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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, videoconferències... 

http://www.xtec.net/formaciotic/presentacions/tecnologia/ussup.htm#
http://www.xtec.net/formaciotic/presentacions/tecnologia/uscon.htm#top
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 Aplicacions instructives  

   

 MUD  

   

  

   

 MUD de secundària  

   

A l'edu365.com, podeu trobar les miniunitats didàctiques (MUD) per a cada etapa i àrea, que són 
propostes de treball sobre un contingut. 
 
Cada MUD conté:  

* 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 elaborades les activitats, es poden imprimir, i, des de cada 
MUD, es pot accedir a la consultoria del portal.

La secció de tecnologia a l'ESO del portal educatiu edu365.com conté una bona colecció de MUD:

Vegeu-ne alguns exemples: 

http://www.edu365.com/eso/muds/tecnologia/index.htm 

http://www.edu365.com/eso/muds/tecnologia/index.htm
http://www.edu365.com/eso/muds/tecnologia/index.htm
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http://www.edu365.com/eso/muds/tecnologia/programari2/index.htm

http://www.edu365.com/eso/muds/tecnologia/pis/index.htm

http://www.edu365.com/eso/muds/tecnologia/programari2/index.htm
http://www.edu365.com/eso/muds/tecnologia/programari2/index.htm
http://www.edu365.com/eso/muds/tecnologia/pis/index.htm
http://www.edu365.com/eso/muds/tecnologia/pis/index.htm
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 Aplicacions JClic  

   

 

 

També, des de la pàgina de les MUD es pot accedir a la consultoria del portal.

 

El projecte JClic és una evolució del programa Clic 3.0, una eina per a la creació d'aplicacions 
didàctiques multimèdia amb més de deu anys d'història. Al llarg d'aquest temps, han estat molts 
els educadors i les 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.

http://www.edu365.com/eso/muds/tecnologia/electricitat/index.htm

http://clic.edu365.com/
http://clic.xtec.es/ca/clic3/index.htm
http://clic.xtec.es/ca/act/index.htm
http://www.edu365.com/eso/muds/tecnologia/electricitat/index.htm
http://www.edu365.com/eso/muds/tecnologia/electricitat/index.htm
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 Alguns exemples de projectes JClic
   

http://clic.edu365.com/ca/index.htm

http://clic.edu365.com/db/act_ca.jsp?id=3170

http://clic.edu365.com/ca/index.htm
http://clic.edu365.com/ca/index.htm
http://clic.edu365.com/db/act_ca.jsp?id=3170
http://clic.edu365.com/db/act_ca.jsp?id=3170
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http://clic.edu365.com/db/act_ca.jsp?id=1033

En pots trobar més a:

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2076

http://clic.edu365.com/db/act_ca.jsp?id=1033
http://clic.edu365.com/db/act_ca.jsp?id=1033
http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2076
http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2076
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 Unitats didàctiques  

   

 

http://clic.xtec.net/db/listact_ca.jsp 

Materials per a la integració de les TIC al currículum

Podeu trobar una completa colecció d'unitats didàctiques a les seccions de Tecnologia i Eines 

informàtiques.

Vegeu-ne alguns exemples:

 

http://www.xtec.net/formaciotic/mattic/

http://clic.xtec.net/db/listact_ca.jsp
http://www.xtec.es/formaciotic/mattic/areatecno/index.htm
http://www.xtec.es/formaciotic/mattic/eines/index.htm
http://www.xtec.es/formaciotic/mattic/eines/index.htm
http://clic.xtec.net/db/listact_ca.jsp
http://www.xtec.net/formaciotic/mattic/
http://www.xtec.net/formaciotic/mattic/
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Unitats didàctiques seleccionades pel Departament d'Educació

http://www.xtec.es/formaciotic/mattic/tecno/4electronica/index.htm

http://www.xtec.net/formaciotic/mattic/tecno/4web/index.htm

http://www.xtec.es/formaciotic/mattic/tecno/4electronica/index.htm
http://www.xtec.es/formaciotic/mattic/tecno/4electronica/index.htm
http://www.xtec.es/formaciotic/mattic/tecno/4web/index.htm
http://www.xtec.net/formaciotic/mattic/tecno/4web/index.htm
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Trobareu més unitats a la secció de tecnologia del portal amb el conjunt de les unitats seleccionades:

