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1. Introducció 

El següent treball està emmarcat dins de l’assignatura de Jocs i Esports I amb els 

suports de les TIC. Aquest té com a objectiu principal dissenyar una sessió on 

s’incloguin les TIC.  Dins del currículum de secundària obligatòria un contingut que es 

dona molta importància és l’ús de les noves tecnologies. D’aquesta manera creiem 

oportú incloure sessions on aquest contingut guanyi força, amb l’objectiu que els 

alumnes adquireixin coneixement i  prenguin consciencia de les necessitats que poden 

aportar aquestes tecnologies dins de l’aula. 

El treball consta de quatre apartats ben diferenciats: primer trobem una 

contextualització on situem la sessió i expliquem les diferents TIC que utilitzarem; a 

continuació seguim parlant de les TIC en un apartat on relacionem la continuïtat de l’ús 

d’aquestes eines; tot seguit trobem la fitxa de la sessió; i per últim realitzem una 

valoració global dels recursos TIC.     

La motivació que ens porta a realitzar aquest treball és la de importar les “noves” 

tecnologies al aula, ja que com bé sabem és un recurs que tenim a l’abast i al mateix 

temps és una realitat educativa poc utilitzada, la qual cosa avui en dia no s’utilitza tant 

com el segle XXI ho requereix. Per això, degut a la nostra motivació a nivell personal 

envers a aquest tema fa que aquest treball sigui una experiència teòrica enriquidora 

per tal d’anar-nos formant com a futurs docents educatius.  
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2. Contextualització 

Som l’Institut Montgrí i hem plantejat una sessió que consisteix en realitzar una cursa 

d’orientació, aquesta abastarà el recorregut des de l’Institut fins al castell de Montgrí, 

passant per l’ermita de Santa Caterina.  

Aquesta cursa no serà com qualsevol altra, sinó que servirà per fer una introducció 

dels smartphones a l’aula. Mitjançant aquestes TIC volem que els alumnes tinguin una 

disposició de no utilitzar-les només per a l’ús propi, sinó que també prenguin 

consciència de la infinitat de recursos que poden oferir per a qualsevol àmbit de 

treball. 

Ens situem a la sessió 3 de la Unitat de Programació 4: Coneixem el Montgrí, que 

estan realitzant els alumnes de 3er d’ESO a l’àrea d’Educació Física.  

Els objectius que estem treballant dins d’aquesta Unitat de Programació en funció del 

currículum són els següents:  

• Realització de recorreguts en el medi natural, utilitzant l’equipament, les eines i 

tècniques d’orientació adients. 

• Coneixement i pràctica de les normes de prevenció i seguretat per a la 

realització d’activitats al medi natural.  

 

A part d’aquests, també ens plantegem uns objectius específics de la sessió en 

concret: 
 

• Realitzar una cursa d’orientació amb l’ajut de les TIC 

• Conèixer l’entorn natural que ens envolta 

2.1. L’ús de les TIC a la sessió 

Com hem comentat anteriorment, abans, durant i després d’aquesta sessió farem ús 

d’un seguit de recursos de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).  

- Abans: 

• Explicació de l’ús del Twitter i smartphones, descarregar el lector de Codis QR i 

la creació del blog. 
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- Durant: 

• Smartphones: introducció d’un bé de consum que posseeixen gairebé la 

totalitat alumnes per a l’ús acadèmic/educatiu. 

• Twitter: primer de tot es crearà un hashtag únic per a tots per tal de tenir un 

control i fer un seguiment instantani de la cursa: #COiesmontgri. Durant la 

cursa d’orientació els alumnes aniran penjant fotografies al Twitter sobre la 

seva temàtica. També, escriuran experiències i impressions al llarg de la cursa.    

• Codis QR: utilitzarem l’aplicació “QR code Reader”, la qual ens permet llegir 

codis QR. Els alumnes hauran de descarregar-se aquesta eina per tal de poder 

llegir les fites plantejades durant la cursa d’orientació.  

- Després: 

• Blog: el blog serà una eina clau, i els alumnes l’hauran de crear tots junts. 

Després d’haver realitzat la sessió els alumnes, amb grups de temàtiques 

diferents (fauna, flora, recorregut, impacte mediambiental...), hauran 

d’incorporar al blog, les seves vivències i experiències durant la cursa 

d’orientació respecte les seves temàtiques. 

• Revista: una vegada tinguem tota la informació recopilada al blog, l’objectiu 

final serà la creació d’una revista on ajuntarem i relacionarem tots els reculls 

penjats en el blog.  

• Web del centre: es crearà un apartat específic on es farà un recull de les 

fotografies i vídeos més importants de la cursa d’orientació. També servirà 

com a suport per tal de que els pares puguin veure i consultar el que els seus 

fills/es realitzen a l’àrea d’Educació Física. 

3. Continuïtat en l’ús de les TIC 

El desenvolupament d’aquesta sessió permet que l’alumnat realitzi un treball continu 

de l’ús de les TIC, tant previ a la realització d’aquesta com posterior. Així doncs, abans 

de realitzar la sessió, el professor haurà de presentar als alumnes el Twitter com a 

eina de comunicació, la introducció dels smartphones a l’aula (adaptació RRI) i la 
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creació d’un blog entre tota la classe amb l’objectiu de crear una revista on mostrar el 

desenvolupament de la sessió.  

