
 

 

 

 

 

 

Un calaix de records, una finestra al món  
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En aquest article es presenta un projecte realitzat amb les TIC en una aula d’educació especial 

d’un institut d’Eivissa durant cinc anys. A través de l’elaboració d’un blog educatiu i de les xarxes 

socials Facebook i Twitter, es treballen principalmente dos objectius: la memòria i la consolidació 

dels aprenentatges, i la difusió socials de la feina realitzada a l’aula. S’analitzen els beneficis que 

s’obtenen amb les noves tecnologies amb alumnes amb necessitats educatives especials, en les 

relacions  família-centre, a la comunitat educativa i a la societat en general, així com les 

dificultats que es poden presentar. Aporta recursos i reflexions per aplicar el projecte a les aules. 

És l’hora del nostre taller de jardineria. Avui toca recol•lecta. Els raves han crescut i en Wadoud 

n’agafa un. Faig una foto i ell demana que la posem al Facebook.  

Un altre dels nois, Noel, gaudeix veient les fotos que ha posat la seva família en els àlbums de la 

xarxa social, mentre que la Rocío, durant les seves tardes a casa, es connecta amb el seu compte 

i copia tots els títols i comentaris. Tant al seu pare com a la mare de Noel, els agrada compartir 

les fotos en el seu propi compte perquè les vegin els seus amics i familiars. 

Fins al dia d’avui hem recorregut un llarg camí que ens agradaria, a tots els que formem part de 

la nostra aula i a mi més especialment com a tutora, compartir amb tots vosaltres.  

La nostra classe 

Aquesta experiència té com a escenari l'aula UEECO. Dins del marc legislatiu de les Illes Balears, 

ens trobem amb aquestes aules com a una modalitat d'escolarització.  

    Maestra de Educación Especial  
UECP IES SANTA MARIA DE IBIZA 
http://ascesantamaria.blogspot.com/ 

 

http://ascesantamaria.blogspot.com/
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Però, per a qui no les conegui, les UEECO són unitats educatives específiques que estan situades 

dintre de centres ordinaris. En elles, s’atenen alumnes que presenten necessitats educatives 

especials, de caràcter permanent, associades a discapacitat psíquica, amb o sense trastorn de 

personalitat, a trastorns greus del desenvolupament, a discapacitat motora severa o a 

pluridiscapacitats. Aquests alumnes necessiten suports molt individualitzats i específics, així com 

adaptacions curriculars significatives pràcticament en tot. Per aquest motiu, les seves necessitats 

no poden ser ateses dins d’una aula ordinària en modalitat d’integració. 

L'aula UEECO de l'IES Santa Maria d'Eivissa està atesa per una mestra d'educació especial, tutora 

del grup, una auxiliar tècnica educativa, una mestra especialista en audició i llenguatge, i per 

professors especialistes en les assignatures d'educació física, plàstica i música, que adapten els 

ensenyaments a les necessitats d'aquests alumnes en les classes ordinàries on estan integrats 

algunes hores a la setmana. 

En el curs 2012-2013, són quatre els alumnes que estan escolaritzats a l'aula. Presenten diferents 

discapacitats: dos d'ells tenen una discapacitat psíquica, un alumne amb trastorn general del 

desenvolupament i un altre amb una pluridiscapacitat (psíquica i motòrica ). 

Si bé cadascun d'ells té la seva pròpia ACI (adaptació curricular individualitzada), tenim una 

programació d'aula on plasmem les línies generals de la intervenció educativa. El pilar 

fonamental d'aquesta és el treball a través de tallers, la temàtica dels quals ha anat variant al 

llarg dels anys adaptant-se a les necessitats dels alumnes i als recursos materials i personals dels 

quals disposem. El taller de jardineria, l’equinoteràpia, les sessions de natació, el taller de cuina, 

el taller d'informàtica, entre altres, han estat els blogs principals per a un treball on es prioritza el 

desenvolupament de l'autonomia personal i la comprensió, adaptació i inclusió al seu entorn 

més proper, partint d'una metodologia vivencial i activa. Per a aconseguir-ho, ens basem en la 

vida quotidiana i en el treball de les competències bàsiques de forma significativa i integral.  

