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UN blog és un diari  personal que 
algú penja a Internet perquè tothom 
el pugui llegir. Segur que molts de 
vosaltres alguna vegada n’heu llegit 
qualcun o fins i tot en sou lectors 
assidus. Al contrari que els diaris de 
tota la vida, que són privats, l’objec-
tiu d’aquests blogs o quaderns de 
bitàcola és que siguin públics, que 
siguin llegits pel màxim nombre de 
gent possible.

Hi ha molts de tipus de blogs. Bà-
sicament es divideixen per temàti-
ques: esport, actualitat, tecnologia, 
política... Avui en dia qualsevol per-
sona pot tenir un blog i el pot pu-
blicar. Només fa falta tenir alguna 
cosa que contar i en cinc minuts 
pots tenir el teu blog publicat. Una 
altra cosa és que la gent el vulgui 
llegir.

L’organització del blog és molt sen-
zilla, a mesura que vas escrivint ar-
ticles, aquests es van ordenant per 
data i sempre tens a dalt de tot el 
darrer article que has escrit. La res-
ta d’articles es van emmagatzemant 
per data de publicació, de mane-
ra que en qualsevol moment pots 
accedir a qualsevol escrit anterior. 
Qualsevol persona que entri per 
primera vegada a un blog tot d’una 
sabrà trobar el que estigui cercant. 
Molta gent els fa servir per substi-
tuir les pàgines web, equips i pe-
nyes esportives, associacions, grups 
d’amics..., ja que es poden crear i 
mantenir fàcilment.

A un blog no només hi podem penjar 
escrits, a més a més hi podem po-
sar imatges i vídeos. Això els trans-
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forma en una eina molt poderosa 
per difondre informació i per aquest 
motiu el fem servir a les nostres au-
les. A principi de curs el nostre di-
rector ens va proposar de crear un 
blog per a cada aula amb l’objectiu 
de penjar els deures de cada dia, 
per tal que els pares tinguessin una 
eina més de control –o ajuda- amb 
els seus fills. Si no estaven segurs 
que haguessin apuntat tota la feina 
del dia a l’agenda, podien anar en 
un moment a la pàgina de l’esco-
la, clicar damunt el blog de la se-
va classe i confirmar si el nin havia 
apuntat tots els deures. Si per un 
descuit l’agenda hagués quedat a 
classe, també tenien a punt la feina 
encomanada.

Així vàrem començar, el que passa 
és que a poc a poc hem anat apro-
fundint en les possibilitats d’aques-
ta eina...

ALBERTO...
...Tot va començar el dia de la re-
unió de pares quan explicava que 
havíem posat en marxa el blog i 
que l’havien de consultar per con-
trolar els deures. Un pare me va 
comentar que estava separat de 
la dona, no vivia en el poble i li 
agradaria poder seguir el que fa la 
seva filla a l’escola. Jo li vaig dir 
que ho intentaria i vaig començar 
a fer proves.

Primer vaig començar amb les fo-
tos. És molt fàcil penjar imatges 
a un blog. Tens un botó d’inserir 
imatges, després surt un navega-
dor, cerques la imatge al teu or-
dinador, fas doble clic i ja tens la 
imatge al teu article. En 30 segons 
ja has pujat la foto i està disponi-
ble a internet. Pots pujar tantes 
imatges com vulguis. Això té unes 
grans possibilitats comunicatives. 
No és igual que un nin expliqui 
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a la seva mare que avui han anat 
d’excursió i que li ha agradat molt, 
que la seva mare pugui veure una 
foto de la mateixa excursió... Diuen 
que una imatge val més que mil 
paraules.

Després vaig començar a “jugar” 
amb la presentació, canviar el 
fons, el tema (esquema de colors 
del blog), posar una imatge com a 
fons de la capçalera... Petits de-
talls que personalitzen la pàgina i 
la fan distinta de la resta. Amb uns 
quants canvis vaig aconseguir una 
aparença molt més agradable, ara 
el blog “feia mirera”

La passa següent varen ser els ví-
deos. Amb una càmera de fotos 
digital es poden fer petits video-
clips, de curta durada i amb una 
qualitat acceptable molt adequats 
per penjar-los a la web. La matei-
xa aplicació Blogger té una utili-
tat per penjar els vídeos, però ho 
vaig intentar un parell de vegades i 
em resultava molt lenta i no em va 
agradar. Què vaig fer? Vaig penjar 

el vídeo al Youtube (famosa pàgi-
na web per penjar vídeos) i el vaig 
enllaçar al meu blog. Enllaçar un 
vídeo del Youtube al blog és molt 
senzill. Quan puges el vídeo al 
servidor de Youtube et dóna unes 
línies de text en format html que 
després has d’aferrar al teu mis-
satge i ja està. En 3 minuts has 
pujat el vídeo i el tens disponible 
al teu blog. 

