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Influències de les TIC

●

●
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●

Per treballar. El professorat passa de transmetre els
coneixements a tutoritzar l'obtenció i el tractament de la
informació.

Per relacionar-vos i comunicar-vos amb el vostre alumnat.
Es completa una relació i comunicació presencial amb una
relació i comunicació telemàtica.

Per aprendre. L'alumnat pot utilitzar les possibilitats que els
ofereixen els nous llenguatges i tecnologies per produir missatges
audiovisuals i multimèdia, amb l'objectiu de conèixer, analitzar i
valorar la realitat, en definitiva, per construir el seu propi
coneixement.

Per accedir a la informació. Internet com a gran fons
documental i d'informació. Les eines de comunicació disponibles
permeten possibilitats noves: comunicació amb alumnat i
professorat d'altres llocs mitjançant correu electrònic, entorns
virtuals, fòrums virtuals, xats, videoconferència...
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Aplicacions instructives: exercitació, simulació i fixació de
continguts
MUD
A l'edu365.com per a cada etapa i àrea, podem trobar-hi les miniunitats didàctiques (MUD),
propostes de treball sobre un contingut.
Cada MUD conté:
●
Una presentació informativa
●
Activitats de pràctica per fixar el contingut presentat
●
Activitats d'autoavaluació
●
Eines, apartat de suport teòric
Tingueu en compte que, una vegada realitzades les activitats, es poden imprimir i des de cada MUD
es pot accedir a la consultoria del portal.
El contingut de cada MUD -de llengua catalana i castellana- el podeu trobar al material de formació.
Per a les MUD de primària:
http://www.xtec.es/formaciotic/edu365/5_matedu/mud_pri.htm
Per a les MUD de secundària:
http://www.xtec.es/formaciotic/edu365/5_matedu/mud_eso.htm
Una MUD de llengua catalana per a l'ESO
Sí, si s'hi posa
http://www.edu365.com/eso/muds/catala/si/index.htm

Una MUD de llengua catalana per a primària
Una postal
http://www.edu365.com/primaria/muds/catala/postal/index.htm
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MUD de llengua castellana per a primària i per a secundària
Sopa de espinacas (los textos instructivos) i Modalidad oracional (clases de oraciones)
http://www.edu365.com/primaria/muds/castella/instruccions/index.htm
http://www.edu365.com/eso/muds/castella/modalidad/index.htm

Aplicacions JCLIC
Des de XTEC/ Escola oberta/ El racó del Clic es pot accedir a la web del JClic en català, castellà i
anglès.
El projecte JClic és una evolució del programa Clic 3.0, una eina per a la creació d'aplicacions
didàctiques multimèdia amb més de 10 anys d'història. Al llarg d'aquest temps han estat molts els
educadors i educadores que l'han fet servir per crear activitats interactives on es treballen aspectes
procedimentals de diverses àrees del currículum, des d'educació infantil fins a secundària.

http://www.xtec.es/formaciotic/presentacions/llengua/apli.htm (2 de 10) [16/03/2005 12:37:44]

Aplicacions instructives

A l'edu365.com, per a cada etapa i àrea i a la pàgina Acollida, podeu
trobar-hi una selecció de materials elaborats en JClic.
Són activitats de tipologia diversa: contes, activitats d'ortografia,
comprensió lectora, sopes de lletres per ampliar lèxic, etc.
Vegeu-ne un exemple en català i castellà, i per a primària i ESO.

Unitats didàctiques
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A XTEC / Escola oberta / Internet a l'aula s'hi troben tot un conjunt d'unitats didàctiques de
continguts molt diversos. http://www.xtec.es/aulanet/ud/catala/index.htm

Ortografia bàsica per a cicle inicial
Conjunt d'exercicis en llengua catalana introduïts per una presentació senzilla i amena de normes
ortogràfiques. http://www.xtec.es/aulanet/ud/catala/ortografia/index.htm

Mitjans de comunicació
Unitat interdisciplinar de les àrees de llengua catalana, castellana i anglesa. També pot ser d'utilitat
per al cicle superior de primària. http://www.xtec.es/aulanet/ud/catala/mcomunicacio/index.htm

Quaderns digitals
Estan centrats en la pràctica de diverses tipologies textuals que, a partir d'exemplificacions i
exercicis previs, guia l'alumnat cap a l'elaboració de textos estructurats correctament.
http://www.xtec.es/aulanet/quadern/
http://www.xtec.es/aulanet/cuaderno/
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Lenguactiva.edu

Conjunt d'unitats didàctiques per a l'ESO
agrupades per blocs de continguts.
http://www.xtec.es/%7Ejgenover/entrada.htm

CNICE
Aquest organisme depenent del MEC disposa d'unitats didàctiques destinades a primària, ESO i
batxillerat.
La llamada de la selva
http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem2002/selva_lengua/index2.htm
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Àrea de lengua y literatura
http://iris.cnice.mecd.es/lengua/alumnos/alumnos.html

Quaderns virtuals
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Entorn d'aprenentatge digital que permet crear diferents tipus de exercicis per practicar continguts
específics de cada àrea i avaluar el progrés dels estudiants.
Cada quadern està format per un o més fulls i, alhora, cada full pot contenir un o més exercicis.
A més, els fulls poden tenir punts de diàleg, que permeten a l'alumnat i professorat escriure-hi
comentaris i dubtes.
Ofereix dos serveis:
1. Editor: eina web per la creació i edició de quaderns de forma senzilla.

