
La pissarra digital a parvulari 
 

La pissarra digital en l'àmbit de l'educació infantil té el seu principal atractiu en les possibilitats 
visuals i manipulatives que ofereix. A aquesta edat, els nens i nenes que encara no dominen el 
llenguatge escrit, tenen una gran facilitat d'assimilació de tot allò que visualitzen i manipulen. Per 
aquest motiu, tant el joc com les imatges són essencials en la seva maduració personal. És molt 
recomanable la utilització de la pissarra digital interactiva, ja que els nens i nenes poden 
manipular la pantalla amb els dits.  
 
Aquesta és una llista d'eines que potser us caldrà tenir a mà:  
 

• Un escàner. Podeu escanejar qualsevol material i projectar-lo a la pissarra. 
• Una webcam. Us permetrà visualitzar l'altre grup quan feu una videoconferència. 
• Un teclat i ratolí sense fils. Posats a les mans d’alumne/a tindrà el control de la pantalla. 
• Tauleta digitalitzadora sense cables. Us permetrà fer el traç de l'alumne/a. 
• Lupa binocular connectada a l'ordinador. Podreu veure en pantalla el que poseu a la lupa. 

 
La pissarra digital i els contes http://www.edu365.cat/infantil/llegir2/index.htm  
Qui no explica contes als petits? Desenvolupar la imaginació és potser l'objectiu més important en 
aquesta edat (i ens atrevim a dir que en totes). Amb la pissarra podreu llegir contes a tota la 
classe mentre els nens i les nenes escolten i es fixen en els personatges. Amb tot, quan hem 
acabat d'explicar-lo, podem anar més enllà.  
 
Guió de treball 

• Passeu el conte amb el ratolí.  
• Conforme va passant la història, podeu anar fent preguntes a l'alumnat: on és? com és... 
• En acabar, podeu demanar que expliquin què els ha semblat, què els ha agradat més... 
• Treballeu l'expressió oral i el vocabulari de la història.  
• En acabar amb la pantalla digital podeu treballar la seqüenciació de la història. 
• Podeu proposar la representació de l'obra. 
• Al racó de l'ordinador, posareu l'activitat complementària que ens proposa cada conte. 

 
Aspectes importants a tenir en compte:  

• Per poder fer un bon treball, cal dedicar-hi temps.  
• No tingueu por a allargar la feina, ja que treballareu molts àmbits curriculars i actitudinals.  
• Podeu imprimir el conte per tal de fer les fitxes seqüenciades de la història. 

 
Treballem la poesia . Quan vénen les festes tradicionals de Catalunya, els nens i nenes aprenen 
poesies que els serveix per conservar les tradicions i desenvolupar la memòria.  
 
Treballem una cançó . De la mateixa manera que escoltem contes, podem escoltar cançons. 
Aneu a http://edu365.com/infantil/musica/index.htm. Escolliu l'opció Videoclips infantils  i podreu 
escoltar cançons amb imatges, com "Peix peixet", i fer el mateix treball explicat anteriorment. 
 
El món per un forat . És una altra activitat força adequada per treballar el vocabulari mentre 
els/les alumnes aprenen els nostres entorns i ecosistemes. El món per un forat. Podreu veure 
vídeos mentre surten les paraules escrites a sota dels temes que la veu va tractant. 
 
Altres adreces d'interès 
La pàgina de l' Anna Pérez, http://www.xtec.es/~aperez83/infantil.htm . 
La Maite Tarragó, te http://www.iesronda.org/professor/mtarrago/canconer/canconer.htm trobareu 
El Racó de contes és un bon lloc http://www.xtec.cat/recursos/lit_inf/contes/ per cercar contes  



La pissarra digital i l'entorn 
Si el treball amb els contes desenvolupa la imaginació, el treball de l'entorn exercita l'observació 
com a medi per obtenir coneixement, a més de proporcionar nombroses possibilitats didàctiques 
per treballar el vocabulari, aspecte molt essencial en aquesta edat. Mireu-vos les activitats de la 
pàgina web de l'edu365: L'entorn.  
 
Altres experiències 
Treballem el vocabulari dels animals de la granja. Cal que accediu a: Animals de la granja. 
Una WebQuest sobre els animals de la granja o del zoo. Animals de granja o del zoo? 
http://weib.caib.es/Recursos/granja_zoo_webquest/wq/index.htm 
Els cargols del pati: Els cargols. http://www.xtec.es/~mgimen32/cargol/  
 

La pissarra digital i les imatges 
En un món on predominen les imatges hem d'ensenyar al nostre alumnat no només a mirar, sinó 
també a veure-hi. Es proposa que plantegeu als nens i nenes diferents imatges vistes des de 
diferents perspectives.  
 
Proposta didàctica 
L'activitat la podeu generar vosaltres des de l'inici, no obstant us proposem fer-ho al revés. Primer 
treballar imatges ja fetes i després, amb la càmera de fotografiar, fer-ne vosaltres amb els nens i 
tornar-les a treballar a la pantalla.  
 
Guió de treball 

• Accediu a la pàgina Endevina endevinalla.  
• Presenteu diferents imatges als nens i nenes i que diguin quin objecte els sembla que és. 
• Feu que es fixin en les parts de l'objecte, doneu-los pistes, etc. 
• Podeu proposar-los de fer fotografies de diferents parts de coses de la classe o del pati. 
• Amb la càmera aneu a fer les fotografies. Les poden fer ells mateixos. 
• Torneu a la pantalla i comenteu-les tal i com heu fet amb les altres. 
• Necessitareu una càmera digital per fer fotografies.  
• Abans de començar a treballar us recomanem que mireu les imatges prèviament vosaltres. 

