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1- INTRODUCCIÓ:

1.1 Antecedents del tema objecte del treball.

Aquest CV que he anomenat 9LUWXDO�7ULS (Viatge Virtual) seria el segon d’una
sèrie de dos (un per cicle d’ESO) relacionats amb els viatges i el descobriment
d’altres cultures.

El primer CV destinat al primer cicle i que jo mateixa he elaborat porta per títol
$URXQG�WKH�:RUOG�LQ����KRXUV (Al voltant del món en 30 hores). Bàsicament, es
tracta de fer un viatge “imaginari” visitant països anglòfons repartits per tot el món.
Els REMHFWLXV�SULQFLSDOV d’aquest crèdit són:

1. Compartir activitats comunicatives i de desenvolupament de la llengua i
col·laborar-hi.

2. Desenvolupar estratègies comunicatives pròpies en àrees de comunicació
bàsica.

3. Utilitzar la llengua estrangera com a mitjà de comunicació amb una actitud
creativa i gaudir de l’ús de la llengua.

4. Reconèixer la importància que té el coneixement de la llengua estrangera com a
mitjà per a una millor comprensió de la llengua i cultura pròpies, i com a
llenguatge de comunicació i entesa internacional en un món multicultural.

Es treballa amb una PHWRGRORJLD�DFWLYD, i les DFWLYLWDWV són de caire FRPXQLFDWLX.
Aquest crèdit s’ha portat a terme a l’aula i no només KD�WLQJXW�VHPSUH�XQD�PROW
ERQD�DFROOLGD�SHU�SDUW�GH�O¶DOXPQDW sinó que HOV�UHVXOWDWV�ILQDOV�KDQ�HVWDW�PROW
VDWLVIDFWRULV tant per a ells com per al professor. Aquest CV està WLSLILFDW..

����([SOLFDFLy�GHO�WHPD

9LUWXDO�7ULS�és un crèdit variable per a segon cicle d’ESO, on els alumnes, a
més de PLOORUDU�HOV�VHXV�FRQHL[HPHQWV�GH��OD�OOHQJXD�DQJOHVD�HQ�WRWV HOV�QLYHOOV
(escriptura, lectura, parla i comprensió oral), puguin també DPSOLDU�HOV�VHXV
FRQHL[HPHQWV�VREUH�OD�FXOWXUD�GH GLIHUHQWV�SDwVRV�GHO�PyQ tot XWLOLW]DQW�OHV
QRYHV�WHFQRORJLHV. $�GLIHUqQFLD d’altres CV que s’han realitzat basats en aquestes
tecnologies, el meu crèdit no es limita a treballar amb un aspecte només, sinó que
utilitza un ventall molt ampli de nous recursos (Internet, els CD-roms, el correu
electrònic, la creació de webs i la creació d’un vídeo). Facilitant així la PRWLYDFLy
FRQVWDQW  i permet-los VDEHU�HPSUDU�HOV�QRXV�PLWMDQV�G¶REWHQFLy�L�WUDQVPLVVLy
G¶LQIRUPDFLy�que amb molta probabilitat els seran de gran utilitat en un futur no
gaire llunyà.
Aquest crèdit es podrà fer servir D�TXDOVHYRO�FHQWUH�GH�6HFXQGjULD on els alumnes
tinguin accés a la xarxa, i QR�QRPpV per alumnes d’ESO sinó també per als de
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Batxillerat, certs Cicles Formatius, i cursos baixos d’EOI tot fent petites adaptacions
per part dels professors o simplement escollint aquelles activitats d’aquest crèdit que
considerin més adients per als seus alumnes.

1.3 Objectius que es pretenen assolir.

��� &UHDU�XQ�FUqGLW�YDULDEOH�G¶DQJOqV que permeti als alumnes treballar les

habilitats bàsiques de l’idioma i conèixer bé tota la varietat de mitjans i

possibilitats que les noves tecnologies posen al seu abast.

��� $IDYRULU�O¶DSURILWDPHQW�GHOV�UHFXUVRV�WHFQROzJLFV amb els que el

Departament d’Ensenyament ha dotat els centres, en especial les DXOHV

$UJR�

��� ,QWHJUDU part de les activitats del CV en un PDUF�G¶DFFLy�HXURSHX�

treballant conjuntament amb altres centres estrangers.

��� 6DWLVIHU�OD�GHPDQGD a Secundària de &9 que es treballin mitjançant les

QRYHV�WHFQRORJLHV i siguin FRQWH[WXDOLW]DWV�

��� 3URPRXUH�OD�XWLOLW]DFLy�GH�OHV�QRYHV�WHFQRORJLHV�HQ�O¶HQVHQ\DPHQW�GH

O¶DQJOqV amb un material variat, amè i de fàcil seguiment, tant per a

alumnes com per professors.

