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L’escola de primària de Flix, des dels inicis de la informàtica educativa, ha estat 
un centre compromès en la introducció de les tecnologies de la informació en totes  les 
àrees  i  aspectes  relacionats amb  l’ensenyament. En  l’actualitat  forma part del projecte 
IATIC (Integració avançada de les Tecnologies de la Informació i  la Comunicació), és 
per  aquest  projecte  que  es  compta  amb  una  dotació  important  de  maquinari,  s’ha 
adquirit  el  compromís d’implementar  l’ús de  les TIC en un 30% de  l’horari  lectiu de 
totes  les  àrees,  la  qual  cosa  suposarà  canvis  metodològics,  entre  ells  avançar  en  la 
introducció  d’aprenentatges  basats  en  la  cerca  i  gestió  de  la  informació,  i  en  el 
desenvolupament de tasques col∙laboratives. 

La  revista  i  els  blocs  són  algunes  de  les  activitats  més  representatives  de 
l’aprenentatge col∙laboratiu del centre. 

Del ciclostil al web. 

El mes de desembre de 2007 s’ha publicat la revista número 50 de L’Agulla,  la 
revista  escolar  del CEIP Enric Grau Fontseré  de Flix  a  la Ribera  d’Ebre  (Catalunya). 
Aquesta numeració es fa tenint en compte les diverses publicacions en format paper que 
s’han fet des del desembre de l’any 1985,  data de la publicació del primer número. 

Des  d’aleshores,  la  publicació  de  la  revista  ha  estat  de  dos  números  per  curs 
escolar, un a finals del primer trimestre i l’altre a finals del tercer, tot i que, durant algun 
període se n’han publicat tres i, de vegades, fins i tot, només una. 

En  reunió  de  coordinadors  i  coordinadores  és  fa  una  previsió  de  pàgines.  De 
vegades  són  pàgines  per  publicar  activitats  de  l’alumnat  d’una  classe,  de  vegades  per 
curs  o  per  cicle  noticiar  i  publicar  una  activitat  comuna,  pàgines  dedicades  a  recollir 
informació general del centre, pàgines...  la  finalitat de les quals, al cap  i a  la  fi,  és  fer 
pública i més participativa la vida educativa del nostre centre. 

Tots  els  alumnes  i  professors  aporten  algunes  pàgines  que  ells  mateixos 
s’encarreguen  de  confeccionar.  Les  pàgines  més  generals  les  confecciona  l’equip 
directiu  que  també  s’encarrega  de  la  seva  impressió,  deixant  a  l’alumnat més  gran  la 
tasca de muntatge i enquadernació (grapar). 

Tot i que el contingut de la nostra revista ha estat força fidel als seus orígens, no 
ha passat el mateix amb  les eines d’edició. De  la maneta al  botó  i, del  botó  a  l’ordre 
d’impressió  enviada  des  de  qualsevol  ordinador  del  centre.  Dels  clixés  de  cera,  el 
punxó, la tinta correctora de color fúcsia a l’editor de textos. De les mans entintades, a 
la impressió directa des de l’ordinador. 

L’Agulla, de mica en mica en fem 50 i un bloc. 

Relat  d’una  experiència  escolar:  Cinquanta  números    fent  la  revista 
L’Agulla al CEIP Enric Grau Fontseré de F lix. 
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A primers dels noranta van arribar a l’escola els primers ordinadors, per a molts 
mestres  editar  la  pàgina  original  de  la  revista  va  suposar  la  seva  primera  activitat 
informàtica. 

Però,  això  no  s’ha  acabat,  amb  l’aparició  d’Internet  sorgeix  una  nova 
possibilitat,  publicar  la  revista  en  format  web,  la  qual  cosa  ens  permet,  arribar  més 
lluny, la xarxa no té fronteres,  i publicar a color. Mantenint el continguts, comencem a 
publicarla a la web. Es respectava el contingut, textos i  imatges,  i se li donava format 
web. 

