
DESPLEGAMENT DE LES TAC A LES AULES. 
 
L’escola es troba immersa en un procés d'implantació d’ús de dispositius al llarg dels 
diferents nivells arran de les diferents propostes didàctiques que els docents plantegen 
al seu alumnat. A més, des d’aquest curs 2019/20 l’escola està duent a terme una 
formació en Transformació Digital a través de la qual es vol intentar dotar al claustre 
d’una sèrie de propostes i orientacions per tal de poder extreure un major profit dels 
dispositius que l’escola disposa. Aquesta formació té com a element vehicular la 
potenciació de la comunicació oral a partir de l’ús de les TAC. 
En aquest sentit, veiem que la distribució dels dispositius és la següent. 
 

 Educació Infantil. 
Dispositius: Robots “Beebots”, tauletes i projectors d’aula. 
 
El treball amb Beebots està pensat per ajudar als infants més petits a organitzar el 
seu pensament lògico espacial a través del treball dels àmbits lingüístic i matemàtic. 
L’objectiu és aprendre el llenguatge direccional, girs, lateralitats i altres conceptes 
espacials. L’ús d’aquests dispositius permet fer un treball de la llengua i la comunicació 
utilitzant les Beebots com a suport educatiu.  
A més a més, permet treballar diferents continguts curriculars amb una proposta 
diferent, sent ideal pel desenvolupament de les següents capacitats:  
 

- Capacitat d’aprendre a pensar i a comunicar. 
- Capacitat d’aprendre a descobrir i tenir iniciativa. 

 
El principal criteri que hem tingut present per fer aquesta proposta ha estat la 
versatilitat i l'adequació d’aquest maquinari a l’ús dels alumnes més petits, juntament 
amb les possibilitats de feines abans esmentades; les quals permeten aprofundir en 
l’autonomia i aprenentatge de l’infant. 
 
El treball amb les tauletes està concebut com a recurs en els àmbits lingüístics i 
matemàtics. Aquesta proposta proporciona un treball específic d’aquests àmbits a 
partir de la metodologia basada en ambients i/o racons d’aprenentatge.  
Així doncs, les tauletes ens resulten una eina molt adaptable que permet i ajuda a 
l’alumnat en el desenvolupament de les seves competències transversals, així com en 
les dels àmbits concrets de l’educació infantil.  
 

 Educació primària. Cicle Inicial. 
Dispositius: Robots “Beebots”, tauletes i projectors d’aula. 
 
En aquest cas el treball amb Beebots i tauletes a les aules de cicle inicial és una 
continuïtat i ampliació del que es va treballant a l’etapa d’educació infantil. 
L’elaboració més complexa de reptes dins on queden implicats l’ús de les Beebots 
afavoreix el desenvolupament de les competències següents: 
 

- Tractament de la informació i competència digital. 
- Competència d’aprendre a aprendre. 
- Autonomia i iniciativa personal. 

 
Així mateix, l’ús de les tauletes permet al professorat oferir un tipus de tasques que:  
 

- Són interactives. 
- Fomenten l'autonomia. 



- Fomenten la creativitat. 
- Ajuden a l'autoregulació de l’aprenentatge.  

 
Aquests tipus de tasques mitjançant les tauletes es duen a terme en diferents 
moments, sent especialment valuoses aquelles estones en què es fa un treball per 
racons. 
 
En el cas del cicle inicial, els criteris a l’hora de desplegar la presència d’aquests 
dispositius s’han basat en la continuació de la línia marcada a l’etapa anterior i en la 
conveniència i oportunitats d’aquests recursos com a eina d'aprenentatge.  
 

 Educació primària. Cicle Mitjà. 
Dispositius: Tauletes, portàtils i projectors d’aula / TV. 
 
En aquest cicle s’introdueix un canvi respecte a l’ús dels principals dispositius. Es vol 
començar a donar més pes a les següents dimensions de l’àmbit digital:  
 

- Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de treball i 
d’aprenentatge. 
- Dimensió comunicació interpersonal i col·laboració. 

 
Ara l'ús de les tauletes queda en segon pla i es passa a fomentar l’ús dels portàtils. 
Amb la introducció d’aquests dispositius es permet iniciar un treball tant de 
familiarització amb l’ús de l’instrument i, al mateix temps, en la indagació de les 
diferents propostes a nivells de programari i aplicacions existents. L’ús d’aquestes 
aplicacions, novament, s’erigeix com un recurs cabdal a l’hora de plantejar les 
diferents propostes didàctiques per part dels docents. 
Es vol avançar progressivament en el coneixement de l’alumnat de les diferents eines 
que la connectivitat posa al nostre abast, així doncs, es treballarà l’ús d’eines com: 
 

 L’editor de text. 
 La presentació de diapositives. 
 Cerca d’informació a la xarxa. 
 Ús del correu electrònic i contrasenya. 

 
A partir de 4t, gràcies al domini propi de l’escola i el paquet d'eines que ens ofereix 
Gsuite, l’alumnat pot començar a utilitzar una sèrie d'aplicacions sota el control i 
aixopluc del domini escolar. 
 
Els criteris considerats en aquest cicle per desplegar els dispositius esmentats es 
fonamenten en la necessitat d’introduir un treball basat en la cerca d’informació i el seu 
tractament, a partir del qual l’alumnat pugui reproduir els models presentats pels 
mestres i arribar a crear-ne els seus propis. A més, la introducció a l’entorn Gsuite i 
l’aprofitament de les eines que ofereix la plataforma s'adapta millor a les 
característiques dels ordinadors portàtils i permet un millor aprenentatge a l’alumnat.  
 

 

 Educació primària. Cicle Superior. 
Dispositius: Chromebooks i projectors d’aula / TV. 
 
Al cicle superior hi ha una aposta clara per la implantació de les eines del Gsuite i 
per aquest motiu està justificada la presència i ús de Chromebooks de manera 
transversal a les diferents àrees, sent aquest el criteri principal que ho justifica. 



Aquests dispositius són configurables per l’escola i atorguen a l’alumnat l’ecosistema 
propi per fer servir les eines Gsuite. 
Ara es pretén fer un treball de l’àmbit digital que aplegarà de manera conjunta les 
quatre dimensions que el conformen. 
Es vol consolidar i seguir avançant en el coneixement que té l’alumnat i en la posada 
en marxa d’altres eines molt potents com és el Google Classroom. Tot l’alumnat 
disposa del seu usuari des d’inici de cicle i els/les mestres poden crear les seves 
classes virtuals oferint als nens i nenes desenvolupar les seves destreses amb eines 
com: 
 

 L’editor de textos. 
 Les presentacions de diapositives. 
 Creació i edició senzilla de vídeo. 
 Compartició de documents via Drive. 
 Elaboració de tasques via Classroom. 

 
L’elaboració de materials per part de l’alumnat gràcies a la connectivitat i l’accés a la 
informació, fa que puguin incorporar-la més fàcilment a les seves tasques. I, a la 
vegada, es fa un treball d’autoaprenentatge i reflexió sobre el bon ús de les 
tecnologies. 
 
En aquest sentit doncs, es reitera que el criteri establert en la tria de Chromebooks al 
cicle superior rau en les especificitats que aquests dispositius incorporen, ja que fan 
més fàcil i enriquidor el treball descrit prèviament. 
 
 


