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1. INTRODUCCIÓ

En l'actualitat  vivim en  una  societat  marcada  pels  continus  i  constants  canvis  a  nivell
social,  econòmic, polític i tecnològic. Esta societat està caracteritzada, per tant, per l'ús de les
Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i per la seua incorporació en tots els sectors de
la societat actual. Han canviat les formes de relacionar-nos i d'enfrontar-nos al món, com ho han
fet les formes d'atendre i les maneres d'aprendre.

El ràpid avanç en matèria tecnològica ha fet que les TIC invadisquen tots i cada un dels
àmbits de la nostra societat, inclusivament l'educació. La realitat és un evident desfasament entre
la  utilització  de  les  TIC  en edats  adolescents  (els  nostres  alumnes)  i  adults  (els  docents  i  les
famílies), especialment aquells que no han estudiat fent ús de les TIC.

Davant esta situació d'introducció de mitjans en l'aula i ensenyança a través de les TIC i les
diferències  tan  significatives  que  trobem  amb  l'ensenyança  tradicional,  és  necessària  una
actualització i formació del professorat que siga capaç d'adaptar-se als canvis que sorgixen d'esta
nova realitat.

Es  fa  necessària  una  formació  del  professorat  en  tots  els  nivells  formatius  i  una
transformació cap a processos educatius que incorporen les TIC com a ferramentes didàctiques
però, sobretot, que interpreten el rol docent d'una manera més coincident al que la societat actual
exigix.

Així, parlar de la formació de professorat és un tema rellevant i actual a causa de la relació
directa  de  la  qualitat  del  professorat  i  la  de  l'ensenyança,  ja  que  és  qui  guia  el  procés
d'ensenyança-aprenentatge.

Si  el  context  canvia,  i  les  formes  d'aprendre  canvien,  resulta  lògic  pensar  que
l'educació també ha de canviar.

4



DINAMITZACIÓ DE LES TIC COORDINADORS TIC DE LA RIBERA

5



DINAMITZACIÓ DE LES TIC COORDINADORS TIC DE LA RIBERA

2. ESTAT ACTUAL DE LES TIC

Les  TIC  poden  ser  de  gran  suport  tant  per  als  docents  com  per  als  nostres  alumnes.
Emprarem les TIC com una ferramenta en la  que recolzar-se,  ens  permetrà donar als  nostres
alumnes  més  elements  (visuals  i  auditius)  per  tal  d’enriquir  el  procediment  d’ensenyament  -
aprenentatge. Açò cobra més importància si veiem les TIC com una ferramenta per tal de barrejar
diferents estils d’aprenentatge, beneficiant els alumnes que ja no tindran com a únic element per
al seu procés d’aprenentatge el discurs del professor que podrà enriquir-se amb imatges, àudio,
vídeo i  demés  elements  multimèdia.  Per  tal  d’incentivar  l’ús  de  les  TIC  a  secundaria,  caldria
reflectir  que hem d’incidir en la  resta  de companys en que l’ús  de les  noves tecnologies,  ens
ajudarà a fer més amenes les classes i ens facilitarà l’accés a recursos desenvolupats per altres
companys reutilitzant la feina ja feta i permetent compartir coneixements. Per tal de manejar les
TIC a l’aula.  Per a que açò siga possible,  hauríem de formar els  nostres companys i  nosaltres
mateixos per a l’ús de les TIC de forma que ens conferisca autonomia i practicitat per a aprofitar el
més possible aquestes ferramentes.  Basant-nos en la  gama de beneficis  que ofereix a la  tasca
docent, ja que aquestes ferramentes permeten una interactivitat major, una millor i més ràpida
retroalimentació,  autogestió  de  l’aprenentatge,  etc.  Tan  sols  és  precís  saber  aprofitar-se’n  i
enfocar-les a aconseguir l’objectiu de la matèria o classe que impartim.

Hem de ser conscients que aquestos recursos TIC fan més atractiva la matèria ja que, encara
que sols siga amb una pissarra digital, l’alumne es pot sentir més motivat en eixir davant de la
resta a corregir, resoldre o exposar un problema proposat a classe.

Per als alumnes, la utilització d’aquestos recursos, trenca amb la dinàmica del llibre de text,
i s’ho poden arribar a agafar fins i tot com un joc. Amb les eines TIC, podem elaborar recursos com
si foren jocs i aquests jocs, els podem emprar amb l’objectiu de treballar continguts gramaticals,
procediments  matemàtics,  etc.  considerats  com  monòtons  o  difícils.  Les  eines  TIC  ajuden  els
nostres alumnes a que perden la por de parlar, ja que al jugar o interactuar amb els elements TIC
s’obliden que estan essent observats i deixen de costat les seues dificultats i vergonyes. Aquests
moments són molt útils per a que el professor detecte les errades i els dubtes així com per a fer un
diagnòstic més precís i detallat de les deficiències del grup. Mitjançant les TIC, podem aprofitar
per a debatre sobre els problemes detectats.

L'ús  de  la  tecnologia  deu  provocar  en  els  estudiants  el  desig  d'aprendre  i  adquirir
coneixements en forma natural, de forma conscient.

En els docents ha de provocar el desig d'emprar-les, realitzant una planificació adequada i
el disseny d'estratègies d'ensenyament de les diferents assignatures que incloguen la tecnologia
adequada, creant models acadèmics basats en la tecnologia i recolzats per conceptes pedagògics
que sostinguen la seua utilització.
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3. CARACTERÍSTIQUES DEL COORDINADOR TIC DEL CENTRE

Tal i com es cita a la junta d’Andalusia: “El Coordinador debe ser un dinamizador pedagógico y no
es necesario ser un referente técnico”.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-
tic/41002116/helvia/sitio/upload/presentacion_coordinacion_1.pdf 

3.1. Formador.

Hauria  de  ser  un formador,  es  a  dir,  una  persona  capaç  i  amb voluntat  de  formar els
companys.  Vetllar  per  això  no  implica  únicament  l'adquisició  de  competències  instrumentals
bàsiques per a l'ús d'equips i programes, o l'accés a recursos educatius disponibles en Internet;
sinó sobretot és necessari donar a conèixer les possibilitats que ofereixen aquests mitjans.

Hauria d’elaborar un itinerari formatiu per al centre que donara resposta a les necessitats
del professorat atenent a les distintes modalitats formatives com poden ser cursos, seminaris,
grups de treball, etc. i sempre tenint en compte la realitat del centre on es va a impartir.

Hauria de treballar molt prop del coordinador de formació proposant un pla de formació
per al professorat que busque desenvolupar les competències necessàries per facilitar l’ús de les
TIC en l’ensenyament.

Hauria de tindre un caràcter conciliador i treballar per fomentar el treball col·laboratiu
entre tot el professorat.

3.2. Assessor.

Haurem de convertir-nos en assessors i facilitadors:

● Localitzar recursos i estratègies per desenvolupar les activitats d'aprenentatge.

● Proporcionar guies o tutorials amb instruccions per realitzar tasques comunes en
algunes aplicacions.

● Elaborar propostes per a l'organització i gestió dels mitjans i recursos tecnològics
del centre, així com vetllar pel seu compliment.

● Organitzar  una  mediateca  que  incorpori  recursos  en  suport  digital,  fàcilment
localitzables i accessibles, a través de la xarxa del centre. En alguns casos aquests recursos podrien
ser produccions dels propis alumnes o del professorat.
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● Supervisar la instal·lació, configuració i desinstal·lació del programari.

● Facilitar l'accés a les TIC, tant de l’alumnat com del  professorat, de manera que
s'incremente l'ús de les mateixes. 

3.3. Gestor de recursos.

Haurem de ser gestors de recursos. Una funció de vital importància per a la integració de
les  tecnologies  a  l'ensenyament  consisteix  a  ajudar  al  professorat  a  desenvolupar  habilitats
tecnològiques bàsiques. En aquest sentit, el coordinador TIC buscarà:

● Col·laborar amb el professorat en el disseny i/o adaptació de lliçons, activitats o
unitats que estiguin integrades al currículum i que hagin estat enriquides mitjançant l'ús de la
tecnologia.

● Fomentar en el professorat actituds positives cap al canvi.

● Promoure eines que facilitin compartir coneixements, intercanviar experiències i
buscant una innovació sistemàtica.

● Compartir exemples de projectes i idees que els professors puguin utilitzar en el seu
saló de classes.

● Identificar al  costat del professorat les àrees del currículum en les quals puguin
començar a integrar la tecnologia.

● Analitzar al costat del professor què va ser el que va funcionar, la qual cosa no va
funcionar i quines modificacions caldria realitzar per millorar la lliçó.

● Acostar  i  facilitar  al  professorat  material  curricular  en  suports  multimèdia  i
estratègies que permetin la seva incorporació a la planificació didàctica.

http://portafoliosorganizacionygestion.blogspot.com.es/2013/01/el-coordinador-tic-funciones-y.html 

8

http://portafoliosorganizacionygestion.blogspot.com.es/2013/01/el-coordinador-tic-funciones-y.html


DINAMITZACIÓ DE LES TIC COORDINADORS TIC DE LA RIBERA

4. NECESSITAT DE L'ÚS DE LES / IMPORTÀNCIA DE LES TIC

Amb les TIC, els professors podem:

● Superar les barreres d’espai / temps, millorant la comunicació síncrona o asíncrona
amb els alumnes.

● Major comunicació / interacció, entre professors i alumnes.

● Accedir  igualitàriament  tant  a  la  informació  com  al  coneixement  amb  l’ús
d’Internet.

● Penjar material des de qualsevol lloc amb un ordinador a l’abast,  no necessitem
estar físicament a l’aula.

● Corregir treballs i exercicis / exàmens sense necessitat de tenir-los físicament en
paper.

● Inserir esdeveniments com exàmens o dates d’entrega i que tots siguen conscients
d’aquestes.

● Reutilitzar recursos elaborats per altre companys.

● Recolzar  la  classe magistral  amb exemples  pràctics,  amb pissarres  digitals,  jocs,
aplicacions i fer-ho més visual.

Per altra banda, els alumnes podran:

● Participar activament en la construcció del coneixement, propiciant l’aprenentatge
col·laboratiu.

● Accedir  igualitàriament  tant  a  la  informació  com  al  coneixement  amb  l’ús
d’Internet.

● Entregar treballs, exercicis des de qualsevol lloc amb un ordinador.

● Rebre retroalimentació de notes i correccions efectuades pel professor.