Ciencia i Tecnologia al segle XX

http://www.xtec.net/aulanet/ud/tecno/motor/index.htm

http://www.xtec.net/aulanet/ud/tecno/index.htm

http://www.xtec.es/aulanet/ud/tecno/index.htm
http://www.xtec.es/aulanet/ud/index.htm
http://www.xtec.es/aulanet/ud/tecno/motor/index.htm
http://www.xtec.net/aulanet/ud/tecno/motor/index.htm
http://www.xtec.es/aulanet/ud/tecno/index.htm
http://www.xtec.net/aulanet/ud/tecno/index.htm
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 Col·leccions d'exercicis i problemes  

   

Podeu trobar-ne més unitats a:

A la web de l'aulanet trobareu també unitats didàctiques de pneumàtica i autòmats programables per al 
batxillerat tecnològic.

Podeu trobar més materials curriculars a:

http://www.xtec.net/aulanet/seglexx/cat/C1U9/index.htm

http://www.xtec.net/aulanet/seglexx/

http://www.xtec.net/cgi/materials_curriculars?AREA=tecnologia

http://www.xtec.net/aulanet/
http://www.xtec.net/aulanet/ciclesf1/interfaz/pneumatica.htm
http://www.xtec.net/aulanet/ciclesf1/interfaz/automatas.htm
http://www.xtec.es/aulanet/seglexx/cat/C1U9/index.htm
http://www.xtec.net/aulanet/seglexx/cat/C1U9/index.htm
http://www.xtec.es/aulanet/seglexx/
http://www.xtec.net/aulanet/seglexx/
http://www.xtec.net/cgi/materials_curriculars?AREA=tecnologia
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 Quaderns Virtuals  

   

A la secció de tecnologia d'ESO del portal edu365.com, trobareu coleccions d'exercicis i problemes per 
temes.

En trobareu més a:

http://www.edu365.com/eso/muds/tecnologia/problemes/maquines_simples/msimples.htm

http://www.edu365.com/eso/muds/tecnologia/problemes/index.htm

http://www.edu365.com/eso/muds/tecnologia/problemes/index.htm
http://www.edu365.com/eso/muds/tecnologia/problemes/maquines_simples/msimples.htm
http://www.edu365.com/eso/muds/tecnologia/problemes/maquines_simples/msimples.htm
http://www.edu365.com/eso/muds/tecnologia/problemes/index.htm
http://www.edu365.com/eso/muds/tecnologia/problemes/index.htm
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 webclip  

   

 Recursos educatius i de lleure.  

   

Un Quadern està format per un o més fulls, i cada full pot contenir una o més preguntes. A més, 
cada pregunta pot incloure punts de diàleg que permeten la interacció alumnat-professorat.

Ofereix dos serveis: 

Podeu trobar tots els Quaderns a la secció Biblioteca: 

Per a secundària:

Quaderns Virtuals és un entorn d'aprenentatge digital que permet crear i dur a terme activitats 
didàctiques multimèdia per avaluar el progrés i el rendiment dels estudiants. 

Editor: Eina web per a la creació i l'edició de Quaderns de forma senzilla.

Visualitzador: Aplicació accessible des d'educampus que permet l'assignació, la visualització, 
l'elaboració i la correcció dels Quaderns.

http://clic.xtec.net/qv_biblio/act_list.jsp?lang=ca

http://www.tvcatalunya.com/webclip/fitxes/f_184886207_69506477.htm

http://clic.xtec.net/qv_web/ca/index.htm
http://clic.xtec.net/qv_biblio/act_list.jsp?lang=ca
http://clic.xtec.net/qv_biblio/act_list.jsp?lang=ca
http://www.tvcatalunya.com/webclip/fitxes/f_184886207_69506477.htm
http://www.tvcatalunya.com/webclip/fitxes/f_184886207_69506477.htm
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Per a batxillerat:

Podeu veure'ls tots al portal webclip:

http://www.tvcatalunya.com/webclip/fitxes/f_103804061_69506477.htm

http://www.tvcatalunya.com/webclip/fitxes/f_132312323_69507542.htm

http://www.tvcatalunya.com/webclip/fitxes/f_103804061_69506477.htm
http://www.tvcatalunya.com/webclip/fitxes/f_103804061_69506477.htm
http://www.tvcatalunya.com/webclip/fitxes/f_132312323_69507542.htm
http://www.tvcatalunya.com/webclip/fitxes/f_132312323_69507542.htm
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 Laboratori interdisciplinari per a batxillerat  

