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Resum.
Les tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació (TIC) les podem utilitzar
com a complement, com a recurs o com a finalitat pròpiament per a conèixer-ne el seu
ús i aplicacions, i en podem fer ús des de tots els àmbits, i, en el cas de les ciències, les
podem utilitzar per ajudar-nos a comprendre conceptes científics o fets quotidians que,
de vegades, són complexos d’entendre o interpretar. En aquest article us compartim
algunes idees sobre com utilitzar les TIC en l’aprenentatge de les ciències, de quina
manera podem fer ús dels entorns virtuals d’aprenentatge, aplicacions interessants o que
ens faciliten el dia a dia a l’aula i alguns exemples duts a terme amb l’alumnat. Tot plegat,
ens serà útil tant per assimilar continguts científics com desenvolupar destreses i
habilitats digitals necessàries per a ser competents en un món cada cop més digitalitzat,
tant per l’alumnat com pel professorat com per la societat en general.

Paraules clau. Eines, recursos, tecnologies, competència digital.
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Abstract.
Information and communication technologies in education can be used as a complement,
as a resource or as a purpose in order to know their use and applications, and we can use
them from all fields, and in the case of science, to help us understand scientific concepts
or everyday facts that are sometimes complex to understand or interpret. In this article
we share some ideas on how to use these technologies in science learning, how we can
make use of virtual learning environments, interesting applications or that make it easier
for us in the classroom day by day and some examples carried out with the students. All
in all, it will be useful for us to assimilate scientific content as well as to develop the digital
skills and competencies needed to become proficient in an increasingly digital world, both
for students, for teachers and for society in general.

Key Words. Tools, resources, technologies, digital skills

1. INTRODUCCIÓ
L’ús de les tecnologies per a la informació i la comunicació (TIC) a l’educació no té gaire
sentit si aquest ús no té una finalitat lligada a l’Aprenentatge i al Coneixement (TAC). És
per això que, sovint, les TIC i les TAC estan estretament relacionades. De fet, aquest
terme, pròpiament, s’està transformant i ja es parla més de “tecnologies digitals”.
Queda lluny ja allò de les “noves tecnologies” tal i com es va concebre i que, actualment,
sovint queda fora de context quan s’utilitza encara en l’àmbit educatiu: les tecnologies
que utilitzem i a les quals anomenem “noves tecnologies” ja no són noves, i potser tampoc
són, ja, 2.0. I sí, la tecnologia és present al dia a dia a les aules, encara que serveixi,
només, per passar llista. Altra cosa és que l’ús que en fem realment vagi una mica més
enllà i no sigui, tan sols, una eina més. Les actuals “noves tecnologies” ja no són tenir un
bloc, una pissarra digital o fer ús d’un entorn virtual d’aprenentatge. Les noves
tecnologies actuals són, segurament, aquelles que s’entreveuen en diferents informes
sobre tendències tecnològiques, com els informes d’Odite (Observatori de d’Innovació
Tecnològica i Educativa) o l’informe “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020”
de la consultora tecnològica Gartner, que exposa quines són les noves tendències per al
2020 (veure figura 1 i bibliografia). A grans trets, i interpretant-les lliurement, aquests
conceptes es relacionen amb l’automatització de processos, experiències multisensorials
amb realitat virtual i realitat augmentada i com podem percebre el món digital, la
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democratització de dades i del coneixement, la implantació de xips o dispositius que
millorin la funcionalitat personal o d’accés a la informació, l’ètica digital, l’ús de robots,
drons, vehicles autònoms i recursos computacionals cada cop més sofisticats, el cloud
computing, l’autonomia dels objectes amb intel·ligència artificial, o el blockchain (per a la
traçabilitat de productes i gestió d’identitats, la seguretat lligada als dispositius IoT,
és a dir, a l’Internet de les Coses (Internet of Things), o als dispositius wearables (aquells
dispositius electrònics intel·ligents que es poden incorporar a la roba o portar-los al cos
com a implants o accessoris).