● Rebre comunicacions sobre exàmens o proves previstes al calendari del grup.

● Investigar,  practicar mitjançant  el  joc,  posar en pràctica  el  aprés  a  classe sense
necessitat d’esperar a veure l’aplicació en el món real.

● Reforçar àrees que tenien més fluixes.

9



DINAMITZACIÓ DE LES TIC COORDINADORS TIC DE LA RIBERA

5. COMPETÈNCIA DIGITAL DEL PROFESSORAT

5.1. Detecció de les necessitats formatives.

Observant la realitat educativa en què ens trobem i fets com la incorporació de noves lleis
al sistema educatiu, els canvis que recentment hi ha hagut en la formació inicial dels docents de
secundària així com la introducció de les TIC en les aules, fan que siga necessari conéixer l'estat en
el  qual  ens  trobem,  i  per tant conéixer  la  capacitat  dels  docents  per  a  donar  respostes  a  les
demandes de l'actual societat de la Informació.

Per poder dur a terme un pla formatiu del professorat, primer que res, s'han de detectar
les carències i necessitats de formació general del professorat del centre educatiu.

Per  això  el  primer  pas  que  s'ha  de  donar  és  dissenyar  un  instrument  de  recollida
d'informació que ens permeta conèixer la competència digital del professorat sobre ús i formació
TIC i plantejar una proposta de millora de la competència TIC del centre: enquesta.

Evidentment, interessarà conèixer el nivell inicial dels professors nouvinguts i dissenyar un
pla d'acollida per aconseguir que el nou professorat que s'incorpora, independentment de la seua
procedència, comprenga el funcionament del nostre centre, amb una adequada incorporació al
sistema educatiu i social que minimitze les dificultats d'adaptació al propi centre i s'integre en el
projecte de formació (especialment en noves tecnologies).

Aquest podria ser un exemple de model sobre el que poder saber el punt de partida de cada
professor del centre: basat en el document de l’INTEF “Competència digital docent.

Finalment,  després  d'extraure  estadístiques  i  conclusions  específiques  dels  professors  i
professores  del  nostre  centre,  es  decidiran  les  estratègies  d'aprenentatge formatives  més
rellevants.

5.2. Pla d'Actuació.

En esta fase, es procedirà a elaborar un instrument d'investigació basat en la tècnica de
l'enquesta, un qüestionari per a analitzar la percepció que té el professorat de Secundària sobre
el  seu  nivell  de  competència  TIC  i  quines  són  les  seues  percepcions  personals  de  formació
(carències personals formatives).

A partir d'ací s'interpretaran els resultats (especialment per grups d'edat) i s'extrauran les
conclusions necessàries.

Es realitzaran qüestions tals com:
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● Ús i coneixement de les TIC: per a extraure conclusions dels usuaris amb nivell bàsic,
intermedi o avançat).

● Comunicació:  ús  del  correu  electrònic,  de  les  llistes  de  distribució,  fòrums,  xat,
xarxes socials, eines de treball col·laboratiu (especialment Google Drive), formularis, etc.

● Integració dels  recursos  tecnològics  en la  pràctica docent:  ús  del  editors  de text,
multimèdia, blogs, podcasts, periòdics digitals,...

● Necessitats formatives en programari lliure.

A secundària tenim possibilitat d’emprar les TIC a totes les assignatures, tot i que la manca
d’equips ens dificulta un poc la tasca, totes les aules haurien d’estar dotades d’un ordinador que
permeta que el professor accedisca als recursos i puga projectar o ajudar-se d’algunes eines TIC
per a impartir la classe. Les eines que podem fer servir, ens serviran per incentivar la creativitat i
motivar i impulsar la innovació metodològica en classe.

La tecnologia per sí sola, sense un model pedagògic, no genera aprenentatge significatiu, és
labor  del  coordinador  TIC  el  fer  que  aquesta  tecnologia  es  presente  davant  el  claustre  de
professors com una ajuda i una forma de fer, recolzant la seua labor. En pro de l’us de les TIC, hem
d’informar el claustre de la existència de certes ferramentes que ens ajudaran a la preparació del
material  per  a  l’aula,  i  de  ferramentes  que  faciliten  la  creació  d’activitats  atractives  per  als
alumnes  o  recolzaran  els  continguts,  a  la  pàgina  web  del  ministeri
http://www.mecd.gob.es/alv/recursos/materiales-autocontenidos.html podem  veure  els  bancs  de
recursos,  materials,  portals  d’orientació,  portals  TIC  per  a  la  educació,  ferramentes  per  al
desenvolupament de materials. Ací tenim possibilitat de buscar materials ja elaborats o fer servir
les premisses per a alumnes amb necessitats específiques, etc.

A la pàgina http://educalab.es/home, podem compartir la nostra experiència, coneixement i
recursos. Informar, difondre, produir, seleccionar i filtrar continguts i coneixement.

5.3. Estratègies d'aprenentatge.

Per  a  dur  a  terme  les  estratègies  necessàries  en  formació,  no  és  una  qüestió  única  i
exclusivament de  la  figura del  Coordinador/a TIC del  centre,  s'ha  d'implicar  tot  el  Claustre i
l'equip directiu.

Després  d'haver  extret  conclusions  de  les  enquestes  s'han  de  mantenir  reunions  amb
l'equip directiu i,  especialment amb el/la Coordinador/a de Formació del centre i de les aules
d'Informàtica.

El primer pas serà esbrinar la dotació econòmica de què disposa el centre per a formació,
informar  dels  cursos  de  formació  impartits  pel  CEFIRE  i  implicar  el  professorat  amb  majors
coneixements digitals per a elaborar, junt amb el Coordinador de formació, un pla de formació en
el centre.

D'altra banda, s'ha de facilitar a tot el professorat l'ús de totes les instal·lacions i fomentar-

11

http://educalab.es/home
http://www.mecd.gob.es/alv/recursos/materiales-autocontenidos.html


DINAMITZACIÓ DE LES TIC COORDINADORS TIC DE LA RIBERA

ne el seu ús (com ara Biblioteca o aules d'Informàtica) i disposar a cada aula d'un ordinador amb
projector i connexió a Internet. També serà necessari que tot el professorat es manege en l'ús del
correu  electrònic  i  l'emmagatzematge  al  núvol,  així  com  en  la  compartició  i  elaboració  de
documents.

Finalment, en acabar el curs actual, s'haurà de fer un resum de la implicació del professorat
en el Pla formatiu i s'extrauran les conclusions que calguen per a millorar-lo en futurs anys.

12



DINAMITZACIÓ DE LES TIC COORDINADORS TIC DE LA RIBERA

6. DINAMITZACIÓ DE LES TIC ALS CENTRES EDUCATIUS

Quan parlem de dinamitzar les TIC en un centre educatiu ens referim exactament al que la
seua definició diu al diccionari: “Fer que una cosa comence a funcionar, que tinga un desenvolupament
més gran o que una activitat tinga més importància”.

Com a Coordinadors TIC, també és responsabilitat nostra estimular tots els membres de la
comunitat educativa per a què facen ús de l’equipament informàtic i aplicacions.

6.1. Equip directiu.

L'equip  directiu  d'un  centre  té  un paper  fonamental  en  el  procés  d'integració  TIC  del
mateix, doncs depenent de la seua manera d'actuar, de les seues iniciatives i projectes innovadors
motivaran en major o menor grau la participació i  implicació del  professorat en la seua tasca
diària  i  molt  especialment en l'ús  de  les  noves  tecnologies.  Així,  un Equip Directiu dinàmic i
conscienciat amb l'ús de les tecnologies facilitarà i potenciarà el seu ús.

Són competència directa dels equips directius dels centres docents (tant fa el seu nivell
educatiu) les següents:

● Invertir en recursos TIC, és a dir, dotar les aules i diverses dependències de material
com ara connexió a Internet, ordinador, projector i PDI.

● Dotar el  centre de les  suficients aules d’Informàtica (o aula mòbil)  per a què el
professorat que així ho necessite puga fer-ne ús.

● Nomenar un coordinador@ de formació motivador i dinàmic.

● Oferir al  professorat  cursos  de  formació  TIC  depenent  de  les  necessitats  i
peculiaritats pròpies de l’equip docent.

● Fer ús de les TIC per a comunicar-se amb el professorat, com ara correu electrònic,
fer servir  un espai  gratuït  per compartir  arxius i  fer  treball  col·laboratiu,  rebre material  dels
departaments didàctics en format digital, etc.

● Dotar el centre d’un ample de banda adequat i, a més a més, que arribe a tots llocs.

Finalment,  als  nivells  de  Secundària  i  Batxillerat,  fomentar  la  matèria  d’Informàtica  i
Tecnologia, per tal  de donar l’oportunitat a la major quantitat d’alumnat de poder tindre una
formació, com més completa millor, en les noves tecnologies.
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6.2 Claustre de professors.

Ja s’ha comentat la nostra tasca dinamitzadora com a CTIC d’un centre. Concretament, en
quant al claustre de professors, hem de:

● Ajudar els companys a integrar les TIC en les seues classes.

● Resoldre els seus dubtes.

● Orientar-los  perquè facen ús  i  siguen capaços  d'aprofitar-ho en benefici  del  seu
alumnat.

● Assessorar-los en quines són les eines més adequades en cada àrea o grup.

● Transmetre’ls com buscar eficientment recursos com ara, documents, vídeos, pdf,
presentacions,...

● Transmetre’ls com resoldre problemes que se’ls poden presentar en el dia a dia i,
per descomptat, possibles solucions.

D’altra banda, els professors han de disposar de mitjans al centre per a poder fer-ne ús
(aules d’Informàtica, aula mòbil de portàtils, PC a les aules amb connexió a Internet) i projector,
aula d’audiovisuals, tabletes,…

També és fonamental que el professorat demostre interés i tinga inquietuds; han d’estar
actualitzats, amb una constant formació i, com no, disposar del temps necessari per a dur a terme
el domini de les eines TIC, adaptant-les a l’àrea de cadascú.

Tot açò suposa un esforç, encara que l’objectiu és que els professors comencen a fer ús de
les noves tecnologies i, a poc a poc, siguen autònoms en el seu aprenentatge i reciclatge.

6.3. Família.

Hi ha molta diversitat en l'ús de les TIC en l'àmbit familiar. Hi ha famílies que han tardat a
integrar el mòbil en la seua vida quotidiana, mentre que unes altres utilitzen les TIC com una
manera de diversió i de relació habitual.