   

  

El Laboratori Virtual per Explorar la Complexitat Social i Ambiental (COMSOC) és una proposta de 
Mcrit SL per al desenvolupament de continguts educatius multimèdia basats en Internet per a la 
Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC), el portal educatiu edu365.com, la Xarxa Òmnia, 
la Xarxa de Telecentres de Catalunya i altres entorns d'educació i formació dependents de la 
Generalitat de Catalunya.

Podeu trobar laboratoris específics per a cada matèria: 

http://www.tvcatalunya.com/webclip/

http://www.edu365.com/aulanet/comsoc/

http://www.tvcatalunya.com/webclip/
http://www.tvcatalunya.com/webclip/
http://www.edu365.com/aulanet/comsoc/
http://www.edu365.com/aulanet/comsoc/
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 Webs específiques  

   

N'hi ha, també, de mecànica, electrotècnia i electrònica.

http://www.edu365.com/aulanet/comsoc/exemples_tecnologics.htm

Cal anar sovint a la XTEC-Escola oberta, on podeu veure tot el material de l'àrea i les novetats que 
s'hi incorporen: 

http://www.edu365.com/aulanet/comsoc/exemples_tecnologics.htm
http://www.edu365.com/aulanet/comsoc/exemples_tecnologics.htm
http://www.xtec.net/recursos/tecnologia/index.htm
http://www.xtec.net/recursos/tecnologia/index.htm
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I també a l'edu365, on el material, dirigit a l'alumnat, està classificat per etapes educatives i àrees 
curriculars:

http://www.xtec.net/recursos/tecnologia/index.htm

http://www.xtec.net/recursos/tec_inf/index.htm

http://www.edu365.com/ 

http://www.xtec.net/recursos/tecnologia/index.htm
http://www.xtec.es/recursos/tec_inf/index.htm
http://www.xtec.net/recursos/tec_inf/index.htm
http://www.edu365.com/
http://www.xtec.net/formaciotic/presentacions/tecnologia/aplicon.htm#top
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 Consulta i recerca d'informació  

   

 Enciclopèdies  

   

 A l'escriptori de l'edu365.com podeu trobar accés a l'Enciclopèdia Catalana, a Enciclonet i 
l'Enciclopaedia Britannica (cal ser usuari/ària de la XTEC). 

 

   

 

Per exemple, si entreu a Enciclonet des de l'escriptori i seleccioneu la secció de ciència i tecnologia, 
obtindreu:

http://www.edu365.com/escriptori/index.htm

http://www.edu365.com/escriptori/index.htm
http://www.enciclonet.com/portada
http://www.edu365.com/escriptori/index.htm
http://www.edu365.com/escriptori/index.htm
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 Diccionaris específics  

   

Viquipèdia

http://edu365.enciclonet.com/channel?grp=cyt

La Viquipèdia és una enciclopèdia de contingut obert en moltes llengües. La versió en català va 
començar el març de 2001 i, actualment, s'està treballant en milers d'articles.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Portada

http://edu365.enciclonet.com/channel?grp=cyt
http://edu365.enciclonet.com/channel?grp=cyt
http://ca.wikipedia.org/wiki/Enciclop%C3%A8dia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Copyrights
http://ca.wikipedia.org/wiki/Portada
http://ca.wikipedia.org/wiki/Portada
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Centre de terminologia

Diccionari de Tecnologies de les Informació

Glossari de tecnologia

http://www.termcat.net/

http://www.xtec.net/~jrosell3/ticcionari/

http://www.termcat.net/
http://www.termcat.net/
http://www.xtec.net/~jrosell3/ticcionari/
http://www.xtec.net/~jrosell3/ticcionari/
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 Material gràfic  

   

 

 

http://www.glossarist.com/glossaries/technology/

Col·leccions d'imatges classificades per temes

http://recursos.cnice.mec.es/bancoimagenes/

http://www.glossarist.com/glossaries/technology/
http://www.glossarist.com/glossaries/technology/
http://recursos.cnice.mec.es/bancoimagenes/
http://recursos.cnice.mec.es/bancoimagenes/
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 Premsa  