Figura 1. Top 10 Strategic Technology Trends for 2020
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Aquestes tendències, a nivell empresarial, ja són un fet, i els i les alumnes de les nostres
aules hauran de conviure-hi un cop entrin al mercat laboral, i quan ho facin, possiblement
ja no seran ni tendències ni seran emergents. Podem nosaltres iniciar-los en aquest camí?
orientar-los en el bon ús de les eines? sabem com fer nosaltres mateixos ús d’algunes
d’aquestes tecnologies emergents per a treure’n un rendiment acadèmic?
Si ens fem aquestes preguntes, podem entendre que és gairebé obligatori que els docents
intentem fer ús de tot el nostre potencial i capacitats per poder facilitar i ajudar al nostre
alumnat a ser competent tecnològicament i científicament, que comprenguin tots els
processos i mecanismes que tenen lloc en la nostra vida diària, que sàpiguen fer un ús
racional i ètic dels recursos naturals i tecnològics.
Tota la comunitat educativa, incloent el compromís de les famílies, n’ha de prendre part,
i l’administració, a Catalunya, ja hi ha posat fil a l’agulla. El Pla d’Educació Digital de
Catalunya 2020-2025 vol “situar el país com a capdavanter en l’ús educatiu de la
tecnologia per l’èxit escolar i social del seu alumnat”. La directora general d'Innovació,
Recerca i Cultura Digital, la Sra. Mar Camacho, ho amplia dient que:
“el Pla Digital no es centra en l’ús de la tecnologia, sinó en aprendre i relacionar-nos en un
un món digital”.

El document 2/2019 del Consell Escolar de Catalunya, “Els dispositius mòbils als
centres

educatius”,

diu

que:

“l'ús d'aquestes tecnologies digitals s’ha d’adaptar a les transformacions i a les
situacions canviants que s’esdevenen tant a l’escola com al conjunt de la societat.”

També en l’apartat de conclusions, es comenta que:
“la introducció dels dispositius mòbils pot incidir en la millora de l'ensenyament i dels
aprenentatges de les diverses àrees curriculars. En primer lloc, perquè poden augmentar la
motivació del grup de l'alumnat i, de l'altra, perquè permeten introduir noves metodologies
que enriqueixen els processos d'ensenyament i aprenentatge. A més, l'ús de les tecnologies
digitals fomenta el treball cooperatiu i col·laboratiu i, per tant, suposa la incorporació d'una
experiència imprescindible per a la futura inserció laboral de l'alumnat.”.

Cal que tinguem present que l’objectiu comú és la millora de la Competència Digital del
nostre alumnat seguint les directrius sobre aquesta Competència donades pel
Departament d’Educació. Però per aconseguir aquest objectiu també és fonamental
millorar la Competència Digital dels docents. La formació en aquest àmbit del professorat
és bàsica, no només en l’aspecte del coneixement d’eines TIC si no també cal tenir en
compte noves metodologies que integrin la tecnologia en l’aprenentatge, conceptes de

86 |

ISSN 1575-9393
Nº 90 ~ Abril 2020
pp. 83-108

desenvolupament sostenible, inclusió i igualtat de gènere i privacitat i seguretat en les
xarxes tal i com es desprèn del Marco de competencias de los docentes en materia
de TIC elaborat per la UNESCO.
Així doncs, en aquest article, i enfocant-ho en l’ús de les TIC en l’àmbit més científic,
matemàtic o tecnològic, intentarem compartir algunes idees i experiències que hem dut a
terme a l’Institut Narcís Oller de Valls amb la finalitat d’anar proporcionant eines tant a
l’alumnat com al professorat perquè l’aprenentatge de les ciències sigui més significatiu i
lligat a les necessitats actuals.

2. CONTEXT
L’Institut Narcís Oller de Valls és un centre públic d’educació secundària ubicat a la
ciutat de Valls (a l’Alt Camp, Tarragona) i que compta amb 4 línies d'ESO i totes les
modalitats de batxillerat (entre els quals una línia de batxillerat científic i una de
tecnològic) i tres cicles formatius de grau mitjà i superior de Formació Professional de la
família de Serveis Socioculturals i a la Comunitat. També es compta amb 4 unitats
d’Educació Especial (SIEI). En total, compta amb més de 900 alumnes i gairebé un
centenar de professorat.
L’Institut és un centre inclusiu i rep alumnat de Valls i també de les poblacions veïnes de
l’Alt Camp i Conca de Barberà i, donat els estudis que s’hi poden realitzar i la diversitat
de població acollida, en el centre es prioritza el tractament de la diversitat per atendre
les necessitats educatives de tot l'alumnat. En aquest sentit, les Tecnologies Digitals
poden ser una gran ajuda per les tasques educatives tant en el treball docent per part del
professorat com pel treball de l'alumnat, ja sigui fent un ús pedagògic a l’aula en les
diferents matèries, col·laborativament o per projectes.
L’ús de les TIC aplicades a l’Aprenentatge i al Coneixement (TAC), poden ser el camí per
tal que l'alumnat i el professorat en general assoleixi una bona competència científica i
digital i a l’Institut Narcís Oller apostem per l’ús dels dispositius mòbils per a facilitar
l’aprenentatge. De fet, aquest curs 2019-20 hem estat acceptats per participar al pla
mòbils.edu que impulsa el Departament d’Educació de Catalunya i duem a terme
diferents cursos i tallers de formació per al professorat al mateix centre per tal de millorar
la competència digital del professorat del centre i facilitar-los l’accés i l’aprenentatge de
les tecnologies digitals.
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A l’Institut Narcís Oller disposem de Pissarres Digitals Interactives (PDI) pràcticament a
totes les aules d’ESO i Batxillerat. Hi ha 3 aules d’informàtica dotades amb uns 20
ordinadors i algun pack de portàtils per a dur a les aules però amb programari realment
obsolet. Des del curs 2018-19 disposem de bona connectivitat amb xarxa transformada
amb fibra òptica, la qual cosa ha suposat un avenç significatiu en les possibilitats de poder
treballar cooperativament en xarxa o fer ús d’aplicacions o altres recursos que
requereixen connectivitat. Això és important des del punt de vista de l’accés que podem
tenir a les tecnologies digitals. Cada aula està dotada amb un ordinador portàtil per al
professorat per a poder projectar però no disposem de portàtils per a l’alumnat a les
aules. L’alumnat no fa ús de portàtils propis si no es requereixen com a tal, però un
nombre molt elevat de l’alumnat del centre disposa d’un mòbil que acostuma a portar a
l’institut.