Cliqueu aquí per veure una revista d’aquella època. 
El fet que només una persona estès preparada per encarregarse de la publicació 

en  format web  i  la  inversió de  temps que suposava,  va  fer que normalment només és 
publiqués un número per curs i de vegades ni això. Malgrat tot, i fidels a la idea què la 
nostra  revista  estigués  present  a  la  web,  vam  provar  de  publicarla  en  format  SWF 
(FlashPaper), la qual cosa exigia que es confeccionessin dos models de cada pàgina, un 
en blanc i negre i una altre en color que era la que es transformava en SWF, aquest cop 
la feina ja quedava més repartida, cada pàgina tenia un mestre o una mestra encarregada 
de la seva confecció. 

Cliqueu aquí per veure un número fet en format Flash. 
L’entrada dels mestres  i  les mestres del centre en el món dels blocs va  fer que 

ens plantegéssim una nova possibilitat, crear un bloc per publicar la nostra revista. 

Cada mestre i cada mestra s’encarregaria d’entrar els  seus articles, amb  la qual 
cosa  la  feina  de  confecció  queda  totalment  repartida,  per  altra  banda  el  centre 
s’avançava  en  la  introducció  de  tasques  col∙laboratives,  implicaria mestres,  alumnes  i 
pares,  aquests  darrers  pel  que  fa  a  la  possibilitat  d’incloure  comentaris  als  articles. 
Finalment,  no  descartem  en  un  futur  proper,  aprofitant  les  possibilitats  que ofereix  el 
bloc, publicar continguts multimèdia. 

La blocmania i les seves aportacions. 

Tot  i  que  de  sempre,  al  centre  hem  anat  desenvolupant  activitats  de  caràcter 
cooperatiu, fa uns tres anys vam començarnos a familiaritzar amb el concepte de treball 
col∙laboratiu. 

El  primer  trimestre  del  curs  200607  va  ser  el  punt  d’arrencada  del  treball  en 
blocs al nostre centre. Un grup d’uns vuit mestres de l’escola van començar a publicar 
articles en blocs personals, majoritàriament, aliens al Departament. 

Vegeu el bloc d’una mestra de cicle inicial del curs 0607 
De cara als alumnes volíem blocs que ens permetessin inscriure els alumnes com 

a usuaris, per a nosaltres era important el valor afegit que suposa que cada alumne edita 
i  publica  els  seus  articles,  això  ens  va  portar  a  instal∙lar  el  WordPress  en  espais  a 
phobos.xtec.cat. 

Vegeu el bloc dels alumnes de cicle superior del curs 0607 
A  l’inici  del  curs  200708  vam  valorar  l’experiència  i  vam  acordar  directrius. 

Amb la posada en marxa del portal blocs.xtec.cat,  els blocs personals relacionats amb 
la tasca educativa dels mestres es publicarien a l’espai de l’XTEC. 

Vegeu el bloc d’un mestre de l’escola

http://www.xtec.net/ceipflix/agulla36/sumari.htm
http://www.xtec.net/ceipflix/agulla48/sumari.htm
http://www.loblocdedora.blogspot.com/
http://phobos.xtec.cat/smora/wp2/
http://blocs.xtec.cat/jferrus
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També hem establert un sistema de blocs del centre ubicats a  l’XTEC, aquests 
espais  permeten  als  cicles  i  altres  àrees  de  l’escola  fer  directament  les  seves 
publicacions.  És  important  que  tothom  pugui  donarse  d’alta  a  uns  serveis  accedint 
sempre  amb  el  mateix  nom  d’usuari  i  la  mateixa  contrasenya.  Pel  que  fa  a  l’aspecte 
formal emprem una mateixa plantilla que permet una personalització, d’aquesta manera 
tots els  blocs presenten unes característiques comunes que  els  identifiquin com a part 
d’un tot. 

Dins  d’aquests  espais  i  seguint  les  directrius  esmentades  es  va  crear  el  bloc 
dedicat  a  la  revista  l’Agulla, des de qualsevol bloc del centre es pot accedir a  tots els 
altres. 

Vegeu el bloc de la revista  l’agulla 

Primer unes eines, després unes altres 

Els nostres primer blocs  s’allotjaven a  l’espai públic de Blogger. Aquest portal 
ens  oferia  un  servei  gratuït,  molt  senzill  de  creació  i  manteniment.    El  centre  estava 
interessat en què l’alumnat, en un principi de cicle superior, s’iniciés en la publicació en 
blocs, tot i que Blogger permetia la creació d’usuaris, vam considerar que l’espai no era 
adient,  tot  i que alumnes  nostres, d’una manera  totalment  individual  i  aliena al centre 
van crear i continuen mantenint els seus propis blocs. 

