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Internet a Infantil i Primària.
Adreces d’interès.
disposar a casa seva i els que no.
Jaume Morell Pons
CEIP S’HORT DES FASSERS. ALCÚDIA.

AVUI en dia pràcticament tots els
camins de l’escola ja passen per
Internet. Ens hi hem acostumat quasi
sense adonar-nos, ens hem habituat
a matricular-nos als cursos d’actualització, a consultar les dades d’una
oposició o un concurs, a treure un
BOIB...
Aquests camins d’internet ens menen
a increïbles i noves possibilitats de
treball a l’aula. De cada vegada més
disposam de recursos per complementar les nostres explicacions o per
fer-les més atractives, lúdiques o
motivadores.
Un objectiu, sempre somniat encara
que de molt difícil consecució, el que
l’alumnat aprengui per si mateix, pel
seu propi interès, autoorganitzant-se,
s’està obrint camí.
Internet és la consecució virtual d’aquella
somniada
biblioteca
d’Alexandria que pretenia recollir tot
el saber humà, i el més important, la
Gran Xarxa està teixida entre tots,
amb aportacions individuals i col·lectives, importants i senzilles... i
tothom hi està convidat a seguir
engrandint-la, a posar-hi la seva veu.
Internet serà omnipresent, de fet ja
ho és en alguns sectors i aspectes, a
la realitat que viuran els nostres alumnes ben aviat, d’aquí a dos dies per
expressar-ho en forma col·loquial.
Si el procés és inevitable cal, doncs,
que l’escola no perdi el tren. Cal que
ens habituem tots a usar aquest
recurs, a saber treure-li el profit. Cal
que preparem els nostres alumnes,
entre d’altres motius, per evitar les
diferències entre els que en poden

En altres números d’aquesta mateixa revista ja he comentat com
podem introduir els programes que
anomenam d’ofimàtica –processador de textos, presentacions,
dibuix...- i treure’n un bon profit a
nivell de llengua, medi, matemàtiques....
Voldria comentar en aquest article
algunes adreces que alhora que
ens possibilitaran acostar-nos amb
els nostres alumnes a la realitat i el
maneig de la xarxa, ens poden servir perquè s’hi passin una estona
entretinguda i vagin aprenent a
usar Internet per informar-se, llegir,
estudiar o divertir-se.
En farem un decàleg. (Per a una
major facilitat d’accés, les següents
adreces les podeu trobar a la pàgina web del CEIP S’Hort des
Fassers: www.fassers.com)

EDU365
Edu365 és molt més que una adreça. Tal volta podríem parlar d’una
plataforma educativa. S’amplia
cada dia amb més enllaços i aplicacions i ofereix una gran varietat
de propostes. Una espai virtual
ineludible per les nostres escoles.
A nivell d’Educació Infantil té una
presentació molt adequada en que
les activitats es presenten en forma
d’icones amb els rètols corresponents al seu costat.
A nivell de primària el ventall d’activitats és amplíssim. Podem trobar
aplicacions de llengua, medi, educació artística... àrees transversals... A l’àrea de llengua hi ha activitats molt interessants per treballar
des de la lectura eficaç fins a l’escriptura passant per l’ortografia. A

medi: animals, aigua, energia, la
salut, el reciclatge... I així amb totes
les àrees dels currículum cada professor hi pot trobar activitats del
seu gust que s’adapten als diferents nivells de primària i que faciliten un aprenentatge actiu.
www.edu365.org

RONDALLAIRES
Hi podem trobar aquí, en format
multimèdia, una selecció de rondalles i contes per treballar a l’aula. Hi
destacam la rondalla d’En Joanet
de sa gerra. Hi ha a més a més
algunes indicacions per a pares i
mestres sobre com contar contes i
com treballar-los amb els infants.
www.rondallaires.com

REVISTES DIGITALS
INFANTILS
Les revistes infantils amb les seves
diferents seccions –contes, acudits, passatemps, jocs...- no poden
faltar en una selecció d’adreces per
usar amb els alumnes de primària.
És en aquesta edat quan es fan els
futurs lectors, i és sens dubte la
revista una bona fórmula d’iniciació.
www.cavallfort.net
www.pequenet.com

ASTRONOMIA PER A
NINS I NINES
Aquesta pàgina va obtenir, l’any
2001, el primer lloc a la convocatòria de premis que fa el Ministeri
d’Educació i Ciència per a materials
multimèdia.
Astronomia para niños y niñas, és
una pàgina molt ben organitzada,
amb una informació rigorosa i amb
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propostes d’estudi i avaluació, joc i
raonament sobre un tema que sempre desperta interès als alumnes de
primària com és l’Univers i el treball
tenaç de l’home per conèixer-lo i conquerir-lo.
http://www.pntic.mec.es/eos/Materia
l e s E d u c a t i v o s / m e m 2 0 0 0 / a s t ro n omia/index.html