3. TIPUS d’EINES i RECURSOS
En aquest cas no es tracta de fer un recopilatori de llocs web amb informació, que tots
coneixem i sabem que és molt ampli (per bé que també n’afegirem), sinó d’explicar la
nostra experiència amb diferents tipus de dispositius, aplicacions o entorns virtuals amb
indicacions sobre usos que podem fer-ne o els seus avantatges i inconvenients i alguns
projectes que hem desenvolupat al centre que ens estan funcionant o que ens permeten
treballar les competències transversals (social i personal i digital) i les matemàtiques i
cientificotecnològiques.

3.1.

DISPOSITIUS i USOS

Les Pissarres Digitals Interactives (d’ara endavant PDI) conjuntament amb els
ordinadors del centre (aules d’informàtica, sobretot), i els dispositius mòbils de
l’alumnat són els tipus de dispositius que podem utilitzar habitualment al nostre centre.
En el cas dels dispositius mòbils (DM), podem referir-nos de nou al document 2/2019 del
Consell Escolar de Catalunya, “Els dispositius mòbils als centres educatius”, que dona
unes certes recomanacions sobre com gestionar les iniciatives BYOD (Bring Your Own
Device) (pàgines 28 i 29). En aquest sentit:
“Les iniciatives BYOD (Bring Your Own Device) permeten als estudiants portar els seus propis
dispositius mòbils als centres educatius i connectar-los a una xarxa Wi-Fi per accedir a
aplicacions i serveis educatius. Per a una bona iniciativa BYOD en educació també s’ha
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d’aconseguir que aquests dispositius mòbils es facin servir per a l’aprenentatge, tant dins com
fora del centre educatiu.”

3.1.1. PISSARRA DIGITAL INTERACTIVA i AULES D’INFORMÀTICA
Com a eina TIC , la PDI és un recurs útil per a projectar qualsevol tipus d’arxiu multimèdia
però si només s’utilitza per a aquestes finalitats no deixa de ser una pantalla on poder
projectar. Cal, per tant, poder fer-ne un ús més exhaustiu, aprofitar la seva interactivitat
i cercar aplicacions i eines que permetin a l’alumnat poder interactuar-hi. En el mateix
sentit, podem treballar en grups o individualment a les aules d’informàtica. Els abans
anomenats Applets o Simuladors Científics poden ser-nos molt útils. Nosaltres fem ús de
diferents simuladors, per exemple, de matemàtiques o de física, que ens permeten
interactuar-hi. Us en posem alguns exemples:
●

Geogebra: https://www.geogebra.org/

El lloc web de Geogebra ens permet la interactivitat a l’aula i a través de l’aplicació que
l’alumnat es pot instal·lar als seus dispositius mòbils. En l’àmbit de les ciències, Geogebra
és doncs, un gran simulador i té ja un gran banc de recursos que ens poden facilitar la
comprensió de continguts de vegades complexos. Tal i com el mateix lloc indica:
“GeoGebra és un programari de matemàtiques dinàmiques per a tots els nivells educatius que
reuneix geometria, àlgebra, full de càlcul, gràfics, estadística i càlcul en una única aplicació fàcil
d'utilitzar.”

