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RESUM

Aquest treball de fi de grau es centra en l’aprenentatge dels infants a través de la pissarra

digital (PDI). En primer lloc es presentarà un marc teòric, seguidament es descriurà el

plantejament de la intervenció i la metodologia utilitzada. Posteriorment es presentarà una

investigació que pretén demostrar que aquesta és una bona eina d’aprenentatge, així com

també els seus recursos afavorint l’adquisició de coneixements i ajudant a augmentar la seva

motivació i participació.

Finalment s’exposarà l’anàlisi i les conclusions obtingudes sobre aquesta investigació.

Paraules clau

Pissarra digital interactiva (PDI), adquisició d’aprenentatge, motivació, participació.

ABSTRACT

The present paper focuses on children’s learning process through the use of the Interactive

Whiteboard (IWB). In order to achieve this, a theoretical framework will be stated, followed

by the pedagogical intervention approach description, as well as the methodology that has

been used. Afterwards, a research which proves that the IWB is a useful learning tool, as well

as the proper resources which help in the acquisition of knowledge and trigger their

motivation and involvement, will be stated.

Finally, the analysis and conclusions from the research will be presented.

Key words

Interactive whiteboard, acquisition of knowledge, motivation, participation
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JUSTIFICACIÓ

El motiu pel qual m’he decantat a realitzar el TFG sobre el tema “ La pissarra digital com a

eina educativa a les aules d’educació infantil” sorgeix a conseqüència de la motivació

d’aprofundir sobre l’aprenentatge dels infants a les aules d’educació infantil a través de les

TIC, concretament, la pissarra digital, demostrant així que aquesta és una eina positiva que

afavoreix l’adquisició de coneixements i la motivació dels infants durant el seu procés

d'aprenentatge.

Les noves tecnologies han suposat una revolució mundial portant-nos a l’actual societat,

coneguda com la societat de la informació. És evident que aquestes formen part del nostre dia

amb cada vegada més influència damunt les nostres vides. Això també succeeix dins el món

educatiu on podem observar que amb el pas del temps s’han anat introduint aquestes dins les

aules com recurs educatiu aportant molts de beneficis contribuint al procés d'ensenyança -

aprenentatge.

Per això i més, una altra motivació que m’ha portat a l’elecció d’aquest tema és el fet que les

noves tecnologies actualment estiguin més presents dins les aules (i que des del meu punt de

vista cada vegada tindran més pes en un futur com a recurs educatiu) donant lloc a un nou

tipus d’educació.
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PRIMERA PART:

ASPECTES TEÒRICS
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CAPÍTOL 1.  LA PISSARRA DIGITAL

Podem definir la pissarra digital interactiva (PDI) com una pantalla sensible connectada a un

ordinador i projector la qual es converteix en un potent recurs educatiu tecnològic on els

infants a través d'un dispositiu de control de punter o amb el mateix dit poden interactuar

sobre aquesta.

En aquest recurs es combinen la pissarra convencional amb les TIC podent treballar d'aquesta

manera amb situacions i processos educatius interactius on els infants són els vertaders

protagonistes del seu aprenentatge.

La funcionalitat de la PDI és que permet als alumnes mostrar el contingut de l'ordinador

projectat a la pantalla a més d'interactuar sense la necessitat d'haver de recórrer al ratolí o al

teclat de l'ordinador. D'aquesta manera ajuda als infants a seguir amb major facilitat

l'explicació dels continguts així com també aportar un major reforç visual que no amb les

pissarres tradicionals.

Cascales i Laguna (2014, p. 128) exposen 6 utilitats sobre la PDI :

1. Se puede utilizar en todas las etapas educativas.

2. Es flexible y adaptable a distintas estrategias docentes.

3. Es muy llamativa y de fácil manejo fomentando la motivación tanto en docentes como

alumnos.

4. Es un recurso accesible para los alumnos con discapacidad.

5. Fuente inagotable de información multimedia e interactiva.

6. Incluye un software asociado con nuevas funcionalidades: gestión de pizarras, captura

de imágenes y pantallas, zooms, plantillas, recursos educativos varios

El funcionament de la PDI  és molt senzill tal i com podem observar a la figura 1.

Figura 1. Funcionament de la PDI

Extret de: http://www.ascmferrol.com/files/pdi_red.es.pdf
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1. La PDI envia a l’ordinador les instruccions corresponents.

2. L’ordinador envia al projector les instruccions i la seva visualització.

3. El projector reprodueix damunt la pissarra el resultat.

Per aconseguir projectar la informació a la pantalla prèviament serà necessari connectar el

projector a l’ordinador a través d’un cable o connexió inalàmbrica. D’altra banda també serà

necessari connectar l’ordinador a la pantalla.

1.1 Elements de la PDI

Un altre factor a tenir en compte són els elements que componen la PDI. L’associació Red.es

(2006) i Marquès (2021) exposen el següent:

Per a poder dur a terme un bon ús d'aquesta són necessaris tots els elements bàsics presents a

la figura 2:

1. Un ordinador amb un software compatible amb el proporcionat amb la PDI com per

exemple Windows o Mac.

2. Un projector digital o videoprojector d'ús senzill situat preferiblement en el sostre

enfront de la PDI a una distància suficient de la pissarra perquè la imatge projectada

sigui lluminosa i de gran tamany sense que aquesta es vegi afectada o difuminada.

3. Pantalla interactiva sobre la qual es projecta la imatge de l'ordinador i que es

controla mitjançant el contacte d'un element d'interacció.

Figura 2. Elements de la PDI
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Extret de: http://peremarques.blogspot.com/2007/05/definiciones-sobre-pizarra-digital.html

A més dels elements bàsics i essencials esmentats anteriorment també són crucials altres

elements que completen el bon funcionament de la PDI:

4. Mitjà de connexió: a través del qual es connecta l’ordinador amb els elements de la

PDI tal i com podem observar a la figura 3. Aquest es pot donar a través de cables

(USB o paral·lel), connexió bluetooth o connexions basades en tecnologies

d’identificació per radiofreqüència.

Figura 3. Connexions de la PDI

Extret de: https://sites.google.com/site/pdiaverroes/componentes-y-conexiones

5. Software de la PDI: permet generalment controlar la PDI així com també capturar

imatges, disposar de plantilles i recursos educatius, reconeixement d'escriptura, etc.