Aquesta no és una qüestió intranscendent, ja que afecta a com l'alumnat se situa davant
algunes propostes que es poden fer des de l'aula. Per exemple, algunes i alguns disposen en la seua
habitació  d'ordinador  personal  i  accés  a  Internet,  mentre  que hi  ha  els  qui  comparteixen un
ordinador amb la resta de la família o necessiten anar a una biblioteca o a un ciber per a poder
connectar-se a la xarxa.
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Davant una tasca com puga ser una cerca a través d'Internet, ens podrem trobar, d'una
banda, amb la desaprovació d'algunes famílies que prefereixen la consulta a través dels llibres, i,
d'altra banda, amb l'entusiasme d'aquelles que aprofiten aquest tipus de propostes per a asseure's
amb la seua filla o fill per a acompanyar-los en l'ús de la xarxa.

Més enllà de l'àmbit escolar, les famílies també es troben amb dificultats per a facilitar un
ús sa i conscient de les noves tecnologies. Així, per exemple, negociar el temps d'ús de les xarxes
socials és un problema en moltes llars. Encara que, en realitat, aquesta no és una situació del tot
nova, ja que, fins a no fa tant, les famílies discutien pel temps d'exposició davant la pantalla del
televisor. La novetat resideix en que no existeix una programació, sinó que cadascú la va creant en
funció  dels  seus  interessos  i  el  temps disponible.  Açò  porta  a  pensar  que en les  famílies  són
necessàries habilitats de negociació per a aconseguir que xiquetes i xiquets traguen el major profit
a  les  tecnologies  sense  que  aquesta  limite  el  desenvolupament  d'altres  formes  d'oci  com  és
l'esport, la música, la lectura, el joc simbòlic, etc. on el moviment i el cos són fonamentals a l'hora
de relacionar-se.

Les famílies són un punt clau a l’hora de la destresa en TIC dels nostre alumnes, ja que
moltes  vegades,  a  l’aula no podran gastar els  ordinadors tant com ens  agradaria per falta de
recursos, la qual cosa fa que haja de ser a casa on els alumnes busquen certa informació, acaben
certes tasques,  pugen o descarreguen tasques,  o documents a l’aula virtual,  etc. i  si a casa no
poden per falta de mitjans o per negativa d’ús dels pares, no podem avançar en las tasca de la
dinamització.

Hem de fer la família conscient dels canvis tecnològics i els avantatges que poden portar a
la  vida  dels  seus  fills,  i  que  ells  es  poden  beneficiar  igualment  per  exemple  consultant  el
comportament  i  avanç  diari  dels  fills  amb  aplicacions  com  l’ITACA  on  es  recull  l’assistència,
comportament i qualsevol altre comunicat del docent amb les famílies.

Hem d’inculcar-los que amb la tecnologia poden reforçar àrees que no dominen i ajudar els
fills en qüestions en les que no són coneixedors de la matèria i sobre tot, dir-los als pares que un
ordinador, tauleta, mòbil, etc. no són sinònim de jocs.

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/112/cd/m7/las_tic_y_las_familias.html 

Hem de tractar de recolzar encara més si  cap el paper d'assessorament formatiu de les
famílies, haurem d'asseure unes bases en forma de Guia de bones pràctiques TIC per a les famílies
oferint  informació i  exemples  que permeten a les  mares i  pares  traure el  màxim partit  a  les
dotacions en formació i en recursos educatius que es realitzen des de la Comunitat educativa.

http://recursostic.educacion.es/heda/web/familias-conectads/bp-20-en-familias/813-guia-de-buenas-
practicas-tic-para-las-familias 
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7. RECURSOS TIC

A continuació, anem a presentar un repertori de recursos, alguns dels quals es poden trobar
a la pàgina web que també hem desenvolupat, diferenciats segons diversos criteris.

7.1. Educació Infantil.

A Infantil, caldria nomenar diferents pàgines web a les que el professorat pot adreçar-se
per realitzar diferents activitats amb l’alumnat:

El mateix programari de Lliurex compta amb activitats bàsiques per treballar des de l’us del
teclat i el ratolí, fins els diferents àmbits de l’etapa. A principi de curs, l’encarregada de realitzar
les activitats amb l’alumnat hauria d’elaborar un guió amb aquelles que considere adients per
realitzar a cada nivell.

Algunes pàgines web interessants per a Infantil:

●  http://www.cincopatas.com: pàgina amb multitud d’activitats per treballar amb els
més menuts.

●  http://www.edu365.cat/infantil/index.htm: pàgina web de la Generalitat de Catalunya
on hi ha diverses activitats per a l’etapa d’infantil distribuïdes per àrees de treball.

●  https://sites.google.com/a/genmagic.net/infantilapps/ (projecte  infantil  GenMagic):
espai amb aplicacions per a treballar les rutines i continguts varis en Infantil.

●  www.vedoque.com: jocs educatius per a Infantil.

7.2. Educació Primària.

Per a Primària, algunes de les pàgines amb activitats per a totes les àrees:

●  http://www.ceiploreto.es/ (CEIP Loreto): la millor eina per treballar per editorials de
primer a  sisè  de primària.  Busques  l’assignatura i  el  curs.  A continuació apareixen els  llibres
d’onze  editorials  i  pots  escollir  la  que  utilitzes  amb  els  temes  i  els  continguts  ordenats  i
seqüenciats igual que el llibre.

●  www.genmagic.net (GenMagic):  aplicacions  i  jocs  per  a  primària  de  totes  les
matèries.

●  http://www.genmagic.org/repositorio/index.php:  projecte  repositori  d’activitats
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interactives.  Recursos  educatius  i  banc  de  generadors  d’exercicis,  que  es  poden  imprimir  o
utilitzar a la pissarra digital.

●  http://www.educa.jccm.es/recursos/es/cuadernia/biblioteca-odes (Biblioteca d'Odes): és
un recurs digital elaborat amb «Cuadernia» on es publiquen continguts i activitats d’Infantil a
Primària.

●  http://roble.pntic.mec.es/arum0010/mini.htm (JueduLand): jocs educatius interactius
per a Infantil i Primària.

●  https://miclase.wordpress.com: recursos didàctics per a infantil i primària.

●  https://tic56.wordpress.com/2014/10/26/recursos-primaria/:  recursos  educatius
digitals per a primària, per nivells i algunes especialitats.

●  www.usaelcoco.com: matemàtiques per a primària de tots els nivells.

També podem utilitzar pàgines amb activitats per assignatures i temes:

●  Aprèn a dividir: divisions per una, dues i tres xifres i explicació de l’operació.

●  Càlcul mental: sèries per practicar el càlcul mental de les operacions bàsiques amb
tres nivells de dificultat per adaptar a les condicions de cada alumne.

●  Càlcul mental: practica les sumes d’una manera diferent.

●  Operacions combinades: practica les operacions combinades, resol les operacions
depenent de la situació del parèntesi.

●  Multiplicació seguida de zeros: practica les multiplicacions de les unitats seguides de
zeros.

●  Termes de la divisió: digues quins són els termes de la divisió i resol l’operació.

●  Propietat distributiva: practica la propietat distributiva; té una explicació d’aquesta i
pots practicar-la amb diferents operacions.

●  Sumes  de  fraccions:  sumes  de  fraccions  amb  diferents  denominador;  poden
practicar tantes vegades com vulguen

7.2.1. Respecte al professorat.

A continuació, anomenem i expliquem breument algunes ferramentes interessants per a
la seua utilització per part del professorat.
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●  http://edpuzzle.com: exàmens a partir de vídeos de «youtube».

●  http://www.thatquiz.org/ca:  És  una  plataforma  per  realitzar  proves  de  nivell.
Fonamentalment dirigida a l’assignatura de matemàtiques,  en menor mesura utilitzable per a
anglés, ciències naturals i geografia. Genera un full d’avaluació que et dóna moltes dades respecte
les notes dels alumnes.

●  Blendspace: plataforma web amb diferents lliçons digitals que pots buscar a la seua
base de dades, crear tu mateix o modificar-ne de donades.

●  Mapes flash interactius: el problema és que està en castellà,… Diferents mapes des
de les comarques del País Valencià fins els llacs i els oceans,... Espanya, Europa i el món.

●  Explain  everything:  ferramenta  per  fer  presentacions  que  es  descarrega  a
l’ordinador en la que cap tot tipus de fitxer.

●  Socrative: plataforma per a la creació d’exàmens molt senzilla i intuïtiva,… Igual
que «thatquiz» genera un full en «excel» dels resultats de l’alumnat molt útil a l’hora d’avaluar.

A  més  a  més,  presentem  altres  recursos  interessants a  l'hora  de  planificar-nos  les
diferents sessions amb l'alumnat, podent preparar recursos didàctics molt atractius i motivadors:

QR Droid Private

http://es.qr-code-generator.com/?PID=1171&kw=qr&gclid=Cj0KEQjwk-jGBRCbxoPLld_bp-
IBEiQAgJaftQbQPMs_IQIGYbPBODZ0GBZIdA3wvf3d9vAKb8Kt8NoaAoPi8P8HAQ

Ferramenta de lectura i creació de codis amb les que es poden vincular imatges, vídeos,
informació per a treballar qualsevol tema, etc.

Animoto

https://animoto.com/

Amb aquesta pàgina web, es poden crear videoclips de forma senzilla. Així, podrem triar
fotografies, vídeos, afegir música i crear els nostres videoclips. També hi ha plantilles de vídeos
que podem utilitzar i afegir textos, transicions o fer xicotetes modificacions de les imatges.

Google: documents

https://www.google.com/intl/ca_es/docs/about/

Amb Documents de Google, podeu escriure, editar fitxers i col·laborar-hi amb altres usuaris
des de qualsevol lloc.

Google: fulls de càlcul
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https://www.google.com/intl/ca_es/sheets/about/

Amb Fulls  de  càlcul  de  Google,  podeu  crear,  editar  documents  i  col·laborar  amb altres
usuaris des de qualsevol lloc.

Google: presentacions

https://www.google.com/intl/ca_es/slides/about/

Amb Presentacions de Google, podeu crear i editar presentacions, col·laborar amb altres
usuaris i ensenyar-les des de qualsevol lloc.

Google: formularis

https://www.google.com/intl/ca_es/forms/about/

Recolliu i organitzeu informació de tot tipus amb Formularis de Google.