   

A la XTEC i a l'edu365 es disposa d'accés a:

Notícies del dia 

La Vanguardia dels estudiants

http://www.edu365.com/pls/efe/p_noticies

http://www.flickr.com/photos/auladetecnologia/sets/

http://www.edu365.com/pls/efe/p_noticies
http://www.edu365.com/pls/efe/p_noticies
http://www.flickr.com/photos/auladetecnologia/sets/
http://www.flickr.com/photos/auladetecnologia/sets/
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Diari de l'Escola de Vilaweb

Si entreu a l'hemeroteca, trobareu totes les propostes de treball ordenades per temes. A la secció 
Ciència i tecnologia hi ha recursos i activitats molt interessants, per exemple:

http://lavanguardia.edu365.com/

http://www.edu365.com/diariescola/ 

http://www.vilaweb.com/www/diariescola/hemeroteca?seccio=587085
http://lavanguardia.edu365.com/
http://lavanguardia.edu365.com/
http://www.edu365.com/diariescola/
http://www.edu365.com/diariescola/
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Diari Avui

També podeu visitar altres publicacions en línia força interessants:

  

http://www.vilaweb.com/www/diariescola/noticia?id=1623755

http://www.avui.es/avui/diari/docs/index4.htm 

●     Enclau UPC (http://www.upc.edu/enclauupc/)
●     El Periódico de l'Estudiant (http://www.elperiodico.com/estudiant/)

http://www.vilaweb.com/www/diariescola/noticia?id=1623755
http://www.vilaweb.com/www/diariescola/noticia?id=1623755
http://www.avui.es/avui/diari/docs/index4.htm
http://www.avui.es/avui/diari/docs/index4.htm
http://www.upc.edu/enclauupc/
http://www.elperiodico.com/estudiant/
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 Audiovisuals  

   

La Videoteca Digital és una selecció de la col·lecció de vídeos didàctics del Departament d'Educació. 
Hi ha, també, altres materials audiovisuals d'interès educatiu que han estat digitalitzats per poder 
ser distribuïts via Internet. 

http://www.xtec.net/videoteca/ 

Si feu una cerca amb la paraula "tecnologia", a l'opció Tema trobareu molts vídeos en format 
digital:

 

http://www.xtec.net/videoteca/
http://www.xtec.net/videoteca/
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 Podeu trobar més vídeos digitals a la web de 3 a la Carta, de Televisió de Catalunya:

També n'hi ha una bona selecció a la Videoteca digital de la UPC:

 

CANAL edu365

http://www.tvcatalunya.com/ptvcatalunya/tvcServei.jsp?seccio=tvcat&servei=multimedies

http://bibliotecnica.upc.edu/video/inici.asp

http://www.tvcatalunya.com/ptvcatalunya/tvcServei.jsp?seccio=tvcat&servei=multimedies
http://bibliotecnica.upc.edu/video/inici.asp
http://www.tvcatalunya.com/ptvcatalunya/tvcServei.jsp?seccio=tvcat&servei=multimedies
http://bibliotecnica.upc.edu/video/inici.asp
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 Cercadors  

   

eduràdio

http://www.edu365.com/canaledu365/index.htm

Podeu trobar més vídeos digitals a la web de 3 a la Carta, de Televisió de Catalunya:

http://www.edu365.com/eduradio/index3.html 

●     http://www.tvcatalunya.com/ptvcatalunya/tvcServei.jsp?seccio=tvcat&servei=multimedies

http://www.edu365.com/canaledu365/index.htm
http://www.edu365.com/canaledu365/index.htm
http://www.edu365.com/eduradio/index3.html
http://www.tvcatalunya.com/ptvcatalunya/tvcServei.jsp?seccio=tvcat&servei=multimedies
http://www.edu365.com/eduradio/index3.html
http://www.tvcatalunya.com/ptvcatalunya/tvcServei.jsp?seccio=tvcat&servei=multimedies
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Cercadors generals

Cercadors específics

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

http://ct.yahoo.com/

http://www.google.com/intl/ca/
http://www.google.com/intl/ca/
http://ct.yahoo.com/
http://ct.yahoo.com/
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Web de consulta per a batxillerat 