Aquest és proporcionat pel fabricant o distribuïdor.

6. Elements d'interacció amb els quals es controla la interacció amb la PDI com per

exemple un punter, el dit, marcadors...
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D’altra banda també trobem elements optatius que poden afavorir un millor ús d’aquesta com

per exemple:

1. Connexió a internet: permet als usuaris accedir a milers de recursos d’una manera

instantània (fotografies, activitats educatives, imatges, vídeos… )

2. Sistema d'ampliació d'àudio: aquests ajudarà a fer arribar els sorolls o àudios

reproduïts als infants que es troben més lluny de la PDI així com també millorarà la

qualitat del so.
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CAPÍTOL 2. LA PISSARRA DIGITAL COM A RECURS DIDÀCTIC

El món es troba en un canvi constant i és innegable el pes que tenen avui en dia les TIC dins

la nostra societat, per tant, l’educació no pot donar-li l’esquena.

Els docents han de ser conscients de l’entorn on viuen els seus alumnes. Un entorn ple de

tecnologies on la PDI és un recurs més, per això hem d’intentar aprofitar al màxim els

avantatges que aquestes ens poden proporcionar.

Avui en dia és habitual trobar una PDI dins les aules com a recurs educatiu no és excepcional.

El seu ús en la pràctica pedagògica tal i com afirma Lanza (2012, p. 17) “exige que el docente

tome conciencia sobre esta nueva intervención didáctica, modificando no sólo el entorno

donde se desarrollan los aprendizajes, sino también sus planteamientos pedagógicos”

Aquesta ens permet passar d’una ensenyança individual (pròpia del model tradicional) a una

ensenyança de dinàmica grupal, de col·laboració on tots els alumnes puguin interactuar i

intercanviar opinions i pensaments fomentant l‘aprenentatge cooperatiu.

Diversos estudis realitzats a Espanya com per exemple Iberian Research Project (Gallego i

Dulac, 2005) on alguns dels objectius principals eren identificar les possibilitats pedagògiques

de la PDI a la praxis docent i proposar un nou model pedagògic adaptat als nous recursos i

eines informàtiques, multimèdia i interactives donen suport a l'ús d’aquest recurs exposant als

informes finals nombrosos beneficis els quals s’exposen al següent punt.

2.1 Beneficis i inconvenients

Diversos autors són els que exposen nombrosos beneficis de l'ús de la PDI com Marqués

(2008) el qual ha recopilat informació a través de moltes investigacions afirmant que amb

aquest recurs augmenta la seva motivació, atenció i capacitat de retenció a conseqüència de

l'augment de participació. També augmenta la comprensió, ja que la PDI permet visualitzar

més recursos, conceptes i processos que poden ser difícils de comprendre a més de permetre

la seva interacció.

D'altra banda recalca els beneficis per als infants que necessiten ajuda especial, ja que aquesta

permet ajudar a compensar problemes de visió augmentant el tamany (zoom o utilitzant

caràcters més grans), problemes d'audició, ja que aquesta potència un aprenentatge visual i la

coordinació psicomotriu pel fet que es pot interactuar sense ratolí ni teclat entre altres coses.
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L'entitat pública red.es (2006) afirma que l'ús de la PDI ajuda a augmentar l'eficiència i

eficàcia en el procés d'ensenyança. És un recurs aplicable a totes les etapes educatives,

contribueix al fet que les classes resultin més atractives i vistoses a més d'optimitzar el temps

del qual disposa el docent per ensenyar.

D’altra banda a través d’estudis i projectes amb objectius diferents diversos autors afirmen els

beneficis de l’ús de la PDI dins l’aula en el procés d’aprenentatge. Alguns d’ells són

exposades per Cascales i Laguna (2014) a través d’una investigació portada a terme amb 4

grups d’infants d’entre 4 i 5 anys (2 grups de control i 2 grups experimentals) exposen com a

conclusió que aquesta motiva el comportament dinàmic entre els alumnes.

Els alumnes del grup experimental que utilitzaven la PDI a l’aula tenien més facilitat i

seguretat en l’aprenentatge de les noves tecnologies respecte al grup de control així com

també millorava substancialment el procés d’ensenyança fent el dia més lúdic i entretingut

tant per als docents com per als infants. A més, les aplicacions de la PDI afavoreixen la

comunicació i com a conseqüència augmenten les interaccions a l’aula entre infants i

docent-infants.

Dulac (2006) continuant amb el projecte Iberian Research Project per analitzar els aspectes

metodològics de la PDI a l’informe final exposa que és un recurs que millora notablement el

procés d’ensenyança-aprenentatge, motiva a l’alumnat i professorat, és ben acceptat pel

professorat tot i que també afirma que és necessària la formació tècnica, pedagògica i

metodològica per al correcte ús.

No obstant aquest recurs que aporta tant de beneficis dins les aules per a tots també comporta

una sèrie d'inconvenients, la majoria d'ells, associats a problemes tècnics i a la necessitat

d'adaptar-se als nous recursos a través de formacions tècniques i pedagògiques.

En la investigació "Centros de excelencia Smart" Marqués (2010) exposa a l'informe

nombrosos beneficis així com també es anomenen una sèrie d'inconvenients:

● La necessitat de temps per a la preparació de la classe

● Els problemes tècnics derivats de la connexió

● L’ombra que pot projectar l’usuari a la pantalla

● La falta de calibració que comporta a la possible dificultat per a l’escriptura i l'ús del

punter.
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D’altra banda Tarrega (2012) exposa els riscs d’un ús inadequat de la PDI ja sigui per la

infrautilització d’aquest recurs: qüestions bàsiques com una mala ubicació, una altura

inadequada, la falta de formació del professorat o un mal suport tècnic que comporti a no

funcionament de la PDI por un temps prolongat. O bé, un ús no educatiu de la PDI portant a

terme activitats amb un escàs valor educatiu.