��� &UHDU�XQ�GRVVLHU�GH�O¶DOXPQH amb tot el seguiment de les diferents

activitats a realitzar, incloent un annex amb explicacions pas per pas de

tasques a realitzar amb les noves tecnologies que poden no saber,

impedint així la consecució òptima del crèdit.

��� &UHDU també XQ�GRVVLHU�SHU�DO�SURIHVVRU amb indicacions específiques i

part didàctica.

��� &UHDU�H[HPSOHV�YLUWXDOV d’algunes activitats que serveixin com a model

orientatiu.
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��� 5HDOLW]DU un PDWHULDO del qual es pugui WUHXUH�Pj[LP�UHQGLPHQW a

diferents nivells de l’ensenyament d’idiomes (ESO, certs Cicles Formatius,

Batxillerat, EOI).

���� 3RVDU�HO�WUHEDOO�ILQDO�D�GLVSRVLFLy del Departament d’ensenyament /

CRLLE, per a que pugui ser utilitzat pel major nombre de professionals

possibles.

2- TREBALL DUT A TERME:

2.1 Disseny del pla de treball.

1ª Fase

1. &HUFD�GH:
a) adreces d’Internet i “links” (connexions) sobre dades i fets culturals referents a

diferents països.

b) Informació necessària per preparar un viatge: horaris, mitjans de transport,
preus, etc.

c) D’altres pàgines relacionades amb l’activitat de viatjar.

2. &HUFD�L�XWLOLW]DFLy�GH CD-roms on es pugui trobar tot tipus d’informació sobre
qualsevol país.

3. &HUFD�GH�diccionaris virtuals, pàgines de consulta i pràctica de la llengua
anglesa.

4. &RQIHFFLy�GH��OOLVWDWV amb les pàgines que resulten més adients al projecte de
tots els tipus d’informació anomenats en els punts anteriors.

5. &HUFD�GH mitjans a Internet on el professors poden trobar centres a l’estranger
que estiguin interessats en participar a l’activitat de “keypals”: listsevs, etc.

Objectius

1. (VWDOYLDU�WHPSV del crèdit que fàcilment es pot perdre si els alumnes naveguen
sols per la xarxa sense guiatge.
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2. (YLWDU�que accidentalment entrin en pàgines el contingut de les quals no sigui
adequat per a la seva edat o sensibilitat.

3. 2IHULU�als alumnes que realitzin el CV la possibilitat de tenir un “Key-pal” (amic
per correu electrònic) per a la realització de certes activitats.

,QWHJUDU tant el CV com els alumnes en un PDUF�G¶DFFLy�HXURSHX amb el

conseqüent enriquiment de tots dos.

Temporització: Setembre

2ª Fase

1. &UHDFLy�G¶H[HPSOHV�YLUWXDOV de pàgines web i e-zines (revistes virtuals) per
deixar dintre de la xarxa com models de referència per a l’alumnat del CV.

Objectius

1. )DFLOLWDU�PRGHOV�GH�UHIHUqQFLD a aquells alumnes que mai o poques vegades
han creat pàgines web, documents creatius adjunts a un e-mail, etc., per a què
els serveixin com guiatge.

2. $MXGDU�DOV�DOXPQHV que es trobin amb problemes per a la consecució
d’aquestes tasques per manca de pràctica de les mateixes.

3. ,QFORXUH en el dossier del professor, anticipació i resolució de problemes
relacionats amb aquestes activitats, facilitant HLQHV�GH�WUHEDOO a qualsevol
professional que vulgui fer el CV.

Temporització: Octubre primera meitat de novembre.

3ª Fase

1. &UHDFLy�GHO�GRVVLHU�GH�O¶DOXPQH que consta de:

a) Activitats d’introducció al tema i a la utilització dels nous mitjans de
comunicació. Són activitats amb respostes tancades i concretes destinades a
comprovar si els alumnes saben moure’s per Internet i consultar CD-roms.

b) Activitats de desenvolupament que donen cos i context al crèdit..

c) Exemples il·lustratius de com planificar i desenvolupar el seu diari personal /
grupal, on aniran explicant el procés del seu viatge virtual.
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d) A mida que ho necessiten en el dossier van trobant:

q Explicacions pas a pas de com utilitzar les noves tecnologies en les
diferents activitats (creació de pàgines web, e-zines, e-mails creatius,
vídeos, etc) per complementar les explicacions del professor.

q Els llistats elaborats a la primera fase.

2. &UHDFLy�GHO�GRVVLHU�GHO�SURIHVVRU que consta de:

a) Tots els aspectes didàctics: objectius, continguts, temporització, etc.

b) Totes les activitats del dossier de l’alumne amb respostes, anotacions i
especificacions necessàries, així com anticipació i resolució de problemes.

