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El centre:  
[la  Vall  ens  empeny] 

❏ La Vall del Llémena (Gironès): 
una comunitat cohesionada 

 
❏ El centre neix el curs 2014-

2015, amb l’empenta i el suport 
dels ajuntaments i habitants de 
la Vall 

 
 

 
 

 

 
 

 

❏ Cada any incorporarà dues 
línies d’una nova promoció 
d’alumnes de la Vall del Llémena 

❏ Aquest curs 2015-2016 
tenim alumnes de primer i 
segon d’ESO 

www.inslavall.cat 
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El Projecte: 
[Objectius] 

Es tracta d’una experiència global i transversal que implica tot 
el professorat, totes la matèries i alumnes i la gestió integral 
del centre 



Les tauletes digitals a l’aula: 
[Preparats per al futur] 

● Gestió de: 
○ Correu electrònic, agenda 

digital i calendari de grup 
○ Informació al núvol:  

Drive, Dropbox i iCloud 

● Recerca, selecció d’informació i 
creació de continguts: 
○ Documents amb imatges, taules, 

gràfics... 
○ Captura, edició i publicació de 

continguts audiovisuals. 
○ Screencasting per consolidació i 

transmissió de coneixements. 

ELS ALUMNES ADQUIREIXEN COMPETÈNCIA EN: 

http://youtube.com/v/02qDh3XlJ04
http://youtube.com/v/Rco-NHd8tIQ
http://youtube.com/v/ba_FrT2_T8A


Les tauletes digitals a l’aula: 
[Disseny] 

❏ Modalitat Tablet 1x1 
❏ Connectivitat garantida 
❏ Propietat del dispositiu: 

l’alumne 
❏ Gestió d’un gran nombre 

de dispositius 
❏ Escalabilitat: increment 

de dispositius i usuaris 
❏ Learning curve: 

- Iniciació 
- Contagi 
- Control 
- Maduresa 

❏ Molta informació. 
Justificació de la 
decisió 

❏ Despesa important: . 
❏ Formació bàsica en 

l’ús de la tauleta 
❏ Hora d’atenció i 

suport 
❏ Garanties de gestió i 

control del dispositiu 
des del centre. 



Les tauletes digitals a l’aula: 
[Planificació] 

❏ Formació. 
❏ Intercanvi 

d’experiències 
❏ Selecció de materials 

curriculars digitals. 
❏ Transversalitat. 
❏ Ús integrat amb les 

pissarres digitals i els 
projectors. 

 

❏ Configuració de 
dispositius. 

❏ Formació bàsica en 
l’ús de les tauletes 
digitals a través d’una 
assignatura 

❏ Ús responsable dels 
aparells i de la xarxa. 

❏ Implicació dels alumnes 
en la formaciño dels 
estudiants nous 

Tot seguit, mostrem com hem afavorit la transversalitat i la 
innovació en l’ús pedagògic del nostre dispositiu digital... 



Les tauletes digitals a l’aula: 
[Transversalitat - Innovació] 

❏ Treball col·laboratiu a través de la xarxa (Google Apps). 
❏ Accés a recursos digitals (llibres de text, mapes, bases de dades, 

activitats on-line…) 
❏ Tècniques d’estudi: ús d’aplicacions per al subratllat de documents 

digitals, elaboració de mapes conceptuals, esquemes... 

Mur interactiu per a digital 
brainstorming. Agrupació d’idees i 
decisions compartides. 

Gamificació en l’entorn 
d’aprenentatge amb recollida 
instanstània de resultats. 



Les tauletes digitals a l’aula: 
[L’avaluació com a eina d’aprenentatge] 
Ús de bases d’orientació, formularis i 
rúbriques on-line per a l’autoavaluació i 
la coavaluació sistematitzada. 

Ús del mirroring a l’aula per a 
l’avaluació col·lectiva de tasques. 

http://youtube.com/v/McSXM2zP5Bo


Les tauletes digitals a l’aula: 
[e-portafoli] ● Creació, edició i gestió d’un bloc 

digital: 
 

○ Planificació i avaluació 
d’objectius. 

○ Assumir reptes de superació 
personal. 

○ Publicació d’evidències 
d’assoliment d’objectius. 

○ Magatzem d’eines 
d’aprenentatge i millora. 

● Control d’accés als continguts digitals 
publicats (valor de la privacitat) 

 

http://youtube.com/v/sGE_fEgxvZ0


Les tauletes digitals a l’aula: 
[Implementació] 
 
 
❏ Informació exhaustiva a les famílies i argumentació de la decisió presa. 

❏ Aposta pels llibres socialitzats i digitals (finançament municipal). 

❏ Instal·lació d’un sistema de gestió remot de supervisió de dispositius mòbils (Mobile 
Device Management), des del moment de la seva adquisició. 

❏ Posada en marxa d’un portal de centre i d’un sistema de gestió i comunicació 
directa amb les famílies. 

❏ Creació i configuració dels comptes  

     d’usuaris i grups dins el domini @inslavall.cat  

     (Google Apps for Education). 

❏ Assignació d’assesors (alumnes de 2n)  

     als alumnes nous 

❏ Creació del consultori de la tauleta digital 

 



Les tauletes digitals a l’aula: 
[Decisions  i accions] 
❏ Comunicació fluïda amb les famílies a través del nostre portal de 

centre, amb informació diària de seguiment dels alumnes. 
❏ Formació presencial de pares i mares en l’ús de tauletes digitals i 

accés al portal de centre. 

Llista d’apps educatives 
publicada al nostre lloc web. 

Bloc per a l’intercanvi 
d’informació i opinions amb 

famílies i alumnes. 

http://tagpacker.com/user/inslavall http://inslavall1x1.blogspot.com.es 

http://tagpacker.com/user/inslavall
http://tagpacker.com/user/inslavall
http://inslavall1x1.blogspot.com.es
http://inslavall1x1.blogspot.com.es


“És una despesa important, 
però es compensa en  4 
cursos d’estalvi en llibres.” 

“La formació ens ha anat 
molt bé. Hem agafat 
confiança.“ 

“És increïble com dominen el 
dispositiu en només un 
trimestre. Han guanyat 
autonomia i en treuen profit.“ 

“La tauleta és un 
complement. Fan consultes, 
comparteixen documents... 

 
 

 

Les tauletes digitals a l’aula: 
[Avaluació] 

“La clau ha estat la 
formació i el treball en 
equip.” 

“Apliquem nous mètodes a 
l’aula” 

“Aconseguim un bon 
feedback: immediatesa, 
registre de comentaris…” 

“La tauleta no substitueix la 
llibreta ni el paper..” 

“Conviuen els llibres en paper 
i els digitals. 

 

 

 

❏ El model d’avaluació d’aquest projecte es basa en: entrevistes períòdiques de 
seguiment amb les famílies, qüestionaris i enquestes a docents i alumnes i 
proves objectives competencials. 

http://youtube.com/v/4T1PflDSMYA
http://youtube.com/v/qQ3ORrJZtUE