Finalment alguns altres inconvenients que associats a l’ús de la PDI són:

● “El docente debe obtener una preparación básica antes de utilizar la P.D.I.” (Hervás,

Toledo i González, 2010, pàg. 212)

● Distracción y dispersión de los alumnos (los niños a veces se dedican a jugar en lugar

de a trabajar, desviándose de los objetivos educativos) (Benitez, 2011, pàg. 3)

● Recursos educativos con poca potencialidad didáctica (Palomar, 2009, pàg. 6)

2.2 El professorat davant la PDI

Els docents que compten amb una PDI dins les seves aules tenen al seu abast milers de

recursos, informació i activitats. Per tant, podem dir que aquesta és un recurs de grans

possibilitats educatives per a tota la comunitat educativa.

Al respecte Gallego et al. (2009, pàg. 156) indiquen el següent: “La PDI ofrece al docente

acostumbrado a las pizarras tradicionales de tiza o de rotuladores encontrar un recurso muy

cercano a la tradición pedagógica que incorpora las TIC en el aula de manera visble y

transparente”.

No obstant perquè aquest recurs sigui útil prèviament els docents han d'haver estat formats

ajustant-se a les seves necessitats començant pel més bàsic fins a arribar a adquirir les eines

necessàries com per treballar de manera didàctica amb ella sigui amb recursos de creació

pròpia o proporcionats per la xarxa.

Tarrega (2012, pàg. 7) conclou al seu article:

Finalmente, la formación del profesorado, desde un punto de vista técnico (en el uso y

mantenimiento de la PDI), así como en la metodología didáctica a utilizar con la PDI

(en el propio aprovechamiento de las posibilidades de la PDI), es crucial para evitar
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incurrir en los riesgos derivados de una infrautilización o utilización no educativa de

este recurso tecnológico.

Actualment podem trobar nombroses formacions per a l'ús de la PDI amb diversos objectius

com per exemple: centrar-se en la recerca de recursos, adquirir nocions bàsiques per a la

creació de recursos propis i aprendre sobre els usos de les eines del software corresponent a la

PDI.

D'altra banda és fonamental que els docents presentin una actitud favorable davant aquest nou

recurs que comporta un canvi metodològic i una progressiva innovació en les pràctiques

docents tot i que avui en dia la gran majoria de docents veuen la PDI com un recurs positiu

amb grans beneficis comuns.

L’ús de la PDI no només comporta beneficis per als alumnes, sinó també per als docents.

Marqués (2008) és un dels autors que esmenta alguns d’ells:

1. El profesor se puede concentrar más en observar a sus alumnos y atender sus

preguntas (no está mirando la pantalla del ordenador)

2. Aumenta la motivación del profesor: dispone de más recursos, obtiene una respuesta

positiva de los estudiantes…

3. El profesor puede preparar clases mucho más atractivas y documentadas. Los

materiales que vaya creando los puede ir adaptando y reutilizar cada año
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CAPÍTOL 3. PROPOSTES DIDÀCTIQUES PER A LA PDI

Els recursos didàctics que es poden treballar a través de la PDI són considerats pels docents

recursos molt potents a conseqüència de tots els beneficis que implica.

Amb aquesta es poden treballar totes les àrees de l'etapa d'educació infantil exposades al

currículum publicat pel BOE-A-2008-222.

A continuació s'exposen alguns exemples d'activitats per a treballar algunes àrees del

currículum.

1. Àrea d’identitat i autonomía personal

Aquesta àrea fa referència a la construcció gradual de la pròpia identitat, maduresa emocional

i a l’establiment de relacions amb els altres.

Per tant es poden treballar a través d’activitats aspectes com: construcció de la pròpia

identitat, consciència i coneixement del cos humà i adquisició d’hàbits de salut, higiene i

nutrició entre d’altres.

Un exemple d’activitat, extreta del blog “El desván del curioso”, que es podria dur a terme la

podem observar a la figura 4 a través de la qual podem treballar els elements de la cara.

Una activitat senzilla per als infants més petits on únicament han de col·locar els elements de

la cara es el seu lloc corresponent.

Figura 4. La fàbrica de cares.

Extret de:

http://www.librosvivos.net/flash/Infantil_3/Infantil3_trim1.asp?idcol=32&idref=%27%27
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2. Àrea de coneixement de l’entorn

Aquesta àrea pretén afavorir els processos de descobriment i representació dels contextos que

envolten l’entorn de l’infant així com afavorir la seva inserció.

Per tant, dins aquesta àrea es poden treballar aspectes relacionats amb el medi que ens

envolta, els éssers i els animals, les estacions i la iniciació en habilitats matemàtiques i en el

seu llenguatge entre d’altres.

A la figura 5 podem observar un exemple d’activitat, extreta del Blog “Jugando y aprendiendo

juntos” que es podria dur a terme per a treballar concretament el vocabulari i els elements

típics d’una de les estacions, concretament la tardor a més de treballar també la lectura. A

l’activitat se’ls hi demana als infants que reconeguin els elements proposats i arrosseguin el

seu nom fins a l’element corresponent.

Figura 5. Vocabulari de la tardor

Extret de:
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/autumn/puzzles/wordmap_es.htm?language=spanish
&linkback=../../../es/juegoseducativos/otono/index.htm

3. Àrea de llenguatges: comunicació i representació

Aquesta àrea també pretén millorar les relacions entre l'infant i el medi, ja que les diverses

formes d'expressió i comunicació serveixen de nexe entre el món interior i l'exterior. Per tant,

dins aquesta àrea amb la PDI es poden treballar aspectes com el llenguatge verbal, llenguatge

escrit, llenguatge corporal, llenguatge audiovisual i de les tecnologies, llenguatge artístic i

llenguatge musical.
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A la figura 6 podem observar una possible activitat que es podria dur a terme d'aquesta àrea

treballant el llenguatge musical. A l'activitat se'ls hi demana als infants que relacionin l'àudio

reproduït amb el seu instrument corresponent.

Figura 6. Activitat llenguatge musical

Extret de: http://juegosmusicalesenelaula.blogspot.com
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CAPÍTOL 4. RECURSOS PER A LA PDI

Moltes són les propostes didàctiques que es poden dur a terme a través de la PDI. Ara bé,

aquestes les podem obtenir i classificar en dos grups: recursos tancats per a la PDI i la creació

de recursos.

