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LES NOVES TECNOLOGIES COM A EINA
D’APRENENTATGE
TALLER ADREÇAT A:
Estudiants en general que tenguin entre 8 i 14 anys i en particular a estudiants que han perdut la motivació
per l’aprenentatge, que voldrien aprendre moltes coses però es troben amb dificultats a l’hora de llegir,
d’escriure texts, de relacionar la informació…
També s’adreça a estudiants als que manca autonomia a l’hora d’aprendre i que necessiten que els ajudin a
l’hora d’estudiar.

T’agraden les noves tecnologies? T’agrada aprendre? Et costa estudiar?
Et canses de llegir i memoritzar? Si es així aquest es el teu taller.

Aquest taller t’ensenyarà com les noves tecnologies et poden ajudar a millorar les estratègies d’aprenentatge
i a la vegada gaudir de l’aprenentatge.

_________________________OBJECTIUS__________________________

•

Integrar les noves tecnologies dins els models d’aprenentatge actuals i dins les rutines
quotidianes dels estudiants.

•

Utilitzar i conèixer diferents eines tecnològiques que facilitin el coneixement de recursos i
estratègies d’aprenentatge per aprendre de forma autònoma i divertida.

•

Facilitar el coneixement de tecnologies que ajudin a desenvolupar les múltiples intel·ligències
que tots tenim.

•

Treballar la creativitat i la creació a partir del descobriment d’estratègies personals
d’aprenentatge.

_______________________QUE TREBALLAREM________________________

Coneixerem diferents aplicacions educatives 2.0 i el programa CLAROREAD.
Realitzarem diferents activitats lúdiques i educatives que ens facilitaran el coneixement i la relació d’aquestes
eines tecnològiques. A partir de les diferents activitats proposades crearem les nostres aportacions al taller.
Les eines tecnològiques ens facilitaran aprendre estratègies pròpies i individuals d’aprenentatge.

__________________________METODOLOGIA_______________________
Treballarem a partir d’una metodologia activa. Coneixerem i utilitzarem diferents aplicacions i programes.
Les relacionarem per trobar estratègies d’aprenentatge que es puguin adaptar a cada participant. Que
siguin adequades i respectuoses amb el seu estil d’aprenentatge. Obrirem la porta a la recerca d’altres
aplicacions que ens pugin servir per aprendre i per crear.
L’atenció a l’alumnat es farà de forma individualitzada, es tendran en compte les diferents edats i les
dificultats que puguin anar trobant durant la sessió. Aquestes i els dubtes que puguin sorgir seran ateses
pels psicopedagogs i pedagogs que assistiran el taller.

RECOMANACIONS : ES important tenir una adreça de
correu electrònic ( com per exemple gmail) i dur-la
apuntada i amb la contrasenya actualitzada.
PER A MÉS INFORMACIÓ SOBRE CURSOS I TALLERS:
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