Kahoot

https://kahoot.it/#/

https://getkahoot.com/

És un joc lliure basat a aprendre a la plataforma, com a tecnologia educativa. Dissenyat per
a ser accessible a les aules i altres entorns d’aprenentatge a tot el món, Kahoot! pot ser creat per
qualsevol  subjecte  i  per  alumnes  de  qualsevol  edat.  Mentre  Kahoot!  pot  ser  jugat  utilitzant
qualsevol  dispositiu,  desktop o portàtil,  amb un navegador de  web,  ràpidament està  obtenint
tradició en les classes en què "tenen les seues polítiques de dispositiu" pròpies.

Kahoot! és típicament utilitzat en la  avaluació formativa, per controlar el progrés de cada
estudiant cap a l’aprenentatge d’objectius, identificar forces i debilitats, per identificar àrees on
els estudiants es beneficien de més d’un ensenyament, més oportunitats d’aprenentatge, o com
una revisió de coneixement fundacional per eixe tema.

Plickers

https://www.plickers.com/

És  una  gran  ferramenta  que  realitza  les  mateixes  funcions  que  Kahoot,  però  sense  la
necessitat que cada alumne dispose d'un ordinador o dispositiu mòbil.  El  seu funcionament és
molt senzill i ens permet obtindre un feedback immediat.

7.2.2. Respecte a l'alumnat.

Per al nostre alumnat, hem arreplegat un recull d’aplicacions per a tauletes digitals:

Flipboard
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https://itunes.apple.com/es/app/flipboard-tu-revista-social/id358801284?mt=8

Flipboard  és  un servei  que  uneix  notícies,  històries  populars  i  converses  al  voltant  de
qualsevol interés o passió. Amb tot en un únic lloc, llegir, recopilar i compartir històries mai ha
sigut més fàcil. Pots fer les teues pròpies revistas personalitzades, recopilant totes les històries,
imatges i vídeos que t’agraden. També pots fer que la teua revista siga pública o privada, i crear
revistes compartides per a convidar altres persones a col·laborar en la teua edició.

Evernote

https://itunes.apple.com/es/app/evernote/id281796108?mt=8

Deixa  que  Evernote  canvie  la  forma  en  què  organitzes  els  teus  projectes  personals  i
professionals.  Agafa  notes,  crea  llistes  de  tasques  i  guarda  allò  que  trobes  per  Internet  en
Evernote. Després es sincronitzarà tot automàticament, per a que estiga al teu telèfon, tauleta i
ordinador.

Trello

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trello&hl=es

Escriu les teues idees amb targetes Trello i  organitza-les en llistes amb els seus taulers.
Afegeix detalls a les targetes, com:

● Llistes de control per a realitzar un seguiment de les tasques.

● Comentaris per a ficar al dia als companys.

● Fotos i vídeos.

● Qui està treballant en una targeta determinada.

Pocket

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ideashower.readitlater.pro&hl=es

Pocket és el lloc en el que pots guardar, descobrir i recomanar ràpidament el millor d’allò
que es publica en Internet. Així, la pròxima vegada que encontres un article, un vídeo o un enllaç
que  t’agradaria  llegir  o  vore  més  tard,  simplement  guarda’l  en  Pocket.  Se  sincronitzarà
automàticament en el teu mòbil, tauleta i ordinador per a que pugues recuperar-lo en qualsevol
moment, des de qualsevol lloc: inclús sense connexió a Internet.

Thinglink

https://itunes.apple.com/es/app/thinglink/id647304300?mt=8 y
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thinglink.android&hl=es

Fes que les teues imatges cobren vida per les notes que poses, enllaços interactius, altres
imatges i inclús vídeos de YouTube en la part superior d’ells. De vacances, la família, els interiors,
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els esports i les imatges personals es poden compartir de forma privada o amb la seua xarxa a
Facebook i Twitter.

Spreaker Studio

https://itunes.apple.com/es/app/spreaker-studio/id585625596?mt=8 y
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spreaker.android.studio&hl=es

Transmet en directe o crea un podcast de veu i música amb la consola d’Spreaker Studio.
Spreaker transforma el teu dispositiu en un vertader estudi de ràdio: pots crear mix professionals,
afegir  efectes de so,  i  barrejar veu i  música com en una vertadera ràdio.  Comparteix els  teus
continguts de forma fàcil i ràpida a Facebook i Twitter, i fes-te escoltar per milions de persones. La
teua audiència podrà estar en contacte amb tu i comentar el teu show en temps real gràcies a la
funció del xat.

Què pots fer amb l’aplicació «Spreaker Studio»?

★ Crear el teu propi programa de radio.

★ Transmetre concerts en viu.

★ Barrejar la teua veu amb música i efectes de so.

★ Compartir els teus àudios i pistes a les xarxes socials.

★ Cròniques esportives.

★ Periodisme / Premsa.

★ Àudio guia.

Book Creator per a Ipad

https://itunes.apple.com/es/app/book-creator-for-ipad-create/id442378070?mt=8

* Tria entre retrat, paisatge o tamanys de llibre quadrat.

* Afegeix ràpid imatges des de l’aplicació de Fotos o agarra-les des de la web, a continuació
mou, canvia el tamany i gira-les amb els dits.

*  Edita  text  amb  el  teclat  de  la  pantalla  i  aplica  diversos  formats  per  aconseguir  una
aparença fenomenal.

* Tria entre totes les fonts de l’iPad.

* Importa vídeos i música, i enregistra missatges de veu en l’aplicació.

* Dibuixa i escriu en els teus llibres amb la ferramenta del llapis.
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* Dissenya el teu llibre com desitges amb instruccions i posicionament de fotos.

* Afegeix superpoders als seus llibres amb plantilles de còmic, gomets i estils.

* Un toc ràpid i estaràs llegint el teu llibre en iBooks.

* Envia les teus llibres als teus amics per correu electrònic, a iTunes en el teu ordinador,
per Dropbox o a un servidor WebDAV.

* Imprimeix utilitzant AirPrint o altres aplicacions de la impressora o exporta a PDF.

* Amb els teus llibres creats utilitzant la norma internacional ePub saps que podran ser
llegibles ara i en el futur.

*  Suport  per al  format de disseny fixe iBooks  incloses  les  imatges  a doble pàgina i  les
bandes sonores. Tin en compte que els dissenys fixos d’iBooks no són òptims per a textos llargs
como novel·les.

*  S’inclou  un  tutorial  per  a  principiants  i  articles  de  suport  en  línia  en
www.redjumper.net/bookcreator

Soundcloud

https://itunes.apple.com/es/app/soundcloud-musica/id336353151?mt=8 y
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.soundcloud.android&hl=es

- Explora la música i els canals de so més novedosos.

- Busca directament pistes, artistes i altres usuaris.

- Segueix els amics i artistes per a escoltar allò que comparteixen.

- Explora pistes segons el gènere.

- Escolta el teu streaming estigues on estigues utilitzant WiFi o dades.

- Reprodueix, pausa i bota’t pistes des de la pantalla de bloqueig.

- Inicia sessió o registra’t amb Facebook i Google+.

- Escolta anònima: descarrega l’aplicació i reprodueix cançons o sos populars sense crear un
compte.

Sketchbook Express

https://itunes.apple.com/es/app/autodesk-sketchbook/id883738213?mt=8

Autodesk®  SketchBook®  és  una  intuïtiva  aplicació  de  dibuix  i  pintura  dissenyada  per  a
usuaris  de  tots  els  nivells  d’habilitat.  Han  redissenyat  el  motor  de  pintura,  de  mode  que
SketchBook ofereix uns llapis més fluïts i una pintura més natural, però mantenint la mateixa
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interfície ben organitzada i senzilla. Amb SketchBook es pot capturar tot, des de xicotets esbossos
fins les grans idees, tot en el mateix lloc, estigues on estigues.

Funcions gratuïtes:

• Espai de treball a pantalla completa i discreta interfície d’usuari.

• Més de 10 pinzells predefinits, inclosos llapis, plomes i marcadors personalitzables,
que ofereixen una experiència de dibuix natural.

• Sensibilitat a la pressió sintètica.

• Zoom de 2.500% per a controlar fins els mínims detalls dels dissenys.

• Un complet editor de capes (fins a tres capes i 16 modes de fusió de capes).

• Ferramentes de simetria i de transformació proporcional.

Aurasma

https://itunes.apple.com/es/app/aurasma/id432526396?mt=8

HP Aurasma està canviant la forma d'interactuar amb el món. Descobreix les experiències
de  realitat  augmentada,  crear  les  seues  pròpies  aures,  i  compartir  amb  amics.  Portar  fotos,
cartells, targetes d'aniversari i més en la vida.

* Aurasma ara parla diferents idiomes! Afegit suport per a Anglès (Euro), francès, espanyol,
portuguès, japonès i xinès.

* Suport per aures que són personalitzats per a l'idioma del dispositiu.

* Marca nova experiència Aurasma! Ara és més intuïtiu i més fàcil que mai descobrir, crear i
compartir aures.

* Menys és més. Nombre de pantalles reduït en un 48%, el que fa tot més ràpid i més simple.

* Més flux intuïtiu per crear aures,  així que deixeu-vos portar per la màquina Aura de
decisions.

* Una nova manera de crear canals Aurasma, perquè es puguen compartir els aures amb el
món.

* Nous tutorials i missatges d'informació, per ajudar a crear millors aures de forma guiada.

* Registre simplificat i procés de creació del compte.

Wordsalad
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.libe.wordsalad&hl=es

Fer grans núvols de paraules de documents o frases que són importants. Amb Wordsalad es
poden fer bonics núvols de paraules, súperpersonalitzades amb diferents tipus de lletra, colors i
dissenys paraules. Inspirat en la famosa aplicació Wordle, Wordsalad és el generador del núvol
número u, paraula que s'usa en l'educació, i que a moltes escoles els encanta aquesta aplicació! Si
vostè és un mestre que sens dubte ha de donar-li una oportunitat.

Les característiques principals:

- Importació de text de Viquipèdia.

- Importa o escriure qualsevol text del porta-retalls amb un sol toc.

- Personalitzar les seues amanides amb grans fonts.

- El color de les seues amanides amb paletes de luxe.

- Et sents creatiu? «Wordsalad» dóna diferents dissenys per posicionar les seues paraules.

- Guardeu les amanides a la biblioteca.

- Exportar les amanides per rotllo de la càmera per a la seua posterior reutilització.

- Accions li amanides a les xarxes socials.