4.1 Recursos tancats per a la PDI

Quan parlam de recursos tancats feim referència a recursos que ja estan creats. Aquests els

podem trobar a diverses pàgines web de manera gratuïta dirigides tant a docents com a

alumnes. Algunes de les que podem trobar són les següents:

1. Recursos per a educació infantil.

Figura 7. Apartat C.I Medi

Extret de: https://sites.google.com/a/xtec.cat/recursos-per-educacio-infantil/

Aquesta web ofereix tant recursos perquè els alumnes treballin amb l'ordinador com també

recursos per a la PDI. A la pàgina inicial es podem seleccionar l’apartat Infantil on trobarem

els tres subnivells (P3,P4 i P5) així com també diversos continguts a treballar: matemàtiques,

llengua, medi, català, anglès, educació artística…
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1. Soloprofes.

Figura 8. Varietat de recursos per a la PDI

Extret de:
http://www.soloprofes.com/recursos/recursos.php?asig=&nivel=1&prog=&b=Buscar

Aquesta web ofereix recursos gratuïts per a la DPI només a Espanya. A la pàgina inicial

trobam un cercador en el qual podem seleccionar l'assignatura que volem treballar així com

també el nivell i el programa que volem utilitzar.

A més tal i com podem observar a la imatge 8 a la part dreta de la pantalla podem trobar un

cercador ràpid a través del qual podem seleccionar directament l'assignatura o contingut que

volem treballar.

Un punt molt positiu és que a diferència d'altres pàgines web aquesta permet treballar tots els

seus recursos disponibles amb 7 programes diferents com per exemple Jclic, Clic i Scrapbook

Ebeam.

No obstant aquests recursos tancats que trobem a la xarxa pot implicar el desavantatge que a

vegades l'activitat no s'adapti al 100% a les necessitats del docent deixant de banda necessitats

dels alumnes o objectius marcats pel docent.

4.2 Creació de propostes didàctiques

A part de poder obtenir recursos a través de la xarxa també existeix la possibilitat de la seva

creació. Tot i que suposa que el docent hagi d'invertir el seu temps això permet la creació

d'unitats o recursos didàctics ajustant-los a les necessitats i preferències dels alumnes així com

també als objectius establerts.
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A continuació s'exposen algunes d'aquestes eines que possibiliten la creació d'aquestes:

El primer recurs exposat és Openboard el qual és un software lliure i obert a les PDI que

possibilita a tots els usuaris crear continguts de manera gratuïta.

El seu ús és molt fàcil i senzill, ja que permet crear tota mena d'activitats fins a rutines com

per exemple el moment del bon dia.

Aquesta aplicació conté totes les eines bàsiques per a la creació d'activitats com per exemple:

agrupació d'elements, bloqueig d'elements, anotacions, interaccions, permet inserir àudios,

vídeos, taules, ...

A la figura 9 podem observar una activitat molt senzilla dedicada a la iniciació de la

lectoescriptura a través de la qual se'ls hi demanarà als infants que arrossegant les lletres

descol·locades del cercle fins a la casella (una lletra per casella) formin la paraula

corresponent, en aquest cas pilota.

Figura 9. Activitat de lectoescriptura

Un altre recurs que podem utilitzar és Genial.ly, també conegut com a genially. És un

software gratuït que permet crear presentacions, animacions i recursos de diversos tipus. Les

seves característiques principals són:

1. Animació: permet donar vida a les presentacions a través de dotar de moviment les

imatges, taules o gràfics afegint d’aquesta manera efectes visuals molt atractius per als

infants.

2. Interactivitat: és una eina educativa que permet als alumnes ser els propis

protagonistes. Permet realitzar múltiples activitats interactives des d’activitats de

selecció i arrossegament d’elements de respostes correctes fins a activitats de

classificació i correspondència entre d’altres.
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3. Integració: permet integrar múltiples recursos de diverses fonts i plataformes de la

xarxa de tal manera que podem afegir elements de Dropbox, Google Maps, gadgets,

vídeos sense problemes de funcionament.

Algunes activitats realitzades amb aquesta plataforma són les exposades en les imatges

següents. A la figura 10 podem observar una activitat senzilla que ens permet treballar

continguts matemàtics, concretament l’objectiu de treballar les seriacions amb 3 elements, en

aquest cas amb animals.

A l’activitat se’ls hi demana als infants interactuar fent clic damunt l’element corresponent

per completar la sèrie.

Figura 10. Activitat de seriació

Extret de:
https://view.genial.ly/5e887c03ba81d90dfb4ed2cd/interactive-content-juegos-interactivos-de
-mates-y-lecto-infantil

A la figura 11 podem observar una activitat senzilla d'iniciació a la lectoescriptura treballant

de manera simultània les vocals i la consciència fonològica dels alumnes.

A l'activitat se'ls hi proporciona als infants diversos objectes o animals dels quals hauran de

seleccionar un amb el que vulguin treballar fent clic sobre la imatge

Posteriorment una vegada surti a la pantalla l'objecte seleccionat se'ls hi demana als infants

que completin la paraula amb les vocals arrossegant-les fins l'espai corresponent.
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Figura 11. Activitat iniciació a la lectoescriptura

Extret de:
https://view.genial.ly/5e887c03ba81d90dfb4ed2cd/interactive-content-juegos-interactivos-de
-mates-y-lecto-infantil

Realitzar activitats pot resultar molt senzill, tot depèn dels recursos que volguem crear i els

nostres objectius.

A més dels programes exposats anteriorment també en podem trobar d'altres gratuïts com per

exemple Powerpoint, Jamboard, Jclic o fins i tot el mateix programa de la PDI si es conserva

la llicència com per exemple Smart Board Book.
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SEGONA PART:

PROCÉS

D’INVESTIGACIÓ
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CAPÍTOL 5. PLANTEJAMENT DE LA INVESTIGACIÓ

L’objecte d’estudi del treball és la pissarra digital. Aquesta és un recurs amb grans

possibilitats educatives, ja que permet realitzar diverses activitats per a treballar molts

conceptes diferents a més d’afavorir el procés d’ensenyança - aprenentatge.

Per tant, aquest treball es centra en esbrinar si la PDI i els seus recursos creats són un recurs

eficaç que ajuda als infants quant a l’adquisició de nous aprenentatges així com augmentar la

seva motivació i conèixer quins són els avantatges i inconvenients que suposa l’ús d’aquesta

eina.

