
ACTIVITAT: INFORMÀTICA I AUDIOVISUALS 

 

  

DIA I HORARI: DIMECRES DE 12.00 A 13.00 

 

MONITOR/A: Clara Bricullé 

 

OBJECTIUS QUE ES VOLEN ASSOLIR AL LLARG DEL CURS: 

 

L’objectiu principal del taller és que aprenguin a treure el màxim suc d’Internet, més 

enllà del que estan acostumats (consum de vídeos de Youtube, descàrrega de música, 

jocs online...). És a dir, que coneguin noves eines de les xarxes que els ajudin a crear 

contingut, sempre seguint les seves inquietuds i interessos. 

El taller d'informàtica serà de tipus lúdic i es fonamentarà el treball en equip en diverses 

ocasions. També es respectarà el ritme dels infants. Els seus interessos seran el que 

guiarà els continguts que es vagin introduint al taller. 

 

METODOLOGIA 

 

Com? 

El taller partirà de la creació d’un blog d’un tema que a cada un d’ells els interessi (per 

tant, serà individual o grupal segons coincideixin en els temes o no). La intenció és 

donar forma a aquest blog temàtic i que cada setmana, o el màxim que sigui possible, 

el vagin actualitzant. D’aquesta manera, aniran aprenent a utilitzar eines que podran 

afegir al blog segons les vagin necessitant (per exemple, afegir-hi músiques, galeries de 

fotos, etc.). 

També de tant en tant realitzaran altres activitats en grup per afegir a un o a tots els 

blogs.  

Hi tindran especial pes aquelles eines que incloguin materials audiovisuals com l’edició 

de vídeos o d’audios. 

 

Objectius 

 

*Familiaritzar-se i conèixer l'existència de les diferents oportunitats que ofereix Internet 

per explicar allò que els interessa 

 

*Conèixer les funcions bàsiques de l'ordinador 

 

*Aprendre a emmagatzemar arxius al pen drive de manera correcta, com a recuperar-lo. 

 

*Explorar per Internet de manera correcta. 

 

*Ensenyar eines de programació que facilitin a l'hora de realitzar treballs i presentacions 

 

*Vídeo, fotografia i edició 

 

*Fomentar la creativitat 



 

*Treballar la millora d'ortografia amb recursos com el corrector 

 

*Fomentar el treball en equip 

 

*Millorar l'escriptura amb el teclat a través de la mecanografia. 

 

*Potenciar els interessos de cada un d’ells 

 

NORMES BÀSIQUES PER PODER PARTICIPAR DE L’ACTIVITAT: 

 

* Respectar als companys i la monitora 

 

* Col·laborar amb la monitora en la proposta d’activitats a fer: expressar sempre les 

inquietuds i motivacions 

 

* Cuidar el material de l’escola 

 

MATERIAL NECESSARI (I QUI L’HA DE PORTAR): 

 

* Pen drive 

 

*Quadern de notes 

 