El fet de poder penjar vídeos m’ha 
obert una mar de possibilitats com 
a docent. Afortunadament, en-
guany  disfrut d’una pissarra digi-
tal a la meva classe i això em dó-
na la possibilitat d’enregistrar en 
vídeo les explicacions que faig a 
la classe. Imagineu que un nin no 
ha entès bé la explicació d’un pro-
blema i necessita que algú l’aju-
di. Els seus pares no saben com 
explicar-li ho i decideixen anar al 
blog de la classe, on el mestre ha 
penjat l’explicació del problema. 
Els pares la miren i ara sí ja poden 
ajudar el nin! 

A mesura que vaig fent coses, veig 
que les possibilitats del meu blog 
d’aula creixen i creixen. Els nins 
estan encantats de veure les seves 
coses penjades a la web perquè les 
poden visitar des de ca seva i els 
pares ja m’han felicitat un parell 
de vegades. 

JOANA MARIA...
...Jo em vaig trobar amb una altra 
situació: una de les meves alumnes 
estava malalta i no podia assistir a 
classe, el seu pare tot apurat va 
trobar un moment per venir a de-
manar la feina d’aula per poder fer-
la a casa amb la seva filla i va ser 
quan li vaig facilitar la informació 
del blog d’aula on podia consultar 
diàriament a partir de les 14:00h 
quina era la feina que havíem fet. 
El pare va estar molt agraït, ja que 
havia hagut de deixar la feina per 
venir al centre.

Un dels grans avantatges que hi 
veig és que facilita molt la interac-
ció família-escola, que és una de 
les bases pel bon funcionament i 
rendiment dels nostres alumnes.

Hem de tenir en compte que a l’es-
cola d’avui hi tenim  alumnes es-
trangers que viatgen llargues tem-
porades a visitar els seus familiars 
a Argentina, Equador, Uruguai.... 
Aquest sistema permet que aquest 
grup d’alumnes puguin seguir les 
seves classes i no perdre el contac-
te amb les experiències que tenen 
el seu grup de companys (sortides, 
festes, manualitats...) que poden 
observar en les fotos que penjam 
o els  vídeos.

A aquest blog cada dia hi penjam 
els deures que els alumnes han de 
fer a casa. No per això deixaran 
d’enregistrar-los a la seva agenda 
personal, a la qual li seguim do-
nant molta d’importància. L’alum-
na  ha d’adquirir autonomia i res-
ponsabilitat pel que fa a les seves 
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obligacions. Per tant és important 
que els pares sàpiguen que el nin 
( si ha vengut a classe), no neces-
sita saber els deures consultant el 
blog, sinó que els ha d’haver copi-
at a classe. En aquest cas l’eina és 
per als pares, és  un nou recurs per  
comprovar què ha de fer el seu fill/a 
a casa i si detecta que aquest no ha 
fet un ús correcte de l’agenda, no ha 
estat atent o no ha complit amb les 
seves obligacions de forma respon-
sable i autònoma, podrà intervenir i 
marcar les pautes necessàries, des 
de casa,  per tal de responsabilitzar 
el seu fill.  No hi ha excuses ni en-
ganys possibles. A més a més ens 
descarrega a nosaltres com a únics 
responsables, si els pares en poden 
tenir el control.

Resumint, podríem assenyalar els se-
güents avantatges per als pares:

• Saber les feines que han de fer els 
seus fills i comprovar que les han 

apuntat correctament a l’agen-
da.

• Veure els seus fills fent feina, 
sortides... a través de fotos i 
vídeos, per tant sentir-se partí-
cips de la seva vida a l’escola.

• Possibilitat de comunicar-se 
amb el mestre.

• Possibilitat de comunicar-se 
amb altres pares, mitjançant 
l’apartat de comentaris.

Els avantatges per als alumnes po-
drien ser:

• Seguir les lliçons quan estan 
malalts o viatgen.

• Veure’s a l’escola, excursions... 
a través de la pantalla, on pen-
jam fotos i vídeos.

• Poder mostrar-les a altres mem-
bres de la família o amics.

• Despertar el seu interès per les 
noves tecnologies.

Els avantatges pel professor? 

• Engrescar-se amb aquesta fei-
na també és un punt al nostre 
favor com a docents perquè 
ens ensenya a manejar i a ac-
tualitzar-nos en les noves tec-
nologies.

• A mi en un principi m’impo-
sava bastant el fet de sortir de 
les rutines i començar a inno-
var, però un cop t’hi fiques te 
n’adones que si vols, pots. Ara 
n’estic satisfeta!!!

Com a educadors hem de prepa-
rar els nins per al futur i les noves 
tecnologies ja estan a l’abast de 
tothom. Hem de treballar pensant 
que d’aquí 10 anys, quan els nos-
tres alumnes hagin de cercar feina, 
si no dominen aquestes eines els 
resultarà molt difícil trobar una fei-
na qualificada. Els blogs d’aula són 
una manera més, engrescadora, 
vital, moderna, d’intentar preparar-
los pel món que viuran.

Si els voleu pegar una ullada, els 
trobareu a:  

http://fassers3a.blogspot.com

http://fassers3b.blogspot.com


