
MODEL D’ORGANITZACIÓ DE L’AULA DIGITAL
 
Nom de l’Escola:Margarida Xirgu
Nivell:Cicle Superior

De cara a tenir diferents models, volem que ens feu un petit 
“retrat” de la vostra aula digital. 

Equipament de l’aula:
Expliqueu les eines digitals que feu servir a l’aula.

EINA TIPUS
PDI SMARTBOARD

Kid Multimèdia 4 ordinadors portàtils per a cadascun dels mestres.

Potalis 40 portàtils per 5è i 6è

PC No

Altres
(Impressora, escànner, càmera...)

No

Organització de l’aula:
Expliqueu alguns detalls de com feu servir les eines digitals.

Què fem? Com ho fem?
En la distribució dels 
ordinadors.

Compartim els ordinadors entre les 4 classes per poder dispossar  
de 25 portàtils per aula. Cada ordinador té un número i correspon 
al número de llista de l’alumne.
Cada alumne s’encarrega d’agafar i desar el seu ordinador a 
l’armari carregador del que disposem on també hem posat unes  
etiquetes amb els números dels ordinadors.

En l’organització del 
procés d’elaboració – 
correcció – retorn de les 
feines

Envien les feines per correu g-mail. Hem creat un correu per cada  
classe.
També s’ha creat una pàgina web en el google sites i linkada a 4 
blocs (1 per matèria) per poder penjar les feines organitzades per  
àrees. S’ha creat una pàgina per 5è i una altre igual per a 6è.

Gestió dels ordinadors Feines fetes:



(tasques del professorat i 
dels alumnes)

- Treure els fractals (mestres de la comissió 1x1)
- Posar una drecera a Word (mestres de la comissió 1x1)
- Connexió a internet (alumnes)
- Preparació dels 2 armaris carregadors (mestres de la  

comissió 1x1)
- Pàgina Web de les classes de 5è i de 6è (mestres de la  

comissió 1x1)

Gestió de les  feines 
(l’àlbum que van a casa)

Impressió de feines amb la impressora de l’aula d’informàtica  
(mestres)

Documentació.
Fem fotografies, videos, petites entrevistes als alumnes i al professors...

 


