PROJECTE MOBILE LEARNING SOBRE LA
BIOGRAFIA DEL POETA MÀRIUS TORRES
Descripció del projecte:
Aquest projecte està adreçat a alumnes de Cicle Superior (5è) i té com a
objectiu la recerca, selecció i presentació d'informació i fotografies
relacionades amb la vida i obres del poeta que dóna nom a la nostra
escola, Màrius Torres. Una vegada fet el treball de recerca i de
presentació de la tasca, els alumnes escanegen els documents i
fotografies

presentades

amb

la tauleta amb

l'app OfficeLens.

A continuació realitzaran un collage amb PcisART. Finalment es
realitzarà una presentació amb Evernote que tindrà un Codi QR
associat (QR Droid Code Scanner)
Context i tasques
Aprofitant els murals i les tasques realitzades per l'alumnat del centre
que decoren el Hall d'entrada amb motiu del 75è aniversari de la mort
del poeta que dóna nom al nostre centre, Màrius Torres, els alumnes de
5è tenen el següent encàrrec:
Tasca 1)
Hauran de realitzar un collage de fotos (OfficeLens) i crearan un pòster
A3 que es penjarà en les diferents portes d'entrada de la nostra escola.
Una vegada realitzat el collage, també inclouran un gadget en la web del
centre i en els diferents blocs d'aula.
Tasca 2)
Amb les fotografies escanejades en la tasca 1, es farà una presentació
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en una nota amb Evernote. A continuació es crearan un Codi QR que
indexarà a la presentació d'Evernote. Aquest codi QR també es penjarà
a les portes d'entrada del centre i s'inserirà en la web i blocs dels
diferents cicles.
Nivell educatiu:
-

12 alumnes de 5è de Primària (Cicle Superior)

Àrees implicades
-

Llengua Catalana

-

Educació Artística Visual i Plàstica (AICLE)

Persones Responsables
-

Mestre d’Educació Artística Visual i Plàstica (AICLE) i Informàtica

Programari i recursos utilitzat:
-

2 tauletes Samsung amb sistema Androrid

-

Ordinadors de taula

-

Aplicacions:
OfficeLens: App per escanejar documents en Android
PicsArt: App per crear i editar imatges i fotografies (collages)
Evernote: App per organitzar la informació personal mitjançant
arxius de notes. Una nota pot ser una pàgina web, una fotografia,
un arxiu de text o una gravació de veu.
QR Droid Scanner: App per escanejar amb codis QR en Android.

Objectius:
a) Conèixer aspectes de la biografia del poeta que dóna nom a la nostra
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escola
b) Iniciar a l'alumnat en l'ús educatiu de les tauletes
c) Incentivar a les famílies i alumnes del nostre centre a visitar els blocs
d'aula i la web nodes del nostre centre
d) Crear una identitat d'escola entre el nostre alumnat d'origen molt
divers.
Continguts:
-

El poeta Màrius Torres: Vida i obres

-

Història de nostre centre educatiu

-

Ús educatiu de les tauletes: Components i utilitats

-

Edició de fotografies (OfficeLens)

-

Disseny d’un collage (PicsArt)

-

Creació i disseny de notes i hipervincles (Evernote)

-

Codis QR (QR Droid Code Scanner)

-

Iniciació a Blogger

Competències i àmbits
-

Competència comunicativa lingüística i audiovisual

-

Competència artística i cultural

-

Competència digital
Instruments i aplicació
Tractament de la informació i organització dels entorns de
treball i aprenentatge
Comunicació interpersonal i col·laboració
Hàbits, civisme i identitat digital

Pàgina 3 de 5

-

Competència Social i Ciutadana

-

Competència d’aprendre a aprendre

-

Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria

Àmbits
-

Àmbit lingüístic

-

Àmbit Artístic.

-

Àmbit d’educació en valors

Temporalització:
4 sessions d’una hora
Avaluació
En primer lloc es portarà a terme una observació directa del procés.
Hem de tenir en compte que és la primera experiència educativa
d'aquests alumnes amb les tauletes (productors i no consumidors)
Finalment, es farà també un qüestionari d'avaluació i un altre de
coavaluació amb rubriques on els diferents alumnes podran dir la seva.
Enllaços a l’experiència
Presentació Evernote:
https://www.evernote.com/shard/s745/sh/f7e2929f-6f47-423a-b65cc4fc3775d2e1/324df154d44ec8505c2c29e951f06194

Collage fotos
https://drive.google.com/file/d/15e_8O-
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USZWAbqS3mX26V8MvuuGu9P88J/view?usp=sharing
Codi QR
https://drive.google.com/file/d/1GS3aJ0aBWvomKIMKVZnkMSFn8pM0_ID/view?usp=sharing
Presentació de l’experiència amb Lino per a un altre event:
http://linoit.com/users/magarciamartin/canvases/Proyecto%20Mobile%20
Learning%20

Pàgina 5 de 5

