 -El desig més important de les persones és el d’arribar a sentir-se felices.

 -Felicitat= Autorealització.
 -L’autorealització necessita un esforç personal previ, i sobretot, una motivació.
 -Si traslladam tot això al món de l’escola entendrem la seva importància.
 -El fracàs escolar descobreix alumnes:





Insegurs
Amb dificultades d’expressió
Poc comunicatius
Amb una gran desmotivació

 -És possible trobar un estímul que motivi l’alumnat i el professorat? Sí, és

possible.

 -Motivació: Es podrà aconseguir amb la recerca d’activitats que interessen

l’alumnat:



Aquelles que sobresurtin de les tasques rutinàries.
 El joc dramàtic.
 L’ús de les noves tecnologies.
 -Les noves tecnologies:
 Són una finestra oberta al món capaces d’entusiasmar l’alumne més

desmotivat.
 Els encanta fer exercicis de morfologia, d’ortografia, d’investigació...

 Els motiva.
 Els fa autònoms.

 Els obliga a consensuar.
 Els ajuda a exercitar la paciència i la calma.
 Els obliga a ser metòdics.
 -Una manera de treballar part dels continguts d’una assignatura és a través d’un

blog.

 -BLOG: Eina que ens permet generar diferents continguts digitals.
 -Podem penjar-hi continguts de vídeo, àudio o material de presentacions.
 -Mostrar continguts digitals creats pels mateixos alumnes.

-Donar a conèixer poemes, contes, explicacions, etc.
-L’alumnat és el creador de continguts i el protagonista del seu
aprenentatge.

-Permet que el nostre alumnat interactuï i es comuniqui

amb altres, perquè es poden posar en contacte amb els
comentaris que poden deixar escrits a les entrades.
-Fins i tot, es poden publicar les tasques de l’assignatura en
el blog grupal i felicitar-se pel seu aniversari amb la
consegüent millora de la comunicació entre tots.

 -Gràcies a la motivació que els provoca aquest sistema de feina, vigilen

molt l’ortografia abans d’escriure i posen més esment als accents,a
l’expressivitat i a la forma.
 -El fet que se’ls corregeixin els escrits al moment, davant d’ells, fa que

aprenguin molt més ràpid.


-Poder penjar imatges a les seves entrades les enriqueix molt i uneix
l’escrit amb la imatge.

 -Cada blog pot dur una plantilla diferent i l’alumnat la tria al seu gust.

Ell mateix es fa el seu propi llibre de text al llarg del curs a través del
blog.

 - Treballar amb les noves tecnologies i amb internet ens ha permès

començar un projecte amb una poetessa de Catalunya, Carolina Ibac, i
comunicar-nos-hi.
 -L’alumnat comenta els poemes de l’escriptora en el seu blog, els temes

dels quals han estat triats pel grup. Al final del curs els reunirem en un
poemari que serà publicat.
 -Gràcies a la millora de la comunicació, també es millora la cohesió i el
grup rendeix molt més.
 -Experiències com l’anterior els motiva moltíssim i els apropa, de

manera sorprenent, a la poesia.

 -Disponibilitat de l’aula d’informàtica del centre i un nombre reduït

d’alumnes.
 -El treball amb les noves tecnologies i amb internet permet començar

infinitat de projectes, conèixer diferents escriptors, visitar altres blogs i
comunicar-se entre ells mateixos.

• -Treballar una part dels continguts del curs amb aquesta eina garanteix

l’èxit de la classe, i també el de l’alumnat de baix rendiment escolar. A
més de ser molt enriquidor.
• S’ha de crear un blog grupal que sigui el centre de totes les gestions i a
través del qual es pugui accedir als diferents blogs personals dels
alumnes.
• El blog que hem creat enguany amb un grup de set alumnes del Mòdul
voluntari de PQPI és el següent:

• www.modulvoluntaricampos.blogspot.com

