
5) Treball amb l'ordinador.  
 

Un fet tangible és l’atracció de tot el que està relacionat amb 

l’ordinador per part dels nens. (penso que en els nens i nenes 

discapacitats aquest fet és encara més evident). Podem 

donar moltes raons per justificar el poder comunicatiu de la 

paraula digitalitzada davant la paraula escrita en suport paper 

i tots estaríem d’acord. De totes maneres jo he arribat a la 

conclusió que tot esta relacionat amb temes culturals, de 

vivències interioritzades al llarg de la vida. Pels nens “els 

dígits” són part essencial de la seva experiència vital. Han 

nascut i conviscuts d’una forma permanent amb les seqüències 

de bits que generen imatges i paraules. ¡FORMA PART DE LA 

SEVA CULTURA¡ 

Treball amb l'ordinador. Propostes. 

No cal treure les coses de context, la informàtica serveix pel que serveix i no ha de desplaçar cap 

tipologia de treball en relació a les tasques escolars. Si ha de: 

 Completar feines i tasques desenvolupades “a sobre del tauler”(1) 
 Crear situacions d’aprenentatge atraients en relació a nens i nenes que requereixen sistemes 

que captiven el seu interès a partir de sistemes multiplicatius(2) i transparentats(3). 

 Donar solucions a necessitats reals en relació a situacions discapacitants a partir de programari 

específic a partir de sistemes Augmentatius i/o alternatius(4). 

 

Si bé aquest bloc del treball de recerca esta referit als nivells inicials, voldria apuntar algunes 

reflexions respecte al fet de la informàtica coma “productors de bens educatius”. Les Tecnologies de 

la Informació i de la comunicació(5) ha de ser part substancial del desenvolupament metodològic en 

l'elaboració del currículum formatiu per diferents raons: 

 És un mitjà en el qual els joves desenvolupen bona part de les seves 
habilitats comunicatives(6) i per tant proper a ells/elles. 

 Permet realitzar activitats de reforç davant necessitats de suport educatiu específic, sobretot 
en les àrees “més constructives” com són la llengua i les matemàtiques. 

 La possibilitat del treball en xarxa(7) permet crear plataformes comunicatives d'aprenentatge 
dialògic d'una forma oberta, directa i ràpida. 

 La immediatesa en la consecució d'uns resultats brillants en relació als continguts i als formats 
creatius donen confiança als alumnes, elevant la seva autoestima i equilibri emocional i els 
motiven a seguir investigant i aprenent. 

 L'alumne coneix d'aquesta manera un format educatiu nou(8) que li permetrà posteriorment 
seguir la seva formació a partir d'activitats formatives relacionades amb l'autoaprenentatge 
amb ajuda d'espais virtuals formatius a distància. 

 L'alumne aprendrà una nova eina necessària en el món del treball i per tant un instrument 
d'inserció socio-laboral. 
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 Internet, com finestra oberta al món, implica una càrrega de continguts i situacions 
d'aprenentatge enormement positives, però al mateix temps continguts i problemàtiques a les 
quals s'ha d'abordar amb un cert grau de maduresa. És necessari un bon coneixement de les 
diferents situacions i una reflexió continuada des d'un punt de vista ètic. Bona part del 
currículum ha d'estar basat a aprendre a conviure amb les diferents situacions de conflicte que 
van apareixent d'una forma continuada en el mitjà. Les competències instrumentals 
necessàries per a interpretar i intervenir en processos relacionats amb el món del treball es 
donen moltes vegades en el món d'Internet: buscar treball en un entorn virtual, formar-se, 
trobar un trajecte o un mitjà de transport per a desplaçar-se, manejar bases de dades en 
relació a possibles jaciments d'ocupació. 

 La dependència cada dia major del mitjà digital fa necessari un bon coneixement de les 
possibilitats comunicatives per a adquirir hàbits i conductes autònomes. 

