Material elaborat per l’equip LIC de les terres de Lleida

EINES I RECURSOS DIGIT
ALS PER A L’
ACCIÓ EDUCATIVA
Aplicació/Programa

Enllaç

https://classroom.google.com
/h

Usos possibles recomanats
Eina per gestionar classes virtuals.
Difusió de materials (presentacions, infografies, vídeos…)
Comanda i seguiment de tasques.
Tauler d’activitat (plafó d'anuncis).
Possibilitat de crear reunions meet amb tots els participants
d’aquella “classe”.

Videotutorial
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd
/tac/treballaralnuvol/treballalaula/classroom
https://www.youtube.com/playlist?list=PLojIWF
2RflCqoS7PZtokzcVB0FjtVWbyb
https://sites.google.com/xtec.cat/gsuite/classro
om?authuser=0
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd
/tac/lamevaxtec/google_app_education/aula/in
dex

https://edpuzzle.com/

Eina útil per incorporar petites pauses per resoldre preguntes https://www.youtube.com/watch
personalitzades durant la visualització d’un vídeo.
?v=MGNkVRJxKUU
Les opcions són incloure-hi una nota explicativa i preguntes de
resposta oberta i opció múltiple.
Permet augmentar el nivell d’interacció i atenció al detall tot
i fer la tasca de manera autònoma.

https://www.mentimeter.com/

Eina que permet llançar preguntes als assistents i que les https://www.youtube.com/watch
respostes es mostrin en gràfics, rànkings, paraules amb mides ?v=QO03SE2y_sA
diferents segons freqüència de resposta, etc.
Molt adient per a dinàmiques d’activació de coneixements
previs, per compartir aspectes que es recorden sobre un tema,
pluges d’idees, etc.
L’opció gratuïta només permet fer dues preguntes.

Aplicació/Programa

Enllaç
https://enclaveproductiva.es
/genial-ly-crea-contenido-int
eractivo-y-visual/

Usos possibles recomanats
Eina que permer fer presentacions interactives.

Videotutorial
https://www.youtube.com/watch?v=Mbe
4gGDp-m8

Pots crear itineraris per pautar una tasca pas a pas.
Per exemple, aquí hi trobareu un taller de lectura que es podria
realitzar de manera autònoma gràcies als itineraris i els àudios
creats per la docent:
https://view.genial.ly/5f58a4e1b7c8000cf4e0e78b/presentation-estrategies-de-lec
turaens-fem-preguntes

https://www.mindmeister.co
m/

Eina que permet crear mapes mentals amb text i/o imatge.

https://www.youtube.com/watch
?v=i2Shv-W4CIs

A part de servir per mostrar informacions en possibles formacions,
també pot servir com a eina a l’alumnat per aplicar tècniques
d’estudi (resum, esquema, síntesi, idees principals…)

https://padlet.com/?ref=logo

https://chrome.google.com/
webstore/detail/loom-for-chr
ome/liecbddmkiiihnedobml
millhodjkdmb

Aplicació online per crear un taulell /pissarra per compartir
documents, recollir dades, etc.
Aquests documents es poden crear en diferents formats
(esquema, bloc de notes, fris cronològic, columnes, fil de
conversa…)

https://www.youtube.com/watch
?v=0YZmW9wMfyU
https://www.youtube.com/watch
?v=yTtp114Wvpk

Extensió gratuïta de google chrome que permet fer https://sites.google.com/view/docentese
l'enregistrement d’un vídeo (tutorials de vídeo) de la teva pantalla ncasa/creaci%C3%B3n-de-v%C3%ADd
eo/loom?authuser=0
d’ordinador, amb l’opció que es vegi la teva imatge.

Aplicació/Programa

Enllaç

https://www.animaker.com/

https://www.storyjumper.co
m/

Usos possibles recomanats
Aplicació en línia per crear animacions en format vídeo, que poden
pujar-se a youtube o compartir-se a la xarxa.
Més de 100 personatges a qui podem aplicar diferents accions i
expressions facials diverses.
Possibilitat d’escollir entre una bona tria d’efectes visuals i sonors, entre
múltiples fons de pantalla i de transicions diverses.
Permet fer una exposició breu d’algun concepte, explicar una història,
encomanar una tasca, donar instruccions, fer un modelatge; permet
personalitzar molt els personatges...
Hi ha opció gratuïta, que ja ofereix moltes possibilitats, permet editar
vídeos de 2 minuts màxim. També hi ha l’opció de pagament, que inclou
un ventall més ampli de possibilitats.