Respecte al material del què disposem, comptem actualment amb dos ordinadors, una 

impressora-escàner, altaveus, auriculars i una màquina de fotos, que ens faciliten el treball de les 

TIC a l'aula. 
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Els inicis i objectius del projecte 

La nostra aventura amb les noves tecnologies començava el 17 de setembre de 2008, quan va 

néixer el blog [1] on teníem previst explicar tot allò que fèiem a la classe. L’impuls de les TIC a les 

aules, la condició motivadora de l'ordinador com a recurs educatiu, juntament amb les 

característiques i necessitats dels meus alumnes, i a la demanda d'un altre tipus de metodologia 

més vivencial, em varen animar a intentar-ho. 

No sabia si tindria continuïtat en els cursos següents, però aquesta era un de les intencions 

principals, atès que el blog pretenia ser un calaix de records de totes les postres vivències al llarg 

dels cursos. 

Des del principi vaig tenir clar que els meus dos objectius bàsics eren, d'una banda i dirigit als 

alumnes, fer d'aquest un calaix de records que ampliés la seva memòria que, per les seves 

característiques personals, fa que els seus aprenentatges es vegin limitats a una memòria a curt 

termini, sent la majoria de les seves vivències condemnades a l'oblit. 

D'altra banda, el meu altre gran objectiu era convertir el blog en una finestra al món que 

mostrés com de capaços són aquests nois i noies, malgrat les seves “discapacitats”. 

Però els objectius que s'aconsegueixen mitjançant la realització del blog no es limiten a aquests 

dos, sinó que també es contribueix a: 
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Amb els alumnes: 

• Consolidar els aprenentatges de l'aula i accedir a altres de nous. Per exemple, treballem la 

lecto-escriptura a través de la redacció lliure, copiat o dictat de les entrades del blog, segons 

el nivell que marca l'adaptació curricular de cada alumne/a. 

• Desenvolupar habilitats bàsiques intel•lectuals (memòria, percepció, atenció...). 

• Adaptar la metodologia a les característiques i necessitats del nostre alumnat, utilitzant una 

metodologia més participativa i significativa. El formar part en l'elaboració, fa que allò que 

s’aprèn quedi més consolidat.  

 Introduir les noves tecnologies dins l'aula a través de, i sobretot, l'ús de la càmera de fotos 

digital i l'ordinador. Les noves tecnologies els envolten i formen part de la seva realitat. Per 

això, hem de treballar les TIC i amb les TIC. Aprendre el seu ús, però no només limitar-nos a 

l'aprenentatge de les mateixes com a fi, sinó que també fer ús d’elles com a mitjà facilitador 

del procés d'adquisició de coneixements, aconseguint una major motivació de l'alumne/a. Per 

això, és important desenvolupar actituds positives cap a les mateixes. 

Amb les famílies: 

• Crear un espai d'intercanvi on els familiars i amics coneguin què es fa a l'aula i puguin 

participar amb els seus comentaris i comparticions. 

Amb la comunitat educativa: 

• Donar a conèixer el nostre treball. El blog i altres plataformes i xarxes socials ajuden a 

divulgar les experiències educatives, servint d'exemple, d'ajuda i aportant recursos educatius 

a altres professionals. 

• Millorar la valoració, inclusió i participació social dels alumnes amb necessitats educatives 

especials. De vegades l’aula UEECO és desconeguda fins i tot per als membres de la comunitat 

educativa a la qual es pertany, que solen tenir un concepte poc ajustat de les possibilitats 

d'aquests alumnes. Ells i elles poden fer coses i ho volen demostrar a tothom. 

Establerts els objectius, i sent un d´ells que el blog es convertís en “memòria externa” de totes 

les nostres vivències al llarg dels cursos, una de les meves intencions principals era que aquest 

tingués continuïtat en els cursos següents.  
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A més, m'agradaria fer referència al valor que tenen les noves tecnologies a l’aula per al 

desenvolupament integral de les competències bàsiques, partint de la competència digital, que 

pren l'ús de les TIC com a element principal per informar-se, aprendre i comunicar; objectius que 

s'aconsegueixen treballant amb el nostre blog. 