Excel

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.excel&hl=es y
https://itunes.apple.com/es/app/microsoft-excel/id586683407?mt=8

Programa  que  intenta  aprofitar  els  avantatges  informàtics  i  matemàtics  per  utilitzar  i
realitzar càlculs sobre dades amb prou eficàcia, sempre que aquests estiguen ben organitzats. Un
full de càlcul no utilitza exclusivament fórmules matemàtiques; també posseeix moltes funcions
de text.

Google Drive

https://itunes.apple.com/es/app/google-drive-almacenamiento/id507874739?mt=8 y
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs&hl=es

Comença a utilitzar Google Drive de manera gratuïta i tingues sempre els teus arxius a mà
en qualsevol telèfon intel·ligent, tauleta o ordinador. Tots els arxius que guardes (vídeos, fotos,
documents,  etc.)  tenen  una  còpia  de  seguretat.  Convida  a  altres  persones  a  veure,  editar  o
comentar qualsevol arxiu o carpeta teua.

Amb Drive pots:

• Veure documents, PDF, fotos, vídeos i altres arxius.
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• Cercar fitxers per nom i per contingut.

• Compartir fàcilment arxius i carpetes amb altres persones.

• Escollir com comparteixes: permisos per veure, comentar o editar.

• Accedir ràpidament als arxius recents.

• Veure els detalls i l'activitat dels arxius.

• Veure arxius encara que no estigues connectat a Internet.

Explain Everything

https://itunes.apple.com/es/app/explain-everything-interactive/id431493086?mt=8 y
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.explaineverything.explaineverything&hl=es

Explain Everything és una eina de gravació de pantalla i pissarra electrònica i interactiva
amb un disseny fàcil d'utilitzar, que permet a l'usuari fer notes, crear animacions, narracions, així
com importar i exportar gairebé qualsevol cosa des de i cap a gairebé qualsevol lloc.

Podeu crear diapositives, escriure i dibuixar en qualsevol color, afegir formes i text i, fins i
tot, utilitzar un punter làser. A més a més, permet rotar, moure, escalar, copiar, enganxar, clonar i
bloquejar qualsevol element que s’afegeix a l'escenari.

El programari li permet també afegir fotografies i vídeos, importar documents PDF, PPT,
DOC, XLS, Keynote, Pages, Numbers i RTF des Evernote, Dropbox, Box, GDrive, WebDAV, Email,
iTunes  i  qualsevol  altra aplicació que li  permeta obrir aquest tipus de fitxers  utilitzant "Obre
amb  ...".  Exporteu  vídeos  a  MP4,  documents  PDF,  imatges  PNG  o  arxius  de  projecte  XPL
directament des del seu iPad.

No es necessita cap tipus de compte per utilitzar Explain Everything i compartir les seves
creacions.

Explain Everything ha estat una de les aplicacions educatives de pagament més populars
des de la seua publicació a Austràlia, Regne Unit, Estats Units, Canadà i Finlàndia.

Google Documents

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs.editors.docs&hl=es

Amb Documents de Google, podeu escriure, editar fitxers i col·laborar-hi amb altres usuaris
des de qualsevol lloc.

Google Presentacions

https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.google.android.apps.docs.editors.slides&hl=es

Amb Presentacions de Google, podeu crear i editar presentacions, col·laborar amb altres
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usuaris i ensenyar-les des de qualsevol lloc.

Google Full de càlcul

https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.google.android.apps.docs.editors.sheets&hl=es

Amb Fulls  de  càlcul  de  Google,  podeu  crear,  editar  documents  i  col·laborar  amb altres
usuaris des de qualsevol lloc.

Prezi

https://itunes.apple.com/es/app/prezi/id407759942?mt=8 y https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.prezi.android&hl=es

Prezi Viewer és una app gratuïta que permet veure i presentar els teus prezis on vulgues i
quan vulgues.

Mira, practica o presenta on vulgues:

* Accedeix a tota la teua col·lecció de prezis i visualitza'l en línia.

* Gaudeix de la mateixa qualitat d'imatge que tens al teu equip d'escriptori.

* Comparteix les teues prezis per e-mail, missatgeria o xarxes socials.

* Visualitza qualsevol prezi en línia o compartit amb tu.

* Utilitza gestos tàctils intuïtius: pessiga per fer zoom i arrossega per desplaçar-te.

* Connecteu el dispositiu mòbil per presentar en pantalla gran.

Descobreix com convertir-te en un excel·lent presentador amb Prezi:

* Crea missatges més interessants i persuasius gràcies a la narració visual.

* Acosta't amb el zoom i desplaça't per mostrar els detalls i la imatge general en context.

* Coneix la teua audiència i adapta la teua presentació sobre la marxa.

* Tingues la seguretat de saber que el públic prefereix Prezi.

Lenso Create

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lensoo.create&hl=es

Lensoo Crear converteix la teua tauleta en una pissarra virtual amb l'enregistrament de
veu, vídeo i escriptura digital sense problemes. Utilitzant Lensoo Crear pots compartir ràpidament
les seues idees a través del correu electrònic, Facebook, Twitter o LinkedIn des de pràcticament
qualsevol lloc. També podeu descarregar enregistraments en el lloc web. Si eres un mestre a la
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recerca d'inculcar coneixement, un estudiant que desitge presentar les seues idees o simplement
una persona amb una habilitat impressionant per compartir, Lensoo Crear és per a vostè.

Les característiques premium inclouen gravació de vídeo, formes addicionals, el subratllat,
punter làser i més. Publique les seues gravacions a YouTube directament.

Kinemaster

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexstreaming.app.kinemasterfree&hl=es

KineMaster és l'únic editor de vídeo amb totes les funcions per Android, ara amb vídeo
multicapa.

Funcions:

• Capes múltiples per vídeo, imatges, etiquetes, text, escriptura en els videoclips.

• Retall, entroncament i divisió quadre per quadre.

• Visualització instantània en tot moment.

• Controls de to, brillantor i saturació.

• Control de velocitat per videoclips.

• So en fade in i fade out (general).

• Control total de volum (control precís del volum d'un moment a un altre en un clip).

• Efectes de transició (transicions en 3D, escombrats, fosos i més).

• Varietat de temes, animacions i efectes visuals i d'àudio.

• Opció per compartir a YouTube, Facebook, Google+, Dropbox i més.

Les opinions i els seus suggeriments són essencials perquè seguim millorant KineMaster.

Uneix-te a la Comunitat d'Usuaris de KineMaster i comparteixi les seves idees.

Stagelight

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.openlabs.stagelight&hl=en

Stagelight és la forma més fàcil de crear música en el telèfon o tauleta Android. Es poden
fer cops, barrejar bucles o fins i tot crear cançons de diverses pistes amb tambor, instrument,
àudio i pistes vocals. Utilitzant una funció de transferència de la cançó, aquestes mateixes cançons
poden  ser  fàcilment  enviats  a  Stagelight  amb  dispositius  Windows  i  MacOS  per  a  un  major
refinament.

27

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.openlabs.stagelight&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexstreaming.app.kinemasterfree&hl=es


DINAMITZACIÓ DE LES TIC COORDINADORS TIC DE LA RIBERA

Stagelight inclou les següents característiques sense cost:

Lliçons i tutorials que inclouen:

- La construcció d'un batec.

- Aprendre com gravar instruments.

- Edició d'àudio i MIDI.

- Lliçons d'estil.

- I molt més!

Comic Creator

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tmarki.comics&hl=es

Comic Creator per Android és una aplicació gratuïta que et permet crear fàcilment còmics
simples, diversió al dispositiu Android.

Algunes de les característiques clau:

★ Nombre flexible de panells (1-20).

★ Desfer i refer els seus moviments.

★ Diferents estils i mides de text.

★ Guardar i compartir les creacions.

★ Utilitza esborrany per guardar els còmics en curs.

★ Dibuixar línies rectes o corbes lliures amb diferents mides i  colors de
pinzell.

★ Biblioteca incorporada d'imatges pre-dibuixades que es poden utilitzar.

QRDroid

https://play.google.com/store/apps/details?id=la.droid.qr&hl=es

Converteix el teu smartphone en una potent eina per escanejar codis QR, codis de barres i
matrius de dades. Importa, crea, utilitza i comparteix dades en qüestió de segons. Aquesta utilitat
QR és intuïtiva, molt completa, admet diversos idiomes i canviarà la teua manera d'interactuar
amb codis QR, les seues accions i activitats intel·ligents. QR Droid et permet compartir digitalment
gairebé qualsevol cosa. GRATUÏTA i SENSE PUBLICITAT.

Pages
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https://itunes.apple.com/es/app/pages/id361309726?mt=8

Pages  és  el  processador  de  textos  més  espectacular  per  a  dispositius  mòbils.  Aquesta
fantàstica  aplicació  permet  crear  informes,  currículums i  altres  documents  increïbles  en pocs
minuts. Està dissenyada específicament per l'iPad, iPhone i iPod touch, i és compatible amb els
gestos Multi-Touch i el zoom intel·ligent.

Utilitza una de les més de 60 plantilles d'Apple per posar-te ràpidament mans a l'obra, o
comença amb un document en blanc i  afegeix text, imatges, figures i molt més amb uns tocs.
Després  podràs  aplicar  estils  predeterminats  i  tipus  de lletra  atractius.  També pots  fer  servir
prestacions avançades, com el control de canvis, els comentaris i el text ressaltat per revisar els
canvis.

Col·laboració simultània:

• Gràcies a la versió de col·laboració en temps real, tot el teu equip podrà treballar en el
mateix document de forma simultània.

• Pages permet treballar en equip en el Mac, iPad, iPhone i iPod touch.

• Els usuaris de PC també poden col·laborar amb Pages per iCloud.

• Comparteix la teu document públicament o només amb qui tries.

• Consulta qui està accedint al document al mateix temps que tu.

• Pots veure el cursor d'altres persones per saber el que editen.

Eines avançades:

• Afegeix marcadors per enllaçar una part del document amb una altra.

• Activa el control de canvis per ressaltar les modificacions.

• Utilitza els comentaris i el text ressaltat per compartir idees amb altres usuaris.

• Afegeix notes al peu i notes al final, i consulta el nombre de paraules, caràcters, paràgrafs
i pàgines.

• Corrector ortogràfic i llistes automàtiques.

• Crea i visualitza impressionants gràfiques interactives de barres, línies, àrees o sectors en
2D o 3D.

• Insereix equacions amb la notació LaTeX o MathML.

