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Dades de l’experiència:
"Aquesta experiència consisteix en que els alumnes de batxillerat de l'IES Miquel Biada, en el
marc de l’assignatura "Treballem en entorns digitals" creen pàgines web per a totes aquelles
entitats sense ànim de lucre que ho necessitin i estiguin disposades a participar en el
projecte".
El projecte "Cap entitat sense web" sorgeix d'una proposta que realitza la Fundació Hospital de
Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró, en el marc de l'Agenda per la Solidaritat. Aquesta
proposta es dirigeix a l'IES Miquel Biada i rep el suport de l'IME (Institut Municipal d'Educació)
de Mataró a través del programa d'aprenentatge servei. L'objectiu és crear pàgines web per
totes aquelles entitats sense ànim de lucre que ho necessitin i que estiguin disposades a
participar en el projecte. Aquesta activitat ocupa part del segon i tot el tercer trimestre sencer,
a raó de 2 hores/setmana.
Com hem realitzat el procés d’aprenentatge i col·laboració?
-

Creació de grups de treball: Els alumnes es distribueixen per parelles o en grups de
tres, i després de que el professor presenti les entitats, cada grup tria una.

-

Elaboració de preguntes adreçades a les entitats: A classe es prepara un llistat de
preguntes destinades a obtenir informació rellevant per incloure a les webs de les
entitats (Qui sou, on esteu, quins són els objectius de l'entitat, com fer-se soci o
col·laborar, teniu logo, teniu imatges significatives, etc.).

-

Primera visita a l'entitat: Cada grup de treball es desplaça a l'entitat on es trobaran
amb el seus responsables. Els fan les preguntes que porten preparades i prenen nota
d'altres informacions que la entitat considera significatives.

-

Aprenentatges tècnics: A classe es treballa el programari que ofereix l'Àrea de
Participació Ciutadana de l'Ajuntament. Els alumnes, amb l'ajut del professor, es
familiaritzen amb el sistema de gestió de continguts que proporciona aquesta eina.
Prèviament, l'alumnat ha assolit familiaritat amb aplicacions de retoc d'imatges.

-

Creació dels portals: La comunicació entre alumnes i entitats via e-mail és continua al
llarg del procés de creació dels portals, per tal que aquestes responguin a les
expectatives de cada entitat. Les webs es creen a la interfície de disseny de webs
dinàmiques que l'Ajuntament de Mataró ha creat a http://portal.entitats.mataro.cat/

-

Acte públic de les presentacions dels portals. El regidor de l'Institut Municipal
d'Educació i la directora de la Fundació Hospital presideixen l'acte i lliuren un diploma
a cada alumne en reconeixement a la seva feina. Finalment hi ha una celebració
conjunta d'entitats i alumnes.

Aquesta activitat ha aportat "ànima" a un treball previst inicialment com a tècnic. També
aporta contingut, significació i valor afegit a la nostra feina quotidiana com a docents i, en el
mateix sentit, al treball d'aprenentatge de l'alumnat.
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Aprenentatges que s'han donat:
Els aprenentatges que es donen són:
-

Treballar amb una eina de gestió de continguts, sent capaços de canviar l'aspecte dels
portals, inserir-hi continguts textuals i gràfics, adaptant-los, si és el cas, a la interfície i
estructura predissenyada del software. L'alumne juga el rol d'administrador del portal i
ha de decidir qüestions relacionades amb el disseny gràfic, la usabilitat i la correcta
ordenació dels continguts.

-

Comunicar-se telemàticament i presencialment per a l'obtenció d'informació, en
l'àmbit de la comunicació humana.

-

Treballar en grup

Descripció del servei:
"Cap entitat sense web" consisteix en l'elaboració de portals interactius a entitats sense afany
de lucre de diferents àmbits (cultural, socio-sanitari, solidaritat i cooperació...) que per les
seves possibilitats ells sols no poden dur-ho a terme.

Àmbits de servei: Projectes de solidaritat i cooperació
Matèries implicades: Treballem en entorns digitals
Nivells educatius: Educació obligatòria
Edats dels participants: 16-18 anys
Entitats que participen a l'experiència: IES Miquel Biada i diferents entitats sense ànim de
lucre

Dades de contacte:
Adreça: Av. Puig i Cadafalch 89-99
Població: Mataró
Comarca: Maresme
Correu electrònic: joansorolla@yahoo.com
Web: blocs.xtec.cat/digital