DICCIONARI CATALÀVALENCIÀ-BALEAR
Sense llevar-li mèrit ni el seu lloc a la
recerca de paraules en un diccionari
de paper, si tenim connexió d’internet
a classe és tot un luxe poder disposar
gratuïtament de totes les accepcions
de cada paraula que recolliren laboriosament Mossèn Alcover i Francesc
de Borja Moll en el seu Diccionari
Català-Valencià-Balear.
http://dcvb.iecat.net

VIQUIPÈDIA
La Viquipèdia, branca catalana de la
Wikipedia, és una enciclopèdia lliure
escrita
col·laborativament
per
Internet. De cada vegada disposa de
més articles i més informació i s’està
consolidant com una de les adreces
més visitades.
En aquesta adreça els alumnes tenen
a la seva disposició una enciclopèdia
on-line gratuïta.
La versió catalana ja ofereix més de
20.000 articles. A la mateixa pàgina
principal tenim accés a totes les altres
wikipèdies escrites en els idiomes
més parlats. La Wikipèdia en castellà
disposa de 75.000 articles i la que
està redactada en anglès, mig milió.
http://ca.wikipedia.org/wiki/portada

JOCS: ORISINAL
Massa sovint els jocs que coneixen els
nostres alumnes per jugar a Internet
són jocs que copien la violència de les
sèries d’animació televisiva. A Orisinal
tenim uns jocs diferents. En un entorn
agradable, amb uns dibuixos que
expressen una sensibilitat especial,
s’hi poden passar una bona estona
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posant a prova les seves habilitats
amb el ratolí, oculo-manuals...
www.ferryhalim.com/orisinal
Quant a programari per descarregar-se de forma gratuïta i que ens
pot ser de profit a l’aula esmentarem el Google Earth i dos programes del Projecte Tux, el Tux Paint i
el Tux Type. Aquests projecte està
inscrit dins els Programari lliure.
Altres exemples d’aquest programari són el sistema operatiu Linux,
els navegadors Mozilla i el Mozilla
Firefox,
l'aplicació
ofimàtica
OpenOffice i el programa de tractament de gràfics GIMP.

TUX PAINT
El Tux Paint és un joc que no pot
faltar en cap escriptori, on hi hagi
de tenir accés qualsevol nin o nina
fins a 7 anys.
Tot i que té un joc d'eines molt limitat té avantatges pels més petits
com són una interfície molt senzilla
i atractiva, i efectes d'entreteniment orientats als més menuts
com sorolls i segells.
/www.newbreedsoftware.com/tuxpaint/?lang=ca

TUX TYPING
El Tux Typing és un programa que
surt de la línia habitual dels programes de mecanografia. Amb uns
exercicis aparentment poc útils
podem aconseguir una alta efectivitat si el practicam correctament.
També dur uns jocs que conviden
a la pràctica oblidant que el que
s’està fent és treballar la mecanografia. En tot moment sona una
agradable música de fons.
http://ww2.tux4kids.com/tux4kids
/projects/

GOOGLE EARTH
Aquesta és la presentació del
Google Earth que hem trobat en
alguna adreça d’internet:

“En el seu afany per oferir nous i
variats serveis, Google s'embarca
ara en un extraordinari viatge per
tot el món al que a més té el plaer
de convidar-te. Google Earth combina fotografies obtingudes via
satèl·lit, mapes i tota la potència
d'un dels cercadors més populars
de la xarxa per a oferir-te un detallat atlas geogràfic de tot el món pel
qual podràs moure't amb absoluta
llibertat. Volar des d'un extrem a
altre del món en tot just uns
segons, deixar-se caure des d'una
vista general del planeta Terra fins
a una altura a la qual podràs distingir fins i tot els cotxes, traçar la
ruta d'un punt a altre del mapa,
visitar els monuments més importants del món… són només algunes de les activitats que podràs
realitzar amb Google Earth. El programa et permet a més realitzar
recerques concretes (restaurants,
hotels, punts turístics), visualitzar
carreteres i fronteres, i marcar els
teus propis punts d'interès i anotacions en el mapa.”
Feta aquesta lectura, podem imaginar-nos una aula amb una pissarra interactiva en el lloc de la pissarra clàssica, i el professor explicant
qualsevol lliçó de medi que requereixi un mapa. Tot es va desenvolupant pitjant alguns botons i assenyalant amb el dit a sobre de la pantalla intel·ligent.
http://earth.google.com
L’impossible es va fent realitat, s’anirà fent realitat de mica en mica.
Cal que els i les ensenyants ens hi
posem de debò i que els organismes públics als quals correspon
posar els medis ho facin. Aquestes
són unes quantes adreces que
hem intentat diversificar atenent a
diferents aspectes del currículum.
N’hi ha moltes més, i van augmentant de cada dia. I tot, ho tenim a
un cop de clic. Val la pena. Venga.
Clic, clic...•