• Fes servir Desfer si et penedeixes d'algun canvi.

• Obre documents protegits amb contrasenya amb Touch ID.
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Keynote

https://itunes.apple.com/es/app/keynote/id361285480?mt=8

Keynote  és  l'aplicació  de  presentacions  més  versàtil  per  a  dispositius  mòbils.  Creada
específicament  per  l'iPad,  iPhone  i  iPod  touch,  permet  fer  presentacions  sorprenents  amb
transicions i gràfiques animades només tocant amb el dit. Comença amb un dels originals temes
d'Apple i posa-li  text, imatges, gràfiques, taules i figures amb uns tocs. Il·lustra les dades amb
sorprenents gràfiques interactives. Fes presentacions des de l'iPad, iPhone i iPod touch, o fa servir
Keynote Live perquè els usuaris puguin seguir les teves presentacions des dels seus Mac, iPad,
iPhone,  iPod touch i  icloud.com.  Previsualitza  teus  diapositives  i  notes  des  de la  pantalla  del
presentador. La integració amb iCloud manté les teves presentacions actualitzades en tots els teus
dispositius. A més, la versió de col·laboració en temps real permet al teu equip treballar de forma
simultània en un Mac, iPad, iPhone o iPod touch, fins i tot en un PC amb iWork per iCloud.

Doceri Interactive Whiteboard

https://itunes.apple.com/es/app/doceri-interactive-whiteboard/id412443803?mt=8

Amb la combinació d'screencasting, control d'escriptori i una pantalla interactiva en una
aplicació, no hauràs de donar l'esquena a la classe o a l'audiència. Crear una lliçó o presentació,
inserir  imatges,  guardar  i  editar  el  seu  projecte  i  gravar  un  vídeo  screencast  ,pot  guardar
fàcilment o compartir. Doceri ho fa tot! Controlar la seua lliçó o presentació en viu amb Airplay a
través del seu Mac o PC. D'anotar una Keynote o PowerPoint, o presentar el seu projecte original
doceri. Excel·lent per a projectes d'estudiants, també. Crear projectes doceri escrits a mà o amb el
seu iPad, utilitzant sofisticades eines de dibuix i l'innovador doceri línia de temps. A diferència
d'altres aplicacions de dibuix i screencast, doceri utilitza l'edició basada en la línia de temps, de
manera  que  les  lliçons  originals  es  guarden  sempre,  fins  i  tot  després  que  es  crea  un
enregistrament screencast. Tots els traços de dibuix, fotos o objectes dibuixats a mà es poden
tallar, enganxar o canviar la mida en qualsevol punt de la línia de temps. Això permet la creació i
reutilització  d'acoblament  i  presentacions  d'alta  qualitat,  screencasts  aula  invertida  fàcil.
Controlar un ordinador a través del seu iPad. Quan es connecta sense fils a un ordinador a l'aula a
través del nostre programari d'escriptori doceri,  pot accedir i  controlar qualsevol programa o
arxiu a l'escriptori. Accedir a tots els materials pedagògics a través de la seva tauleta - fins i tot
reproduir  vídeo  flash  a  través  del  seu  iPad.  Descarregar  el  programari  d'escriptori  en  doceri
www.Doceri.com.

Numbers

https://itunes.apple.com/es/app/numbers/id361304891?mt=8

Numbers  és  l'aplicació  de  fulls  de  càlcul  més  innovadora  per  dispositiu  mòbil.  Creada
específicament per l'iPad, iPhone i iPod touch, és compatible amb els gestos Multi-Touch i el zoom
intel·ligent, i permet crear increïbles fulls de càlcul només amb els dits. Comença amb una de les
30  plantilles  predissenyades  d'Apple  per  portar  els  comptes  de  ta  casa,  calcular  la  hipoteca,
preparar factures, crear llistes i molt més. Tria entre més 250 funcions i toca per afegir taules,
gràfiques,  imatges  i  text  en  qualsevol  lloc  del  full.  Toca  i  arrossega  amb  el  dit  per  ordenar
columnes i files, i per canviar la mida de les taules. Prem una cel·la dues vegades per mostrar el
teclat  intel·ligent  i  escriure  fórmules,  dates  o  durades.  Il·lustra  les  dades  amb  gràfiques
interactives de columnes, barres, bombolles i dispersió. A més a més, amb el nou motor de càlcul,
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Numbers és més ràpid que mai. La integració amb iCloud manté els teus fulls de càlcul actualitzats
en tots els teus dispositius. També, la versió de col·laboració en temps real permet al teu equip
treballar de forma simultània amb un Mac, iPad, iPhone o iPod touch, i fins i tot amb un PC amb
iWork per iCloud.

Col·laboració simultània:

• La versió de col·laboració en temps real permet al teu equip treballar en el mateix full de
càlcul simultàniament.

• Numbers permet treballar en equip amb el Mac, iPad, iPhone i iPod touch.

• Els usuaris de PC també poden col·laborar amb Numbers per iCloud.

• Comparteix el teu document públicament o només amb qui tries.

• Observa qui accedeix al document alhora que tu.

• Pots veure el cursor d'altres persones per saber el que editen.

Shadow Puppet Edu

https://itunes.apple.com/es/app/shadow-puppet-edu/id888504640?mt=8

Crea  fàcilment  vídeos  a  l'aula!  Els  estudiants  poden  fer  vídeos  per  explicar  històries,
explicar les idees o documentar el seu aprenentatge. Més de 30 idees per lliçons de suport bàsic
comú fan que siga fàcil per començar!

Els estudiants poden:

● Presentar un projecte o descriure una experiència.

● Cerca a la Biblioteca del Congrés, de la NASA, Met Museum o mapes d'imatges per
explicar una idea.

● Desenvolupar habilitats narratives digitals.

● Demostrar comprensió d'un contingut per a l'avaluació.

● Millorar les habilitats per parlar o practicar la lectura en veu alta.

Els professors poden:

● Crear mini-lliçons d'aprenentatge mixte o aula invertida.

● Desenvolupar indicacions més atractives per a les assignacions o discussions.

● Proporcionar exemples de projectes fi de carrera.
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Garageband

https://itunes.apple.com/es/app/garageband/id408709785?mt=8

GarageBand converteix el dispositiu iOS en un instrument tàctil i en un estudi de gravació
per crear música. Ara, Live Loops ofereix diversió mitjançant la creació de música com a DJ en
activar els bucles i els efectes d'àudio en temps real. Utilitza els gestos Multi-Touch per tocar el
teclat,  la guitarra i  la bateria.  Gaudeix d'instruments intel·ligents amb els quals  tocar com un
professional, fins i tot la primera vegada. Connecta una guitarra o un baix al dispositiu iOS i toca
amb  els  amplificadors  i  el  pedal.  Grava  una  actuació  amb  un  instrument  tàctil,  un  micròfon
integrat o una guitarra ràpidament i amb fins a 32 pistes. Utilitza les extensions d'àudio Units
d'iOS 10 a tocar, gravar, i barrejar efectes i instruments de tercers en GarageBand. Comparteix les
teues cançons mitjançant el correu, les xarxes socials o AirDrop per iOS.

ShowMe Interactive Whiteboard

https://itunes.apple.com/es/app/showme-interactive-whiteboard/id445066279?mt=8

Converteix el teu iPad en una pantalla interactiva personal! ShowMe permet gravar veu
sobre tutorials de pissarra i compartir-los en línia. És una aplicació increïblement senzilla que pot
utilitzar qualsevol persona, no importa que siga jove o vell!

Característiques:

- Veu-registre.

- Raspall colors múltiples.

- Introduir text.

- Feu una pausa i esborrat.

- Importar imatges de la biblioteca de fotos, càmera integrada, o la recerca d'imatges web.

- Els documents d'importació com imatges de Dropbox o Google Drive.

- Crear vídeo de qualsevol document.

- Durada de la lliçó il·limitat.

- Lliure per pujar i compartir els seus enregistraments amb els amics.

- Fàcil d'inclusió per compartir en qualsevol lloc.

- Gestió d'alumnes amb Grups.

L'ús de "Grups" permet que el professorat puga compartir les seues ShowMes i interactuar
amb els estudiants en privat. El  professor amb la subscripció ShowMe Premium pot crear una
quantitat il·limitada de grups i convidar els seus estudiants. Els estudiants poden unir-se als grups
de forma gratuïta!
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Paper by 53

https://itunes.apple.com/es/app/paper-notas-anotaciones-en/id506003812?mt=8

Paper és la millor manera de capturar i connectar les teues notes, fotos i esbossos. Crea
llistes de control,  destaca detalls en les fotos i  esbosse diagrames amb una velocitat i facilitat
inigualable. Paper és com un mur de notes adhesives de tot el que t'inspira.

CAPTURAR

El mètode de Paper de lliscar per definir l'estil fa que la creació de llistes de control i notes
siga  més ràpida i  divertida que en qualsevol  altra  aplicació.  L'eina per destacar fotos  ajuda a
aclarir ràpidament els detalls més importants.

CONNECTAR

Ajunta texts, fotos i esbossos. Deixa les teues idees organitzades i mira tot en un sol lloc per
fer connexions que no podria fer en llistes aïllades.

COMUNICAR

Les  notes  visuals  exclusives  de  Paper estan dissenyades  per ajudar a transmetre el  teu
missatge de forma ràpida i precisa. Paper permet també compartir les teues idees de la manera
que desitges, per exemple, en arxius PDF amb format professional,  presentacions en Keynote i
Powerpoint.

Canva

https://itunes.apple.com/es/app/canva-graphic-design-photo/id897446215?mt=8

Amb  Canva,  pots  editar  fotografies,  i  crear  imatges  professionals  i  dissenys  increïbles.
Aprén a crear dissenys en tan sols uns segons amb centenars de plantilles professionals que pots
personalitzar segons les teves necessitats.

També  pots  fer  servir  les  teues  fotos  o  triar  entre  més  d'un  milió  de  dissenys
predeterminats, fotografies d'arxiu i il·lustracions. Busca les millors tipografies, filtres de fotos,
imatges, stickers i formes, i utilitza l'eina d'arrossegar i deixar anar de Canva per crear un disseny
únic.  Comparteix  el  teu  disseny  per  correu  electrònic,  missatgeria  instantània  o  a  les  xarxes
socials favorites.

iMovie

https://itunes.apple.com/es/app/imovie/id377298193?mt=8

iMovie presenta un nou disseny i ofereix gestos Multi-Touch perquè muntes els teus vídeos
i els gaudisques com mai abans ho havies fet.  Recorre la teua videoteca, comparteix les teues
preses favorites, munta magnífics vídeos i reprodueix-los en qualsevol dels teus dispositius amb el
cinema iMovie Theater. A més, l'extensió d'iMovie et permet crear vídeos encara millors de forma
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ràpida i divertida, directament des de l'aplicació Fotos.

