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ÉS possible treballar els continguts
de l’àrea de Llengua Castellana amb
l’aplicació de les TIC?
Al curs 2007-08, un grup de professores de l’IES Berenguer d’Anoia
hem començat a treballar els continguts de Llengua Castellana amb
l’aplicació d’uns recursos en format
de noves Tecnologies: els blogs i els
wikis. L’any passat ja es va experimentar al centre amb aquests dos
recursos, però aplicats a les matèries de clàssiques amb la posada
en funcionament d’un blog i un wiki
anomentats Eureka! Els resultats
van ser veritablement satisfactoris
tant pel que fa a la participació dels
alumnes al blog com pels materials
elaborats per ells mateixos al wiki.

A partir d’aquesta experiència enguany hem posat en marxa un blog anomentat Quod discis, tibi dicis (allò que aprens, ho aprens per tu), per tal
d’explicar, ampliar i treballar alguns dels continguts que s’estudien a segon
de Batxillerat. L’alicient afegit per aquests alumnes que són nadius informàtics és que resulta molt viable la seua participació activa en aquest entorn
virtual creat exclusivament per ells. D’aquesta manera aconseguim aplicar a
la nostra matèria un dels objectius que estableix el currículum.
A hores d’ara som ja cinc professores del Departament de Castellà que duim
l’edició del blog i el wiki. Així doncs, el blog ara mateix pretén ser un tauló
d’anuncis de totes aquelles activitats que es realitzen al centre relacionades
amb el nostre departament i dins les mateixes classes (taller d’escriptura,
recital poètic, vídeos relacionats amb els continguts treballats a classe, etc.).
Per altra banda, el wiki pretén ser un lloc virtual per allotjar materials pels
alumnes on ells mateixos contribueixen a engrandir els continguts amb les
seues participacions.
El més gratificant és veure com els alumnes participen. De moment donam
petites passes en aquest ambiciós projecte i esperem que al juny els resultats
compensin l’esforç d’alumnes i professores invertit en aquests mesos. Veritablement haurà merescut la pena si hem aconseguit fer més dinàmiques les
classes i motivar els nostres alumnes.
Si voleu fer una ullada, la direcció del blog és http://lcastellanaberenguer.
blogspot.com i la del wiki http://lcastellanaberenguer.wikispaces.com
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