“GeoGebra s'ha convertit en el proveïdor líder de programari de matemàtiques

dinàmiques, recolzant l'educació en ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques (STEM: Science
Technology Engineering & Mathematics) i la innovació en l'ensenyament i l'aprenentatge en tot el
món.”
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Figura 2. Ús de l’aplicació interactiva Geogebra a Matemàtiques 1r BAT

●

Educaplus.org: http://www.educaplus.org

Aquest lloc web que sembla formar part d’una associació o grup de professors que han
dissenyat aplicacions, en realitat és un lloc web personal del professor, ja jubilat, Jesús
Peñas, que permet jugar amb diferents simulacions de moltes matèries. El lloc es troba
en castellà i ens permet treballar amb l’alumnat preveient problemes o situacions. Per
treballar-ho a l’aula es pot proposar un problema en context, treballar-lo en grup i veure
si el simulador projecta els mateixos resultats o jugar amb la interactivitat per comparar
que passa, per exemple, en canviar els valors de les diferents variables.

Figures 3a i 3b. Exctractes del Web Educaplus.org i matèries relacionades
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●

PhET Interactive Simulations: https://phet.colorado.edu/es/simulations

Amb la idea del web anterior, aquest lloc també té múltiples simuladors amb els quals
podem interactuar a l’aula mitjançant la PDI.

Figura 4. Web PhET Interactive Simulations. Simulacions per matèries

Figura 5. Web PhET Interactive Simulations. Energy Skate Park - Aula Informàtica

●

Aplicacions per a l’avaluació de continguts:

Aquí hi podríem incloure totes aquelles aplicacions que podem projectar a l’aula per tal
de poder interactuar amb el grup i avaluar continguts. Nosaltres utilitzem habitualment
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aquestes eines que, de moment, ens donen en general un resultat relatiu i que en la
majoria dels casos ens serveixen per fer alguna activitat més dinàmica que les habituals.
Evidentment n’hi ha moltes més. Els avantatges són similars en tots els casos: aquestes
aplicacions permeten un canvi en la manera com avaluar continguts, ja sigui de conceptes
previs, o formatius, així com treballar la cooperació i el treball en grup o la gestió de la
competitivitat i, per tant, de les emocions, però alhora també hi ha desavantatges bastant
clars: en la majoria dels casos (excepte Plickers) depenem de l’ús de dades de l’alumnat
o que estiguin connectats a la xarxa wifi del centre. Cal també disposar de dispositius per
cada grup i que la gestió del mateix no estigui lligada a la propietat del mòbil. L’ús
d’aquestes eines acostuma a agradar a l’alumnat que habitualment ja és competent en
els continguts que es donen a l’aula, però l’alumnat que té dificultats, per bé que les
activitats proposades potser es presenten de manera més atractiva, acaba per generar la
mateixa frustració si només utilitzem l’eina com a mitjà per fer preguntes com faríem en
un control o examen.
Una bona manera de treballar-ho, doncs, perquè no acabi resultant “una prova més” pot
ser convidant a que sigui l’alumnat qui prepari les preguntes.

Figura 6. Preguntes per part de l’alumnat per a un test amb Socrative.

Aquestes són algunes de les eines que us recomanem:
○

Plickers: www.plickers.com: Aquesta aplicació ens permet avaluar de manera

individual i en grup diferents preguntes tipus test o de cert o fals entre quatre opcions a
escollir. L’alumnat no necessita el dispositiu mòbil per a respondre, ja que la resposta es
recull a través d’un codi similar a un codi QR com podeu veure a la Figura 6. En aquest
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cas, és un al·licient per l’alumnat que qui respongui encertadament la pregunta sigui qui
faci l’escanneig de la resta de companys, per tant, no es tracta tant de respondre ràpid
sinó de respondre correctament i que no es repeteixi en cap cas qui surti. Si l’alumne/a
que respon més ràpid ja ha sortit, al pròxim torn surt el següent company a fer
l’escanneig.

Figura 7. Ús de plickers a l’aula.
○

Quizlet

Live:

quizlet.com

i

quizlet.live

L’alumnat de Batxillerat troba més interessant aquesta aplicació que les altres, en la
modalitat live (de pagament, però que es pot posar a prova de manera gratuïta).
L’exigència del treball cooperatiu i la confiança en l’equip és clau (veure Figura 6a)
○

Socrative:

socrative.com

L’atractiu d’aquesta aplicació és la “carrera” que, en equips, es duu a terme. No es tracta
de quedar primer sinó de resoldre bé el major nombre de preguntes (veure Figura 2b)
○

Kahoot:

kahoot.com,

Preguntes en grup i individuals. A escollir entre quatre opcions.
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Figures 8a i 8b. Fent ús de les eines Quizlet Live i Socrative a l’aula. Desembre 2019

