
Projecte



L’Escola segueix apostant per la manipulació, pel 
treball cooperatiu, però també creu important 
implementar en el dia a dia dels alumnes una eina 
que els permeti desenvolupar i posar en pràctica el 
gran ventall d’opcions que ofereixen els recursos 
tecnològics. És un aprenentatge que s’ha d’integrar 
en la rutina dels alumnes. 

A continuació l’Escola us presenta el projecte eina, 
una manera de treballar que intenta integrar els 
aspectes més tradicionals i les competències digitals 
més actuals per tal de formar persones el més 
competents possibles en la societat actual.   



El projecte eina parteix de la necessitat que cada alumne/a disposi d’un dispositiu 
personal com a instrument de treball. Aquest dispositiu és un iPad. L’alumne n’és 
el propietari i el responsable d’aquest dispositiu, que s’utilitzarà tant a l’Escola 
com a casa. 

El projecte eina és un projecte pedagògic, que té la finalitat d’afavorir i d’integrar a 
l’aula recursos que puguin potenciar metodologies noves i innovadores a l’aula de 
manera transversal, en qualsevol àrea. És un recurs més dins les situacions 
d’ensenyament-aprenentatge que es viuen diàriament a l’aula. 

El projecte eina va acompanyat d’unes normes d’ús i de bones pràctiques, ja que 
l’ús de l’iPad ha d’esdevenir una eina d’aprenentatge i no d’entreteniment. Amb 
aquest objectiu, l’Escola oferirà als alumnes unes pautes d’ús i uns recursos de 
gestió i control dels dispositius. 

 

Projecte eina
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L’ús de diversos recursos tecnològics i el desenvolupament de les competències 
digitals són indispensables en l’actualitat. És per aquesta raó que és fonamental 
que els alumnes d’avui desenvolupin un conjunt d’habilitats i coneixements dins 
d’aquest àmbit. L’Escola és conscient d’aquesta necessitat i ha desenvolupat un 
projecte per tal de cobrir aquest aprenentatge, el projecte eina. 

L’objectiu d’aquest és proporcionar als alumnes un accés directe i continu als 
recursos tecnològics i dotar-los d’un dispositiu personal, l’ús del qual sigui 
transversal i que estigui immers en qualsevol àrea. Per aquesta raó, els alumnes 
de cicle superior i primer cicle de l’ESO adquiriran un iPad que hauran de portar 
diàriament al centre. 

Ens permet plantejar situacions d’aprenentatge en entorns col·laboratius, on el 
treball en equip és fonamental, i alhora ens facilita adequar-nos al ritme de 
cadascun dels alumnes i el seu propi procés d’aprenentatge. 

Una actitud i una educació digital són també fonamentals en el món actual i els 
alumnes l’han d’anar adquirint i assolint durant l’eduació obligatòria. 

T’expliquem el projecte

1. Per què fem el projecte?

2. Quins objectius ens plantegem?

3. A qui va dirigit el projecte?

4. Calendari del projecte.

5. Com organitzem el projecte?

6. Normativa d’ús dels iPads a l’Escola. 

7. Objectius específics CS

8. Motxilla Digital

9. Com aconseguim l’iPad?
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Si entenem que un dels objectius fonamentals  de l’Escola és 
formar alumnes d’una manera integral, sent aptes en les 
competències pròpies de la societat actual, no podem dubtar 
que és indispensable desenvolupar unes competències digitals 
que permetin les persones interactuar en la societat actual amb 
normalitat. 

El conjunt d’habilitats que s’inclouen en aquestes competències 
digitals són transversals, és a dir, s’usen en qualsevol de les 
àrees curriculars. 

També és fonamental assolir les bases de les habiliats, els 
coneixements i sobretot les actituds que depenen d’aquestes 
competències transversals en l’educació primària, per tal de tenir 
una bona base que garantitzi poder ampliar i especificar 
coneixements en l’etapa secundària. 

Principalment, és per aquesta raó, que hem escollit el cicle 
superior de l’educació primària com el moment més adient el el 
procés d’aprenentatge d’un infant per a introduir una eina digital 
que permeti interioritzar aquestes competències de manera 
individual. 

El Departament d’Educació desplega les competències dividint-
les en quatre grans blocs o dimensions: 

D’aquestes dimensions se’n deriven les competències que s’han 
d’anar assolint en l’etapa educativa. De les competències també 
se n’extreuen els continguts claus. Per tal de consultar amb més 
detall les competències i els continguts es pot consultar el 
dossier elaborat per la Generalitat de Primària i el dossier 
elaborat per la Generalitat de ESO.

Per què fem el projecte?
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Instruments 
i aplicacions

Tractament de la 
informació i 

organització dels 
entorsn digitals de 

treball i 
d’aprepetatge

Comunicació 
interpersonal i 
col·laboració

Hàbits, 
civisme i 
identitat 
digital

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/prim-ambit-digital.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/prim-ambit-digital.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/eso/eso-ambit-digital.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/eso/eso-ambit-digital.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/eso/eso-ambit-digital.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/eso/eso-ambit-digital.pdf


Sección 5

DESTINATARIS DEL PROJECTE

A qui  va dirigit el projecte?
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Educació Primària Educació Secundària 

3r 4t 5è 6è 1r 2n 3r 4t

     P R O J E C T E   E I N A

...

Els alumnes que iniciïn el curs de 5è d’EP faran ús del dispositiu 
com a mínim fins a 2n d’ESO.



Com organitzem el projecte?
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Canvis metodològics: 
Entre la  tradició i la innovació

L’Escola segueix apostant per la manipulació, pel treball 
cooperatiu, però també creu important implementar en el dia 
a dia dels alumnes una eina que els permeti desenvolupar i 
posar en pràctica el gran ventall d’opcions que ofereixen els 
recursos tecnològics. És un aprenentatge que s’ha d’integrar 

en la rutina dels alumnes. 

És un projecte reflexionat i motivat pels canvis i pels 

avenços tecnològics que ens envolten. 

Gestió i 
infraestructura: 

L’Escola ha ampliat els recursos personals, 
destinant un membre de l’equip a la gestió dels 
dispositius i de la xarxa de l’Escola, i ha creat la 
figura del Referent de consulta digital, per tal 
d’atendre dubtes dels diferents col·lectius de 

l’Escola. També ha creat una comissió encarregada 
de fer la implantació i el seguiment del projecte i 

ha invertit esforços en millorar la 
infraestructura tecnològica per tal de 

poder gestionar amb èxit els 
dispositius. 

Logística: 

Cada alumne disposa d’una 
llicència d’office, d’un ID d’apple, 
gestionat pel centre. Els alumnes 

disposen d’un servei tècnic en l’horari 
acordat gestionat per l’Escola. La gestió 

dels correus segueix la normativa 
vigent sobre la protecció de 

dades i la privacitat dels 
alumnes.    



MOTXILLA DIGITAL

Motxilla digital
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L’Escola instal·larà les següents aplicacions en l’iPad de 
cada alumne. Les apps no es poden instal·lar lliurement, 
ja que és un dispositiu gestionat pel centre. 
Cada curs té unes apps específiques que s’intal·laran o 
desintal·laran automàticament segons el criteri dels 
mestres. 

Al llarg del curs s’aniran revisant les apps i en cas de 
necessitat s’ampliarà el programari. 


