: 
NO avaluaré

Guió de classe i material per a l’alumnat:
Fotocòpies amb instruccions breus i adreces d'Internet concretes per a cada 

sessió de treball. Fotocòpies de l'engraellat triangular. Paper i llapis per 
als resums i càlculs dels alumnes.

Temporització: 
Cada lliçó 1 o 2 hores de classe
si es proposa de fer un petit treball sobre 

allò que s'ha après, farà falta encara 1  
altra hora de classe per posar els 
resultats en comú

Connexió Curricular: 
Fora del currículum

Metodologia: 
Per fer les activitats d'aquesta unitat didàctica es pot combinar el treball a 

l'aula d'informàtica amb el treball amb paper i llapis. Traduïu les lliçons 
que voleu treballar i elaboreu-ne, per cada una, un document imprimible 
amb instruccions breus i suficients per provocar la recerca, la reflexió i 
la descoberta per part dels alumnes. És recomanable el treball en grup 
per discutir conceptes i per elaborar les conclusions de cada lliçó. 

Adreça:
http://math.rice.edu/%7Elanius/frac/

Nivell: 
ESO, jo ho faria a 4t ESO

Nom: Fractals
Autora: Cynthia Lanius



Requeriments:

Avaluació: Guió de classe i material per a l’alumnat:

Temporització: 

Connexió Curricular: Metodologia: 

Adreça:

Nivell: Nom:

Model de document d'anàlisi d'un recurs TIC



Amb els fulls d’anàlisi d’un recurs TIC a treballar ... 

Deures:proper dia podeu fer una lliçó amb TIC’s?



Bloc II (2a sessió)

• On mostrar recursos? 
Aparells TIC de la sala 
d’actes, portàtils, ... 
Unitats USB, etc...

Educampus per 
alumnes avançats o 
bé ho deixem pel 
BLOC III



Fer un disquet ambl’instal·lador 