Objectius

1. )DFLOLWDU�D�O¶DOXPQH un suport no virtual que li permeti fer el seguiment de tot el
crèdit, on pugui consultar dubtes sobre la realització d’activitats virtuals, llistats o
exemples. De disseny atractiu i amb activitats amenes.

2. )DFLOLWDU�DO�SURIHVVRU un material didàctic pràctic i complert.

Temporització: segona meitat de novembre , desembre i gener.

4ª Fase

1. 3UHVHQWDFLy del CV a inspecció per obtenir la seva autorització.

Objectius

1. 7LSLILFDU�HO�&9 per a què pugui ser utilitzat a l’aula per qualsevol professional.

Temporització: principis de febrer.

2.2 Metodologia emprada.
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Per�realitzar aquest CV he emprat diverses metodologies que van agrupades

en dues parts diferenciades, seqüencials i relacionades entre si, que són les

següents:

1ª. PART

Recerca d’informació a tres nivells:

a) 5HFHUFD�HQ�SURIXQGLWDW�GLQV�OD�[DU[D de les pàgines web que  poden  servir per
fer el CV, consulta  a fons d’aquelles de les quals tenia referència, i descoberta
d’altres, sense oblidar-ne els seus enllaços.

b) 5HYLVLy�HQ�SURIXQGLWDW�GH�WRWV�HOV�&'�URPV existents en anglès que són
d’interès amb el tema a treballar.

c) 5HFHUFD a Intertet de listsevs i d’altres seveis on es poden trobar escoles
estrangeres que estiguin interessades en col·laborar amb la part d’intercanvi d’e-
mails del crèdit.

2ª. PART

Pràctica

&UHDFLy� del material didàctic tant virtual com en suport de paper amb tota la
informació obtinguda a la primera part. Realització de les següents tasques:

a) (ODERUDFLy�de�llistats i recopilacions de dades sobre:

q Llistats de pàgines web que millor servei poden fer als alumnes en la consecució
del CV, en les seves diferents activitats.

q Recopilació de continguts dels CD-roms més adients.

q Recopilació de llocs a Internet on els professors poden trobar materials d’interès
didàctic no només per aquest crèdit sinó per qualsevol actuació a l’aula.

Aquests llistats i recopilacions van acompanyades de breus comentaris on es
descriuen les seves característiques i continguts, per a facilitar un guiatge més
efectiu per Internet.
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b) &UHDFLy� dels exemples virtuals.

c) (ODERUDFLy��del CV en dossier per a:

q L’alumne:

Aquest és de disseny atractiu, amè i molt didàctic per facilitar la comprensió
de les diferents activitats. Aquestes estan contextualitzades donant així cos al
crèdit. Hi ha una secció anomenada STEP BY STEP amb les instruccions
detallades de com fer les activitats que impliquen certs coneixements
específics d’informàtica com ara les pàgines web. També conté tres annexos
amb els llistats i recopilacions prèviament elaborats.

q El professor:

És pràctic, amb respostes quan s’escau , amb anticipació i resolució de
problemes, amb variacions i suggeriments sobre cada activitat  i amb els
continguts que es treballen i la metodologia a emprar. Té un annex propi amb
adreces d’Internet on trobar materials i idees per a la classe d’anglès. Hi ha
una secció anomenada HOW on s’expliquen pas a pas aquelles destreses
relacionades amb l’ordinador que el professor d’anglès pot no saber i que són
necessàries a l’hora de portar a terme el crèdit.

d) 5HFRSLODFLy�de la part didàctica del CV així com alguns exemples d’activitats a
realitzar pels alumnes, per presentar a inspecció amb l’objectiu d’obtenir-ne la
tipificació.

2.3 Descripció dels recursos utilitzats.

1ª. FASE

Els recursos utilitzats han estat bàsicament ,QWHUQHW�L�&'�URPV, per realitzar les
primeres tasques. He visitat el &5//(�(Centre de Recursos de Llengües
Estrangeres) per obtenir informació sobre els CD-roms que tenen a l’abast dels
professors per a consultar i que són adients per fer el crèdit�i  l’2ILFLQD�(XURSHD�
per informar-me de l’adreça a Internet que ells ofereixen per trobar escoles a
l’estranger disposades a col·laborar amb algunes activitats de Virtual Trip.

2ª. FASE

Per a la part d’aprenentatge de certes habilitats relacionades amb la creació de
pàgines web he comptat amb l’ajuda del meu WXWRU�Norman Coe,�que mitjançant
GLYHUVRV�PDWHULDOV�G¶DXWRDSUHQHQWDWJH��FRQVXOWHV�SHUVRQDOV�R�SHU�H�PDLO
m’ha guiat en aquesta part. També he comptat amb la gran DMXGD�GHOV�VHUYHLV
GHO�3,( pel que fa a l’aprenentatge de com fer “mailtos” i penjar les pàgines a
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Internet, tot mitjançant e-mails. Pel que fa a la creació dels exemples virtuals he
utilitzat &RPSRVHU�(Redactor) de Netscape, certes LPDWJHV�WUHWHV�G¶,QWHUQHW de
llocs que ofereixen la lliure utilització dels seus materials i que queden
especificats a la pàgina de &UHGLWV inclosa en els materials virtuals.

