
 

 

 

 

 

 
Em moc per Sant Martí! 

 Un passeig per les eines digitals  
 

María Ferrer Sanzosa 
 

 
 

 

 

Vull compartir amb vosaltres l’experiència d’aquest curs a la nostra aula amb l’ús de les eines de 

la web 2.0. 

Sóc professora i tutora d’un grup d’alumnes d’una USEE (Unitat de Suport a l’Educació Especial), 

però nosaltres l’anomenen l’Aula de Suport. Aquesta aula està formada per un grup de 6 alumnes 

de primer d’ESO  i tres de tercer, que tenen discapacitats o trastorns de diferents tipologies, un 

d’ells amb cadira de rodes, i diversos nivells cognitius. Per alguns d’ells ha estat la primera 

experiència amb l’ús dels ordinadors com una eina de treball personal i de comunicació.  

Estic realment convençuda de que el treball per projectes amb la utilització de les tecnologies 

digitals, és una de les formes més adients per a l’adquisició de coneixements, habilitats personals 

i socials (competències imprescindibles en aquest tipus d’alumnat) i alhora ens permet fer un 

treball multinivell. La motivació que proporciona l’ús dels ordinadors i l’iPad per a la realització 

de les activitats,  contribueix al seu èxit. 

Aquest curs al Projecte hem treballat “Em moc per Sant Martí” on hem conegut una mica més 

l’entorn on està ubicat el nostre institut. Del nostre horari hem dedicat tres hores a la setmana a 

fer projecte. Un cop més hem tingut l’oportunitat de participar a l’activitat del districte “La 

memòria virtual de la gent gran de Sant Martí” que és un projecte multimèdia que pretén 

recuperar la memòria històrica del districte i digitalitzar-la. Aquest projecte permet als alumnes 

dels centres educatius conèixer la història del seu barri i a la gent gran entrar en contacte amb 

les noves tecnologies. D’aquesta manera des generacions del barri han entrat en contacte i han 

pogut compartir experiències i coneixements. 
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Mitjançant aquest projecte hem treballat 

de manera interrelacionada les matèries 

de català, castellà, anglès i socials. 

Realitzant aquesta activitat 

d’aprenentatge hem treballat les 

competències d’aprendre a aprendre, 

lingüística i comunicativa, d’autonomia i 

iniciativa personal, social i comunicativa i 

de tractament de la informació i 

competència digital. 

Els objectius a assolir en realitzar el 

projecte han sigut els següents: 

- Conèixer el nostre districte, el seus barris, límits i alguns dels seus llocs singulars. 

- Conèixer la transformació de la façana litoral del districte i obtenir informació sobre les 

barreres arquitectòniques a partir de la informació aportada per la gent gran i el treball posterior 

realitzat. 

- Aprendre a utilitzar les eines informàtiques en les activitats d’aprenentatge i de comunicació. 

Aquesta activitat ens ha permès compartir coneixement amb la gent gran que hi participa. Els 

temes que aquest any hem compartit i que han estat vinculats  al nostre projecte han estat la 

transformació de la façana litoral i les barreres  arquitectòniques. La comunicació amb les dones 

grans participants en l’activitat del districte es feia mitjançant e-mail i això ha fet augmentar el 

seu ús. 

El treball sobre la transformació de la façana 

litoral ens ha permès utilitzar l’iPhone, iPad i 

el PC. L’ús d’aquestes eines ha propiciat una 

motivació en els alumnes que han mostrat 

un major interès en la recerca d’informació. 

Han guanyat molta autonomia i competència 

digital. 

Les Apps com Aurasma  ens han ajudat a 

conèixer i aprendre coses sobre el canvis  

que s’havien produït al litoral, fen que el  
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procés sigui molt divertit,  ja que al posar  l’iPhone sobre una foto antiga veien el lloc a 

l’actualitat; i també hem utilitzat Eduloc per crear un itinerari del barri, que encara està en 

esborrany, però aviat penjarem a la web. Els alumnes havien de buscar informació a Internet 

sobre les barreres arquitectòniques i a partir d’una de les sessions va sorgir la idea de fer una 

consulta i un suggeriment a TMB (Transports Municipals de Barcelona)  sobre les rampes  que 

utilitzen els  autobusos. 

La valoració dels alumnes i de les famílies també ha estat molt positiva i jo com a professora 

m’he sentit molt a gust i amb un nivell de satisfacció molt elevat al poder utilitzar aquestes eines 

digitals en la meva tasca educativa. Us animo a que vosaltres també ho feu. 

 
 


