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1. OBJECTIUS I PLANTEJAMENT GENERALS: CONCEPTE DE CURS
Entenem que la seva concepció ha de ser la d'un curs més que la d'un seminari. El 
plantejament del curs es fonamenta:

● En la idea d'acompanyament, al llarg del temps, en la formació continuada de 
la  introducció  al  coneixement,  l'aprenentatge,  l'ús  i  l'aprofundiment  de les 
possibilitats que ens ofereixen les noves tecnologies de la informació i  la 
comunicació, tant  en  la  vessant  TAC  (Tecnologies  de  l'Aprenentatge  i  del 
Coneixement) com en CAV (Educació en la Comunicació Audiovisual).

Es tracta de fer nous aprenentatges o recuperar-ne i actualitzar-los. Pretenem 
que  aquests  aprenentatges  siguin  assolits  pels  participants  mitjançant  la 
pràctica i la repetició. La relació dels participants és més d'alumnes-formador 
(curs) que d'iguals amb un coordinador que cerquen un intercanvi de coneixements 
i experiències (seminari). De tota manera, les experiències dels alumnes també es 
contemplaran en la mida que es pugui.

● En el seu caràcter global. La formació permanent abasta tant a maquinari com 
a  programari;  pretén  incidir  en  la  millora  de  la  qualitat  tant  en  el  treball 
personal i professional, com en el treball amb alumnes.

L'aprenentatge amb i de les noves tecnologies digitals no hauria de ser puntual ni 
parcial, ans el contrari. La formació necessàriament ha de ser continuada per tal de 
garantir aquests tres fonaments:

● Conservar i actualitzar les eines, els coneixements i les pràctiques docents 
en noves tecnologies aplicades a l'escola.

● Ser capaços d'aprendre, utilitzar com a usuaris i aprofitar en el si de l'aula 
noves eines i recursos.

● Fer  un  ús  social  i  èticament  acceptable  de  les  noves tecnologies  en  un 
entorn social minvat de recursos: afavoriment de l'ús del programari lliure i 
gratuït per a tothom: mestres, alumnes i, a partir d'aquests, famílies.
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2. TEMPORALITZACIÓ: UN CURS PERMANENT
● Ell curs es planteja no per a un any sinó de forma continuada any rere any, 

permanent mentre hi hagi participants disposats a realitzar-lo.

● Els  coneixements  i  pràctiques  a  assolir  seran  cada  curs  necessàriament 
diferents:

● recollint propostes de seminaris TAC, EE i CAV, per a fer-les extensibles  a 
tot el professorat;

● recollint interessos i preocupacions en l'àmbit TAC/CAV entre el professorat 
de la zona;

● recollint  experiències  educatives  provinents  d'escoles,  grups  i  entorns  de 
treball;

● aprofitant  propostes  de  cursos  presencials  i  telemàtics  del  departament  i 
d'altres entitats (lliures de drets, com AEIC, Espiral, Webquestcat,..)

● repassant possibilitats infrautilitzades o oblidades del programari i maquinari 
a l'abast en els propis centres;

● incorporant novetats aplicables a l'escola, de caràcter gratuït;

● impulsant els nous usos de la web 2.0 com a eina de comunicació;

● valorant  l'enquesta  final  del  curs  anterior  per  millorar  la  metodologia, 
temporalització, continguts i materials del curs següent.

● El temps fa oblidar, desgasta o fa minvar coneixements, pràctiques i usos de les 
tecnologies  a  l'escola.  Cal  fer  una  mena  de  “manteniment”  personal  i 
professional, una mena de posada a punt per explotar aquestes eines en la seva 
màxima potència. 

Potser d'aquesta manera podrem evitar la sensació d'angoixa o aclaparament que 
produeix l'excés de novetats quan encara no ens sentim prou segurs en allò que tot 
just acabem d'aprendre a utilitzar.  

● El professorat de la zona, per tant, es podrà inscriure any rere any en el curs 
(o de forma no continuada) sense cap més limitació que el nombre de places 
del curs: un màxim de 20 (que depenent del nivell dels assistents poden ser 
molts).
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3. TIPOLOGIA DELS APRENENTAGES
Els aprenentatges de continguts no es dirigiran a programari concret, sinó a tipus 
de programari. Cal emfatitzar l'aprenentatge de procediments, rutines i funcions habituals 
i comunes o similars, al marge del programa concret. Per exemple, cal saber editar un 
document de similars característiques amb qualsevol processador; o navegar i treballar 
amb i  des  de  la  web amb qualsevol  navegador;  o  tractar  una  imatge  amb qualsevol 
programa de tractament d'imatge; o poder treballar indistintament amb Windows o Linux.

Malgrat l'esmentat, el programari de referència serà el disponible als centres provinent de 
dotació (llicències del Departament) i el programari lliure i gratuït a l'abast de tothom.

 Es tracta de que el professorat assoleixi competències mínimes en:

● Els diferents usos del programari

● sistemes operatius i organització d'arxius

● ofimàtica

● tractament de la imatge fixa

● tractament de la imatge en moviment

● programari educatiu

● recursos a la i des de la web: informació, comunicació i organització remota 
i virtual

● usos combinats de programari amb un objectiu concret

● Els diferents usos del maquinari ja existent i nou, un a un i combinat.

● Les estratègies adequades i mètodes de treball per a un bon aprenentatge amb 
ús de les noves tecnologies.

● Bons usos de maquinari i programari.
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4. ORDENACIÓ DELS APRENENTATGES
Pel  que  fa  al  disseny  de  l'aprofitament  didàctic  dels  aprenentatges  del  curs,  es 
seqüenciaran o s'indicaran en base a:

● Competències a nivell usuari del professor.