Collabracam

https://itunes.apple.com/es/app/collabracam-multicam-social/id415466771?mt=8

Han canviat la manera en què CollabraCam captura els vídeo. Aquesta és l'actualització que
ha estat esperant. Ara totes les càmeres graven tota la sessió mentre es crea una llista de Decisió
d'Edició (EDL), durant l'edició en viu, per gravar punts inicial i final per al tall del director. Aquest
canvi també aplana el camí per a una sola font d'àudio, que utilitza l'àudio de la càmera 1 durant
tota la sessió. La càmera també s'ha millorat per augmentar el rendiment i millorar l'experiència
de  l'usuari.  Estabilització  de  vídeo  (per  als  dispositius  compatibles).  Focus  i  Bloqueig  de
l'exposició,  els  terços de quadrícula, zoom i iPhone 7 Plus de doble cambra de suport.  El  més
important, el temps de transferència s'ha reduït més.

CollabraCam fa tot d'aquest possible per posar un estudi de producció multi-càmera en viu
a les teuesmans. Eres el director i els teus amics són el teu equip de càmera. Des d'un iPad pots
editar en viu de fins a sis càmeres iOS d'streaming mitjançant Wi-Fi (quatre càmeres en l'iPhone o
iPod touch). Enviar temes d'acció i dirigir les seves operacions de la càmera per obtenir les millors
preses des de l'exterior. Quan es diu a un embolcall, el vídeo i l'àudio es recull i el tall del director
està muntat, pel que poden veure o compartir la pel·lícula, minuts després que es va disparar.
CollabraCam no utilitza el seu pla de dades, el que pot utilitzar punt d'accés personal per crear
una xarxa local Wi-Fi per CollabraCam sobre la marxa. També pot utilitzar un router sense fil de la
ubicació,  absolutament  cap necessitat  d'una connexió a  Internet,  connectar  i  ja  està  llest  per
anar ...  o crear una xarxa d'ordinador a ordinador amb un MacBook Pro. Revisar la versió del
director en l'aplicació o l'exportació a l'aplicació Fotos i compartir des d'allà. Un cop exportat,
iCloud Photo Library pot carregar automàticament a iCloud, a continuació, es pot descarregar
l'aplicació Fotos al teu Mac. exportar clips de vídeo de la versió del director de Fotos i muntar en
iMovie per iOS, després afegiu els seus títols i transicions ... o desar la llista de Decisió d'Edició
(EDL), de vídeo i d'àudio al teu Mac i importació en Adobe Premiere Pro CC 2017. després de la
importació, el tall del director es carrega a la línia de temps, a punt per al pal. També pot importar
acaba de vídeo i  àudio i  re-edició amb interfície  d'edició multicàmera d'Premiere Pro amb el
monitor de programa.

7.3. Educació Secundària i Batxiller.

Per últim, arribem a l'última etapa en la que ens hem centrat, unificant els recursos per a
Secundària i Batxiller. A l'enllaç següent, es poden trobar molts recursos:

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-
tic/41010198/helvia/aula/archivos/repositorio/0/136/html/glinex/h/g7.html#6 

Internet

A qualsevol matèria, es pot fer un projecte d’investigació per mitjà d’Internet, els nostres
alumnes avançaran per a aconseguir la competència digital, ja que treballen diverses parts durant
tot el procés. Els alumnes al treballar en grups, estan treballant les competències comunicativa, la
d’aprendre a aprendre i el treball el poden justificar davant la resta de companys mitjançant una
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presentació o la realització de pòsters o díptics/tríptics amb lliure office.

Impress

Ús  de  l’Impress  com  porta-fulls  personal  de  l’alumnat.  Es  tracta  d’emprar  aquesta
ferramenta en classe per a crear presentacions dels companys (  nom, foto, adreça, etc.  )  o be
emprar-la per a que cada alumne es puga crear el seu propi magatzem de treballs realitzats, temes
d’interès, crítiques de llibres de lectura escollits durant el curs, preferències culturals que cada
alumne  haja  visitat,  etc.  Al  final  de  cada  trimestre,  cada  alumne  presenta  el  seu  porta-fulls
personal a la resta de companys de classe.

En canvi, per al professor, es pot emprar com a suport per a la docència, per a anar més
enllà  del  text  escrit  i  a  partir  de  l’enllaç  a  Internet,  crear  vídeos  demostratius  o  imatges
explicatives  sobre  qualsevol  tema.  A  més  a  més,  l’Impress  ens  permet  crear  presentacions
interactives  en  les  que  el  usuari  o  orador  pot  trencar  la  linealitat  i  seqüencialització  de  les
diapositives, navegant de una a una o anar saltant amb els botons d’acció.

http://www.crystalgraphics.com/presentations/slidesthatwin.main.asp

Calc

Programa  que  intenta  aprofitar  els  avantatges  informàtics  i  matemàtics  per  manejar  i
realitzar càlculs sobre dades amb bastant eficàcia, sempre que aquests estiguin ben organitzats.
Un  full  de  càlcul  no  utilitza  exclusivament  fórmules  matemàtiques;  també  posseeix  moltes
funcions de text i les possibilitats que té per a un docent són múltiples: calcular qualificacions de
manera  gairebé  immediata  (podent  variar  els  paràmetres  segons  el  nostre  criteri),  imprimir
etiquetes per a sobres, realitzar càlculs dels informes d'assistència a classe, estadístiques sobre les
qualificacions del nostre grup, gràfics,...

E-Libro

Poderosa plataforma que permet als nostres estudiants, professors i personal administratiu
accedir a una gran quantitat de llibres i altres documents en format digital. El llibre pot ser vist en
la seua totalitat pàgina a pàgina. Compta amb una quantitat propera als 30.000 llibres i documents
molts  d'ells  en  espanyol  permetent  realitzat  recerques  simples,  avançades  per  autor,  títol,
matèria, casa editorial i text.

HW Wilson

Base de Dades que ofereix resums i text complet d'articles revisats, cobrint els temes de
mercaderia d'art, antiguitats, arqueologia, història de la arquitectura, història de l'art, pintura,
etc. 

Art Museum Image Galery

Col·lecció d'imatges digitals obtingudes de distints museus al voltant del món. Inclou textos
complets d'art, índex retrospectiu d'art i banc de referències bibliogràfiques.

Gimp
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 http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/183/cd/m9/dibujamos_con_gimp.html

Serà  al  voltant  d'aspectes  com  les  múltiples  aplicacions  que  ens  permet  que  podrem
utilitzar aquest programa de forma molt creativa: podem demanar als nostres alumnes que ens
ajuden a generar personatges per a un mural, per explicar un conte i imprimir-ho, fins i tot per
retocar fotografies d'excursions realitzades o bé participar en la creació del logo de l'institut o de
la  seua  Web.  D'altra  banda  el  professorat  també  ho  podrà  utilitzar  per  il·lustrar  les  seves
explicacions, realitzar anotacions o notes personals o per als alumnes, recolzar presentacions a
l'aula amb el projector, etc.

Els seus avantatges pedagògics són molts, alguns exemples d'ells són:

● Motiva la creació artística a través de les seves múltiples eines.

● Motiva a l'alumnat pel fet de tractar-se d'un producte TIC.

● Permet mostrar procediments creatius al nostre alumnat perquè després els puguen
seguir i ampliar pel seu compte.

● El seu accés és global doncs es tracta d'un programa multi-plataforma i de lliure
distribució amb llicència pública.

● És senzill de manejar, però tan potent com els programes comercials.

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/56/cd/curso.htm

Hot Potatoes i Quandary

Es tracta de crear exercicis i activitats en format HTML a partir de la lectura d’un text, o per
a repassar i reforçar continguts impartits en classe. Els exercicis es poden publicar en Internet o
bé a l’ intranet de l’escola / institut amb la finalitat de donar als alumnes l’oportunitat de treballar
de forma remota. El software és molt senzill d’emprar, és gratuït i està en castellà.

http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/iondex.htm#donwloads

MindManager

El  domini  i  maneig  de les  Tecnologies  de la  Informació i  Comunicació (TIC)  en l'àmbit
educatiu  és  considerat  una  de  les  principals  destreses  que  ha  de  desenvolupar,  avui  dia,  el
professorat  durant  el  seu  procés  de  formació,  en  sintonia  amb  el  desenvolupament  de  la
metacognició,  entre unes altres.  Amb l'objectiu de donar resposta al  desenvolupament de tals
aspectes hem dut a terme un projecte d'innovació docent on els estudiants de magisteri aprenen a
realitzar mapes  mentals  individuals  i  grupals,  amb ajuda del  programa Microsoft  Powerpoint.
Aquest programari resulta una eina potent per integrar de forma pràctica les TIC en el procés
educatiu,  ja  que  permet  desenvolupar  una  metodologia  activa,  en  la  qual  es  fomenta
l'aprenentatge reflexiu i la capacitat metacognitiva. Una vegada analitzats les dades de la recerca
hem  observat  que  els  futurs  docents  valoren  positivament  la  dinàmica  d'aprenentatge  i  els
recursos emprats en aquesta experiència, apreciant especialment la utilitat dels Mapes Mentals
com a estratègia d'aprenentatge i la seva fàcil elaboració a través del citat programari.
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Powtoon

Powtoon  és  una  eina  educativa  on-line  per  a  la  creació  d'animacions  i  tot  tipus  de
presentacions en vídeo. La plataforma compta amb una interfície en anglès molt intuïtiva que ens
permet crear presentacions i vídeos animats personalitzats amb un resultat d'alta qualitat.