2. Visualitzador: aplicació accessible des d'educampus que permet l'assignació, visualització,
realització i correcció dels quaderns.
Els tipus de preguntes que permeten són: seleccionar, ordenar, omplir, arrossegar i detectar
zones sensibles. Es pot incloure material addicional a cada full i a dins de cada pregunta.
http://clic.xtec.net/qv
http://clic.edu365.com/quaderns/interneti/

Aprenentatge inicial de la llengua
Des de l'edu365.com / Primària / ESO, podeu accedir a les pàgines d'Acollida on s'hi aplega
material elaborat específicament per a aquests alumnes, conjuntament amb d'altre que també pot
ser d'utilitat per a l'aula o per practicar des de casa:
http://www.edu365.com/eso/acollida/index.htm
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Lectura
A Internet podeu trobar material de molt diversa procedència, que pot ser d'utilitat per estimular la
lectura.
Entrena't per llegir
És un projecte amb activitats relacionades amb la lectura eficaç. Està estructurat i seqüenciat en
tres blocs: Comença a córrer , Mig fons i Marató. Cada bloc està format per sis unitats. Dins
cada unitat hi ha sis grups d'activitats diferents. http://www.edu365.com/entrena/index.htm
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Propostes de lectura per a l'ESO en català i castellà
Són guies de lectura d'un llibre juvenil o d'un autor/a considerat clàssic adient per a l'ESO, si bé
alguna guia pot destinar-se a primària o batxillerat. Està format per dos apartats informatius i dos
amb exercicis interactius, un de comprensió i un sobre l'estructura de l'obra, la llengua, el lèxic, etc.
http://www.edu365.com/eso/muds/catala/lectures/index.htm
http://www.edu365.com/eso/muds/castella/lectures/index.htm

Literatura
A l'edu365.com, a l'ESO, en llengua catalana i castellana, s'hi troba l'interactiu Literatura format
per tres tipus de pàgines: informatives, lectures i activitats.
http://www.edu365.com/eso/muds/catala/literatura/index.htm
http://www.edu365.com/eso/muds/castella/literatura/index.htm
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Poesia@.com
Poesies escrites i amb àudio per a alumnes de l'aula d'acollida i de primària.
http://www.edu365.com/infantil/poesia/portada.htm

La màgia de les paraules
Web al voltant de la construcció de contes. Es pot fer servir en dues versions: català i castellà.
http://www.educalia.org/externs/sj03/c/index.htm
http://www.educalia.org/externs/sj03/s/index.htm
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Consulta i recerca d'informació: fons documental
Enciclopèdies
A l'escriptori de l'edu365.com podeu trobar accés a l'Enciclopèdia Catalana, a Enciclonet i a la
Britannica (cal ser usuari de XTEC), i a diversos diccionaris.
Cal destacar el conjugador verbal del diccionari DIDAC i les activitats manipulatives per a diferents
nivells de l'Enciclopaedia Britannica.
http://britannica.edu365.com/
http://www.edu365.com/escriptori/index.htm

Diversos diccionaris especialitzats
El Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans és un diccionari normatiu que
inclou mots, locucions i sintagmes considerats correctes per la norma
acadèmica. En principi, s'aconsella el seu ús a partir del segon cicle d'ESO i
batxillerat.
http://pdl.iec.es/
El Diccionari català - valencià - balear reuneix lèxic propi de la llengua
literària, dialectal, antiga i moderna. Com a singularitat, s'hi troben
etimologies de molts mots i la seva transcripció fonètica. Escolarment el seu
ús es recomana per a final de l'ESO i al batxillerat.
http://dcvb.iecat.net/
Diccionaris i vocabularis de la web del Consorci per a la Normalització
Lingüística: contenen llistes de lèxics per especialitats: pastisseria, fusteria,
esports, informàtica, etc.
http://www.cpnl.org/recursos/rec013.htm
Diccionario de la Lengua Española de la RAE és un diccionari normatiu. Els
americanismes ja hi estan incorporats. S'hi mostra la conjugació dels verbs.
Escolarment és d'ús per a alumnes de segon cicle d'ESO i batxillerat.
http://buscon.rae.es/diccionario/drae.htm
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Diccionarios.com és un portal que ofereix els seus diccionaris en línia per
subscripció, però també permeten algunes consultes "en obert". Disposa de
diccionaris de castellà: de la llengua, sinònims i antònims, conjugador verbal
i ideològic; també s'hi troben diccionaris de traducció: castellà-català,
anglès, francès i alemany.
http://www.diccionarios.com
La Universidad de Oviedo ofereix, per a la llengua castellana, eines d'interès
com són: conjugadors verbals, lematitzadors, diccionari de sinònims i
antònims, traductors de pàgines web, etc. L'aplicació didàctica pot fer-se a
qualsevol etapa educativa.
http://tradu.scig.uniovi.es/conjuga.html