És evident que l’exposició d’eines i recursos que podríem enumerar i que segur que molts
utilitzeu podria ser molt llarga. Aquesta només volia ser una mostra d’alguna de les eines
que ens permeten interactuar a l’aula amb l’alumnat per tal de treballar les ciències.
Quin problema ens podem trobar? doncs que actualment els llocs web que ofereixen
simulacions estan una mica limitats pel tipus de programació amb la qual en el seu dia es
varen dissenyar i han quedat o estan quedant obsoletes. Per altra banda, podem trobar
moltes altres aplicacions que ens poden servir com a simuladors a les principals
distribuïdores d’aplicacions per a dispositius mòbils. Una bona eina per a poder projectar
o interactuar amb aplicacions mòbils a la PDI és una aplicació de gestió remota de
dispositius. N’hi ha diverses, però la que nosaltres més utilitzem AirDroid. L’aplicació
també coneguda com TeamViewer també ens serviria però caldria tenir-ho instal·lat als
ordinadors de totes les aules. Airdroid ens permet fer una projecció ràpida via AirDroid
Web tenint l’ordinador i el dispositiu mòbil (smartphone o tablet) connectats a la mateixa
xarxa i amb el mateix usuari.

3.1.2. DISPOSITIUS MÒBILS
Els dispositius mòbils, i en base a la presència d’aquests dispositius a l’aula que hem
comentat en els apartats 2 i 3.1 de l’article, ens poden ser útils per poder treballar
puntualment en activitats o amb eines amb els dispositius mòbils com les que hem
comentat en l’apartat anterior en comentar aplicacions per a l’avaluació de continguts.
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Amb els dispositius mòbils podem fer ús, també, però, de les múltiples apps de distribució
lliure o pública que hi ha a la xarxa a crear documents de text o gràfics, informes o
multimèdia, a tests o avaluacions o accedir als entorns virtuals d’aprenentatge. Si ens
centrem en l’ús de dispositius mòbils per a utilitzar-los en l’àmbit de les ciències, hi ha
moltes aplicacions que ens poden ser útils.

3.2.

APLICACIONS CIENTÍFIQUES (APPS)

Com hem dit, hi ha centenars d’aplicacions de caire cientificotecnològic que podem
utilitzar a les aules. Moltes d’elles les podem trobar en repositoris a internet on podem
trobar una gran quantitat d’aplicacions o experiències, algunes validades pels mateixos
docents. En aquest apartat, però, no volem fer un extens llistat d’aplicacions, sinó que
volem compartir aquelles que nosaltres hem utilitzat a l’aula, que ens funcionen o amb
les quals hi veiem possibilitats. Per a descriure-les, ho farem en apartats STEM (Science,
Technology, Engineering, Mathematics)

3.2.1. SCIENCE (STEM)
●

Science Journal

Permet fer ús dels diferents sensors dels dispositius mòbils
(sensor de llum, de so, posició, etc.) per a fer anàlisis diverses
alhora que permet crear simultàniament un informe de
l’activitat que s’està realitzant. Un exemple, pot ser, fer ús del
sensor de llum per mesurar el període d’oscil·lació d’un pèndol
simple:

https://ja.cat/pendolsimple_sciencejournal

Figura

9.

Pràctica per a la determinació del període d’oscil·lació d’un pèndol simple.
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●

Physics Toolbox Suite

Amb

funcionaliats similars a l’aplicació anterior, aquesta eina
permet fer anàlisis amb múltiples sensors dels nostres
dispositius mòbils. Una manera de comprovar la pressió,

per

exemple, pot ser posant el dispositiu mòbil amb el sensor
baromètric dins una carmanyola per a fer el buit als
aliments i comprovar, en treure l’aire, com disminueix la
pressió. Nosaltres l’hem experimentat també analitzant

com

augmenta la pressió atmosfèrica en el descens i aterratge

d’un

avió:
https://ja.cat/pressio_Physics_Toolbox_Suite

Figura 10. Possibilitats d’ús dels sensors de l’app Physics
Toolbox Suite

●

Stop Motion Studio

Una stop motion consisteix en realitzar una animació a partir de captures d’imatges
realitzades per veure el procés que segueix algun sistema. Al laboratori ens pot ser útil,
a l’ESO, per exemple, per a poder assimilar els processos o passos a seguir en dur a
terme una pràctica o algun contingut seqüencial. Podeu veure alguns exemples de com
fer-ne ús a l’aula:
-

Simulació de l’estructura electrònica de dos àtoms per formar un enllaç iònic:

https://ja.cat/StopMotionStudio_ConfiguracioElectronica
-

Determinació de la capacitat d’absorció d’un bolquer:

https://dossier.xtec.cat/acasami2/2019/03/31/modul-3-construccio-i-difusio-delconeixement-dua-stop-motion/. En aquesta publicació podreu veure el procés detallat
que es va seguir per a fer aquesta pràctica, validada també a toolboox (veure
bibliografia/webgrafia).
-