5.1 CONTEXTUALITZACIÓ

A l'experiència hi participen 10 infants de la classe de 5 anys B d'entre 5 i 6 anys d'edat de

l'escola CEIP Antònia Alzina situat al municipi de Lloret de Vistalegre.

L'escola es va construir l'any 1981 , això no obstant, a l'any 2009 es va ampliar el centre i

s'inicià la construcció de l'escoleta municipal annexa al centre. Cal esmentar que l'escoleta

municipal tot i que es troba al mateix recinte i comparteix alguns espais amb el centre, com el

menjador i la cuina, treballen de manera aïllada.

És un centre d'una línia a excepció de la classe de 5 anys que compta amb dues línies.

El centre està compost per 3 membres de l'equip directiu (directora, cap d'estudis i secretaria),

6 mestres d'educació infantil, 6 mestres per al primer cicle d'educació primària i 6 mestres per

al segon cicle, una especialista de religió i dos especialistes d'anglès.

El poble i el centre mantenen una bona relació tot i l'impediment que ha suposat la covid.

L'ajuntament ofereix espais públics perquè els infants puguin realitzar sortides i utilitzar

espais del poble així com els infants també intenten aportar el seu granet d'arena per a

contribuir al poble.

La relació família - escola és un element que es troba molt present dins el centre i es pot

observar una bona relació. Les famílies mostren interès per al que succeeix dins les aules dels

seus fills i l'escola els vol fer partícips per la qual es demana col·laboració per algunes

activitats.
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5.1.1 Característiques del grup

El grup de 5 anys B és un grup reduït de 10 infants, ja que per al compliment de les ràtios

establertes el grup de 5 anys es va haver de desdoblar.

A nivell general és un grup que demanda molta atenció per part de la mestra. Són infants

actius i amb molta demanda de moviment el que dificulta de tant en tant la realització de

rutines o activitats.

Treballen de manera paral·lela amb la classe de 5 anys A intercanviant programacions

quinzenals fins al tercer trimestre quan es centren en polir aspectes que necessita cada grup.

Tot i que la metodologia que utilitzen a les dues classes és la mateixa el rol de la mestra dins

l'aula amb els infants és diferent. En aquest cas, la tutora dóna més llibertat als infants i es

mostra més flexible.

A continuació s'adjunta una taula amb el nivell dels participants en relació a l'autonomia (si

presenten autonomia o no), l'aprenentatge (Alt - Mitjà- Baix), la socialització (si es troba

integrat o no) i observacions si escau.

Aquesta s'ha extret a partir de l'observació directa durant el període de pràctiques i seguint el

criteri de la seva tutora. A més, també s'exposen algunes dificultats que presenten alguns dels

subjectes.

Participants Presenta
autonomia?

Nivell
d’aprenentatge

Sociabilització Observacions

P1 Si Alt Si -

P2 Si Molt alt Si -

P3 Si Baix Si Infant d’incorporació
temprana.
De cultura i idioma
diferent

P4 No Baix No* Infant d’incorporació
temprana.
De cultura i idioma
diferent
*Infant que mostra
interès per a ser
sociable però presenta
pocs recursos per a la
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sociabilització. No es
troba integrat al grup

P5 Si Alt Si -

P6 Si Alt Si -

P7 Si Alt No* * Mostra interès per a
ser sociable pero
presenta poc recursos
per a la sociabilització i
resolució de conflictes.

P8 Si Mitjà Si Infant de parla tardana.
Presenta dificultat per a
la lectoescriptura

P9 Si Alt Si -

P10 Si Mitjà Si* Infant molt actiu i
impulsiu.
Presenta ocasionalment
problemes
d’autocontrol que el
porten a conflictes amb
altres infants.
No es troba integrat al
grup.

5.2 PROBLEMES D'INVESTIGACIÓ

A l'estudi es proposen dos tipus d'intervencions pràctiques les quals sorgeixen per intentar

donar resposta i millorar dos ítems observats i esmentats per la tutora d'aula i el meu paper

com a practicant al centre.

A causa de la falta de motivació que presentaven els infants a l'hora de realitzar el moment del

bon dia es va decidir canviar aquesta rutina deixant de banda la manera tradicional passant a

l'ús de la PDI.

D'altra banda, el fet d'haver treballat poc i només durant el primer trimestre continguts

relacionats amb l'esquema corporal i el cos humà ha deixat aspectes pendents a treballar i

millorar.

Per tant, sorgeix a conseqüència de la necessitat de millorar l'esquema corporal així com

també la presa de consciència de les parts del cos i la seva representació.
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Una vegada arribat al punt on trobem que hi ha unes necessitats a cobrir que presenten els

infants es redacten una sèrie de qüestions:

● Com podem millorar i fer més atractiu el moment del bon dia?

● Com podem augmentar la motivació dels infants?

● Com podem augmentar la participació dels infants?

● Com podem utilitzar la PDI com a eina per afavorir l'adquisició d'aprenentatge del cos

humà?

● Quins recursos podem crear o utilitzar per a treballar l'esquema corporal?

5.4 OBJECTIUS

L'objectiu principal d'aquest treball de fi de grau, tal com s'esmenta anteriorment, és

determinar si l'ús de la PDI dins les aules d'Educació Infantil ajuda a l'adquisició de nous

coneixements com a eina educativa, a més d’influir en el nivell de motivació dels alumnes.

Tot i això podem trobar-ne d'altres com per exemple:

● Observar i identificar els canvis d’aprenentatge dels infants

● Valorar si els recursos creats han aconseguit els seus objectius d'aprenentatge.

26



CAPÍTOL 6.  METODOLOGIA DE L'ESTUDI

L’estudi que es porta a terme és un estudi qualitatiu donades les seves característiques.

No es cerca quantificar la informació sinó la qualitat de la mateixa basant-se en la recollida,

interpretació i anàlisi de la informació obtinguda.

A més, la informació obtinguda s’ha extret majoritàriament a partir de dinàmiques grupals i

una entrevista amb la tutora.

