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La pàgina web de centre:
més enllà d’una simple pàgina web

Petra Rubert Garí
CEIP S'HORT DES FASSERS. ALCÚDIA

Els darrers anys, la nostra societat,  
és cada cop  més receptiva als nous 
mitjans de comunicació, sobretot In-
ternet.  Davant aquesta realitat, els 
professors, els alumnes i els centres 
educatius es veuen davant un repte 
molt important ja que apareixen no-
ves oportunitats per a l’ensenyament 
i  l’aprenentatge, que hem d’aprofitar 
i gaudir.

Són molts els centres que de mane-
ra progressiva han anat construint la 
seva pàgina web. Les utilitats i els re-
cursos són diversos, però segur que 
ens posaríem d’acord amb una sèrie 
de generalitats:

Aproximar l’escola a les famílies.  
Mostrar les activitats que es desen-
volupen a l’aula, al pati... a les fes-
tes..., el  treball sobre centres d’in-
terès... etc. En definitiva un plafó de 
notícies de tot tipus, la finalitat del 
qual és informar. 

Incorporar els alumnes a la nova 
societat TIC. Tenir una pàgina web 
amb  actualitzacions permanents , 
incloent-hi  els treballs dels alumnes, 
les fotografies d’activitats o sortides 
és ensenyar amb l’exemple. En ésser-
los pròxima la pàgina els és atractiva. 
I es fàcil engrescar-los a la participa-
ció, per tant a l’aprenentatge de l’ús 
de les TIC.

Dirigir l’estudi dels alumnes. A tra-
vés de la web pròpia, incorporant-
hi pàgines amb adreces útils per a 
l’estudi, les pròpies produccions i 
apunts dels professors, publicant els 
exercicis o activitats que se’ls enco-
manen, publicant a un blog el dia a 

dia de l’aula o de l’assignatura. Aquesta és una forma molt pràctica i 
motivadora de treballar i estimular-los a investigar, repassar, fer esque-
mes, consultes, fer deures. Tot per fomentar l’autonomia i els hàbits de 
treball.

Facilitar l’accés a webs educatives als més petits. Uns icones de les 
plataformes educatives preferides –Edu, Erik...– a la pàgina principal o 
qualsevol altra si es té predeterminada en iniciar-se l’explorador, és una 
facilitat que podem posar als més petits d’educació infantil quan encara 
no són hàbils en el maneig de la lectoescriptura.

Llançar i compartir la feina per part del professorat. Sense adonar-
nos, el professorat, mostrant la nostra feina estam creant un gran espai 
pedagògic dins el qual tots podem aprendre. Hem de pensar que quan 
cercam algun document referent a la nostra feina i el trobam, això es 
perquè algú li ha posat. És molt important que nosaltres també hi apor-
tem els nostres.

COM TOTES LES COSES, SEMPRE S’hA dE 
COMENçAR dE zERO.
Arribar a posar en pràctica les idees exposades més amunt no és cosa 
d’un dia.  Sobretot en un camp on els canvis han estat continus els dar-
rers anys. Nosaltres hem anat fent camí a poc a poc.

En un principi férem una pàgina molt simple i la ubicàrem en un espai 
gratuït de Yahoo. Més endavant  compràrem un domini i començàrem a 
pagar una quantitat anual bastant assequible.

La idea era que a nivell de centre tots hi fóssim capaços de penjar-hi 
aportacions i per això organitzàrem un seminari de creació de pàgines 
web, al qual s’hi va apuntar la quasi totalitat del claustre. Tots hi férem 
la nostra petita aportació i ja teníem la pàgina preparada per fer-la pú-
blica.

Al curs següent ens organitzàrem per cicles i cada cicle tenia un coordi-
nador que hi anava publicant diferents activitats, sortides, festes... Fixà-
rem que cada coordinador hi dediqués una sessió setmanal. Un membre 
de l’Equip Directiu hi anava publicant les activitats i documentació més 
general. 

Vàrem anar avançant i agafant experiència. Fèiem reunions periòdiques 
de coordinadors per anar fixant criteris comuns: format de la portada 
i de les pàgines, formes de fer els enllaços, també refrescar idees del 
programa que utilitzam, “el Dreamweaver.”...

Mantenir una pàgina web du feina. Les sessions a vegades no es podien 
dur a terme degut a una excursió, una substitució...  Entre anar per feina 
i guardar si no es tenia molt per mà passava el temps molt ràpidament. Al 
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final vàrem concloure que possiblement una persona amb coneixements i 
acumulant-li les diferents sessions podria concentrar-s’hi més i rendibilit-
zar més el temps. Així ho fem ara. I de moment funciona molt bé.

A més a més, enlloc d’anar publicant diversitat de temes, ho hem acotat, 
i enguany  ens centram a publicar just informació sobre les sortides dels 
alumnes fora del centre. Pensam cada any centrar-nos en un tema i així 
creiem que podem anar mostrant la complexitat del centre alhora que els 
alumnes es van veient i els pares coneixent les seves activitats.

LA PàGINA A dIA d’AvuI. LES NOSTRES 
SECCIONS.
Pendents d’una reestructuració de format necessària de la plana princi-
pal, a dia d’avui a la pàgina d’inici bàsicament hi podem trobar tres tipus 
d’informació que podem classificar segons els destinataris: la comunitat 
educativa en general, els alumnes i els professors.

PER A LA COMuNITAT EduCATIvA EN GENERAL 
Informació general del centre. La situació, les característiques, les instal-
lacions, el menjador amb el seu reglament i el transport escolar. També 
una galeria d’imatges més representatives.