Consolidació de la resolució d’equacions matemàtiques un cop ja s’han treballat a

l’aula https://ja.cat/StopMotion_Equacions.
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3.2.2. TECNHOLOGY & ENGINEERING (STEM)
●

AppInventor

Creació d’aplicacions per a mòbils Android en base a codificació en blocs. En el nostre
centre oferim una optativa de Programació informàtica a 4t d’ESO. Dins d’aquesta
optativa es treballa en aquest entorn perquè els alumnes aprenguin els conceptes de la
programació tot desenvolupant aplicacions per a mòbils (veure punt 4.3.)

3.2.3. MATHEMATICS (STEM)
●

Eines de mesura.

Existeixen una sèrie d’aplicacions que simulen eines de mesura que ens poden ser útils a
l’aula. En destaquem les dues següents:
○

Smart ruler: https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.ruler. Ens

mostra un regle a la vora de la pantalla del mòbil que ens permet fer mesures.
○

Smart Protractor:

https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.protractor.

Similar

a

l’anterior

però per mesurar angles. A més permet activar la càmera del mòbil i superposar la imatge
amb el mesurador d’angles.

Figura 11. Mesura d’angles amb Smart Protractor.

●

Aplicacions específiques.

○

Pythagorean Calculator:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prashantrizal.android.pythagoreanc
alculator&hl=en_US. Aplicació sobre el teorema de Pitàgores. Entrant el valor de dos dels
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costats d’un triangle rectangle ens dóna el tercer costat. Un cop s’ha treballat
suficientment el càlcul amb la fórmula del teorema i aquest càlcul està assumit pels
alumnes, podem utilitzar l’aplicació per fer-lo ràpidament i avançar treballant aspectes
d’aplicació del teorema.

●

Calculadores.

Existeixen moltes aplicacions de tipus calculadora per a dispositius mòbils. Tots aquests
dispositius porten, de fet, una aplicació pròpia en aquest sentit. En podem trobar i
instal·lar, però, d’altres més avançades i amb més funcionalitats. En destaquem algunes:

○

Hiper Scientific Calculator:

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.hipercalc. Calculadora científica molt
completa.
○

TI-36: http://play.google.com/store/apps/details?id=com.mrduy.calc.ti36.

Emulador de la calculadora científica clàssica Texas Instruments model 36 amb moltes
opcions de càlcul matemàtic, gràfiques i un recull amplíssim de fórmules.

Figura 12. Emulador calculadora TI-36.

○
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Possiblement l’aplicació més potent de càlcul amb possibilitat d’usar-la en molta diversitat
d’àmbits i matèries. No existeix versió gratuïta com a app per dispositiu mòbil però si que
existeix una versió gratuïta en format de pàgina web.

●

Tutors matemàtics.

Existeixen, també, tot un conjunt d’aplicacions similars a les calculadors anteriors però
que aporten altres opcions com: resolució d’expressions a partir de captura fotogràfica,
fins i tot, amb expressions manuscrites; resolució pas a pas i amb comentaris; historial
de les activitats fetes; ampli temari matemàtic; activitats formatives, tests,...
A part de la més coneguda Photomath destaquem en aquest tipus les següents:
○

Math42:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.math42solutions&hl=en_US
○

MathWay:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bagatrix.mathway.android&hl=en_
US

Figura 13. Resolució d’equacions amb Mathway.

4. EXPERIÈNCIES I PROJECTES DESENVOLUPATS
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A l’Institut Narcís Oller hem desenvolupat algunes experiències científiques i transversals
fent ús d’eines TIC com a base fonamental. Cada una d’aquestes experiències podria
abastar una secció molt àmplia de continguts, de manera que les anomenarem i en farem
alguna pinzellada però deixarem per al lector la curiositat de saber-ne més sobre el tema,
si s’escau, consultant els llocs web específics o ampliant-vos informació mitjançant altres
canals.

4.1.

TAULES PERIÒDIQUES AMB CODIS QR I REALITAT AUGMENTADA

Hi ha diferents apps i plataformes per crear realitat augmentada o per generar codis QR,
i amb aquestes dues possibilitats podem crear taules periòdiques interactives com les que
us proposem a la nostra web: ja.cat/taulaperiodica. Aquests dos projectes es van dur a
terme en matèries optatives d’uns 10-12 alumnes els cursos 2015-16 i 2017-18,
temporitzats, aproximadament, en un trimestre treballant-hi unes dues hores setmanals.
A la web en qüestió podreu veure els diferents passos i experiències prèvies realitzades
per a arribar a crear les taules periòdiques, seguint les pautes del treball per projectes,
basant-nos en experiències ja realitzades anteriorment, com les d’en JuanFran Álvarez i
la

seva

WebQuest:

Trau

"l'Element"

https://sites.google.com/site/taulaperiodicaelements.