6.1 Eines per a la recollida de dades

Per a saber si el projecte realitzat ha resultat eficaç, és a dir, s’han assolit els objectius marcats

es durà a terme una avaluació sistemàtica a través d’un anàlisi qualitatiu. Per tant, és realitzarà

a través de:

1. Entrevista semiestructurada amb la tutora: a través d’una entrevista la tutora

avaluarà de manera objectiva aspectes com: el grau de conformitat amb el projecte, si

considera que la PDI ha ajudat als alumnes a adquirir i reforçar l’esquema corporal, si

els alumnes s’han sentit més motivats a l’hora de treballar i si s’han assolit els

objectius entre d’altres.

2. Graelles d’avaluació: per a la unitat didàctica “El nostre cos” a l’inici de la proposta

es varen crear una sèrie de graelles que ens serveixen com a punt de partida i per

avaluar el progrés.

Amb aquestes es cerca registrar si discriminen (tots, alguns o cap) els elements del cos

i si representen (si o no) les seves parts a més d’anotar diversos aspectes com el

vocabulari o aspectes a millorar a nivell general

3. Observació: es du a terme una observació estructurada, ja que es defineix els

fenòmens i consultes a observar i valorar. També és oberta, ja que els subjectes són

conscients de que són observats i participant, ja que es presenta la interacció.

A més, el llapis i el quadern són eines utilitzades dins aquests procés recollint notes de

camp.
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CAPÍTOL 7. PROPOSTA DIDÀCTICA

A conseqüència de les necessitats que presenten els infants i les preguntes exposades

anteriorment es va decidir posar en marxa l'ús de la PDI per a treballar rutines i continguts a

través del moment del bon dia i activitats programades amb relació al cos humà.

Es proposen dos tipus d'intervencions per a donar resposta a les necessitats dels infants.

Aquestes són:

1. La integració de la PDI dins un moment de rutina diària, en aquest cas, el moment del

bon dia. Ha estat dissenyat per utilitzar-ho de manera diària durant la primera mitja

hora del dia i es posa en pràctica des del primer dia després de les vacances de pasqua,

per tant, tot al tercer trimestre.

2. Una petita unitat didàctica anomenada "El nostre cos". ha estat programada per a

realitzar-la durant la segona i tercera setmana del mes de maig ja sigui realitzant les

activitats preparades o la visualització de vídeos o imatges almenys dos dies a la

setmana coordinant-ho amb la resta de programació d'aula.

Amb aquestes dues propostes d'intervenció es pretén aconseguir els següents objectius:

Objectius "Moment del bon dia"

● Proporcionar un augment de la motivació dels infants a l’hora de realitzar la rutina del

bon dia amb la PDI.

● Participar activament a l'hora de realitzar el Bon dia.

Objectius unitat didàctica "El nostre cos"

● Reconèixer i representar tots els elements presents del rostre.

● Reconèixer i millorar la representació de les nostres parts del cos.

● Adquirir vocabulari de les parts del nostre cos.
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El programa seleccionat per a dur a terme totes les propostes didàctiques és Smart Board

Book.

PROPOSTA 1. RUTINA DEL BON DIA

Aquesta activitat tal i com s’esmenta anteriorment pretén realitzar un canvi en la rutina que

portaven anteriorment, realitzada de manera més tradicional, a una manera més atractiva per

als infants intentant cercar la seva motivació i com a conseqüència major participació.

Abans de començar amb la rutina demanem als infants que es col·loquin en rotllana un devora

l’altre formant una línia recta davant la PDI de tal manera que tots els infants quedin de cara i

puguin observar el que succeeix i realitzen els seus companys.

La presentació consta de 7 diapositives en les quals es treballen aspectes diferents:

Diapositiva 1

La diapositiva 1 és la portada de l'activitat on es dóna la benvinguda i el bon dia als nins i

nines.

Per iniciar aquest moment sempre solien cantar alguna cançó per això compta amb un símbol

de nota musical al qual se li ha posat un vincle que ens porta a escoltar la cançó del Bon dia

de na Dàmaris a la plataforma de YouTube.

Una vegada finalitzada la cançó demanem als infants si recorden qui eren els encarregats i els

anomenam en veu alta.

Figura 12. Cançó “Bon dia” de Dàmaris Gelabert.

Extret de: https://www.youtube.com/watch?v=4atoVE3t-yo
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Diapositiva 2

A la segona diapositiva hi trobem 10 fotografies, 1 de cada infant a més de dues preguntes

clau: quants nins som avui?, quants nins falten?

L'encarregat de passar llista surt i comença demanant 1 per un si han vingut. Quan falta un

infant amb el dit es toca la seva imatge i aquesta desapareix de la pantalla.

Una vegada ja sabem qui ha vengut i qui no l'encarregat conta quants d'infants són i quants

falten i ho escriure al lloc corresponent.

Diapositiva 3

A n'aquesta diapositiva els infants treballen el dia i la data que és.

Hi trobem tots els dies de la setmana escrits a una graella com a model, un cercle amb totes

les lletres necessàries per escriure tots els dies de la setmana col·locades desordenadament

(lletres embullades) i dues línies a la part inferior on els infants hauran de completar la data.

Per aquesta tasca hi ha dos encarregats: un per escriure el dia que és amb les lletres

embullades a la primera línia i un segon encarregat per escriure el dia, el mes i l'any a la

segona línia.

A més, compten amb un símbol musical que ens porta a escoltar la cançó dels dies de la

setmana de na Dàmaris.

Diapositiva 4

A la quarta diapositiva hi trobem el calendari mensual el qual a l'inici de cada mes es posa

buit (excepte els noms dels dies de la setmana) amb la intenció de que l'encarregat amb l'ajuda

dels seus companys puguin anar completant-lo col·locant el nom del mes i cada dia apuntant

el nombre corresponent a més de ratllar el dia anterior.

A la part inferior de la pantalla compten amb una tira numèrica (de l'1 al 31) per a si

necessiten una ajuda.
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Diapositiva 5

A la diapositiva 5 es treballa el temps que fa.

Compta amb diversos símbols d'elements meteorològics amb els seus respectius noms al

costat, a més d'un mapa de Mallorca amb un cercle vermell que indica on es troba Lloret.

