
AULA TIC D'EDUCACIÓ INFANTIL:  
Un món de recursos. 
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L’AULA TIC A L’EDUCACIÓ INFANTIL: 
QUANTITAT I QUALITAT DE RECURSOS 

QUE AFAVOREIXEN EL PROCÈS 
D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE. 



INTRODUCCIÓ 

• La nostra experiència va començar ara fa 5 anys.  
 

• El nou concepte TIC que apareix substituint a la utilització 
d’informàtica escolar o aules d’ordinadors. 
 

• La meva proposta havia de considerar  tres pilars importants: 
  

1. Equip Directiu i Coordinador telemàtic de l’escola.  

 
2. La resta de claustre de la meva etapa d’Educació Infantil, coordinació 
i companyes… 

 
3. Finalment el darrer pilar Els alumnes. 



BASE DEL MEU ESTUDI TECNOLÒGIC 

• ELS NENS ENSENYEN EL CAMÍ 
QUE HEM DE SEGUIR PER 

ACOMPANYAR-LOS I AFAVORIR 
EL SEU PROCÈS 

D’APRENENTATGE I 
DESENVOLUPAMENT. 



Desavantatges P.D.I 
 
 

• Capacitat d’atenció dels alumnes a curt termini, 
mantenen l’atenció durant poca estona. No podem allargar 
les exposicions encara que siguin visuals i interactives. 
 
• Necessitat d’intervencions curtes i seguides. Els alumnes 
necessiten intervenir en les exposicions i sentir-se actius. 

 
• Participació a nivell individual de les activitats, les 
activitats col•lectives no poden ser la majoria, han de ser 
puntuals. 
 
• Alumnat   nascut envoltat d’eines digitals i interactives i 
per tant, tenim nens  autodidactes. 

 



Tauletes Sensibles 
  

 

• Per fomentar un treball individual que respecti el 
ritme individual dels alumnes. 

 
• No provocar temps d’espera.  

 
• Nivell d’atenció individual és més alt, 
intervencions constants i curtes. 

 
• D’altra banda pensar que les P.D.I no tenen un 
ratolí amb rodes que s’aguanta i va caminant per 
poder aplicar la interactivitat sinó que fem servir el 
dit o el llapis digital.  



QUÈ NECESSITEM? 
 •  UNA PDI AMB UN ORDINADOR PEL 

PROFESSOR 

• UN ORDINADOR PER CADA ALUMNE 

• UN RATOLÍ I TECLAT PER CADA ALUMNE 

• UNA TAULETA SENSIBLE TOUCH AND PEN PER 
CADA ALUMNE (Connectada USB a cada 
ordinador dels alumnes) 



QUÈ FEM?   
 

• P4 I P5- INTRODUCCIÓ TECNOLOGIA DIGITAL 
INTERACTIVA EN EL PROCÈS D’ENSENYAMENT-
APRENENTATGE.   

 



QUÈ UTILITZEM? 
  

• DIFERENTS PROGRAMES CONVENCIONALS per 
treballar la creativitat i donant prioritat al ritme 
individual de cada alumne en l’adquisició de nous 
continguts i processos. 

• UN MAR DE MATERIALS DIGITALS INTERACTIUS   

• MATERIALS CONVENCIONALS: FITXES, LLIBRES, 
CONTES, LÀMINES... DIGITALITZATS que ajuden 
en els aprenentatges curriculars proposats. 



COM HO FEM? 

• Meitat del grup a l’aula amb la tutora 

• Meitat del grup a l’Aula TIC 

 

 

• Meitat del grup treballant en paper 

• Meitat treballant de manera interactiva 

















































http://my.visme.co/projects/078c95 


