
Descripció del treball
Iniciació en el programari específic d’Internet i en la utilització didàctica de la xarxa telemàtica per a realitzar projectes i
aplicacions disciplinars i interdisciplinars en el centre i desenvolupar projectes d’intercanvi i cooperació entre centres.
També es desenvolupen activitats per l’elaboració de material didàctic fent servir eines informàtiques i telemàtiques.

Els seminaris acostumen a tenir una una durada de 30 hores repartides en vuit sessions presencials i dues no presencials.
Els assessoraments i altres activitats tenen diferent durada depenent de la demanda i de les disponibilitats del PFZ

Centres de totes les etapes educatives i de diferents
municipis

Objectius
• Iniciar-se en l’ús didàctic de la xarxa telemàtica Internet.
• Conèixer les eines bàsiques de la xarxa: correu, fòrums, news, navegadors, chats, videoconferències, etc.
• Practicar els tres aspectes fonamentals de l’ús d’Internet: informació, comunicació i cooperació.
• Utilitzar la xarxa amb finalitats didàctiques i especialment per realitzar projectes telemàtics cooperatius.
• Iniciar-se en el disseny i elaboració de pàgines web.
• Elaborar material didàctic amb la utilització d’eines informàtiques i telemàtiques.

Les valoracions dels assistents als seminaris i
assessoraments realitzats són excel·lents.

L’acceptació de les activitats ha fet que l’equip de
formadors hagi crescut considerablement per poder
atendre la demanda creixent en activitats d’aquesta
temàtica. En el curs 2003-2004, l’equip està format per
18 formadors.

Centres participants

Cursos de realització: Des del 1998/99 fins l’actualitat

Modalitats de les activitats de formació: Seminaris, Grups de treball, Assessoraments, Trobades, Conferències, etc.

Contacte:
www.uab.es/ice/internet
www.cursosirecursos.com

Participants:
Professorat d’Infantil, Primària i Secundària
d’aquestes delegacions

Institució organitzadora:
Institut de Ciències de l’Educació - UAB

Coordinador de l’equip de formació:
Josep Masalles Román

Resultats
Materials elaborats:

• S’han elaborat materials, tant en format electrònic com en format ordinari, per fer servir de suport a les activitats de
formació que es desenvolupen.

• També s’ha elaborat un mòdul d’un màster digital pel IUP (Institut Universitari de Postgrau).
• Els treballs realitzats pel professorat assistent es publiquen a les seves webs personals o a la dels seus centres i
s’estableixen enllaços amb la web de l’equip de formació de formadors.
• S’ha elaborat una web de l’equip amb tutorials i recursos:   http://www.cursosirecursos.com
• S’ha participat en el portal educatiu    http://www.lacenet.org
• S’ha elaborat la guia telemàtica educativa:  http://www.guiaeducativa.net
• S’han elaborat altres portals com suport de les activitats de formació.

Resultats relacionats amb la innovació i millora educativa:

Les activitats que es desenvolupen es centren principalment en la introducció a l’ús didàctic de la xarxa telemàtica i en
les possibilitats de realitzar projectes cooperatius en el centre i entre diferents centres. En aquest sentit, en alguns
seminaris de formació s’ha arribat a un grau de col·laboració més aprofundit entre centres de la zona i en altres s’ha
limitat a un aprenentatge més tècnic de les possibilitats didàctiques d’Internet. També es desenvolupen activitats per
ajudar els centres i el professorat a elaborar material didàctic amb el suport d’eines informàtiques i telemàtiques.

Contacte:
Josep.Masalles@uab.es

Organització i coordinació

VII Trobada Pedagògica. Motivar-nos els uns als altres. 10 anys de formació a l’Hospitalet. Setembre 2002

PFZPlans de Formació de Zona

Avaluació

Matèria formativa: Interdisciplinarietat i Informàtica

Delegació territorial:
Barcelona-Ciutat, Barcelona II-Comarques
i Vallès Occidental

ÚS DIDÀCTIC DE LA XARXA TELEMÀTICA INTERNET I
ELABORACIÓ DE MATERIAL DIDÀCTIC AMB EINES

INFORMÀTIQUES I TELEMÀTIQUES

@

@

#

@

#

@

@

Municipi:
Diversos municipis de les delegacions de Barcelona-
Ciutat, Barcelona II-Comarques i Vallès Occidental

Dinàmica formativa: Formació vinculada a un projecte transversal Nivell educatiu: Educació Infantil, Primària i Secundària

ICE-UABOferta pròpia

Jornades TIC del Bages. Setembre 2002 - Setembre 2003
Jornades d’Educació i Telecomunicacions. Treball cooperatiu i valors a Internet. Desembre 2000

Congreso TIC. MEC. Madrid. Desembre 2001