Vegeu el bloc d’Irene, el va crear el curs passat quan feia quart 
Continuant amb la idea de fer usuaris el nostre alumnat,  vam instal∙lar diferents 

WordPress  en  espais  del  centre  i  de  diversos  mestres  a  Phobos.  Aquests  blocs  ens 
permetien  fer  usuaris  d’un  bloc  a  diversos  mestres  o  als  alumnes,  ara  bé,  un  bloc 
WordPress  a  phobos.xtec.cat  comporta  un manteniment  costós,  ja  que periòdicament 
s’han d’instal∙lar noves versions, plugins, widgets,... 

Just començar el curs 0708 es va decidir obrir diferents blocs per als cicles de 
l’escola, tots ells estarien a Blogger menys el de cicle superior que estaria a Phobos, per 
la qüestió de ferne usuaris als alumnes. Quan ja havíem començat la feina es va obrir el 
portal de blocs de l’XTEC, com que la feina feta no era massa elevada es va canviar la 
ubicació de tots els blocs, vam importar els articles que ja s’havien escrit. Tal i com hem 
comentat es va decidir crear altres blocs del centre, com ara el de la revista L’agulla. 

Així fem la revista escolar en aquests moments 

El mes de desembre de 2007 es va publicar el número 50 en format paper, se’n 
dóna  una  còpia  a  cada  alumne  i  a  cada  escola  de  la  comarca.  Es  continua  amb  la 
intenció  de  ferne  dues  a  l’any.  Com  a  innovació  important  les  revistes  es  publiquen 
també en format bloc. 

Cliqueu aquí per veure la revista en format pdf 
El bloc es troba instal∙lat al portal de blocs de la xtec: http://blocs.xtec.cat/agulla/ 

De moment solament els mestres són usuaris del bloc de l’agulla, cada mestre és 
el responsable d’entrar els articles amb treballs dels seus alumnes. No es descarta més

http://blocs.xtec.cat/agulla/
http://irnlamillor.blogspot.com/
http://www.esnips.com/doc/4dffac35-dddd-4554-848c-d06f64784df6/agulla_50
http://blocs.xtec.cat/agulla/
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endavant  ferne  usuaris  als  alumnes  i  que  ells  mateixos  entrin  els  seus  articles,  de 
moment estan treballant en aquesta línia en el bloc de cicle superior: 

http://blocs.xtec.cat/ceipflix56 
En  el  seu moment  es  va  fer  una  sessió  tècnica  d’unes 

dues  hores  de  durada  per  donar  d’alta  als  mestres  com  a 
usuaris,  explicarlos  el  funcionament  i,  en  la  majoria  dels 
casos, escriure ja algun article. 

Aproximadament  la  meitat  dels  mestres  del  centre  ja 
tenia  experiència  en  blocs,  això  ens  ha  anat  molt  bé,  ja  que 
tothom ha pogut comptar amb força ajudes properes. 

El  bloc  mostrarà  sempre  la  mateixa  pàgina  d’inici,  la 
portada del darrer número publicat. En el mateix bloc s’aniran 
acumulant diferents números, un sistema de categories permet 
la  navegació  pel  bloc,  per  exemple,  la  categoria  número  50 
mostrarà  tots  els  articles  d’aquell  número,  i  la  categoria  cicle 
mitjà  mostrarà  tots  els  articles  de  cicle  mitjà  de  totes  les 
revistes publicades. 

També es va instal∙lar un comptador de visites (Sitemeter) per poder veure si els 
nostres blocs  són visitats per  les  famílies,  el  comptador escollit va ser  el de Sitemeter 
per la seva fidelitat, cada cop que actualitzes la pàgina no computa una entrada. 

El  nostre  sistema  de  blocs  és  va  començar  a  donar  a  conèixer  a  través  de  les 
reunions  de pares  i,  ja  darrerament, mitjançant  un  article  de  la  nostra  revista  escolar, 
L’Agulla. 

Joan Ramon Ferrús Terré 
Sebastià Mora Masot 

CEIP Enric Grau Fontseré 
Flix

http://blocs.xtec.cat/ceipflix56

