L´ús educatiu dels blocs
Carta als pares i mares de cicle superior
Escola Immaculada Concepció- Horta
Benvolguts pares i mares.
Com ja haureu vist, durant aquest curs hem començat a treballar diversos continguts
curriculars a través del suport informàtic que ens brinden els blocs. Ens adrecem a vosaltres
per agrair-vos el suport que ens heu fet arribar davant aquesta iniciativa.
Els motius que ens han empès a fer-ho
han estat:
1. Promoure l’escriptura. Els blocs permeten convertir els alumnes en escriptors i editors d’uns textos que
tenen una projecció pública abans mai somniada. Fa uns anys només
el mestre llegia els seus
escrits. Ara els llegeixen els companys, familiars i alumnes d’altres
escoles. Augmenta la motivació.
2.- Fomentar la lectura. Els blocs permeten
compartir opinions i coneixements, comentar
llibres, i crear la il·lusió de llegir.
3.- Preservar la curiositat
i el desig d’ aprendre. Els
continguts estudiats es poden
connectar amb informacions,
jocs interactius i activitats de
tot el món.
4.- Aprendre anglès. Moltes de les activitats dels blocs
obliguen a aprendre anglès de
forma lúdica i motivadora. Per
tant, ens preparen pel futur.
5.- Aprendre a manejar internet com una

eina educativa i no només per jugar o fer
messenger. Descobrir les possibilitats que
té per fomentar les pròpies capacitats intel·
lectuals i per despertar interessos. Aprendre
a investigar i a seguir el fil de la pròpia curiositat de forma estructurada i sense deixar-se
engolir per la infoxicació de la
xarxa.
6.- Compartir la vida de
l’escola amb les famílies. És
molt estimulant que els pares
o mares escriviu comentaris o
les vostres opinions sobre els
llibres que llegiu amb els vostres fills.
7.- Compartir activitats amb
nois d’altres escoles. El nostre bloc forma part de l’entorn XTEC del Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, format per 7.225 blocs. Això ens
permet compartir idees i activitats amb altres
escoles.
Dels 7.225 blocs, un 81’50% són
d’accés públic i universal. L’accés públic permet que la publicació dels comentaris, les fotos o els vídeos sigui instantània i accessible.
Als mestres ens ajuda a aprendre uns dels altres. Hem optat per aquest tipus d’accés amb
algunes restriccions (p.ex, els videos no són visibles a google/video sinó només al nostre bloc).

Si algú de vosaltres no desitja que la imatge del seu fill o filla sigui publicada al nostre
bloc us pregariem que signéssiu aquí sota. En cas contrari no és necessari que ens retorneu
el full.
NOM DEL PARE/MARE.......................................... DNI....................................
NO AUTORITZO LA PUBLICACIÓ D’IMATGES DEL MEU FILL/A...............................
AL BLOC DEL CICLE SUPERIOR
Signatura:

http://blocs.xtec.cat/primariaic/

