
  

El lideratge tecnològic i 
digital en mans dels 
alumnes. 
 
Com els alumnes 
experts TIC resolen 
incidències tècniques i 
formen els seus 
companys i professors. 



No em connecta 
el wifi!! 

No puc entrar 
a la NET!! Com s’inserten 

les imatges? 

No se m’encen 
l’ordinador!! 

No he entés 
el que hem 
de fer. 



  

Algunes Dificultats a les que s’enfronta el professor, 
a la mateixa classe amb 30/+ alumnes 

1. Dificultats per la seva pròpia 
competència digital 

2. Dificultats amb la competència digital 
d’alguns alumnes (atenció a la diversitat) 
 
3. Incidències tècniques amb el seu 
ordinador, el dels alumnes, el canó, 
l’entorn virtual que fa servir, …. 



  

Algunes Dificultats a les que s’enfronta el professor, 
a la mateixa classe amb 30/+ alumnes 

4. Gestió de l’ordre a la classe. 

5. Gestió de l’aprenentatge curricular 
i de les dificultats que es presentin 

6. Gestió de l’activitat. 



Antecedents pedagògics 

- Aprenentatge cooperatiu: equips d’experts 
- Aprenentatge entre iguals 
- Resolució de problemes 
- Learning by doing  
 

 
 
 



   Com han de ser els entorns d’aprenentatge? 
 

 Centrats en l’aprenent: L’entorn s’ha de dirigir principalment a l’aprenentatge com a activitat 
principal i no com a alternativa al paper fonamental dels professionals docents. 

 
 Aprenentatge social:No ens centrem en l’aprenentatge com a afer privat vinculat, primerament 

i principal, amb l’individu. Ens centrem en l’aprenentatge com a quelcom que s’assoleix i es 
materialitza amb els altres. 

David Istance. Membre de la OCDE i 
del Centre per la Recerca i la 
Innovació Educativa 



         Experts TIC a P4, P5, 5è, 6è, ESO i batxillerat 



Perfil dels experts TIC 

 

- Responsable 

- Bon comunicador 

- Li agrada investigar i la tecnologia 

- És capaç de complir la normativa d’ús dels 
dispositius  

  digitals. 

- Sense cap incidència per un mal ús de les TIC. 







   Resolució d’incidències tècniques 

- Restauració de portàtils. 

- Configuració wifi. 

- Problemes accés a LaNet. 

- Problemes accés als llibres 

 digitals. 

- Alguns problemes amb 

  actualitzacions. 

- Acompanyament dels altres alumnes 

a l’entorn virtual de l’escola (LaNet) 



Per què és millor l’aprenentatge entre iguals? 



Com s’arriba a ser expert TIC? 

  



Formació dels 
experts TIC 



ETAPA DISPOSITIU FORMACIÓ PROJECTE 

ESO PORTÀTIL NET, Google apps, audacity, Glogster Llibreta digital 
Ràdio 

Seguretat a la Xarxa 

CICLE SUPERIOR  PORTÀTIL + 
TAULETA 
ANDROID 

 

NET 
Google Apps 

App de gravació de so. 

Llibreta digital 
Ràdio 

 

BATXILLERAT PORTÀTIL Cerca efectiva a internet 
Consctrucció del coneixement 

mitjançant les xarxes d’experts i 
d’informació. 

Treball de Recerca 

INFANTIL IPAD Ús d’apps editables per la construcció 
de material i jocs d’aprenentatge 

DITS (Dispositius interactius 
Tàctils) 

Formació dels experts TIC 



Formació de tècnics de so i tècnics web 
pel projecte de ràdio a català 2n ESO 







- Participació en la millora dels llibres digitals i la NET. 

- Trobada amb tècnics i editors.  

- Presentacions a la jornada de portes obertes. 

- Presentacions al claustre de professors. 

- Presentacions a visites externes 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atenció visites externes 



Els rols dels experts TIC 

Tècnic (del professor i companys) 
Professor (formacions) 
Productor (vídeo, tutorials) 
Presentador (atenció visites externes) 
Coach (dels  companys en l'ús de les TIC i els netbooks) 
Investigador (constantment) 
Portaveu (de problemes, d’opinions, ...) 
Crític (de les eines que posem al seu abast) 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
- Perds la por a parlar amb la gent. 

- T'obliga a relacionar-te amb tothom. 

-     Ens aporta experiència de com parlar en públic. 

-     Guanyem respecte dels companys. 

-     Pots establir una relació més propera i positiva amb el professor. 

-     Més seguretat en nosaltres mateixos. 

-     Més oportunitats per a comunicar les nostres inquietuds, dubtes, 
propostes. 

-     Més formació tècnica. 

-     Experiència de veure amb un altre punt de vista. 

 
 
 

Beneficis de la nostra tasca 



Impacte de l’experiència 

Les activitats dels alumnes Líders Digitals tenen un 
impacte en: 
 
- El seu propi aprenentatge 
- En el dels seus companys 
- En l'aprenentatge del futur 



  Inicialment buscàvem un recurs d’ajut 
  per al professorat i hem acabat trobant una eina 
  que engresca el desenvolupament comunicatiu, 

competencial iel compromís dels alumnes  



 

Els nostres líders 
digitals ens estan 
ajudant a portar 

l'escola al segle XXI  
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