 
Altres experiències 
Treballem l'art, mirant quadres d'autors famosos. http://www.xtec.cat/~mbardera/index.htm  
Aquesta activitat pot durar diversos dies. Amb la pissarra digital només fareu la introducció de les 
imatges i del tema. Mireu quadres de diferents autors, estudieu-ne el color, les formes… i després 
proposeu als mateixos alumnes fer dibuixos relacionats amb aquests quadres.  
 
La pissarra digital i els nombres 
L'objectiu és treballar els nombres naturals. La proposta de treball es fa a partir de dues tipologies 
d'activitat, una la d'aprenentatge i una altra la del joc que hi va associat.  
 
Proposta didàctica 
En aquesta pràctica us proposem treballar les pàgines següents amb sessions separades en el 
temps. Podeu començar per qualsevol, ja que totes treballen els mateixos conceptes.  

• http://www.bobthebuilder.com/es/main.html  
• http://www.xtec.cat/~jsole124/uni/menu.htm  
• http://www.lestresbessones.com/elpati/juga.html  

 
Guió de treball 

• En les tres activitats treballareu el fet de comptar nombres i el grafisme.  
• Podeu anar preguntant Quants n'hi ha, o bé deixeu-los per torn que premin la resposta.  
• Escolliu una de les tres activitats de “Segueix els punts”. 
• Aneu ajuntant els nombres de manera seriada fins a completar el dibuix. 



Aspectes importants a tenir en compte:  
• Aquestes activitats es poden treballar al racó de l'ordinador i es poden treballar en parelles. 

 
Altres experiències 

• Podem jugar a fer paraules: http://www.edu365.cat/infantil/confegir/index.htm 
• Feu sortir nens i nenes a la pissarra a escriure-les.  
• Podem jugar al tres en ratlla, podem jugar a fer sumes tots junts. http://www.fi.uu.nl/en/es/. 

 

La pissarra digital i els sons 
Un aspecte també molt important en aquesta etapa és el desenvolupament de la discriminació 
auditiva dels infants. En mòduls anteriors s'han explicat diverses maneres i diferents activitats per 
aconseguir-ho. El que us proposem en aquesta pràctica són jocs de discriminació sonora amb els 
quals podreu jugar amb tota la classe alhora, utilitzant la pissarra interactiva.  
 
Proposta didàctica: memòria visual i auditiva: http://ababasoft.com/music/memory_sound.html  
El joc que us proposem és un joc que desenvolupa la memòria visual i auditiva dels menuts. 
El joc va il·luminant els ocells de forma aleatòria, alhora que cadascun emet un so propi. Després 
d'esperar, l'usuari ha d'anar clicant la seqüència mostrada en l'ordre correcte, ajudant-se de la 
memòria visual i sonora. Si s'aconsegueix, el joc respondrà amb una seqüència més llarga, i així 
successivament. Si falla, l'usuari haurà de tornar a començar. Els diferents nivells de dificultat van 
augmentant la velocitat de la seqüència a repetir.  
 
Guió de treball 

• Mostreu als alumnes el funcionament del joc, fent alguna pràctica vosaltres.  
• Mostreu què passa quan un encerta i quan s'equivoca. 
• Inicieu el joc amb tota la classe, clicant el botó Begin  i play sequence .  
• Els/les alumnes han de dir el color dels ocells en el mateix ordre que la seqüència sonora.  
• En no tenir una limitació de temps, deixeu que discuteixin quina és la seqüència correcta. 
• Un cop s'ha clicat els ocells en la seqüència correcta, cliqueu el botó continue . 

 
Memòria auditiva: http://www.sonokids.com/wwwsonokids/english/memory.html  
 
So de l'entorn: http://www.lancsngfl.ac.uk/curriculum/literacy/lit_site/html/earlyyears/soundgames/soundgames.htm  
Es tracta d'un joc de discriminació auditiva. Els/les alumnes escolten un so i han d'identificar a 
quin objecte correspon d'entre tres imatges. En iniciar-se el joc podreu triar entre tres ambients 
habituals de l'entorn de l'alumnat. 
  
Altres jocs relacionats 
http://www.super3.cat/flash/jocs/escoltaiclica.htm és un joc de memòria visual i auditiva. 
http://www.freegames.ws/games/kidsgames/simon/mysimon.htm El clàssic joc d'en Simon  
http://www.exploratorium.edu/listen/activities/soundscapes/deploy/activity_soundscapes.php  
 
Aspectes importants a tenir en compte:  

• L’alumnat haurà de participar en l'activitat sortint a la pissarra per torns. 
• Aquestes són activitats de curta durada, però intenses. 
• Poden ser molt útils en qualsevol moment que vulgueu aconseguir concentració. 
• Poden estar al racó de l'ordinador perquè l'alumnat treballi en grup o per parelles. 

 
 
Extret de: http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/inf_pri/dei2/index  

Curs creat a partir de la revisió dels cursos de formació DEI1 i DINF per Núria Cervera i Anna 
Pérez. Resum Joan Molar  

 


