
ARTEFACTES 
DIGITALS

MÒDUL 3



COM S’APRÉN?



LA TEUA INFANTESA, VA 
TRANSCÓRRER ABANS O 
DESPRÉS DE 1990?





COM APRENÍEM 

ABANS?

● TRES ESPAIS
○ La casa
○ El carrer
○ L’escola

● AGRUPAMENTS (AMB L’EXEMPLE I LA PARAULA)
○ Associacions
○ Scouts
○ Esquips esportius
○ Etc.

APRENÍEM AMB PERSONES I DOCUMENTS IMPRESOS

= APRENÍEM A TRAVÉS DE L’ORALITAT I LA LECTURA



COM ÉS 
L’APRENENTATGE  

ARA?

● CONNECTAT
● UBICU
● PERMANENT
● INVISIBLE

CANVI DEL SENTIT DE LA PARAULA ‘APRENDE’

= Modificació de les fonts i la disponibilitat de la 
informació, les persones amb les quals i de les 
quals aprenem, els canals d’aprenentatge i els 
temes possibles.



“L’ENSENYAMENT HA ARRIBAT TARD A ON L’APRENENTATGE HAVIA ARRIBAT JA”

S’HA CANVIAT LA FORMA 
D’APRENDRE…

PERÒ, HEM MODIFICAT 
NOSALTRES LA FORMA 
D’ENSENYAR?



EL CONCEPTE





LLISTAT 
D’ARTEFACTES 

DIGITALS



LLIBRES DIGITALS PRESENTACIONS MAPES MENTALS WIKIS REALITAT 
AUGMENTADA

MÚSICA DIGITAL ANIMACIONS
CREACIÓ I EDICIÓ 

DE VÍDEO. FLIPPED 
CLASSROOM

TUTORIALS I 
SCREENCASTS ROBOTS

PODCASTS MURALS DIGITALS LÍNIES DEL TEMPS INFOGRAFIES GEOLOCALITZACIÓ

FOTOGRAFIA 
DIGITAL, 

TRACTAMENT DE 
LA IMATGE I 

REPOSITORIS 
DIGITALS 

D’IMATGES

ESTADÍSTIQUES I 
INFORMES DISSENY D’APPS CÒMICS BLOGS

#
#


ANIMACIONS
STOP MOTION: 

● Tècnica més popular per a 
realitzar curts d’animació.

● Consisteix a fer moltes 
fotografies d’objectes o 
imatges en distintes posicions, 
que quan es reprodueixen a 
alta velocitat creen il·lusió de 
moviments.

http://www.youtube.com/watch?v=1mwhwl8FgFw


● Bloc d’aula
● Bloc de professor
● Bloc de centre
● Bloc d’alumnes
● Bloc de projectes



CÒMICS (DIGITALS O 
CONVENCIONALS)

ACTIVITATS

● Biografies de celebritats o autors, 
● diàlegs entre personatges, 
● narracions històriques, 
● educació en valors,
● activitats d'ampliació.

https://creartic.wordpress.com/2014/06/25/comic-digital/


DISSENY D’UNA APP PER A…

● Treballar conceptes de qualsevol matèria 
preparant aplicacions tipus “joc de 
preguntes i respostes”.

● Poden programar la recollida i el procés de 
dades de geolocalització per a les classes de 
ciències socials.

● Treballar oralment un idioma mitjançant la 
programació d'aplicacions que mostren la 
pronunciació correcta d'una paraula.

● Etc.



ESTADÍSTIQUES I 
INFORMES ACTIVITATS

● Els gràfics s’afegeixen a qualsevol 
article o informe per millorar la 
comprensió del text i enriquir-la.

● Intercalant en els textos gràfiques, 
taules i imatges arribem a muntar els 
informes, que no són sinó textos 
enriquits que donen compte de l'estat 
o dels resultats d'un estudi o una 
investigació sobre un assumpte 
concret.



FOTOGRAFIA 
DIGITAL, 
TRACTAMENT DE LA 
IMATGE I 
REPOSITORIS 
DIGITALS 
D’IMATGES

En l'àmbit educatiu, pot ajudar-nos tenir en 
compte aquests quatre passos a l'hora de 
planificar activitats on utilitzem imatges 
digitals:

● Adquirir. Fer o descarregar les 
imatges.