 

L’ elaboració del blog 

Existeixen dues plataformes per crear blogs de forma senzilla: Wordpress i Blogger. Jo em vaig 

decidir per Blogger. Trobava que era la més senzilla a l'hora de treballar amb els alumnes i també 

era la que més coneixia en aquell moment.  

Una vegada configurades totes les opcions, només faltava començar a omplir-lo de contingut.  

Vam començar sense massa recursos, ja que, a classe, només hi havia un ordinador vell i una 

càmera de fotos digital de nova adquisició. Sí que disposàvem de dues hores setmanals a l'aula 

d'ordinadors, on aprofitàvem per engegar el nostre exèrcit de redactors. 

Amb el pas dels anys, l'alumnat i les seves capacitats i necessitats han anat canviant. Per aquesta 

raó, la forma de treballar amb el blog varia cada curs. Però sempre s'intenta seguir un procés en 

el qual els nois fan seu allò que compartim.  

El procés d'elaboració del blog consta de les següents actuacions  

1. Realitzem l'activitat i fem moltes fotos. 

2. Redactem entre tots i totes què hem fet i què ens ha agradat més. 

3. Ho copiem a la llibreta. 

4. Ho escrivim al blog. 

5. Afegim les fotos que hem fet durant l'activitat. 

Actualment, contem amb dos ordinadors nous a l’aula que faciliten la tasca de redacció. En ells, 

els alumnes copien les entrades que hem redactat prèviament. Qui acaba abans, pot ajudar 

l’altre dictant-li les paraules o les lletres, depenent del nivell curricular de lectoescriptura que 

tinguin. Qui no sap escriure, participa amb les fotos, i gaudeix dels resultats com els altres. 

D´aquesta manera, l’alumnat, participi més o menys en l’elaboració, el sent com a seu. És el cas 
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d’Ivan, un antic alumne que sempre demanava que poséssim totes les fotos al blog i li encantava 

mirar-les posteriormente. 

El projecte creix 

 

 

 

 

 

 

 

Al llarg dels anys, el blog ha anat fent-se gran i canviant d'aspecte en diferents ocasions. A 

manera d'exemple, s'han actualitzat les capçaleres, els fons i s'han afegit widgets (petites 

aplicacions que s’adhereixen al blog i que serveixen per fer-ho més atractiu, com poden ser 

rellotges, mapes de visites, traductors o vokis, amb els quals els alumnes poden fer una 

presentació del blog). 

L’exposició de les entrades també ha anat millorant, afegint-se muntatges de fotos o vídeos amb 

eines com Slideshare, Picturetrail o Youtube. 

Seguint amb la nostra història, des de l'any 2009, participem en el Premi Espiral Edublogs, i hem 

estat finalistes en dues ocasions (2009 i 2011). 

Existeixen un blog de biblioteca [2] i una web d'institut [3] que enllacen al nostre blog. 

Però, encara que vàrem donar-li publicitat a altres webs, el vàrem presentar al centre i vàrem 

informar de la seva existència a les famílies, l'abast i participació que es pretenia quedava molt 

limitat. 

Amb la popularització de la xarxa social Facebook, vaig decidir obrir un compte de l'aula al febrer 

de 2011 [4]. Familiars, amics i professors aviat començaren a formar part de la nostra llista 
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d'amistats. Facebook proporcionava més intercanvi i participació amb el món, més rapidesa i 

més immediatesa de resposta.  

Gràcies a la seva difusió mundial, des del 9 de maig de 2011 també tenim el nostre propi compte 

de Twitter (@UECP), que ens permet, a través dels tweets, tenir al dia als nostres seguidors de 

les notícies més importants esdevingudes a l'aula, adjuntant fotos i vídeos de les mateixes. 

Amb les dues xarxes socials seguim treballant els mateixos objectius que ens havíem proposat 

amb el blog. 

Avaluació dels objectius 

Valorant la consecució dels objectius que ens havíem proposat, puc dir que al llarg d’aquests 

anys s’estan assolint molts d’ells Valorando la consecución de los objetivos que nos habíamos 

propuesto, puedo decir que a lo largo de estos años se están logrando muchos de ellos. 

