
NNTT... TIC's... TAC's... a PRIMÀRIA
nntt:noves tecnologies

tic: tecnologies de la informació i comunicació
tac: tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement  (o col·laboració )

Objectiu
● Augmentar l'ús de recursos informàtics per part dels tutors
● Millorar la pràctica docent

Activitats
● Veure diferents tipologies i exemples de possibles activitats.
● Cercar activitats adients per als nostres alumnes
● Tenir un temps per començar-les a imaginar i programar
● Deixar-ne registre d'un parell: Què? Quan? Qui? Com?

Tipologia d'activitats
Classes amb suports multimèdia

● Visualització i/o creació de pàgines web, presentacions, DVD... 

Activitats d'exercitació (EAO)
● Exercicis  de  reforç  o  aprofundiment  sobre  llengua,  mates,  medi...  Necessiten 

coneixement previ, però ajudant molt a la seva consolidació.
● Ex: Clic i Jclic; programes d'exercitació de càlculs, ortografia, problemes; webs de 

repàs de taules ;CD-Rom d'idiomes...

Activitats de aprenentatge
● Presenten  els  coneixements  seqüenciats  i  organitzats  de  forma  que  es  facilita 

l'autoaprenentatge, moltes vegades amb activitats de consolidació i d'autoregulació.
● Ex: Miniunitats didàctiques edu365, xtec; Quaderns Virtuals; Plantiworld...

Activitats de simulació/modelització:
● L'alumne es troba en un entorn on ha d'actuar seguint  unes normes o patrons 

marcats, coneguts o no. 
● Ex: Joc de l'aigua a casa, Joc d'En Doll...

Activitats de cerca i anàlisi d'informació:
● L'alumne ha de trobar una certa informació, i en alguns casos, reelaborar-la.
● Ex: Cerca de tresors i Webquest senzilles ; fitxa-guió elaborat (cercar i omplir)...

Activitats de construcció de coneixement:
● L'alumne reelabora informació que cerca (o que ja tenia), i amb ella elabora una 

producció pròpia, seguint unes guies o normes.
● Ex: Webquest productives; realització d'escrits, mapes conceptuals, multimèdies...; 

participació en blogs, fòrums...; (programació: Scratch).

http://clic.xtec.net/db/listact_ca.jsp
http://scratch.mit.edu/
http://webquestcat.cat/
http://webquestcat.cat/
http://www.gencat.net/mediamb/joc_endoll/index.htm
http://aqualia.es/infantil/casa.htm
http://www.fundaciotrams.org/planti/
http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act_list.jsp?lang=ca
http://www.xtec.cat/aulanet/ud/
http://www.edu365.cat/primaria/
http://www.escolapia.cat/granollers/primaria/links/index.htm#Mates
http://www.escolapia.cat/granollers/primaria/links/index.htm#Mates


Paper del mestre
Segons el tipus d'activitat,  el rol del mestre (abans, durant i  després de la sessió) pot 
incloure diverses d'aquestes accions...

● Tria d'activitats
● Confecció de guions, plantilles...
● Motivació
● Assegurar els coneixements previs (si són necessaris)
● Posar en situació
● Adequació al nivell de cada alumne
● Afavorir síntesi i transferència de coneixements
● Ajudar a fixar (o aclarir) objectius
● Orientar i reconduir 
● Avaluar, ajudar a l'autoregulació

Una aula TAC? Il·lustració de Roland Noirjean
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