MODEL D’ORGANITZACIÓ DE L’AULA DIGITAL
Nom de l’Escola: 08045057 Escola El Sagrer
Nivell: cinquè i sisè
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
PDI
Kid Multimèdia
Potalis
PC
Altres

TIPUS
Smartboard/interwrite
sí
Toshiba nb200
winxp

(Impressora, escànner, càmera...)

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

Què fem?
En la distribució dels
ordinadors.

Com ho fem?
Els equips són compartits amb els dos grups de 5è i dos de
6è.
Numerem els ordinadors de l’1 al 26. Cada ordinador
correspon al número d’ordre de l’alumne segons apareix a la
llista de la seva aula.
Els Mestres responsables del pilotatge de l’1x1 a l’escola
tindran un ordinador al seu servei coma eina de planificació,
programació i correcció.
Els ordinadors que fan servir els alumnes no sortiran de
l’escola i es desaran en un carro per a portàtils amb
electrificació per poder carregar les bateries.

Les nostres aules tenen el sistema d’endolls per recarregar
les bateries instal·lat en un única paret. Ens és pràcticament
impossible treballar amb els ordinadors connectats a la
corrent elèctrica.
En l’organització del
procés d’elaboració –
correcció – retorn de
les feines

En funció de l’activitat, tenim pensat treballar en diferents
entorns:
-

Moodle, pensant en treballs de grup i/o cooperatius.
Valorem aquest entorn per poder compartir
informació entre grups i mestres.

-

Google docs. Pensem que és un entorn que ens
permet intercanviar la informació de forma ràpida i
àgil, bàsicament en el lliurament de treballs per la
seva posterior correcció, o per compartir informació i
documents d’un usuari a un altre.

-

Gestió dels ordinadors
(tasques del
professorat i dels
alumnes)

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

Ús de la T. Emmagatzematge de documents en el
servidor.
Creiem en la necessitat de fer els alumnes responsables en
la gestió i manteniment de les màquines. En aquest sentit
preveurem protocols per als diferents aspectes de
manteniment que requereixen les màquines: instal·lació de
programari, actualització de l’antivirus… En aquests
protocols es descriurà quin és el paper de l’adult i quin el
dels alumnes.
La wiki ens ofereix la possibilitat d’accedir als diferents
documents amb els que anirem treballant.
Valorem la necessitat d’actualitzar i assegurar que la web de
l’escola sigui el portal d’accés a tots els espais i entorns
amb els que treballarem en el projecte educat 1x1.
El bloc de cadascun dels nivells serà també un referent
important d’informació.
Aquest apartat encara el tenim subjecte a debat.

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