En

Que
ambdós

Portes
casos,

dins!
un

cop

realitzades les activitats, les taules van estar exposades al centre per a que la resta de
companys/es les poguessin veure i interactuar-hi.

Figura 14. Web amb els projectes la Taula Periòdica. ja.cat/taulaperiodica
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4.2.

ITINERARI

DE

PROGRAMACIÓ

INFORMÀTICA

En el nostre institut oferim un itinerari de programació informàtica. A cada curs d’ESO
s’imparteix una matèria optativa en que els alumnes aprenen els conceptes bàsics de la
programació

tot

utilitzant

diferents

entorns,

eines

i

activitats:

code.org

(https://code.org/), appinventor (http://ai2.appinventor.mit.edu/), creació de pàgines
web, scratch, realitat augmentada, espais virtuals... També s’estudien altres aspectes de
caire informàtic relacionats: components dels ordinadors, unitats de mesura, codificació
en diferents bases numèriques… podeu veure un tast del que fem a la web:
https://programacioinsnarcisoller.blogspot.com/

4.3.

PROJECTES EDUHACK - mSCHOOLS

En el marc del programa Eduhack de mSchools impulsat pel Departament d’Educació de
Catalunya, un grup de professors/es de diferents àrees curriculars de l’Institut Narcís Oller
hem treballat conjuntament durant dos cursos consecutius amb eines digitals, en dos
projectes ben diferenciats i transversals, ambdós relacionant l’ús de les TIC amb les
ciències, i altres disciplines.

4.3.1. VIRTUAL TOUCH (MÓNS VIRTUALS EN 3D)
Aquest projecte es va dur a terme durant la primera edició del programa Eduhack, durant
el curs 2015-16 i fins al 2016-17. En aquest cas, el projecte es va treballar amb alumnat
de 2n d’ESO i algunes matèries de Batxillerat al llarg de tot el curs (veure descripció
completa del projecte a la bibliografia) i hi van intervenir les àrees de matemàtiques,
ciències de la naturalesa, ciències socials, i visual i plàstica.
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Figures 15a i 15b. Alumnat treballant proporcions a matemàtiques de 2n d’ESO en
l’entorn Virtual Touch (VT2)
El projecte consisteix en treballar diferents continguts que es donen a l’aula, per exemple
les proporcions entre objectes o les diferents èpoques històriques, en un entorn virtual
en 3D on l’alumnat i el professorat prenen la forma d’un avatar i en un entorn on cal
desenvolupar destreses TIC importants per assolir els objectius.

- Projecte: PROPOSTA FINAL Clúster 7 Grup 1 Equip 9 La màquina del temps a Virtual
Touch 2: https://ja.cat/Eduhack_LaMaquinaDelTemps
- Lloc Web: https://sites.google.com/a/xtec.cat/virtualtouch2/

Figura 16. Alumnat treballant dins l’entorn de Virtual Touch (VT2)

4.3.2. EINES DIGITALS PER A LA INCLUSIÓ.
En aquesta ocasió, el projecte va tenir lloc durant la segona edició del programa Eduhack,
durant el curs 2017-18 i fins al 2018-19. El projecte es va treballar de manera
interdisciplinar, l’objectiu bàsic del projecte consisteix en crear recursos i aplicacions o fer
ús d’eines TIC per a facilitar la inclusió de l’alumnat amb dificultats motrius o
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d’aprenentatge. Hi van intervenir les matèries de programació informàtica, visual i
plàstica, i la unitat d’orientació educativa (SIEI) i la família de cicles formatius de serveis
a la comunitat.

- Projecte: Eines Digitals per a la Inclusió: https://ja.cat/inclutac_projecte
- Lloc Web del projecte: ja.cat/inclutac (EspaiTAC)
- Web Eduhack: https://projectes.xtec.cat/eduhack/categoria/inclutac
- Vídeo Resum del projecte: https://ja.cat/inclutac_video

Figura 17. Pòster del projecte INcluTAC (ampliat a ja.cat/inclutac_Poster)
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WORLD MOBILE CITY PROJECT: PROJECTE DE GEOLOCALITZACIÓ MÒBIL.

4.4.

