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Títol del Taller : Les TIC: una eina per a la integració
Responsable/s: Mª  Lourdes Ambrós i Ortiz
e-mail: mambros@pie.xtec.es
Centre de treball: CEIP Sant Miquel Població: Ascó
Nivell educatiu: Internivells x Primària Secundària

Àrea: Àrees instrumentals
Tipus de NEE: Deficients Auditius Deficients Visuals Deficients Motòrics

Deficients Psíquics Educació Compensatòria       X  Diverses

Tipus informació: x Curricular General Tècnica

Fa referència a: Equipament x Programari

Equipament que
necessiteu:

Ordinador

Descripció:
El CEIP Sant Miquel aprofita els ordinadors de la classe ordinària i de l'aula

d'informàtica per afavorir la integració dels seus alumnes tant pels que

necessiten reforç i ajuda com per aquells que el seu ritme de treball és més

alt. S'hi treballa de diferents maneres:

1. A l'aula ordinària s'aprofita el maquinari que es va traient de l'aula

d'informàtica per treballar en racons.

2. A l'aula d'informàtica hi treballa:

ü Tot el grup classe

ü Dos grups reduïts: la meitat del grup classe treballa a l'aula d'informàtica

i l'altra meitat a l'aula ordinària

ü Petits grups de tres, quatres alumnes.

Es presentaran diferents experiències i es mostraran diferents activitats

realitzades a l'escola.

Coses que tothom fa a la nostra escola:

1. Utilitzem les diferents activitats  CLIC per a treballar i reforçar diferents

àrees curriculars, treballem especialment, les àrees instrumentals:

càlcul, numeració, problemes, lecto-escriptura, atenció, percepció,

raonament, … i cadascú ho fa al seu nivell i ritme.

Per facilitar el treball dels mestres a l'hora de programar el treball amb

l'ordinador hem inventariat tot el programari, activitats i els CD-Roms de

la dotació del Departament i d'altres d'adquisició pròpia, per cicles i

àrees curriculars. Cada activitat està acompanyada d'una breu

descripció i d'una imatge representativa. També tots els CD-Roms tenen

una petita explicació del seu contingut  i una reproducció en petit de la

caràtula per tal de facilitar la seva identificació més ràpidament. Aquest
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inventari resulta una eina molt útil per tots els mestres. (*)

2. Adaptem contes segons les necessitats educatives de cadascú.

3. Elaborem contes amb el Pequeño escritor.

4. Fem el llibre de receptes de la nostra classe.

5. Tots participem en la WEB de l'escola: cada alumne i també cada

mestre s'elabora la seva pàgina.

6. Fem contes i poemes per Sant Jordi.

7. Ens passegem per internet.

… i moltes coses més.

(*) Aquest inventari es pot facilitar als assistents