Com sempre comencem cantant la cançó "Pastoret d'on vens?" i una vegada finalitzada

l'encarregat surt al pati de la classe per veure el temps que fa.

Posteriorment ho diu en veu alta i arrossega el símbol corresponent amb el dit fins al cercle

vermell.

Diapositiva 6

A la diapositiva 6 situam la dita mensual a través d’una imatge relacionada amb el mes que

ens trobem. Aquesta la llegim diàriament i va canviant cada mes.

Diapositiva 7

La darrera diapositiva conté les imatges dels 10 infants de la classe i els noms dels càrrecs per

al moment del bon dia.

Cada setmana el dilluns es realitza un canvi d'encarregats. Per això es mira la graella dels

encarregats i s'anomenen uns nous.

Quan li toca a un infant un càrrec aquest surt a la pissarra i selecciona el nom corresponent i

ho col·loca davall de la seva fotografia.

PROPOSTA 2. UNITAT DIDÀCTICA "EL MEU COS”

Aquesta unitat està composta per 4 activitats de creació pròpia i la visualització de vídeos

extrets d'internet centrats en aspectes que interessa als infant.

Abans de dissenyar totes les activitats es va dur a terme una conversa per esbrinar des de quin

punt partíem, que sabien del cos humà, identificar el que més es necessitaven treballar a més

de que els interessava aprendre.

31



ACTIVITAT 1 - LA CARA I LES SEVES PARTS

La primera activitat se'ls hi presenta als infants una diapositiva amb diversos elements

presents a la nostra cara i al nostre cos. Els infants han de discriminar i seleccionar només els

elements que estan present a la nostra cara a més de anomenar-los.

Una vegada acabat es procedirà a realitzar la segona part de l'activitat a una nova diapositiva

on els infants hauran de dur a terme la representació de la cara amb tots els seus elements

(treballats a la diapositiva anterior) a través d'un dibuix utilitzant el llapis de la PDI per

afavorir l'adquisició d'aprenentatge.

La finalitat de l'activitat és que els infants puguin crear o reproduir el rostre humà de manera

correcta amb l'ajuda dels elements proporcionats prèviament de la millor manera possible.

Aquesta activitat es porta a terme de manera individual per assegurar-se de que cada infant

pugui identificar i reproduir

ACTIVITAT 2 - EL COS HUMÀ

La segona activitat també es portarà a terme de manera individual i es centrarà en la

composició de les parts cos humà.

D'aquesta manera se'ls hi presentarà als infants elements que componen el cos: cara, braços,

cames, mans... de tal manera que componguin la figura de manera correcta.

Posteriorment aprofitant que la sessió tracta sobre la composició del cos i la prèvia

visualització d'un vídeo dels òrgans s'introduirà una plantilla del cos on els infants hauràn de

col·locar-los al seu lloc corresponent.

A més hauran de realitzar la representació del seu propi cos que ens servirà per a la

comparació final.

ACTIVITAT 3 - VOCABULARI DEL COS

La tercera activitat es centra en el reconeixement de les parts del cos i l'adquisició de

vocabulari.

L’activitat està composta per 3 diapositives en les quals es mostren imatges de parts diferents

del cos.
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La diapositiva 1 es centra en treballar únicament els elements presents al rostre treballats

anteriorment, la diapositiva 2 treballarà elements del cos i la diapositiva 3 es centrara en les

extremitats.

Es realitzarà en gran grup de tal manera que tots els infants puguin participar mínim 2

vegades i es puguin ajudar els uns als altres.

Els infants únicament hauran de nombrar la part que assenyala la fletxa i cercar la paraula

corresponent i situar-la al costat.

ACTIVITAT 4 - KAHOOT

La quarta i darrera activitat és dura a terme de manera grupal.

L'activitat consta en 10 preguntes elaborades en relació a l’esquema corporal a partir de la

conversa inicial partint dels interessos dels infants i els objectius d'aprenentatge establerts i

dels videos que varem veure a classe.

Tal i com s’esmenta anteriorment la realització de les activitats s’ha anat intercalant amb la

visualització de diversos videos per assolir més continguts i reforçar els que ja tenien.

En aquest cas amb els vídeos voliem treballar: el sistema digestiu, l'esquelet i les extremitats.
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CAPÍTOL 8. ANÀLISI DELS RESULTATS

Una vegada s’han portat a terme les propostes prèviament explicades a aquest apartat es

realitzarà l’anàlisi quanlitaiu de les propostes.

PROPOSTA RUTINA DEL BON DIA

Posada en pràctica aquesta nova rutina durant un parell de setmanes i arribant a la fin de

pràctiques s’ha realitzat una entrevista semiestructurada amb la tutora d’aula per avaluar

l’efectivitat d’aquesta arribant a la conclusió de què s’han assolit els objectius marcats de la

proposta.

Contestant a les preguntes marcades per a la proposta i d’altres que sorgiren s’extreu com a

conclusió que els infants han augmentat la seva motivació i participació.

Abans de començar les vacances de pasqua se’ls hi va comunicar als infants que en tornar a

l’escola el moment del bon dia es faria amb la PDI. El primer dia quan era el moment de

començar la rutina els infants es mostraven ansiosos per començar i veure el que se'ls hi havia

preparat. Degut a que tots volien participar per ser el més justes possibles l’elecció dels

encarregats es va dur a terme a partir d’un sorteig.

Un indici en el qual ens basem és que des d’aquell moment els infants es mostren mes

receptius a fer el bon dia i s’asseuen a la rotllana directament per a començar, cosa que abans

no succeïa. Aprofitat això es va decidir utilitzar també la PDI amb el mateix programa per fer

el bon dia en anglès un dia a la setmana.

D’altra banda, el fet de passar d’un únic encarregat a ser cinc els que puguin participar també

augmenta la seva motivació i clarament la participació.

Durant les dues primeres setmanes es podia observar que els infants que no eren encarregats

del bon dia aquella setmana no prestaven tanta atenció ni participaven. Per tant, vàrem cercar

la manera per evitar aquests comportament decidint que si l’encarregat necessitava ajuda en

vers de rebre l’ajuda d’una de les mestres es podria seleccionar a un company per ajudar-lo

sempre i quant aquest hagi escoltat, fer silenci i estar atent.