● Àrees curriculars.

● Nivells i cicles educatius: educació infantil, primària (cicles inicial, mitjà i superior) i 
ESO.

● Coneixements i aprofitament de caire transversal:

○ horitzontal, entre àrees diverses;

○ vertical, en el decurs de diversos nivells i cicles educatius.

Document redactat amb programari lliure (OpenOffice Writer) 6



PROPOSTA DE CURS DE FORMACIÓ PERMANENT EN NOVES TECNOLOGIES PER A LA ZONA NORD 
DE NOU BARRIS  (BARCELONA, FEBRER DE 2008)

5. DURADA I ORGANITZACIÓ DE CURS
Es planteja un curs de 34 hores, amb format semi-presencial:

● 20 hores presencials d'aprenentatge repartides en 8 sessions de 2,30 hores: 
(octubre, novembre, desembre)

● Totes  les  sessions  seguides  poden  produir  sensació  d'esgotament. 
Plantegem fer-les en packs de 2-3 i descans:

Octubre: 3 sessions Novembre: 3 sessions Desembre: 2 sessions

● 5  hores  presencials  en  dues  sessions  relacionades  amb les  pràctiques  a 
realitzar:

● Gener  :  1  sessió  de repàs dels  coneixements tractats  durant  el  curs,  i  de 
preparació d'una pràctica amb alumnes a partir  de l'elecció d'un d'aquests 
aprenentatges.  El  fet  de  continuar  al  gener  donen  més  sensació 
d'acompanyament al llarg del curs i  permeten superar la desconnexió que 
suposen les vacances de Nadal. 

● Març   (darrera setmana) o  abril (primera setmana),condicionat per les dates 
de les vacances de Setmana Santa : 1 sessió final d'exposició de la pràctica 
realitzada  posant  en  comú  també  les  dificultats  o  avantatges  observats. 
Podran emprar el format que desitgin (presentació, bloc, vídeo o document 
de text).

En aquesta sessió els i les alumnes emplenaran una enquesta sobre el curs 
que ajudi a millorar-lo en anys successius.

● 9 hores no presencials (entre gener i març), on cada alumne haurà d'aplicar a la 
seva  pràctica  docent  alguna  de  les  eines  o  dels  coneixements  adquirits 
durant el curs.

El professor del  curs assistirà els i  les alumnes durant el període de pràctiques 
mitjançant  una interfície  telemàtica senzilla  que permeti  el  contacte i  l'exposició 
dels materials per ser revisats.  Finalment, els materials-resum de les pràctiques 
seran penjats en aquesta interfície per a ús públic.

● A l'inici de curs es crearà un curs virtual en una interfície moodle tancada als 
visitants

■ on es dipositaran els guions, recursos  i materials de les sessions;

■ on alumnes, coordinadors i formador podran establir un contacte permanent 
afavoridor  de  consultes,  ressolució  de  problemes,  intercanvi  d'opinions  i 
suggeriments, establiment de col.laboracions, etc.;

■ on es penjaran les pràctiques dels alumnes;

■ que s'obrirà a visitants un cop finalitzat el curs.
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6. TASQUES DELS FORMADORS I  COORDINADORS DELS CENTRES 
DE LA ZONA NORD
● En  l'oferta  dels  cursos  a  realitzar  en  el  segon  trimestre  del  curs  anterior,  els 

coordinadors TAC dels cinc centres docents de la zona informaran al seu claustre 
sobre les característiques del curs i recolliran el nombre de persones interessades.

Aquestes característiques es definiran en funció del que s'especifica en l'apartat 
TEMPORALITZACIÓ: UN CURS PERMANENT

● Prèviament al començament del curs, el formador es posarà en contacte amb els 
alumnes inscrits per tal de conèixer els interessos comuns a la majoria. Aquests 
interessos seran recollits i desenvolupats dins dels aprenentatges a realitzar durant 
el curs.

● El formador o la formadora de cada any es consensuarà entre els coordinadors 
TAC i CAV i, si s'escau,  professorat competent dels cinc centres.

● Els aprenentatges del  curs també es consensuaran entre els cinc coordinadors, 
sent desenvolupats pel formador. Els coordinadors voluntàriament podran aportar 
eines, suggeriments i ajut al formador de cada any, sent seva la decisió final del 
format i continguts.

● Els coordinadors podran participar en el curs en qualitat d'alumnes, encara que la 
seva tasca serà mixta: 

■ com a alumnes en determinats temes

■ com a col·laboradors del formador en el desenvolupament de les sessions, 
si és precís:

● ajut tècnic

● dinamització de grups

● assistència a alumnes amb problemes

● aportacions complementàries en el desenvolupament de les sessions

● Els coordinadors i coordinadores també contribuiran a ajudar els i les alumnes en 
les  seves pràctiques  en  els  cinc  centres,  facilitant-los  l'ajut  tècnic  i  organitzatiu 
necessari.

Aquesta tasca serà l'equivalent a la pràctica dels alumnes per a la superació del 
curs.
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7. FORMADORS:
Entre els coordinadors de la zona vam preveure qui podria i voldria ser formador, 
un per any:

■ curs 08-09: Víctor 

■ cursos posterior: a decidir cada any, sabent que en David, la Natàlia i l'Enric 
estan disposats a assolir aquesta funció.

Víctor Febrer - vfebrer@xtec.cat  
coordinador TAC  del CIP ELISENDA DE MONTCADA

Enric Muntané – emuntane@xtec.cat  

coordinador CAV  del CIP ELISENDA DE MONTCADA
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