
Què podem fer els professors
per ser més inclusius?

Bastides de suport - formes de suport que proporciona l’expert per

ajudar a l’estudiant a superar la distància entre les seves habilitats i

l’objectiu que es vol que assoleixi. S’apliquen tant a la construcció

del llenguatge com, en general, a la construcció de coneixements. 

• Bastides de recepció - proporciona l'orientació per aprendre

allò que és significatiu d'un recurs donat i retenir-ne allò que s'ha

après (guies d'observació, pautes per fer una entrevista,

glossaris, diccionaris en línia, etc.)

• Bastides de transformació - ajuda explícita en processos com

ara comparar, contrastar, trobar patrons entre un cert nombre

d'objectes d'estudi semblants, produir una pluja d'idees, fer un

raonament inductiu i prendre decisions.

• Bastides de producció - bastides que proporcionen als

estudiants plantilles, guies atractives per a escriure i estructures

multimèdia.

Una guia de bones pràctiques i eines digitals per

al professorat que s’adrecen a tots els alumnes i

afavoreixen la igualtat d’oportunitats.

Autoavaluació - revisar i millorar una activitat o tasca de manera

individual.

Coavaluació - revisar i millorar una activitat o tasca entre iguals. Els

alumnes aprenen els uns dels altres. Ex: rúbriques, full d'indicadors,

qüestionaris

Carpeta d’aprenentatge / dossiers digitals - facilita a l’alumne fer

evident el que ha après i com ho ha après al llarg d’un període de

temps, per mitjà d’un recull raonat d’evidències. Eines: Evernote

Avaluació formadora – les decisions les pren l’aprenent
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G U I A  I N C L U S I V A  P E R  A L  P R O F E S S O R A TAvaluació formativa i formadora

Fonts principals:

Divesitat i inclusió de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya 

Disseny Universal de l'Aprenentatge (DUA)

100 eines online

“La inclusió és un procés sense fi que cerca
maneres més eficaces de respondre a la

diversitat present de l’alumnat.”
Ainscow (2005)

Rúbriques - clarificar quins són els objectius que volem que

l'alumne assoleixi i com se l'avaluarà en funció de la seva

actuació. Cal promoure la implicació de l’alumnat en el seu

procés d’aprenentatge. Ex. Banc de rúbriques XTEC. Eines:

Rubistar, Teachnology, CoRubrics, Doctopus i Goobric 

Fitxes d’observació i registre - Ex. KPSI (Knwoledge and Prior

Study Inventory) 

Mapes conceptuals - fer visible, organitzar i 

Activació dels coneixements previs – fer dibuixos, maquetes,

gràfics, línies del temps, qüestionaris, pluja d´idees, debats, jocs

de rol, etc. Eines: Blabberize (afegir veu a una imatge),

quëstionaris amb Kahoot, línies del temps amb Time Toast o

Rememble

Bases d’orientació - mostra una seqüència ordenada d’accions

per resoldre un problema o realitzar una tasca. Resumeix el

coneixement que els aprenents han d’interioritzar.

Avaluació formativa - les decisions les pren el professorat

     comunicar el pensament. Eines: Bubbl.us, 

     dibujario.com, MindMeister, Lucid Chart, CmapTools

Diaris de clase - recull i reflexió de cada activitat

realitzada, en forma de diari. El format pot ser

divers, de forma escrita amb o sense imatges,

gràfics, esquemes, etc. i amb possible suport

audiovisual o digital. Ex: un blog, una wiki  (diari

col.laboratiu), videoblogs, podcasting, etc. Eines

per fer wikis: Microsoft 365, SocialText, PBWorks

i WikiSpaces

Tauleta Àgil o Kanban - ajuda en el procés de definició de les

tasques a realitzar, en l’adjudicació i distribució de tasques i en el

seu procés de resolució i validació. Els elements de treball es

presenten visualment en un taulell/kanban 

     amb quatre franges i els elements/tasques 

     es mouen de forma dinàmica durant tot el 

     procés d’elaboració. Eines: OpenProj, 

     Bitrix24 Kanban

Resums (Què aprés?) - reflexió sobre la tasca  i poder extreure

conclusions que permetin ser conscient de l’aprenentatge així

com planificar els passos a realitzar per continuar avançant en la

tasca.