● Analitzar. Seleccionar imatges segons 
l'activitat que s'haja de realitzar.

● Crear. Fer una presentació, collage, etc.
● Comunicar. Transmetre un missatge o 

idea amb el material preparat.



GEOLOCALITZACIÓ

ACTIVITATS

● GEOLOCALITZACIÓ DE RECURSOS
● GEOETIQUETATGE
● GEOCACHING

 



INFOGRAFIES
Usos

Des de la perspectiva del 
professorat

Des de la perspectiva de 
l’alumnat

Pot treballar els continguts per a la 
producció d’una infografia

Les infografies són un bon 
recurs per fer Flipped 

classroom (classe 
invertida).

Per a transmetre 
informació de manera 

clara i sintètica



LLIBRES
DIGITALS



LÍNIES DEL TEMPS



MAPES
MENTALS



MURALS DIGITALS



MÚSICA DIGITAL

ACTIVITATS

Composició de ritmes amb 
estructura música lliure o 
proposada pel professor.

Composició de bandes sonores 
per a moments concrets, dates 
assenyalades, etc (amb fragments 
de música existent o 
component-la).

Composició de fons musicals per a 
vídeos o d’altres treballs de classe.

Musicalització d’imatges, còmics, 
històries, escenes de pel·lícula, etc. 

https://torange.biz/es/fx/music-book-overlay-digital-matrix-style-171953


PODCASTS

ACTIVITATS:

● Crear un programa de 
ràdio escolar.

● En la biblioteca escolar 
es poden proposar 
activitats com les 
següents:
○ Recomanacions 

lectores
○ Audiorelats
○ Poesia

● Cites (“La cita del día”).

https://pixabay.com/es/podcast-popular-muestra-anuncio-2665194/


PRESENTACIONS ACTIVITATS

● Poden ser un bon suport per a una activitat de 
narrativa digital o digital storytelling. 

● Una activitat clàssica que pot comportar la 
creació d'una presentació és l'exposició dels 
resultats d'un projecte determinat. 

● El potencial de les presentacions no acaba 
amb el discurs oral. Podem fer servir 
presentacions per a la creació de murals 
digitals en els quals podem recollir i organitzar 
idees sobre un treball prèviament realitzat pels 
nostres estudiants, projectes de recerca, etc. 

https://www.maxpixel.net/Presentation-Microsoft-Power-Point-Animation-Slide-1794128
https://www.maxpixel.net/Presentation-Microsoft-Power-Point-Animation-Slide-1794128


REALITAT AUGMENTADA

ACTIVITATS:

1. Treball per capes i la idea d’aura. 
HP Reveal.

2. Programari per a produir-la 
(dispositius mòbils, per exemple)

https://pxhere.com/es/photo/1376609
https://www.hpreveal.com/


ROBOTS

ALGUNES ACTIVITATS

● Robots pintors
● Muntatges 

mecatrònics
● Escales musicals
● Frankistoy
● Roba intel·ligent

https://pixabay.com/es/lindo-dibujos-animados-robot-807306/


TUTORIAL I SCREENCAST

Activitats:

● Tutorials
● Videopresentacions
● Videowebtours
● Píndoles informatives 

o educatives
● Videolliçons

https://www.flickr.com/photos/wfryer/7840512286


CREACIÓ I EDICIÓ 
DE VÍDEOS. LA 

CLASSE 
INVERTIDA
(FLIPPED 

CLASSROOM)

Activitats de creació de vídeo:

● Canal de TV 
● Celebracions, setmanes culturals, jornades, viatges, 

etc.
● Videopresentacions.
● Anuncis publicitaris, teatres, contar històries…
● Entrevistes a personatges.
● Debats a l’aula.
● Comunicació en L2
● Qüestionaris a partir de vídeos
● Lipdub, flashmob, cupsong
● Stop motion
● Storytelling
● Subtitulat de vídeos.
● Explicacions per a la flipped classroom.

https://pixabay.com/es/video-jugar-multimedia-youtube-481821/


WIKIS
Es poden usar com a:

● repositori de material
● fòrum o mitjà de comunicació.
● element que recull investigacions i 

productes finals.
● recull de temari
● en les biblioteques escolars
● contenidors de creacions escrites
● portfolis educatius
● etc.

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:WIKI.gif
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:WIKI.gif