3ª. FASE

Per a la elaboració dels dossiers he utilitzat  :RUG��� com a processador de
textos, LPDWJHV�H[WUHWHV G¶,QWHUQHW�per a les il·lustracions, alguns�&'�URPV��L
DGUHFHV�G¶,QWHUQHW dels llistats per fer les activitats inicials�� 3RZHU3RLQW�L� :RUG
�� per als exemples de missatges creatius adjunts a e-mails. Diferents tipus
d’editors d’e-mails per fer les proves amb els e-mails creatius: (XGRUD�OLJKW�
2XWORRN��L�1HWVFDSH�0HVVHQJHU� Per aprendre tot el referent a com obrir i desar
documents a carpetes compartides quan es treballa en xarxa, he comptat amb
l’ajuda d’Albert Martí, &RRUGLQDGRU�G¶,QIRUPjWLFD de l’IES Ramon Casas i Carbó
de Palau de Plegamans.

4ª. FASE

Per presentar el crèdit a inspecció he fet servir la part de continguts i metodologia
del GRVVLHU�GHO�SURIHVVRU juntament amb H[HPSOHV�G¶DFWLYLWDWV�GHO�GRVVLHU�GH
O¶DOXPQH.

3- RESULTATS OBTINGUTS

Els resultats han estat en pràcticament tot, els mateixos als esperats. S’han pogut
finalitzar els dossiers tant del professor com de l’alumne amb totes les activitats i
informació que s’havia programat (per a una descripció més detallada sobre els
continguts dels dossiers aneu a l’apartat 2.2 Metodologia emprada, d’aquesta
memòria). Igualment els exemples de pàgines web que creen una “e-zine” estan a
Internet, es troben a: http/:www.xtec.es/~imonte/. He procurat fer aquests exemples
virtuals fent servir totes les variants de composició que el Redactor del Navegador
permet: taules, fons amb imatges i color, utilització de diferents tipus de lletres i
colors de les mateixes, inserir imatges amb i sense moviment, etc. Així com els dos
tipus d’enllaç amb text i imatge. L’objectiu ha estat mostrar amb amplitud als
alumnes, el que ells poden arribar a fer seguint les instruccions del seu dossier, al
mateix temps que se’ls proporcionava varis models de possibles enfocaments de
l’activitat.

4- Conclusions

Poder gaudir d’aquesta llicència m’ha permès poder portar a terme el projecte inicial
que tenia d’elaborar un crèdit variable on es poguessin treballar les quatre “skills” de
l’anglès, emprant com a fil conductor de totes les activitats el “viatge”, que mitjançant
la utilització de les Noves Tecnologies, se’ns permet fer a qualsevol país del món.
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Sempre he considerat que un CV de les característiques de Virtual Trip pot
esdevenir molt profitós tant per als professionals de l’ensenyament de l’anglès com
per als seus alumnes, ja que permet en trenta hores, fer un treball interdisciplinar
motivador i significatiu. Moltes de les activitats com ara la creació de pàgines web, la
utilització de la correspondència electrònica per comunicar-se amb estudiants
estrangers, l’enregistrament d’un vídeo, la recerca d’informació a la xarxa, etc., estan
pensades per mostrar als alumnes com l’anglès és un idioma que serveix per a la
comunicació real i un estri important a l’hora d’extreure informació de les noves fonts
que la tècnica ens proporciona. Els professors es poden beneficiar de l’alt grau
d’adaptabilitat que aquest crèdit ofereix, per poder utilitzar-lo a diferents nivells
educatius o per diverses activitats educatives, com crèdits de síntesi, tema de treball
per intercanvis, etc. S’ha procurat en tot moment, donar instruccions pas a pas de
com utilitzar l’ordinador, per fer aquelles activitats que requereixen certs
coneixements previs d’informàtica i que el professor d’anglès o l’alumne no té per
què saber a priori. Per tant, el fet de no tenir grans coneixements informàtics no ha
de ser cap obstacle per a la realització del crèdit.
Personalment, m’ha permès aprofundir en el coneixement de certes aplicacions de la
informàtica, treballar per al món de l’ensenyament des d’una altra òptica i afermar el
desig de compartir amb d’altres possibles col·legues de professió, aquest material
que amb tant d’esforç he realitzat, amb l’esperança de que ens sigui a tots de profit.
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