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Actualment existeixen diferents tipus de tecnologies aplicades a l'educació i més específicament 

a l'educació de persones amb necessitats educatives especials. Són recursos dissenyats per a 

diferents plataformes que incideixen en aspectes molt concrets d'alguns trastorns i que tenen 

característiques que fan d'ells una eina útil per a treballar a diferents nivells en les nostres aules. 

 

 És important veure quines opcions ens ofereix cada recurs, què poden aportar a la nostra 

pràctica diària en l'aula i com ens poden ajudar a aconseguir els nostres objectius, per això, és 

convenient conèixer diferents opcions i valorar-les abans de decidir utilitzar-ne una o una altra. 

Les opcions són moltes així que us mostrem alguns exemples d'eines TIC per començar a 

treballar:  

 

 Pictoaplicaciones (PC)  

 

Pictoaplicaciones és un projecte que compta amb quatre aplicacions que treballen amb 

pictogrames i estan creades per a facilitar la “comunicació de pares i professionals, amb 

persones que tenen dificultats d'expressió amb el llenguatge oral, que comprenen i es 

comuniquen millor amb pictogrames”, com defineixen els seus creadors. 

 

 El projecte té diverses eines, algunes completament desenvolupades com Pictotraductor, 

Pictosonidos i Pictocuentos, i una Pictoagenda en procés de desenvolupament. Pictotraductor 

és un traductor automàtic de paraules a pictogrames que oferix infinites possibilitats per a 

facilitar la comunicació i que a més permet guardar, imprimir i compartir per mail o en les 

xarxes socials les frases que anem construint. 
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 Pictocuentos són audiocontes traduïts a pictogrames, amb els quals els nens podran escoltar 

històries infantils tradicionals adaptades a les seves necessitats. Actualment disposen de dos 

títols, la Caputxeta Vermella  i la Rínxols d’Or.. 

 

 Pictosonidos és una aplicació per treballar vocabulari associant-lo a sons associats i amb la 

paraula en forma de locució verbal i escrita. La componen diferents categories (Transports, 

aliments, cuina, animals, etc...) que aporten una gran quantitat de vocabulari útil i proper a 

l'entorn quotidià de l'usuari. 

 

 Guia TIC TEA (Web)  

 

És una guia on es recopilen diferents recursos TIC per treballar amb persones amb TEA , en la 

qual es mostren els diferents recursos tecnològics i que inclou vídeos de demostració i 

documentació de referència perquè qualsevol persona que desitgi iniciar-se en el seu ús 

tingui informació necessària per a conèixer i començar a utilitzar les diferents eines. 

 

 La guia té com a finalitat desenvolupar les habilitats de comunicació a través de les TIC per a 

“possibilitar l'aprenentatge i l'adquisició de competències per a la vida independent i la 

inclusió social de les persones amb TEA, repercutint positivament en la seva qualitat de vida.” 

 

 Zac Browser (PC, Mac, iPad) 

 

 És el primer navegador desenvolupat específicament per a nens amb TEA. És un espai virtual 

on els nens poden navegar per la xarxa gaudint de jocs, vídeos i aplicacions de forma segura. 

Compta amb una xarxa social, Zac Social, perquè pares, professionals i persones interessades 

en el trastorn puguin compartir idees, recursos i experiències. 

 

 Funciona en PC, Mac, iPad i pròximament ho farà en Android també. És un recurs important 

per a permetre que els nens naveguin de forma autònoma però en un entorn controlat i de 

forma segura i és versàtil ja que es pot utilitzar en l'aula i a casa i és molt fàcil d'instal•lar i 

utilitzar. 
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 In Tic (PC - Android) 

 

 És una iniciativa que acosta la tecnologia a les persones amb diversitat funcional, 

especialment a aquelles amb dificultats de comunicació. Treballa en dues línies, d'una banda 

oferint un sistema d'accés simplificat a la tecnologia i de l'altre, un comunicador dinàmic. 

 

 El programa d'accés és una interficie gràfica que una vegada instal•lat a l'ordinador, permet a 

l'usuari utilitzar-lo de forma més senzilla i intuïtiva, accedint a diferents continguts i 

programes, depenent de la seva configuració. Dintre de la plataforma s'inclou un 

comunicador dinàmic. 

