PLANTILLA D'AVALUACIÓ/ REFLEXIÓ SOBRE ELS OBJECTIUS DEL PLA D'ACCIÓ COMPLETA 2009 PER A 4ESO OPTATIVA D'INFORMÀTICA
OBJECTIUS
PLANTEJATS

NIVELL
D'ASSOLIMENT

COM?
PERQUÈ?

INCORPORAT A LA
MEVA PRÀTICA

Utilització de les TAC i MAV com a
eines d'aprenentatge.

Molt.

Desenvolupar continguts per a la
xarxa d'Internet.

Bastant

Participar en comunitats virtuals,
interaccionant-hi de forma activa.

Força

Sobre tot han participat a fòrums de Bloggers
per presentar consultes i resoldre dubtes.

Fomentar
l'aprenentatge
cooperatiu i/o col·laboratiu.

Força

Hem treballat diverses formes de creació de Sí però, no de forma Intentar incrementar les activitats de treball
documents compartits i cooperatius
sistemàtica
cooperatiu.

Desenvolupar la competència
d'aprendre a aprendre.

Molt

S'han plantejat activitats en els quals calia Sí i ho
aprendre sense l'ajut del professor.
positivament

El pla comportava de forma implícita aquesta Si, des de fa temps
utilització i s'ha reafirmat.

ASPECTES A
MILLORAR
Caldria millorar la infraestructura del centre i
potser comprometre a les families.

Encara hi estem treballant, ens cal més temps. La publicació en blocs Elaborar i/o cercar guies i video-tutorials que
Aviat en veurem resultats
de les actuacions
siguin útils a la tasca docent.
Si.

Ampliar la participació en Wikis, altres
comunitats virtuals i fòrums

valoro Seguir
ampliant
i
millorant
el
desenvolupament d'aquesta competència.

VALORACIÓ DE LES ACCIONS PLANTEJADES DINS EL PLA D'ACCIÓ COMPLETA 2009
ACCIONS

ASSOLIMENT

COM?/ PERQUÈ?

INCORPORAT A LA DOCÈNCIA

ASPECTES DE MILLORA

Presentar als alumnes la proposta de S'ha dut a terme sense cap És necessari situar els nois/ies en el En general sempre que presento
treball a partir dels objectius tipus de dificultat
context de treball.
alguna metodologia de treball ho
proposats.
presento de forma solemne.
Crear un dossier digital de treball.

Assolit i s'hi està treballant

Han anat emmagatzemant, on line,
les tasques proposades (Goog.
Docs)

Hi estic treballant, crec positiu Crear unes pautes més
incorporar_ho a nivell de centre
definides per millorar-ne la
utilitat.

Utilitzar el llibre de text com a suport a Assolit i a més enriqueix les Comporta veure més enllà dels
Fa temps que estic fent
l'aprenentatge i no com a única font competències
i
els exercicis i qüestions proposades en plantejaments en aquest sentit.
d'informació.
coneixements.
el llibre i amplia competències.
Aquest pla m'ha permès veure'n
les possibilitats.
Creació d'un bloc per a cada alumne Assolit, tot i que hi ha Cada alumne té en actiu el seu bloc
que serà eina de treball
diferències en la presentació.
Creació d'un bloc índex de professor ,
en el qual hi haurà enllaçats els blocs
dels alumnes i que s'utilitzarà com a
eina de treball, col·laboració i
avaluació.

Assolit i actiu com a eina Ha estat i és una eina de
dinamitzadora
de comunicació i seguiment molt
l'aprenentatge i com a eina important i pels alumnes una
de comunicació
referència i guia de treball.

Enllaçar aquesta tasca al
Web de l'IES i al Moodle
Ho he fet i penso que és una eina Enllaçar aquesta tasca al
que val la pena ampliar i seguir Web de l'IES i al Moodle
utilitzant.