Creaza, Kizoa

Multi-ferramenta molt útil per crear material educatiu ja que permet editar àudio, editar
vídeo, crear mapes conceptuals i crear còmics, tot amb el mateix compte.

http://www.mariajesusmusica.com/inicio/creaza-un-editor-online-de-video-muy-util-para-crear-un-
booktrailer 

Kizoa és una eina 2.0 molt vistosa per presentar les nostres fotografies, retocar-les, elaborar
passades de diapositives o realitzar collages. És una aplicació fantàstica per mostrar en el blog
fotos i reportatges d'activitats realitzades pels alumnes, Kizoa pot ser una eina molt poderosa per
als estudiants i professors, ajudant-nos en presentacions de treballs, booktrailers, etc.

https://www.kizoa.es/School 

Moovly

És una original eina 2.0 per crear animacions i vídeos. És senzilla d'utilitzar i el resultat és
molt  vistós.  És  una  eina  estupenda  per  a  l'ús  a  l'aula  ja  que  va  a  ajudar  a  desenvolupar  la
creativitat dels alumnes a l'hora de presentar els seus treballs de classe. Les animacions creades
amb Moovly es comparteixen a la xarxa en format vídeo exportant-les a Youtube i Facebook. La
linealitat  de  les  presentacions  es  trenca  per  donar  pas  a  una  seqüència  dinàmica  basada  en
transicions i animacions atractives, cosa que crida l'atenció dels seus receptors. Aquest recurs TIC
el poden utilitzar tant professors com a alumnes. El seu ús és divers, ja que tant es pot crear un
vídeo per presentar algun tema d'interès com una presentació per recolzar les explicacions de
l'emissor.

Si ho utilitzen els docents, les presentacions o vídeos de Moovly permeten realitzar unes
classes més dinàmiques, introduint els continguts d'una manera visual. A més, amb la utilització
d'aquest  tipus  de  suport  s'utilitza  una  atractiva  estratègia  metodològica  diferent  a  la  usual
exposició de continguts orals per part dels docents.

http://www.noticiasusodidactico.com/lapedagogiaatualcance/2014/05/07/moovly/ 

Blocky Games

Conjunt de jocs que en lloc de ser per jugar, cal escriure el codi que permet jugar-ho. Per a
això  s'usa  Blocky,  la  qual  cosa  pràcticament  no  requereix  teclejar  i  així,  els  alumnes  poden
descobrir els principis més importants de forma intuïtiva.

Witty Comics, Cartooners

És un dels llocs més destacats de creació de tires còmiques on-line. En aquesta aplicació
pots realitzar el teu propi còmic i després compartir-ho a la xarxa amb qui vulguis
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http://www.totemguard.com/aulatotem/2012/03/8-ideas-para-usar-el-comic-en-el-aula-y-como-
crearlos-facilmente-en-ipad-y-android/

Audacity 

Programa  d'edició  d'àudio  lliure,  que  permet  tant  la  creació  de  nous  sons  com  la
modificació d'uns altres ja existents.

Els propis alumnes són els que treballen amb el programa, ja que a més de fomentar la seva
creativitat, el fer d'interactuar amb eines diferents a les utilitzades normalment en un aula fa que
es potenciï l'atenció sobre el contingut impartit ja que s'amenitza el procés d'aprenentatge.

Dr. Geo

Dr. Geo és un programa tant de geometria interactiva com de programació en el llenguatge
Scheme. Permet crear figures geomètriques, així com manipular-les interactivament respectant
les seves restriccions geomètriques.  És útil  per a l'ensenyament a estudiants de nivell  bàsic o
superior. Alguns dels temes que es poden treballar són: semirecta, segment, cercle, arc de cercle,
polígon,  transformacions  geomètriques,  llocs  geomètrics,  vectors,  angles.  Algunes  aplicacions
didàctiques en temes com: nombres irracionals, espiral de Baravelle, cadena de Papus, càlcul de Pi.

Geogebra

És programari  gratuït,  lliure i  de codi  obert.  No els costa diners als  centres educatius i
poden modificar elements per tenir funcionalitats que no es presenten en la versió estàndard. A
més  a  més  és  multi-plataforma.  Funciona  tant  si  empren  una  versió  de  Linux  propi  de  la
Comunitat Autònoma com a diferents versions de Microsoft Windows.

És  fàcil  d'usar.  A  més  existeixen  nombroses  formacions,  algunes  d'elles  gratuïtes,
impulsades per col·lectius de professors i universitats.  I no per ser senzill deixa de ser potent.
Posseeix un full  de càlcul  i  les  seves  nombroses  vistes permeten alternar l'ús  de l'aritmètica,
representacions algebraiques, càlcul simbòlic i càlcul estadístic i probabilístic.

JClic

Eina  per  a  la  creació  d'aplicacions  didàctiques  multimèdia  que  té  ja  més  de  10  anys
d'història, durant els quals han estat molts els educadors que ho han utilitzat per crear activitats
interactives  que  treballen  aspectes  procedimentals  de  diverses  àrees  del  currículum,  des
d'educació infantil fins a secundària.

JClic pretén aprofitar els avantatges derivats de l'evolució d'Internet,  de les prestacions
tècniques dels ordinadors i dels entorns gràfics d'usuari.

Tuxmath

Consisteix en un joc educatiu en el qual es combina la destresa i la rapidesa manual amb
l'agilitat mental a l'hora de realitzar operacions.

Learnist
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Xarxa social que segueix el model de Pinterest destinada a l'ensenyament. Permet que cada
usuari  vagi  agregant  recursos,  que  com  altres  servicis  d'aquest  tipus  es  poden  agrupar  per
categories, etiquetar-se per temàtiques o nivells educatius proporcionant diferents variants de
cerca.

Exe-Learning

Aplicació informàtica gratuïta i de codi obert que permet la generació de continguts Web
amb  finalitats  educatives,  sense  a  penes  coneixements  d'HTML.  És  multi-plataforma,  això  és:
funciona sobre diferents sistemes operatius com Windows, Linux o Mac US X.

Els recursos creats en eXeLearning poden exportar-se en formats de paquet de contingut
IMS, SCORM 1.2 o com a simples pàgines Web independents publicables en un lloc web o en la
intranet del nostre centre educatiu.

Ha estat inclosa dins de el “Top 100 Tools for Learning 2007” per el “Centri for Learning &
Performance Technologies” en el Regne Unit.

Evernote

Eina multi-plataforma, que ens permet la possibilitat d'etiquetar contingut digital i poder-
ho trobar en segons amb el seu potent cercador intern. S'elimina arxivar en carpetes i buscar dins
del disc dur, molt útil per a compartir informació amb els alumnes.

Openshot

Editor de vídeo no lineal de codi obert amb l'objectiu de proveir un editor de vídeo gratuït,
robust i fàcil d'usar per a la plataforma GNU/Linux.

Freemind

Programa per realitzar esquemes conceptuals o mapes mentals. És senzill d'usar encara que
un poc limitat en les  seves possibilitats.  El  principal  avantatge és  que compta amb l'opció de
desplegar o plegar els conjunts de nodes.

Neobook

Neobook és un programa que serveix per a realitzar publicacions electròniques, és a dir,
serveix  per  a  crear  i  distribuir  materials  per  a  la  seua  lectura  i  utilització  posterior  en  un
ordinador. Les publicacions electròniques poden aprofitar la capacitat multimèdia dels ordinadors
per a incloure animacions, imatges, vídeo i so. És una de les eines d'autor de major difusió en el
mercat educatiu. Pot crear-se des d'una simple presentació a publicacions que enllacen amb altres
materials, o fins i tot a altres programes.

Es pot realitzar des d'alguna cosa tan senzill que només servisca per a ser vist o llegit pel
receptor, fins a publicacions més complicades que permeten la interrelació del lector, introduint
dades, mostrant resultats, etc.

Traductors on-line
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Potent eina que ens facilita la tasca de traduir textos d’una llengua a altra en qüestió de
segons. Els permetrà als alumnes el poder comprovar les traduccions fetes o traduir-se documents
o manuals per tal de reforçar algunes àrees o matèries.

http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/

Kahoot

És un joc lliure basat a aprendre a la plataforma, com a tecnologia educativa. Dissenyat per
a ser accessible a les aules i altres entorns d’aprenentatge a tot el món, Kahoot! pot ser creat per
qualsevol  subjecte  i  per  alumnes  de  qualsevol  edat.  Mentre  Kahoot!  pot  ser  jugat  utilitzant
qualsevol  dispositiu,  desktop o portàtil,  amb un navegador de  web,  ràpidament està  obtenint
tradició en les classes en què "tenen les seues polítiques de dispositiu" pròpies.

Kahoot! és típicament utilitzat en la avaluació formativa, per controlar el progrés de cada
estudiant cap a l’aprenentatge d’objectius, identificar forces i debilitats, per identificar àrees on
els estudiants es beneficien de més d’un ensenyament, més oportunitats d’aprenentatge, o com
una revisió de coneixement fundacional per eixe tema.

Moodle

És un gestor de cursos  on-line,  ens  pot servir  per deixar material  als  alumnes,  per fer
qüestionaris (avaluables, a més en el format de descompte), també ens pot servir per a que els
alumnes  ens  entreguen els  treballs  en format  digital,  els  quals  podran ser avaluats  i  fer  una
retroalimentació.

Timetable

Ferramenta que permet desar l’horari  i  calendari  de festius i  vacances  de l’alumne,  els
exàmens, tasques pendents. Inconvenient d’aquesta aplicació, és que tant sols el podem trobar per
a Android.

Fritzing

Permet la realització d’esquemes elèctrics, sobretot per Arduino.

Prezi

Permet crear presentacions dinàmiques en el núvol.

Canva

Ferramenta de disseny de il·lustracions.
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8. CONCLUSIONS

Com a conseqüència del  Seminari de Coordinadors TIC, celebrat durant l'any 2017, hem
elaborat aquest document amb la intenció de dinamitzar la utilització de les Tecnologies de la
Informació i la Comunicació als centres depenents de la Conselleria d'Educació. Però, sobretot,
donar uns recursos als nostres companys per a millorar la seua tasca docent.

Aquest document pretén ser una eina oberta, la qual es puga actualitzar per part de totes
aquelles persones interessades en ajudar-nos. Per això, pensàrem com fer més accessible la seua
utilització i millora. Per tant, decidírem elaborar una ferramenta digital, en forma de recurs web
amb dues intencions:

● En primer lloc, disposar de forma ràpida dels recursos, en forma d'enllaços, per a
facilitar l'accés als docents, per a què la utilització de les TIC no es convertira en una recerca
permanent, aspecte que ens resta molt de temps per a realitzar altres tasques.

● I, per últim, convidar totes aquelles persones que vulguen col·laborar amb aquesta
ferramenta, per a què puguen tindre accés. Així, constituir un grup de persones que s'encarreguen
de la seua actualització.

41