 

 El projecte ofereix també una In-TIC Agenda, on els usuaris trobaran un entorn estructurat 

que els ajudarà a comprendre'l i a predir el què succeirà a cada moment. La pàgina oferix 

manuals de descàrrega i de configuració de les diferents aplicacions i molta informació sobre 

com utilitzar les eines, a més es pot utilitzar en ordinadors PC i en dispositius mòbils Android. 

 

 Cappaces (iPad) 

 

 Pàgina web amb recursos per a treballar amb aplicacions de tauletes i persones amb 

diversitat funcional. De cada app trobarem l'anàlisi i unes recomanacions que realitza l'autora 

de la web, que prova les apps personalment. Està estructurada en diferents seccions on 

trobarem diferents tipus de apps depenent de l'habilitat o el contingut que busquem, 

d'aquesta manera la recerca resulta senzilla i ràpida. 

 

 Leo con Lua (PDI) 

 

 El projecte té com objectiu introduir un procediment de lectura global en les persones amb 

Trastorns de l'Espectre Autista com forma d'acostar-los a la lectura i propiciar un 

aprenentatge lectoescriptor posterior de caràcter més formal. Pensat inicialment per a 

persones amb TEA, es pot utilitzar amb qualsevol persona amb dificultats lectoescriptores. 

 

 Les activitats es realitzen en diferents passos en els quals el nen va adquirint una gran 

varietat de vocabulari i que es divideix en quatre fases: entrenament, aprenentatge, 

discriminació i discriminació inversa. Les activitats es realitzen amb l'ajuda de la PDI, perquè 

és un entorn molt motivador per als alumnes, i perquè al mateix temps permet un treball 

important de psicomotricitat molt útil.  
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En la seva pàgina web trobareu una zona de descàrregues on es pot accedir a les diferents 

fases de cada activitat, manuals i recomanacions d'ús que són de gran utilitat a l'hora de 

treballar amb aquest recurs.  

 

 Projecte Azahar (PC, Android)  

 

Tal com descriuen els seus creadors, “és un conjunt de 10 aplicacions de descàrrega gratuïta 

de comunicació, oci i planificació que, executades a través de l'ordinador i/o del telèfon 

mòbil, ajuden a millorar la qualitat de vida i l'autonomia de les persones amb autisme i/o 

amb discapacitat intel•lectual”. 

 

 Les aplicacions contenen pictogrames, imatges i sons que es poden adaptar a cada usuari, 

podent utilitzar-se, a més, nous pictogrames, fotos de les pròpies persones i de les seves 

familiars, així com les seves veus, etc., de cara a la màxima personalització de cada aplicació.” 

 

 Són aplicacions que treballen aspectes del dia a dia de qualsevol persona, facilitant així 

l'accés a la tecnologia més necessària a les persones amb diversitat funcional. A més de les 

aplicacions, ofereixen guies pedagògiques amb recomanacions per a l'ús de cada aplicació i 

idees d'ús. És una eina que no només pot resultar de gran utilitat en l'àmbit escolar, sinó que, 

també pot ser-ho en l'àmbit familiar i terapèutic. 

 

 Pictogram Room (PDI + PC + Kinect) 

 

 L'Habitació dels Pictogrames és un conjunt de jocs educatius dissenyats per a treballar àrees 

claus del desenvolupament de nens i adults amb autisme, encara que pot ser utilitzat amb 

qualsevol persona amb dificultats similars. L'Habitació dels Pictogrames és una forma lúdica i 

entretinguda de treballar aspectes bàsics de la comunicació, l'atenció conjunta, l'esquema 

corporal i la imitació. Amb l'ajuda de suports visuals i musicals, el nen o adult disposa 

inicialment de diferents jocs en els quals aprendre el caràcter visual dels jocs, la música i l'ús 

del propi cos. 

 

 La Mirada Especial (Web + PDI)  

 

Pàgina web on podem trobar molts recursos per a treballar amb alumnes amb necessitats 

educatives especials. Té diferents categories amb una gran quantitat de material per a 

treballar tot tipus de continguts i habilitats. Proposa idees per a treballar amb diferents 

plataformes però sobretot amb PC i PDI.  
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Aquestes són algunes de les propostes que podem trobar en la xarxa, projectes que treballen 

la inclusió digital de les persones amb diversitat funcional per a facilitar l'accés als continguts i 

el treball d'habilitats específiques. Us animem a seguir buscant i conèixer moltes altres 

propostes que segur ens ajudaran a millorar el procés d'inclusió educativa i social de tots. 