Videoteca digital
Una selecció de vídeos didàctics del Departament d'Educació i altres materials audiovisuals d'interès
educatiu han estat digitalitzats per poder ser distribuïts via Internet.
http://www.xtec.es/videoteca/

Cercadors
Generals
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http://www.google.com/intl/ca/

http://ct.yahoo.com/

Temàtics
Buscopio permet buscar els cercadors específics per àrees de coneixement.
http://www.buscopio.net

Webs de consulta per a batxillerat
A l'apartat de recursos en xarxa de la secció de batxillerat de l'edu365.com hi podeu trobar una
relació pàgines de consulta.
http://www.edu365.com/batxillerat/recursos_xarxa/catala.htm
http://www.edu365.com/batxillerat/recursos_xarxa/castellano.htm

Webs temàtiques
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La paret de les auques
Presenta informació sobre autors i èpoques en un format que combina la imatge i el text.
http://www.xtec.es/centres/a8033924/auques/

dteatro
Presenta continguts sobre teatre en format vídeo i una guia didàctica que ajuda a l'ús dels materials
a l'aula.
http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/secundaria/optativas/dteatro/index.htm

Informació classificada sobre autors i èpoques
Lletra
http://www.uoc.es/lletra/
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El poder de la palabra
http://www.epdlp.com/
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Projectes i activitats cooperatives
Projectes col·laboratius
Al Punt de trobada de XTEC s'hi apleguen regularment projectes, alguns dels quals han sorgit dels
interessos dels centres educatius, del professorat o de les institucions educatives.
http://www.xtec.es/trobada/index.htm

WebQuest
http://www.xtec.es/recursos/webquests/index.htm
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Exemples
http://www.xtec.es/~apujol/wq/
http://www.xtec.es/~agimeno5/webquest/trobadors/index.htm
http://www.webquestcat.org/~webquest/contest/index2.htm
http://www.xtec.es/aulanet/ud/catala/anells/index.htm

Jocs
http://www.edu365.com/primaria/index_jocs.htm
http://www.cpnl.org/jocs/index.htm
http://www.supersaber.com/
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Tractament de la informació
Eines de presentació
Qualsevol paquet ofimàtic, tipologia de programes d'edició, etc. poden ser vàlids per presentar
contingut educatiu, per exemple:
http://www.xtec.es/satis/ra/raco1.htm

Traductors
Dins de l'edu365 es pot trobar un traductor en línia de castellà-català o català-castellà, ja sigui de
paraules o de documents.
http://traductor.edu365.com/
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Per aprofundir
Cursos telemàtics d'eina molt relacionats amb contingut curricular
Internet i àrea de llengua
La finalitat d'aquest curs és proporcionar informació al professorat de llengua catalana i llengua
castellana d'educació secundària (ESO i batxillerat) sobre els recursos que ofereixen Internet i les
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per donar suport a la tasca docent en aquesta
àrea.

JClic:
Conjunt de materials adreçats al professorat interessat a crear els seus materials educatius
multimèdia mitjançant el programa Clic. Professorat d'educació infantil, primària i secundària que
vulgui conèixer les possibilitats de les aplicacions educatives fetes amb l'entorn JClic.
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WebQuest:
Professorat d'educació infantil, primària i secundària que té un domini bàsic d'informàtica i vol
conèixer els aspectes de les seves aplicacions educatives en l'ús de la xarxa Internet i, alhora,
consolidar la incorporació didàctica de la tecnologia de la informació.

LLengua oral i llengua escrita:
Curs que pretén donar resposta a diverses dificultats d'aprenentatge a l'entorn de continguts de
llengua oral i escrita. S'hi presenten programes i materials molt diversos destinats majoritàriament
a l'alumnat de primària.

http://www.xtec.es/formaciotic/presentacions/llengua/pa.htm (2 de 3) [16/03/2005 12:37:52]

Per aprofundir

http://www.xtec.es/formaciotic/presentacions/llengua/pa.htm (3 de 3) [16/03/2005 12:37:52]