Durant la sessió, els smartphones seran l’eina TIC que més s’utilitzarà. Una de les 

seves funcions serà utilitzar l’app de lectura de codis QR per tal d’obtenir informació 

sobre el mapa a l’arribar a les fites i poder seguir amb la cursa d’orientació. També 

servirà per realitzar fotografies sobre els diferents aspectes que els grups treballaran 

respecte a la cursa d’orientació per a la posterior creació del blog. Per últim, mitjançant 

el Twitter, els alumnes comentaran en directe el transcurs de la prova i d’aquesta 

manera se’n podrà fer un seguiment al moment.  

Un cop acabada la sessió, el treball de les TIC tindrà una continuïtat notòria, ja que 

entre tots els grups hauran de penjar la informació sobre els diferents aspectes a 

treballar i complementar-la amb totes les fotografies i impressions experimentades 

durant el transcurs de la sessió i recollides mitjançant els smartphones, i que també 

han compartit amb Twitter.  

Quan el blog estigui completat, l’objectiu final serà fer divulgació d’aquest mitjançant 

les oportunitats que ens ofereixen les TIC, com ara Twitter o la web del centre. 

D’aquesta manera, aproparem el treball realitzat a l’aula als pares i mares dels 

alumnes, però també a la resta d’integrants de la comunitat educativa, com ara 

alumnes d’altres cursos, professors, etc. 
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4. La sessió 

A continuació presentem la sessió ha desenvolupar (vegeu pàgina següent): 

Sessió: 3 Duració:  2 hores  Títol de la sessió:  Volta al castell de Montgrí 

Objectius  
 
- Realitzar una cursa d’orientació amb 
l’ajut de les TIC. 
- Conèixer l’entorn natural que ens 
envolta 
 

Espai:  
 

Espais naturals 
de Montgrí 

Material: 
 

Material esportiu adequat i mòbil 

Nº participants: 30 

Relació amb altres àrees:  
 Àrea d’Informàtica; Àrea de Ciències de la Naturalesa; Àrea de Ciències Socials, Geografia i Història. 

EXERCICIS GRÀFICS 

Activitats inicial  10’ 
 

Explicació de l’activitat principal exposant els 
objectius, recordant les normes de seguretat i la 
utilització de les tecnologies per l’ús acadèmic. 
Dividirem la classe en grups per temàtiques 
(fauna, flora, recorregut i impacte 
mediambiental). 
 

 

Part principal  1:40h’ 
 

Realitzar una cursa d’orientació al voltant del 
castell de Montgrí mitjançant aparells 
tecnològics. En cada punt de control hi haurà un 
codi QR on els alumnes hauran d’utilitzar l’ús del 
smartphone per poder seguir la cursa. Gràcies al 
lector de QR obtindran on es troba el següent 
punt de control, a través del visionat d’un mapa. 
 
Durant la cursa els alumnes hauran de realitzar 
fotografies  sobre la seva temàtica per penjar-les 
al Twitter. A més a més, escriuran experiències i 
impressions que succeeixin al llarg de la cursa. 
 

 

 
 
 

Tornada a la calma  10’ 
  

Reflexió final del que ha passat i el que creuen 
que podria haver millorat. També parlarem dels 
beneficis que han pogut obtenir al llarg d’aquesta 
sessió.  

 

 

Recursos utilitzats a la sessió:  Ús de smartphones amb aplicatius de Twitter, lectors de codis QR, 
realitzar fotografies, etc. A més, es faran ús d’altres aplicatius, com el blog, a casa amb l’ordinador.  

Avaluació:  Aquesta activitat tindrà una avaluació en el procés on es veurà l’actitud, participació i 
transferiments de continguts explicats amb anterioritat a l’aula.  
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5. Valoració global dels recursos TIC i Conclusions : 

Pensem que l’ús de les anteriors eines TIC aplicades en la sessió i la Unitat de 

programació (UP), són eines clau per fomentar un aprenentatge significatiu, ja que 

trenca barreres espai-temporals en les activitats d’ensenyament-aprenentatge. Alhora 

és un procés formatiu obert i flexible, que s’adapta a la motivació i interès de cada 

alumne, alhora que obra noves vies de coneixement (xarxes socials, blocs, bases de 

dades,..) relacionades amb la seva activitat.  

No es pot menysprear que aquesta eina millora la comunicació entre els diferents 

agents del procés d’ensenyament-aprenentatge, doncs permet al docent i l’alumne 

estar comunicats constantment, poden fer un major seguiment del seu camí 

d’aprenentatge. Creant per tant un ensenyament més personalitzat, que augmentarà la 

significativitat d’aquest. 

Per últim no cal dir que l’ús d’eines que utilitzen per a la socialització fa augmentar 

l’interès i la motivació dels estudiants, degut a l’ús de tecnologies que els resulten 

familiars, i transgressores amb la rutina de l’aula; Paral·lelament això farà augmentar 

l’eficàcia educativa, donant possibilitat a noves metodologies didàctiques en l’educació 

física mitjançant aquestes eines (codis QR, xarxes socials, blocs,...). 

Per tant com a conclusions del treball podem dir que realitzar una sessió d’aquest 

tipus pot incrementar l’aprenentatge obtingut sobre aquests continguts en comparació 

amb una tasca quotidiana, alhora que fem un gran èmfasi en la tan important 

competència d’aprendre a aprendre i transversalment la competència lingüística i 

comunicativa. L’autor Ala-Mutka (2011)  en el seu mapa digital de les competències  

defineix que dins de la competència comunicació i col·laboració s’ha intentat 

desenvolupat la competència de comunicar-se, expressar-se i col·laborar a través dels 

mitjans  
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