Personal que hi treballam. Consell escolar, equip directiu, tutors, tutores 
i especialistes a més del personal no docent.

Informacions que poden ser d’interès de l’alumnat. Calendari escolar,  
horaris i els llibres de text. 

Recull d’activitats complementàries del centre. Fonamentades bàsica-
ment en la celebració de les festes tradicionals i populars d’Alcúdia i de 
Mallorca. Però també el dia del llibre, la setmana cultural, el dia de la 
música o la finalització del curs escolar.

Sortides dels alumnes fora del centre.  Aquí s’especifiquen les sortides 
escolars que es fan al llarg del curs.  Enguany ens hem dedicat especi-
alment en aquest tema  i totes les excursions dels diferents cursos estan 

enllaçades amb algun album de 
fotografies.

Projectes que duim endavant des 
del centre o projectes en els quals 
participam. Mediambient, hort es-
colar, activitats a l’hora del pati,  
pàgina web, Programa biblioteca- 
escola, mostra de teatre, Escola vi-
va d’Última Hora, Projecte Balan-
guera del Museu de Mallorca...

Pares i mares. Adreces pels pa-
res on trobar informació sobre 
temes que els poden esser d’inte-
rès: tècniques d’estudi, aprendre 
a aprendre, logopèdia, psicologia 
infantil...

PER ALS ALuMNES 
Blogs d’aula. Als blogs d’aula hi 
podem trobar des dels deures fins 
a la crònica de sortides, treballs, 
experiències

Blogs d’alumnes. Des de tercer 
fins a sisè cada alumne té un blog 
on hi va penjant els diferents tre-
balls que fa a l’escola. Es una for-
ma de participar de la pàgina web 
de centre i de mostrar els propis 
treballs des de l’aportació personal 
al blog.

Adreces per a l’estudi. Als apar-
tats Blocs temàtics i Estudia amb 
Internet podem trobar adreces per 
treballar o investigar sobre les di-
ferents àrees d’estudi: diccionaris, 
traductors, adreces específiques de 
cada assignatura... També adreces 
de jocs o de revistes infantils i juve-
nils. En algunes èpoques de l’any 
(Nadal, Pasqua, estiu...) de forma 
cridanera suggerim des de la plana 
principal activitats interessants per 
fer feina a casa. 

Icones de treball. Als més petits 
d’educació infantil els facilitam 
l’accés a les pàgines que més usen 
a través d’una icona a la pàgina 
principal. Els facilitam així, amb 
uns quants clics, un accés ràpid 



j u n y > > 2 0 0 8

C e n t r e  d e  P r o f e s s o r a t  d ’ I N C AC A N TA B O U > > 2 8

8

j u n y > > 2 0 0 8

C e n t r e  d e  P r o f e s s o r a t  d ’ I N C A C A N TA B O U > > 2 8

a les pàgines que hagin de treballar 
donant-los més temps per a la diver-
sió i l’aprenentatge. També amb la 
mateixa intenció d’utilitat tenim ico-
nes per als més grans: gmail, goo-
gledocs...

Programari. Intentam facilitar als 
alumnes les adreces des d’on instal-
lar els programes informàtics que 
més empram a l’escola.

PER ALS PROFESSORS.
Documents del centre i legislació. A 
través de l’enllaç Utilitats podem ac-
cedir a una pàgina on anam recopi-
lant la diferent legislació que apareix 
i que afecta la nostra feina. També 
des d’aquesta plana podem accedir 
als diferents documents que tenim 
aprovats al centre.

Aplicacions per a pissarres digitals.  
Aquí anam publicant les feines o tre-
balls que hem creat o empram amb 
les pissarres digitals.

Icones de treball. Un enllaç directe 
amb la Conselleria i amb el CEP faci-
lita la nostra feina. També enllaços a 
xtec o edu3.cat.

Espais per a les especialitats. Edu-
cació física i Anglès exposen la seva 
feina. Per exemple, a l’àrea d’edu-
cació física mostren activitats per als 
alumnes per realitzar a casa seva i 
respondre mitjançant e-mail al profes-
sor. A l’àrea d’anglès s’hi enllacen jocs 
i activitats pel treball de l’ idioma.

Un secció general per a tots els visi-
tants és Novetats. Hi anam anunciant 
les diferents novetats durant el curs. 
Refeim aquesta secció anualment.

INTENTAM uNA PàGINA 
úTIL.
La pàgina web és per a nosaltres una 
gran plataforma per impulsar i facili-
tar el treball.  

La quantitat de visites mensuals ens 

donen la seguretat que la pàgina té interès. Deduïm que és útil.  Des de 
casa els professors,  facilitant així la seva feina, poden consultar alguns 
documents importants del centre. Alguns necessiten una  contrasenya. 
Molts d’alumnes la tenen com a pàgina predeterminada a ca seva, altres 
centres la tenen també com a pàgina de referència per treballar distintes 
àrees... Creim que estam fent una feina útil i vos convidam a visitar la 
nostra  web: www.fassers.com 

Estam oberts als vostres suggeriments per tal d’actualitzar-la, innovar-la 
o fer-la més útil. Ens podeu enviar les vostres idees a l’adreça del centre. 
Pensam que compartir és una bella paraula i, a més a més, clau en el 
món d’Internet. Compartint  idees, avançam en la millora i el coneixe-
ment de les eines TIC per tal de millorar la nostra feina i la qualitat de 
les nostres escoles.

Si més no, nosaltres seguirem fent feina per tal de potenciar aquesta gran 
eina educativa d’intens futur proper,  que ja comença a tenir passat.