Esquemes - eina facilitadora de l’aprenentatge i que permet

estructurar els continguts o les tasques a realitzar. Eines:

Mindomo

Pactar contractes - després de negociar el tutor i l’alumne, aquest

últim es compromet a assolir uns objectius on es determinen les

conseqüències de complir-los o no. Servirà per motivar, guiar i

ordenar l’aprenentatge d’aquests alumnes. També pot ser una

estratègia adreçada a superar les dificultats i necessitats educatives

detectades.



Subtítols - Youtube, Dotsub o Keepvid

Bancs d’imatges amb permís d’autor - INTEF, Flickr 

Complements que llegeixen text: 

Google Chrome - I Speech

Mozilla Firefox –Text to Voice

Afegir veu al vostre blog o pàgina web - Voz me

Afegir imatges, vídeos i sons en qualsevol espai físic amb codis QR - Monky,

Unitag, Web QR

Bancs de vídeo (proporcionar Vídeos explicatius dels textos) – Edu3.cat,

Youtube, Vimeo, Videoteca educaiva de cine, Videoteca educativa, Bank

d’imatges INTEF

Crear textos escrits a partir de la gravació de la veu – speechTexter

Fer gravacions de veu i exportar-les – Vocaroo

Veu sintetitzada en diferents idiomes que llegeix el que s’escriu - oddcast

     Compfight, Photo Pin, Pixabay, CCSearch, 

     Everystockphoto, 500px Creative Commons

Pauta 4: Proporcionar diverses opcions per a la interacció física.

Escriptoris personalitzats – Linkat, Netvibes, Symbaloo

Aprenentatge basat en problemes – ABP per Ramon Grau, 

Webquest – propostes didàctiques que utilitza 

Fer ús de calendaris – Google Calendar, Dia a Dia

Netejar pàgines web de distractors – Annotary, Clearly

Debats en línia – Voice thread

Videoconferències – Skype, Hangouts

Recursos per l’autocontrol – rellotges de temps enrere (online-stopwatch, TIme

and date), recompenses digitals (Jocs a l’edu365, El kiosko de las chuches),

apps d’iOS (Calm myself down, Calm Counter), Apps amb temporitzadors (Vis

Timer, Fun Time Timer, Kids Timer App)

Estratègies d’aprenentatge - webs Aprender a estudiar, Técnicas de Estudio

Diaris d’aprenentatge – Tasca “Diari d’aprenentatge” de Moodle, blocs amb

Blogger o Wordpress

Autoconeixement i autoestima – Orientació Acadèmica d’Educaweb,  secció

d'autoconeixement de la web "I després de l’ESO, ja saps què faràs?",

qüestionari d´autoconeixement de la web Estudiar a Catalunya, Quin és el teu

estil d’aprenentage? De la web qestudio.cat, Autoestima WebQuest d´XTEC

     Xavier Rosell i Jordi Guim

     principalment recursos d’internet (ex. WebQuestCat)

Classe inversa (Flipped classroom) - els estudiants aprenen

nous continguts per mitjà de les TIC normalment fora de l'aula,

per després realitzar activitats de caràcter pràctic, de reforç o

més individualitzades tutoritzades 

Musicawa i FlippedKawa 

Panopto

Movenote

EDpuzzle (enriquir vídeos)

      per un professor dins l'aula. 

Creació de vídeo - Animoto, Videolicious, Openshot Video Editor

Creació animacions stop motion – Pic Pac Motion

Filmació a intervals – Time Lapse (il·lustrar de forma accelerada un procés lent)

Creació de presentacions - Slide Rocket, Present.me, Prezi, SlideShare

Creació d'avatars que parlen - Voki, Babbleriz, iOS Mi avatar parlanchin

Creació de murals - Glogster, Pic Collage, Padlet, Mural.ly

Creació d’històries - Go animate / Domo, Creaza, Dvolver Movie maker,

Storybird. Apps android & iOS (talking tom & Ben news), Apps iOS

(Toontastic,Davin.ci.Note, Sock Puppets, Story Kit)

Programació- Scratch

Programes per fer matemàtiques – Calculadora en línia, Calculadora wiris,

Descartes)

Xarxes socials educatives – Edmodo, Edu20

Creació de tutorials – Educreations, screencast, screenr, Jing, iOS

(Screenchomp ShowMe, Whiteboard Lite)