A l'apartat de recursos en xarxa de la secció de batxillerat de l'edu365.com, podeu trobar una 
relació de pàgines de consulta. 

http://www.buscopio.net/esp/

Si entreu a les seccions de tecnologia industrial, electrotècnica i mecànica, trobareu una bona selecció de 
recursos.

http://www.edu365.com/batxillerat/recursos_xarxa/index.htm

http://www.buscopio.net/esp/
http://www.buscopio.net/esp/
http://www.edu365.com/batxillerat/recursos_xarxa/tecind.htm
http://www.edu365.com/batxillerat/recursos_xarxa/electrotecnia.htm
http://www.edu365.com/batxillerat/recursos_xarxa/mecanica.htm
http://www.edu365.com/batxillerat/recursos_xarxa/index.htm
http://www.edu365.com/batxillerat/recursos_xarxa/index.htm
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http://www.edu365.com/batxillerat/recursos_xarxa/tecind.htm

http://www.xtec.net/formaciotic/presentacions/tecnologia/consulcon.htm#top
http://www.edu365.com/batxillerat/recursos_xarxa/tecind.htm
http://www.edu365.com/batxillerat/recursos_xarxa/tecind.htm
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 Projectes i activitats cooperatives  

   

  

   

 

 

Punt de trobada

En aquesta secció de la XTEC, es dóna a conèixer activitats de participació per al professorat i 
l'alumnat, experiències i projectes de cooperació. També incorpora experiències innovadores i 
materials específics procedents d'actuacions i projectes centrats en la difusió i la promoció de les 
tecnologies de la informació a l'educació.

En aquesta secció de la XTEC, trobareu el projecte Escoles en Xarxa: un sistema de publicació en línia 
de blocs de centres educatius:

http://www.xtec.es/trobada/index.htm

http://www.xtec.net/formaciotic/presentacions/tecnologia/prosup.htm#
http://escolesenxarxa.vilaweb.com/
http://www.xtec.es/trobada/index.htm
http://www.xtec.es/trobada/index.htm
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 WebQuests  

   

Les WebQuests són activitats orientades cap a la investigació en les quals una part o tota la 
informació amb què l'alumnat interactua prové de recursos d'Internet.

De secundària:

http://escolesenxarxa.vilaweb.com/

http://escolesenxarxa.vilaweb.com/
http://escolesenxarxa.vilaweb.com/
http://www.xtec.es/recursos/webquests/htm/ambiental.htm
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De batxillerat:

Podeu consultar-les totes a:

http://www.xtec.net/recursos/webquests/htm/ambiental.htm

http://www.xtec.net/recursos/webquests/htm/invent.htm

http://www.xtec.net/recursos/webquests/htm/ambiental.htm
http://www.xtec.es/recursos/webquests/htm/invent.htm
http://www.xtec.es/recursos/webquests/htm/invent.htm
http://www.xtec.net/recursos/webquests/
http://www.xtec.net/recursos/webquests/
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Projectes col·laboratius

http://www.xtec.net/recursos/webquests/

http://www.lacenet.org/antartida/

http://www.xtec.net/lavolta/

http://www.xtec.net/recursos/webquests/
http://www.lacenet.org/antartida/
http://www.lacenet.org/antartida/
http://www.xtec.net/lavolta/
http://www.xtec.es/lavolta/
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http://www.eun.org/ww/en/pub/gsn_minisite/guidelines.htm

http://www.etwinning.net/ww/es/pub/etwinning/index.htm

http://www.eun.org/ww/en/pub/gsn_minisite/guidelines.htm
http://www.eun.org/ww/en/pub/gsn_minisite/guidelines.htm
http://www.etwinning.net/ww/es/pub/etwinning/index.htm
http://www.etwinning.net/ww/es/pub/etwinning/index.htm
http://www.xtec.net/formaciotic/presentacions/tecnologia/procon.htm#top
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 Tractament de la informació  

   

 Aplicacions ofimàtiques  

   

 

 

Tractament de textos i presentacions

http://jasper.xtec.es:7451/cdweb/dades/actu/actual_matform/materials/td75/index.htm

Qualsevol paquet ofimàtic també permet treballar la presentació de dades i informació de l'àmbit 
de la tecnologia. El PowerPoint de l'Office és un dels programes més coneguts, també hi ha 
l'homòleg en programari lliure: l'Impress de l'OpenOffice.org.