 Donat la importància del mitjà i de la implicació directa en els diversos àmbits de la vida dels 
joves, es fa necessari una intervenció educativa per a reflexionar en relació als nous formats 

comunicatius emergents.(9) 

  

 

 “A sobre del taulell”. -A sobre de la taula- Feina dels especialistes en suport educatiu que es fa 

d’una forma individualitzada amb un nen o amb una nena d’una o de petit grup. Dic per endavant, 

que una de les conclusions del treball de recerca es que els programes informàtics que millor 

funcionen són els que emulen la tipologia de treball que fan els especialista a sobre “del tauler”. Ja 

aclariré aquestes afirmacions més endavant, ja que penso que son fonamentals pel que fa al 

desenvolupament de material educatiu en el futur. 

 Entenem com a “Multiplicatius” tots els processos que en activar una acció per part de l’usuari el 

sistema genera respostes majors de les que en principi s’esperen. Així per exemple, si un sistema 

automatitzat de predicció de text, el processador escriu “possiblement” quant únicament hem escrit 

“poss” més cursor, estem parlant d’un sistema “multiplicatiu”, també passa el mateix quan un 

programari de dibuix crea una representació gràfica amb resultats estètics a partir d’un únic traç a 

sobre de la pantalla de l’ordinador. 

 Un sistema informàtic “es transparentat” quan la seva interfície de navegació permet 

intuïtivament endevinar el “que hi ha darrere” de la pantalla, facilitant comprensivament el treball 

agilitant-lo amb eines de desenvolupament tecnològic. Així, si hem de desar un dibuix a la nostra 

màquina, simplement clicant a sobre d’una icona que representa una carpeta, el sistema crea una 

carpeta, dona un nom i el guarda sense que l’usuari es tingui que preocupar per les parts més 

mecàniques de la tasca. 

S'entén per Comunicació Augmentativa “qualsevol forma de comunicació distinta a la parla i 

empleada per una persona en contextos de comunicació cara a cara”. La paraula “augmentativa” 

subratlla el fet que l'ensenyament de les formes alternatives de comunicació tenen un doble objectiu, 

a saber: “promoure, donar suport el parla i garantir una forma de comunicació alternativa si la 

persona no aprèn a parlar” (Von Tetzchner, S. I Martinsen, H. 1993, 24). 

 Fer possible les TAC (del fet tecnològic a los processos comunicatius i participatius) cal disposar 

d’eines potents que permetin l’accessibilitat a persones amb necessitats de sistemes alternatius en 

relació a discapacitat cognitives, emocionals, motrius.. 

L'ordinador té un cert poder de fascinació. Alumnes que presenten dificultat en l'atenció en un 
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suport paper presenten una resposta immediata davant qualsevol petit estímul per part de l'ordinador 

escrivint, pintant o movent el cursor amb el ratolí. Experiències directes amb joves no alfabetitzats 

d'origen nord-africà que mai han interaccionat en forma alguna amb un ordinador mouen el ratolí, 

premen les lletres del teclat d'una forma autònoma i sense necessitat de consigna alguna. 

 Una formació plantejada d'una forma oberta, colaborativa i en xarxa implica un desenvolupament 

metodològic basat en projectes. La limitació quant al nivell de coneixements dels alumnes en 

referència a les àrees curriculars de llengua i matemàtiques plantegen dificultats en aquest àmbit de 

treball. El currículum específic en la planificació de les accions formatives amb ajuda de l'ordinador 

han d'incidir notablement en l'adquisició de les competències bàsiques en les àrees més 

comunicatives, com són les eines amb les quals elaborem la comunicació: el llenguatge de les lletres i 

dels nombres. 

Bona part del treball en relació amb els TIC en aquest àmbit educatiu està plantejat en entorns 

virtuals. El coneixement d'aquest tipus de plataforma comunicativa permetrà als alumnes seguir 

avançant en la seva formació a partir de metodologies basades en l'autoaprenentatge. 

 El nous formats emergents són les noves formes... 

  

 Llicència d’estudis retribuïda concedida pel Departament d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya (DOGC 4968 de 14.09.2007). 

 



 