Amb els alumnes: 

•  Sí s´ha aconseguit una millora en la consolidació i adquisició d´aprenentatges. Un exemple 

d´això és Noel, un alumne que té una psicomotricitat fina molt limitada, i que, encara que no 

escriu, és capaç de copiar paraules amb el teclat per cercar-les al Google. O el cas de Rocío, 

que mostrava moltes dificultats al copiar textos, i ara ja ho fa molt bé, tant al blog com al 

Facebook. Les fotos també juguen un important paper a l’hora de recordar continguts 

treballats, per exemple, allò que hem sembrat, millorant el seu vocabulari d’aliments.  

A més, s´ha comprovat un efecte positiu en l´estimulació del llenguatge oral. Els alumnes 

gaudeixen veient fotografies de familiars i amics. El fet que s'expressin i parlin més ja suposa 

un gran benefici per a aquests nois que, moltes vegades, tenen un llenguatge molt escàs.  

•  Pel que fa el desenvolupar d’habilitats bàsiques intel•lectuals, els alumnes han millorat la 

seva atenció i memòria. Els agrada molt recordar, mitjançant les fotos penjades, els viatges 

realitzats, els seus antics companys i tots els moments viscuts en general, demostrant així que 

el blog i les xarxes socials sí compleixen l’objectiu que ens vàrem proposar, convertir-se en un 

calaix dels records. 

• La metodologia activa i l’aprenentatge amb las TIC també han demostrat ser molt adients. Es 

tracta d'un aprenentatge sense errors, on la satisfacció de l'alumne/a creix en veure el 

resultat. L´alumnat s´implica en el procés i són ells mateixos qui demanen que, si realitzem 

alguna activitat, ho posem al Facebook i al blog. 
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•  Respecte les noves tecnologies, els nois i noies han après a utilitzar-les. Saben encendre i 

apagar l´ordinador o utilitzar la càmera digital de fotos i han desenvolupat una actitud 

positiva cap a la utilització de les noves tecnologies en general i al seu ús com a eina per 

aprendre. Els alumnes es mostren motivats i contents quan compartim les nostres 

experiències en el blog, Facebook i Twitter 

 

Amb les families: 

•  Pel que fa als familiars dels alumnes, malgrat que coneixen el blog d'aula des dels seus inicis, 

ha estat amb Facebook quan s'ha aconseguit de debò un major seguiment. Posem com a 

exemple la família d'un dels alumnes que viu a Sevilla. Gràcies a Facebook, participen en el 

seu aprenentatge (Noel ha arribat a enviar videomissatges als seus avis per aquesta xarxa 

social) 

 

Amb la comunitat educativa: 

•  El blog, Facebook i Twitter ens ha ajudat a donar a conèixer la nostra experiència d´aula, que 

ha arribat a molta gent gràcies a la Web 2.0. Així i tot, mai és prou i esperem continuar en 

aquesta línia. 

 

•  Una altra de les meves intencions quan vaig començar era involucrar, en l'elaboració del blog, 

a més membres del centre. Amb el blog ha resultat molt difícil. No obstant això, amb 

Facebook i Twitter sí s'ha produït una major interacció amb la comunitat educativa, ja que 

molts professors, alumnes i fins i tot personal administratiu segueixen els nostres “estats”, els 

comenten i els agraden. Les xarxes socials han ajudat a millorar la valoració i integració dels 

alumnes amb necessitats educatives especials a l'institut. El professorat i alumnat del centre 

coneixen més l´alumnat de l´aula UEECO i què fem a classe, mostrant una major acceptació  

I repercussió del projecte 

Per resumir un poc, m'agradaria enumerar, des de la meva experiència, una sèrie d'aspectes 

positius, però també de dificultats que comporta aquesta forma de treballar: 
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Aspectes positius: 

• Difusió d'experiències docents. 

• Ajuda a augmentar l'acceptació i reconeixement de les discapacitats. 

• Aprenentatge actiu i integral de les competències bàsiques. 

• Millora de les relacions i comunicació entre el professorat i la família. 

•   Promou el treball col•laboratiu i l'aprenentatge entre iguals. 

Dificultats: 

• Es necessita molt de temps per tenir al dia tots els continguts. 

• El professorat necessita una formació inicial i contínua en el maneig d'aquestes plataformes, 

així com en el de les TIC en general. 