34



Amb aquesta nova manera es va observar que alguns infants demanaven ajuda quasi sempre

per tal de poder realitzar-ho amb algun dels seus companys, cosa que comporta un millor

comportament i atenció per part dels infants que no són encarregats a més d’augmentar el

nivell de participació.

No obstant els majors inconvenients de l’ús de la PDI es veuen sobretot en aquesta proposta.

1. La disposició en la qual es troba la pantalla provoca que els infants hagin de pujar-se

damunt una cadira per arribar a la part mitjana-alta de la pantalla. D’aquesta manera

si els infants necessiten desplaçar un element d’un costat a l’altre no ho poden fer a

més d’haver de moure la cadira un parell de vegades.

2. Tot i que el projector es troba situat a dalt la majoria de vegades quan els infants es

situen al mig de la pantalla per a realitzar una proposta es reprodueix l’ombra del cos

impedint que es vegi tota la diapositiva ni puguin escriure o seleccionar.

3. A l’inici els hi costava molt escriure ja que ho havien de fer a mà alçada, sinó el llapis

no era detectat per la pantalla.

4. El fet de no tenir comandament a distància per encendre o apagar el projector suposa

haver de fer-ho amb el dit movent inconscientment el projector. D’aquesta manera

amb el moviment la pantalla s’ha de calibrar constamment quasi cada dia.

PROPOSTA UNITAT DIDÀCTICA EL NOSTRE COS

Una vegada finalitzades totes les sessions programades amb el material creat per a treballar

l’esquema corporal dels infants s’avalua amb diverses eines.

Les graelles com a eina d'avaluació han estat l’eina principal i han resultat molt eficaços a

l’hora d’avaluar enregistrant ítems pautats anteriorment.

Gràcies a aquestes hem pogut anotar de manera individualitzada el que representaven els

infants, quines parts coneixien i quines no i el vocabulari que sabien entre d’altres a més

d’ajudar-nos a observar grans diferències en la seva representació final.

Seguidament també es realitza una comparació de resultats entre els dibuixos del segon

trimestre i els dibuixos finals de la unitat didàctica realitzats pels infants.
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Cal esmentar que ambdós dibuixos són propostes lliures i no estan guiades per la qual cosa

l’infant ha representat el seu cos de la seva pròpia manera sense cap tipus d’intervenció.

A simple vista es poden observar grans diferències, no obstant això, es va decidir fer una

comparació amb les graelles per a documentar-ho.

D’aquesta manera es va realitzar una avaluació inicial amb les primeres representacions

anotant a la graella els aspectes representats i els no representats i es va repetir el mateix

procés amb la representació final de la unitat didàctica.

Aquestes graelles es poden observar a l’annex 1 i annex 2.

D’altra banda una vegada s’havia portat a terme l’avaluació amb les graelles es va realitzar

una entrevista semiestructurada amb la tutora d’aula per a que ella també pogués avaluar i

comentar diversos aspectes.

Finalment s’extreu que ha estat una unitat didàctica profitosa, ja que els infants havien

adquirit nous conceptes i millorat els seus esquemes corporals a més de provocar l’interès per

a conèixer més sobre el nostre cos. La tutora es va mostrar conforme amb les activitats i amb

els resultats obtinguts: “No hi ha color entre els dibuixos que varen fer el trimestre passat als

que han fet aquests dies, especialment amb els nins que més necessitaven treballar-ho”

(Ferriol, 2021, [Entrevista])
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CONCLUSIONS

La investigació presentada a aquest treball de fi de grau es centra en esbrina si la PDI resulta

una bona eina educativa dins les aules d’Educació Infantil.

Tal i com esmenta Gabutti (2017) l’educació amb el pas dels anys ha anat sofrint canvis, entre

ells, la incorporació de les noves tecnologies de manera progressiva donant un gir de 180º a

l’educació aportant molts de beneficis.

Una vegada finalitzada la investigació s’ha demostrat que la PDI és una eina que ajuda a

l’adquisició d’aprenentatges per múltiples aspectes positius destacant entre ells ser un recurs

més atractiu que facilita el seguiment de les explicacions i provocar una major motivació i

participació entre els infants. Un indici que demostra això és que els infants es mostraven

ansiosos per a participar i realitzar totes les activitats programades.

Desprès del procés d'investigació amb la informació obtinguda prèviament exposada podem

arribar a les següents conclusions tant per les avaluacions portades a terme com per la tutora

d’aula:

1. El material creat ha resultat ser molt eficaç ajudant a assolir els coneixements desitjats

així com també a complir els objectius establerts per a les dues propostes.

A més, ha estat ben valorat pels alumnes i la tutora d’aula.

2. La PDI ha resultat ser una eina educativa que provoca interès en els infants i com a

conseqüència la seva participació.

A causa d’això la tutora d’aula va proposar utilitzar la PDI amb recursos online per a

treballar aspectes a millorar de manera individualitzada aprofitant aquesta motivació.

3. Quant a la rutina del bon dia els infants mostren interès i motivació per realitzar-la

cada dia, tant que es va realitzar la mateixa proposta per a la classe setmanal d'anglès.

Per la qual s’ha aconseguit els objectius establerts.

4. Quant a la unitat didàctica “El nostre cos” a nivell general no només s’han aconseguit

els ítems pautats a les graelles d’avaluació sinó que hi ha infants que han anat una

passa més enllà afegint detalls no treballats de manera conscient sinó visualitzats als
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vídeos com per exemple la representació de les ungles als dits o els forats del nas

assolint d'aquesta manera a nivell general els objectius establerts

Una vegada extretes aquestes conclusions, basant-me en l’augment de motivació observada,

m’agradaria reafirmar la necessitat i els beneficis que suposaria incorporar o  incrementar

l’ús de la PDI dins les aules per a treballar rutines o continguts amb els alumnes.

Finalment per a continuar amb la temàtica del meu estudi es podria dur a terme una

investigació sobre la influència de la PDI en el procés d’ensenyança-aprenentatge comparant

un mateix material entre dues aules, de les quals una fa feina amb la PDI i l'altre no, és a dir,

d’una manera més tradicional per tal d’esbrinar si les millores es deuen exclusivament a l’ús

de la PDI o simplement pel fet d’haver-ho treballat.
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