Full de càlcul

Material d'autoformació en suport telemàtic que pretén familiaritzar el professorat amb el full de 
càlcul de l'OpenOffice (OpenOffice.org Calc) com una eina de gestió i com a instrument de gestió 
numèrica.

http://jasper.xtec.es:7451/cdweb/dades/actu/actual_matform/materials/td75/index.htm
http://jasper.xtec.es:7451/cdweb/dades/actu/actual_matform/materials/td75/index.htm
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 Traductors  

   

Cal recordar que els editors de pàgines web també es converteixen en eines de presentació en 
xarxa.

Creació d'activitats d'aula

http://jasper.xtec.es:7451/cdweb/dades/actu/actual_matform/materials/td102/index.htm

http://jasper.xtec.es:7451/cdweb/dades/actu/actual_matform/materials/td109/index.htm 

http://jasper.xtec.es:7451/cdweb/dades/actu/actual_matform/materials/td102/index.htm
http://jasper.xtec.es:7451/cdweb/dades/actu/actual_matform/materials/td102/index.htm
http://jasper.xtec.es:7451/cdweb/dades/actu/actual_matform/materials/td109/index.htm
http://jasper.xtec.es:7451/cdweb/dades/actu/actual_matform/materials/td109/index.htm
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http://traductor.edu365.com:8089/

http://world.altavista.com/ 

http://traductor.edu365.com:8089/
http://traductor.edu365.com:8089/
http://world.altavista.com/
http://world.altavista.com/
http://www.xtec.net/formaciotic/presentacions/tecnologia/tractacon.htm#top
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 Per aprofundir  

   

 Aula de recursos de Tecnologia  

   

  

   

 Fòrum de la XTEC  

   

Es tracta d'una aula que té com a objectiu donar suport didàctic i tècnic al professorat de 
tecnologia d'educació secundària obligatòria i de batxillerat.

http://www.xtec.net/aulatec/

http://www.xtec.net/aulatec/
http://www.xtec.net/aulatec/
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 Cursos de formació telemàtica  

   

 

La finalitat del Fòrum de la XTEC és crear un espai de diàleg entre la comunitat educativa sobre temes 
que poden resultar d'interès i que estiguin vinculats a finalitats estrictament pedagògiques i de 
difusió d'experiències sorgides al voltant del procés d'implementació de les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació (TIC) a la pràctica docent quotidiana.

http://phobos.xtec.net/forum/viewforum.php?f=22

També podeu trobar més informació i recursos a la web de l'Associació del Professorat de 
Tecnologia de Catalunya:

http://www.aptc.net/

Podeu trobar material d'autoformació d'un curs telemàtic que proporciona l'experimentació i els 
coneixements bàsics del programa AutoCAD, així com les seves aplicacions en les àrees de 
tecnologia i dibuix. 

http://phobos.xtec.net/forum/index.php
http://phobos.xtec.net/forum/viewforum.php?f=22
http://phobos.xtec.net/forum/viewforum.php?f=22
http://www.aptc.net/
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També hi ha el material en suport telemàtic que pretén el coneixement del programa AutoSketch i 
les seves aplicacions didàctiques en les àrees de disseny i dibuix tècnic. 

Recordeu que podeu trobar tots els materials de les activitats de formació al CDWeb.

http://jasper.xtec.es:7451/cdweb/dades/actu/actual_matform/materials/td122/index.htm

http://jasper.xtec.es:7451/cdweb/dades/actu/actual_matform/materials/td77/index.htm

http://jasper.xtec.net:7451/cdweb/CDpaquet.GeneralServlet
http://www.xtec.net/formaciotic/presentacions/tecnologia/pacon.htm#top
http://jasper.xtec.es:7451/cdweb/dades/actu/actual_matform/materials/td122/index.htm
http://jasper.xtec.es:7451/cdweb/dades/actu/actual_matform/materials/td122/index.htm
http://jasper.xtec.es:7451/cdweb/dades/actu/actual_matform/materials/td77/index.htm
http://jasper.xtec.es:7451/cdweb/dades/actu/actual_matform/materials/td77/index.htm
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