LA VILANIUADA
La Vilaniuada és un projecte col·laboratiu de georeferenciació i tecnologia mòbil basat en
el World Mobile City Project adreçat a l’alumnat de cicle superior de primària i secundària,
que té lloc a la ciutat de Valls i altres ciutats de diferents indrets de la nostra geografia:
Alcoi, Anoia (Igualada), Barcelona, Camp de Morvedre, Castelló, Gasteiz, Manresa,
Terrassa, València, Valls, Vall dels Alcalans i Vic. És un gran projecte col·laboratiu on l’ús
de les TIC i les aplicacions científiques i transversals és molt evident.
La Comissió Digital de l’Institut Narcís Oller és la impulsora d’aquest projecte a la ciutat
de Valls i en diversos cursos consecutius s’ha anat treballant en tallers de formació
reconeguts per al professorat, en l’elaboració de materials i continguts per poder dur a
terme la #Vilaniuada que, aquest any 2020 arriba a la seva 3a edició.

Figura 18a i 18b. Aplicació de Realitat Augmentada i Publicacions #Vilaniuada19

L’objectiu d’aquesta activitat és que els alumnes aprenguin a moure’s i descobrir la ciutat
facilitant l’autonomia de l’alumnat, millorant la competència digital dels estudiants,
resolent problemes en grups cooperatius, compartint coneixement a la xarxa, participant
activament en entorns interactius d’aprenentatge, coneixent els llocs d’interès de la ciutat
(patrimonials, culturals, socials..), localitzant qualsevol punt de la ciutat amb els mitjans
clàssics (mapes, targetes..), dissenyant rutes geolocalitzades amb els punts triats de la
ciutat, familiaritzant-se amb l‘ús de les darreres tecnologies (realitat augmentada, codis
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QR), movent-se per la ciutat, formant-se un criteri en la utilització dels dispositius mòbils
i de les aplicacions, fomentant el civisme i bons hàbits ciutadans, construint un nou
coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el
suport d’aplicacions digitals i valorant la necessitat de treballar en entorns digitals segurs
i facilitar el canvi en les formes de producció, difusió i consum del coneixement i la cultura.

En realitzar aquesta activitat l’alumnat fa un gran ús dels dispositius mòbils amb una
vessant pedagògica molt important i treballant, alhora, el respecte al treball dels altres,
la diversitat, la cura en l’edició de continguts, la seguretat, etc.

Figura 19. Algunes de les aplicacions que s’utilitzen a la Vilaniuada

5. CONCLUSIONS
Dur a terme activitats TIC a l’aula de vegades resulta complex si no es tenen prous mitjans
o recursos per a realitzar-les. En aquest sentit seria interessant que el centre disposi
d’equipaments (no només ordinadors, també dispositius mòbils) que, si és el cas, es
puguin utilitzar.

En dur a terme les activitats comentades ens hem trobat alumnat que no disposa de
mòbils prou potents, no tenen espai d’emmagatzematge o tenen un ús restringit de les
dades. En alguns casos, sobretot al primer cicle d’ESO, l’accés al dispositiu mòbil està
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restringit o bloquejat per les famílies o l’alumne/a no pot disposar-ne. Per tant, cal establir
un protocol d’ús dels dispositius mòbils molt curós i que tracti de quina manera l’alumnat
pot accedir a aquest tipus de dispositius sense que això provoqui generar una desigualtat
social major ni generi una escletxa digital encara més àmplia, per tant, potser cal pensar
en algun tipus de lloguer o disposició d’aparells per tal que tot l’alumnat tingui accés i
pugui optar pel mateix tipus de recursos o en algun tipus d’estratègia que faci un
tractament inclusiu i igualitari de les tecnologies per a tot l’alumnat.
A l’hora de treballar amb els mòbils a l’aula cal pensar bé les activitats però el cert és
que, algunes vegades, les activitats que donen més bon resultat i que potser
posteriorment es desenvolupen en una activitat més treballada i consolidada són aquelles
que gairebé improvitzem i que anem testejant amb l’alumnat (habitualment, molt hàbils
amb l’ús del dispositiu) i, en funció del resultat o de la resposta, adaptem, intentem
millorar i les compartim. Per altra banda, hi ha projectes ja consolidats que requereixen
molta preparació perquè realment siguin un èxit, com ara la Vilaniuada, comentada a
l’apartat 4.5.

El següent pas consistirà en aportar en les diferents activitats (tot i que en algunes ja es
té en compte) eines d’avaluació lligades a cada una de les experiències proposades,
dissenyar rúbriques d’avaluació amb i per l’alumnat i seqüenciar-les de manera més
exhaustiva en les programacions didàctiques tot lligant cada activitat a les competències
bàsiques associades. A l’hora de la veritat, el dia a dia fa difícil aquesta part més
burocràtica.
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