
Recursos TAC i estratègies per a l'Educació Infantil.  
Anàlisi d’un recurs 

 

A la xarxa trobem gran varietat de recursos educatius. Alguns d’ells estan dirigits als infants, 

i dins educació infantil, concretament a la franja d’edat de 3 a 6 anys. 

 

En ocasions la recerca a internet pot ser una tasca feixuga, en la que inverteixes molt de 

temps i potser no trobes allò que inicialment buscaves. 

 

Us proposem de forma individual feu una recerca i trieu un recurs educatiu per treballar amb 

infants online. Per acotar l’activitat us proposem quatre cercadors i modalitats de recursos 

educatius: 

 www.xtec.cat 

 www.edu365.cat 

 Jclic (www.clic.xtec.cat/db/listact_es.jsp) 

 Webquest 

 

A l’atzar us designarem una tipologia d’activat educativa, així com una àrea del currículum: 

descoberta d’un mateix, descoberta de l’entorn i comunicació i llenguatges; per tal que 

el recurs que analitzeu estigui ubicat a una pàgina i/o sigui una tipologia d’activat concreta i 

relacionada amb una de les àrees del currículum d’educació infantil. 

 

Per tal de fer l’anàlisi d’aquests recursos adjuntem la següent fitxa que haureu d’omplir. 

 

 

 

 

Nom del recurs: 
 
 

Edat destinataris: 

Web (ubicació de l’activitat): 
 
 

 

Àrea  on s’ubica dins el currículum i justificació: 
 
 

 

Aplicacions pedagògiques: objectius 
 
 
 

 

Descripció de l’activitat: 
 
 

 

http://www.xtec.cat/
http://www.edu365.cat/
http://www.clic.xtec.cat/db/listact_es.jsp
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Per la cerca, trobem uns condicionants tècnics i informàtics, però ara caldrà aplicar aquells 

que tinguin una vessant pedagògica, ètica, estètica,etc. Cal, doncs, tenir present que: 

 

- La informació trobada s’adeqüi al nostre objectiu 

- Les fonts d’on hem tret la informació siguin de solvència contrastada 

- Afavoreixi la construcció de l’aprenentatge, tot connectant el que l’infant sap amb els 

nous coneixements 

- Sigui funcional 

- Sigui adequat per l’edat dels infants 

- Estigui enquadrat dins els valors ètics que guien la nostra pràctica educativa 

- Permeti la creativitat de l’infant 

 

Per aquest motiu també seran objectiu d’avaluació del vostre recurs: 

 

 Fiabilitat de la font 

 Funcionalitat de l’activitat 

 Respecte dels valors ètics 

 

 