Eina que ens permet crear històries infantils il·lustrades.
Ideal per a escriptura creativa. Tot i ser en anglès, és molt
intuïtiva.
Permet utilitzar fotos pròpies, penjar-les des de l’ordinador i
retocar-les.
Podem trobar històries creades amb aquesta aplicació, d’ús lliure,
que es poden retocar i reconvertir-les en històries completament
noves.
Només ofereix possibilitat de creació de llibres infantils o
àlbums il·lustrats, amb un format poc útil i/o atractiu per segons
quins usuaris i usuàries.

Videotutorial
https://www.youtube.com/watch
?v=4Uf7d0fVeg4
https://www.youtube.com/watch
?v=z2MNIDkQbe8

https://www.youtube.com/watch
?v=y1qwkuhjgc0

Aplicació/Programa

Enllaç
https://storybird.com/

Usos possibles recomanats

Videotutorial

Plataforma gratuïta per a la creació de llibres interactius online, https://www.youtube.com/watch
que es poden descarregar i/o compartir en xarxa, si es vol.
?v=GcP50zbvInE
Possibilitat de construir històries de manera col·laborativa.
Ofereix moltes possibilitats d’imatges i plantilles classificades per
categories.
Més completa que storyjumper, permet crear històries
(àlbum il·lustrat, còmic, relats de tipologia diversa…) per a una
varietat d’usuaris més àmplia.

https://kahoot.com/

https://jamboard.google.co
m/
App de Google

Plataforma que permet la creació de qüestionaris a mode de joc https://www.youtube.com/watch
(gamificació) amb diferents varietats de resposta vertader/fals, ?v=pANtMqNWBek
opció multiple, opció única…
https://www.youtube.com/watch
Permet el joc simultani de molts jugadors/es a partir d’un codi ?v=lAY3awidQnk
compartit.
Pissarra digital col·laborativa del Google
https://www.youtube.com/watch
Permet escriure i dibuixar de la mateixa manera que faríem amb ?v=wURmHGkLrPs
una pissarra o una Pissarra Digital Interactiva (PDI)..
Hi ha un accés directe des del Gmeets de manera que es
pot fer servir fàcilment durant una reunió virtual. S’indica aquest
accés com a “pissarra”.

https://www.youtube.com/

Aquesta plataforma web permet crear canals on penjar diferents https://www.youtube.com/watch
vídeos per compartir amb usuaris i usuàries. Hi ha la possibilitat ?v=M1IVwWb3vR0
de subscriure’s als diferents canals.

Aplicació/Programa

Enllaç

Usos possibles recomanats

Videotutorial

https://www.fluky.io

Eina digital molt senzilla que permet crear una ruleta “on-line” per https://www.youtube.com/watch
tal de fer activitats dinàmiques i treballar conceptes pensats per ?v=HWmCmCMjXdE
tot el grup o l’equip. Pot servir per fer una pluja d’idees i/o triar un
tema aleatori….

Aplicació gratuïta que cal
descarregar.

Aplicació molt ràpida i intuïtiva per a l’edició de vídeos des del https://www.youtube.com/watch
mòbil o la tauleta digital. Pot servir per fer presentacions curtes o ?v=ekE9sDunmw8
gravacions d’experiències, dinàmiques, modelatge....
https://www.youtube.com/watch
Els vídeos creats no poden superar una durada concreta.
?v=ek6KXF_PeG8

https://downzen.com/es/and
roid/youcut-video-editor-vid
eo-maker/download/
Funciona amb sistema
Android, no iOS.

Alguns enllaços
recomanats

https://sites.google.com/view/docentesencasa/inicio?authuser=0
https://diarieducacio.cat/blogs/bits/2014/02/25/6-apps-i-altres-eines-digitals-que-es-fan-un-forat-en-leducacio/
https://www.consumer.es/ca/educacion-ca/escolar-ca/eines-tic-per-a-laprenentatge.html

Darrera revisió dels enllaços : Octubre de 2020

