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Conèixer prou el maquinari i el Conèixer prou el maquinari i el 
programari que emprarem amb programari que emprarem amb 

alumnes.alumnes.

És la única manera d'avançar: practicar, equivocar-
nos, dedicar una mica de temps i tenir una mínima 
competència personal abans d’usar-lo amb nens.

I quan tinguem una mínima seguretat, atrevir-nos!
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No és més fàcil ni més ràpid  que No és més fàcil ni més ràpid  que 
la pissarra, llibre o paper... la pissarra, llibre o paper... 

però sí més atractiu i amb més però sí més atractiu i amb més 
possibilitatspossibilitats

És una altra eina, diferent, l’eina d’eines, el futur. És una altra eina, diferent, l’eina d’eines, el futur. 
Com més l’utilitzis, més domini tindràs. Com més l’utilitzis, més domini tindràs. 

Recorda que quan eres petit/-a no sabies llegir, ni Recorda que quan eres petit/-a no sabies llegir, ni 
escriure; després tampoc sabies conduir,etc.escriure; després tampoc sabies conduir,etc.

La vida és un continu aprenentatge, no?La vida és un continu aprenentatge, no?
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Usar les Tac adequadament implica Usar les Tac adequadament implica 
un canvi una mica difícil de dur a un canvi una mica difícil de dur a 
terme: un canvi en la metodologia terme: un canvi en la metodologia 

dels aprenentatges a l’auladels aprenentatges a l’aula

Un canvi que haurem de fer a poc a poc però a consciència.
No s’hi val donar tot fet als alumnes, cal aprendre a ensenyar-los a 
aprendre. Com? Convertint-nos en guies, correctors, animadors, impulsors i 
orientadors, no en simples transmissors de coneixements, almenys no 
sempre.
Amb les TAC els alumnes haurien d'aprendre a partir de l’observació, la 
cerca, la descoberta; conclusions i/o síntesi sobre l’observació, la cerca i la 
descoberta; exposició escrita-audiovisual del que han aprés; possibilitats 
l·limitades d’exercicis de tota mena per aprendre’n (no només amb paper i 
llapis).
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Hem de pensar sempre en els 
alumnes: sers del s. XXI on 

l'alfabetització tecnologica és 
vital per viure i sobreviure.

En el moment de preparar les nostres sessions i activitats, procureu comptar 
amb recursos TAC, almenys una mica...
I si us aneu posant, cada vegada sereu més competents, controlareu més 
recursos i dominareu la metodologia óptima per treballar amb TAC... però cal 
que aneu posant-vos...!
Penseu que els vostres alumnes hauran de ser competents en l'üs de les TAC i 
si no els eduquem constantment des de petits, quan siguin grans es trobaran 
en desavantatge: hem de ser ferms i constants en la seva alfabetització 
tecnològica.
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Hem de comptar que treballem amb 
alumnes de la Zona Nord: 

compensar com puguem la 
discriminació i la fractura digital, i 
emprar sempre programari lliure

Des de les escoles podem fer molta feina: hem de ser conscients d'on i 
amb qui treballem i fer una política d'escola afavoridora de la integració:
     -- educar-los en l'ús de les tac per a que siguin competents    
     -- donar-los, oferir-los i assessorar-los en l'ús del programari lliure; 
        començant per no usar a les escoles cap programa privatiu o
        comercial (ni sistema operatiu, ni processador de textos, ni
        navegador)
     -- assessorar les famílies en compres de maquinari, el  pla avanza
     -- educar a pares i mares en l'ús de les TAC 
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No es pot improvisar res!No es pot improvisar res!

I tingueu sempre un pla b!I tingueu sempre un pla b!

Tant pel que fa al maquinari com al programari, proveu com engegar-
lo i que funcioni tot prèviament a la sessió amb nens.

En el moment de la veritat, poden passar moltes coses però si ho heu 
provat abans i esteu acostumets, potser solventareu les incidències 
sense problemes.

I si no hi ha remei, tingueu pensat un pla alternatiu amb TAC o sense 
TAC.
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Gaiebé no hi ha límits: podem fer Gaiebé no hi ha límits: podem fer 
pràcticament el que vulguem, pràcticament el que vulguem, 
sempre que ho sapiguem fer i sempre que ho sapiguem fer i 

tinguem el maquinari i programari tinguem el maquinari i programari 
necessari.necessari.

Es pot i convé fer tot allò que vulguem: 
-- integrar video, imatge, text, dibuix en una sola activitat; -- 
usar i comunicar tota mena de maquinari; 
-- viatjar a tot arreu;
-- conèixer altres cultures, altres maneres de fer i pensar;
-- comunicar-nos amb altres
-- crear, estudiar, llegir, mirar, escriure, pensar, triar....
-etc, etc, etc, etc, etc, etc..............................
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Compta amb el que tens i no tens a l'escola i a l'aula:
 Quin espai és l'adequat per la tasca a fer i pel nombre 
d'alumnes?

 Quan està disponible aquest espai; l'he de reservar?
 Quantes màquines em cal, quantes en tinc?

 Quines màquines necessito, quantes en tinc?
 Quin programari em fa falta. Ja el tinc instal.lat? I 

funciona?

Ja sabem tots que les dotacions oficials són escases i 
envellides i insuficients, i que de vegades no van del tot 
bé... però queixant-nos ens prediposem en contra 
d'avançar, canviar, evolucionar o crear.

Potser hem d'aprofitar i treure suc al poc que tenim?
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