Fer croma – Chroma Key, KineMaster, Touchcast

Apps de Realitat Augmentada – Universo DK, Just a line, Wallame, Quiver,

ChromVille, Mergecube (crear enigmes), MSQRD

Programari i navegadors adaptats - 

Càlculs - Calculadora Wiris

Zac Browser i Adapro

Establiment d’objectius – Setting Goals Worksheets

Planificació de tasques – Symphonical, Wunderlist

Organització de la informació (patrons de pensament) – Education oasis,

Teacher Vision, Exploratree, Mind Meister, Cacoo, Bubbl.us, 

Subratllar i modificar text en PDF – FillanyPDF

Portafolis (recull de treballs i reflexions sobre l’aprenentatge) -  Portafolis Digital

XTEC, MicroTallersTAC

Creació de núvols de paraules – Mentimeter, wordart.com, NubeDePalabras.es

H

Disseny Universal de l'Aprenentatge (DUA) Metodologies de treball flexible

1.Proporcionar múltiples maneres de representació

Pauta 1: Diverses opcions per a la percepció.

Pauta 2: Oferir diverses opcions de llenguatge, expressions
matemàtiques i símbols.

Pauta 3: Proporcionar opcions per a la comprensió.

Repositoris de pictogrames – Arassac, AraWord, Pictotraductor, Pictosonidos,

Pictoaplicaciones, App Dia a Dia

Crear gràfics i infografies – Visual.ly, infogr.am, pictochart, easel.ly, mural.co,

Canva

Quaderns virtuals – Cuadernia, Cast UDL Book Builder

Creació de pàgines webs – Google sites, Wix

Blocs – XTECBlocs, Wordpress, Blogger

Crear imatges interactives - thinglink

Crear mapes mentals - popplet, MindMeister, Cacoo, Bubbl.us, Exploratree,

app MiMind, Goconqr, Canva, Creately

Suports a la memòria - Quizlet (llistes de vocabulari de manera divertida amb

jocs), Stormboard (cartellera amb post-its), Wunderlist (llistes de tasques i

idees)

Comprovar l’accessibilitat d’una web  - Examinator, Tawdis, INTAV

2.Proporcionar múltiples maneres per l'acció i l'expressió

Pauta 6: Proporcionar diverses opcions per a les funcions executives.

3. Proporcionar múltiples maneres de comprometre’s 

Pauta 7: Proporcionar opcions per captar l’interés.
Pauta 8: Donar opcions per mantenir l’esforç i la persistència.
Pauta 9: Donar opcions d’autoregulació.

Pauta 5: Oferir diverses opcions per a l’expressió i la comunicació.

Creació de podcast - per gravar (Audacity, Grabadora de sonidos, Talk a Talk,

Recorder, Cohdoo), per compartir (Sound cloud, Ivoox, Audioboo)

Dibuixar en línia i fer còmics - Whiteboard, Artpad, Pixton, Make beliefs, 

Edició d’imatges - iPiccy, Live Photo Editor, BeFunky, PicMonkey

     Story board

Què aprenen?

COM aprenen?

PER Què aprenen?

Ambients/Espais - espais dinàmics, atractius i susceptibles

d’aprenentatge i creativitat, ambients de lliure circulació,

agrupaments naturals, per interessos.

Racons/Tallers – espais rotatius, on cada un té un objectiu

diferent però no són competitius. Els alumnes treballen de forma

simultània i autònoma. L’avaluació es basa en les observacions i els

registres del treball de cada racó. Cada alumne arribarà a diferents

punts segons les seves capacitats.

Aprenentatge cooperatiu - treballar conjuntament per aconseguir

fites comunes. Cada alumne adoptarà un rol (organitzador,

secretari, grafista o portaveu).

Treball per projectes- aprendre a partir de la vivència compartida.

Conjunt de tasques diverses que s’orienten cap a una producció

concreta.

Docència compartida - atendre i augmentar el suport a tots els

alumnes de l’aula, adequant la programació i la intervenció per

garantir una atenció més personalitzada on tothom s’enriqueix, no

només l’alumnat.

Aprenentatge entre iguals - creació de parelles d'alumnes amb

una relació asimètrica (un adopta el rol de tutor i l'altre el rol de

tutorat), amb un objectiu comú, conegut i compartit, que

s'assoleix a través de l'establiment d'unes activitats planificades

pel professorat.

Aprenentatge servei comunitari - desenvolupa la competència

social i ciutadana, en què l’alumne realitza un servei a la comunitat,

aplicant els seus coneixements, capacitats i habilitats, alhora que

aprèn l’exercici actiu de la ciutadania.

Capses d’aprenentatge - nova manera de treballar l’àmbit de

medi natural i social, però des d’una visió globalitzada on incloure

el tractament d’altres disciplines. Cada capsa conté una proposta

de treball amb un repte a assolir.


