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Aspectes positius
És una aposta de futur
Tenim tota la infraestructura necessària a l’aula
El nou Moodle de l’Institut i la xarxa interna faciliten molt la feina
Més motivació i més interacció entre l’alumnat
L’alumnat fa “moltes coses” que abans no feien: mapes 

conceptuals, exposicions en ppt, cerca immediata de la informació...
Afavoreix a l’alumnat que té alguna dificultat perquè, de tant en 

tant, s’enganxa en alguna activitat

Primeres valoracions...

Aspectes negatius
El ritme de la classe és més lent (aspectes tècnics i de gestió d’aula)
Costa gestionar l’aula. Els grups són massa nombrosos (23) i la distribució no és 

l’adequada
Els estudiants estan molt acostumats a seguir instruccions, són poc autònoms
Costa fer el seguiment del treball dels alumnes
Millora l’assignatura però els resultats educatius no demostren ENCARA que 

ajudi a millorar les capacitats de l’alumnat

 
 

Què diuen els nostres estudiants de 1r?

•És més motivador
•S’ho passen millor
•Poden tenir molta més informació per treballar
•Poden fer feines en grup
•Es poden enviar i compartir tasques al moodle

•Es distreuen més i es dispersen
•No els funciona sempre bé l’ordinador
•És més lent posar-se a treballar
•Sensació d’haver baixat el seu rendiment
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1. Creus que l’experiència
ha estat positiva? 

2. Creus que les classes
s’aprofiten més amb els

ordinadors? 

3.Creus que s’hauria de
repetir l’any vinent?  

4.- Has notat una millora en
els resultats educatius de

l’alumnat amb l’ús de
l’ordinador? 
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El professorat, què opina?

Els estudiants, què en pensen?
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1.      Creus que l ’ús
d’ordinadors t’ajuda a

aprendre millor?

2.   T’agradaria que
l’ordinador s’utilitzés
en més  matèries?

3.   T ’ha agradat
utilitzar l’ordinador

com a eina de treball
a classe?

4.      Creus que
s’hauria de repeti r

l’any vinent?  

   5.-  L’ús  de
l ’ordinador t’ha ajudat
a millorar les notes?.
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ABANS ARA
•Dossiers •Links al llibre digital

•Links al moodle

•Murals •Power-Point

Correcció:
•a la pissarra
•al full

•corregeix l’ordinador
•correcció compartida a la pàgina del
moodle.

Cerca d’informació:
•calia esperar a l’endemà.

•immediata i compartida amb
l’alumnat.

•Trasllat de material i aparells.
•Moltes fotocòpies.

•Tot és a la xarxa .

•Previsió de reserva de l’aula
d’informàtica.

•Sempre que es vol es treballa amb
l’ordinador o la PDI

•Més centrat en el professor/a. •Les seves cerques enriqueixen la 
matèria.

•Ensenyament més dirigit. •Ensenyament més autònom.

Atenció a la diversitat :
•Més difícil atendre a tothom.

•Alumnes d’altes capacitats avancen
sols.
•Pots atendre millor l’alumnat amb
dificultats.

•Alumnat amb dificultats més difícil de 
recuperar. 

•El mateix tant per cent de suspesos
però amb notes més altes.

 