• Pot ser difícil l'avaluació del projecte i del treball de l'alumnat, ja que cal buscar formes 

diferents d'avaluar. 

• Contínues novetats en les TIC. Ràpida evolució que ens pot desesperançar, perquè en formar-

nos en un tema, aviat n’apareixen de nous. 

• Necessitat de comptar amb la infrastructura i els recursos materials que permetin treballar a 

l’aula amb aquestes plataformes. 

• Les xarxes socials estan molt exposades al món i a l'intercanvi d'informació i contactes. El 

professor ha de ser responsable dels comptes utilitzats amb finalitats educatives i de les seves 

conseqüències. Els menors de 13 anys no poden tenir compte de Facebook, de manera que 

pot ser interessant, per a aquestes finalitats, plantejar-se l'ús de xarxes socials més tancades 

com blogs o wikis a l´hora de treballar amb aquests alumnes. 

Un paper important per superar moltes d´aquestes dificultats el tenen els plans de formació 

inicial i contínua del professorat, que han d’incloure com a punt fort l’aprenentatge i 

actualització de  les noves tecnologies aplicades a les aules, així com noves formes d’avaluar per 

poder valorar els projectes TIC  i els aprenentatges que s’assoleixen. 

La flexibilitat del temps a les aules i el canvi a metodologies on es treballin els aprenentatges de 

forma més integral, també ajuden a que es facin realitat aquests projectes. 

No voldria acabar sense fer referència a altres tecnologies que faciliten l'aprenentatge i el 

desenvolupament de capacitats, i que s'han d'aprofitar sobretot a l'hora de treballar amb nens i 

nenes amb discapacitat. Per posar un exemple, i sense llevar la importància que es mereixen, 

entre altres, tabletes, projectors i pissarres digitals, les videoconsoles es converteixen en una 

bona opció per desenvolupar aspectes com ara la psicomotricitat i l’atenció. I és que, aprendre i 

divertir-se no tenen per què estar renyits  



 

ENTERA2.0|NÚM.1|SEPTIEMBRE 2013| ASOCIACIÓN ESPIRAL, EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA|ISSN 2339-6903  Página 83  

 

 

El projecte de treball de les TIC a la nostra aula UEECO no està tancat, sinó que està en continu 

procés d'elaboració. Ja han passat cinc anys des del seu inici a través del blog d'aula. Una de les 

pretensions era donar-li continuïtat en el temps i, encara que sóc conscient que el manteniment 

d'un projecte com aquest depèn de les aptituds i actituds cap a les noves tecnologies dels 

professionals que treballen amb els alumnes, i en l'ensenyament sol haver-hi molts de canvis en 

els equips educatius, ara per ara, aquesta meta sí l’ha acomplert amb éxito, esperem continuar 

així. 

 

Alguns recursos per crear el teu blog d’aula 

 Blogger i Wordpress: Creació de blogs, per generar i publicar continguts. 

 Youtube: Publicació de vídeos. 

 Picturetrail i kizoa: Creació de muntatges amb fotos. 

 Slideshare: Compartir power points i documents de text. 

 Calameo: Compartir documents de text. 

 Gimp: Programa gratuït d’edició d’imatges. 

 Fons per blogger1 : Fons originals per canviar el fons del blog de forma senzilla. 

 Comptador de visites2 : Par saber quanta gent passa pel teu blog. 

 Voki: Par crear personatges animats personalizats amb la veu dels alumnes que pots posar en 

el blog de l’aula. 

 Facebook i Twitter: Compartir i relacionar persones 

 Hi ha widgets que permeten enviar les teves entrades de Blogger als comptes de Facebook i 

Twitter sense necessitat de tornar a redactar-les. Això ens facilita el treball i l'actualització de 

tots els continguts. 

 

Normativa legal 

Espanya. Decret 39/2011 de 29 de abril, por el cual se regula la atención a la diversidad y la 

orientación educativa en los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos  

BOIB 05-05-2011, Núm. 67, secció VII 

                                                           
1  http://fondosparablogger.blogspot.com.es/ 

2 http://contador-de-visitas.com 

http://fondosparablogger.blogspot.com.es/
http://contador-de-visitas.com/
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