
Propostes didàctiques per a l'ús de la pissarra dig ital a l’aula  
  

 

La pissarra digital, pissarra digital interactiva, o PDI és un sistema tecnològic que consisteix en un 
ordinador multimèdia, generalment connectat a Internet, i un videoprojector que projecta ampliat 
sobre una pantalla, pissarra o paret allò que es veu al monitor de l’ordinador.  
 

La pissarra digital: una de les bases tecnològiques  de l'escola del futur 
• Actua com germen d'innovació i cooperació. 
• Possibilita accedir a la immensa base de coneixement d'Internet. 
• Possibilita compartir i comentar tota mena de materials i treballs  
• Possibilita comunicar-se i interactuar en temps real: videoconferència.  

 

A tot això cal afegir que:  
• La pissarra digital resulta molt fàcil d'utilitzar. 
• De seguida s'aprèn tot el necessari per començar.  
• La seva instal·lació a l’aula no suposarà una major dedicació del docent. 
 

La seva disponibilitat en les aules de classe dona lloc a una renovació del procés d'aprenentatge:  
• Indueix una notable renovació de les metodologies docents. 
• Millora els processos d'ensenyament i aprenentatge.  
• Incrementa la motivació dels estudiants. 
• Revitalitza l'autoestima professional dels professors.  
• Facilita la consecució d'aprenentatges més significatius i més actuals. 

 
 

Suport a les explicacions del professorat .  
Els professors poden recolzar les seves explicacions projectant pàgines web, imatges, esquemes, 
vídeos, notícies, presentacions, contes, jocs... Això facilita mantenir l’atenció, augmenta les 
possibilitats de connectar amb els seus interessos i facilitant el tractament de la diversitat. 
 

Presentació activitats i recursos per al tractament  de la diversitat .  
En disposar de més recursos per a presentar col·lectivament a l'aula, el professorat a les seves 
explicacions pot donar una millor resposta a les diferències individuals dels estudiants (uns més 
visuals, d'altres més abstractes... En alguns casos suggeriran a algun alumne la realització 
d'exercicis autocorrectius on-line de reforç o ampliació de coneixements.  
  

Presentació pública de treballs realitzats en grup .  
El professorat pot encarregar als estudiants la realització de treballs col·laboratius en format 
Power Point i, posteriorment, presentar als altres la feina realitzada. D'aquesta manera se’ls 
permetrà posar en pràctica habilitats expressives i comunicatives. Les presentacions serveixen de 
repàs per a tota la resta i faciliten la participació dels alumnes. El professor ampliarà els aspectes 
que consideri oportuns, i farà una correcció i valoració pública d'allò que s'exposa. 
 

El racó de l'ordinador .  
El sistema informàtic ubicat en un punt de l'aula contribueix a atendre la diversitat i la 
multiculturalitat dels nostres alumnes. També servirà per elaborar algun document, cercar videos 
o imatges, imprimir, etc.. I l’alumnat el podrà utilitzar per treballar amb programes didàctics. 
 

El diari en classe i la diversitat multilingüe.  
Es pot revisar les notícies que ofereix la premsa i comentar els temes d'actualitat o contestar 
preguntes. La premsa estrangera pot aportar pràctica d'idiomes. Podem convenir amb els 
estudiants que cada dia presentaran les notícies ells, un grup diferent cada dia.  
 

Videoconferències i comunicacions col·lectives en l ínia en classe.  
És possible comunicació per correu electrònic, xat o videoconferència amb estudiants, professors 
o experts de qualsevol lloc del món. I tota la classe podrà veure i sentir el que ens comuniquem.  
 
 



Realització d'exercicis i altres treballs col.labor atius a clase.  
El professor pot projectar activitats multimèdia interactives des dels suports on-line o disc, i 
organitzar la seva realització col·lectiva de les activitats. Per exemple, pot promoure discussions 
sobre els punts de vista divergents dels alumnes. Es poden fer lectures col·lectives interactives...  
 

Correcció col·lectiva d’exercicis a classe.  
Amb el suport de la pissarra digital resulta molt àgil la correcció col·lectiva d'exercicis (anglès, 
matemàtiques...) a classe. El professor (o els mateixos estudiants per indicació del professor) 
poden comentar els exercicis, i tots poden intervenir amb els seus dubtes, idees i objeccions.  
 

Preguntes no previstes.  
Quan en qualsevol moment sorgeixin preguntes de qualsevol tipus que interessin els alumnes, es 
pot cercar informació sobre elles a Internet i comentar-la conjuntament.  
 

La pissarra "recuperable".  
Amb la pissarra digital, el professor pot projectar a tota la classe qualsevol informació que hagi 
preparat prèviament com si escrivís de cop en una pissarra convencional. A més a més cal parlar 
dels avantatges higiènics que comporta no tenir que utilitzar el guix. De la possibilitat d'utilitzar 
més lletres i colors. De les facilitats per a retocar i moure texts. La classe pot preparar-se a casa, 
emmagatzemar-se al disc, i utilitzar-se en una sessió posterior. Pot servir per a recordar què es va 
fer el dia anterior, o per a fer-lo servir a futures classes. Pot enviar-se per e-mail o imprimir-se.  
 

Síntesis conjuntes.  
Sobre qualsevol temàtica, pot aprofitar-se la pissarra digital per a fer síntesis conjuntes a l'aula. Es 
convida els estudiants a aportar les seves idees sobre el tema, mentre un "relator" les anota. La 
projecció amb la pissarra digital facilita completar entre tots la síntesi i negociar el redactat final. 
  

Multiculturalitat a l'aula.  
Es pot encarregar als estudiants foranis que cerquin a Internet informació, especialment gràfica, 
sobre els seus països i preparin una presentació que exposaran a la resta de la classe. 
  

Aprenentatges sobre l'ús de programes informàtics.  
Si es disposa d'una pissarra digital a l'aula d'informàtica, es faciliten molt els processos 
d'ensenyament i aprenentatge sobre l'ús dels programes informàtics. Per als estudiants resulta 
més fàcil "veure" què han de fer que no "sentir" les instruccions verbals del professor. 
 

La pissarra digital i la xarxa de centre   
Quan el centre disposa d'una xarxa la pissarra digital es converteix en una finestra d'aquesta 
xarxa que actua com a "repositori" de la informació digital que generen els professors (materials 
didàctics) i els estudiants (treballs). A més a més, l'existència de la xarxa de centre propicia el 
treball cooperatiu entre professors; imaginem per exemple al professor de física utilitzant, per a 
repassar una qüestió de càlcul, un material que ha elaborat el professor de matemàtiques... 
aquest fet, a part del seu significat como a fenòmen cooperatiu, comporta un tractament unificat 
dels continguts que afavorirà l'aprenentatge dels alumnes. 
 
La webcam i l'escàner.  
Amb l'ajut d'una webcam o d'un escàner, qualsevol document pot presentar-se a través de la 
pissarra digital. Això pot resultar especialment útil per a comentar conjuntament els treballs dels 
més petits (educació infantil), per a revisar entre els treballs realitzats "a la llibreta"... 
  
Vídeo a Youtube http://www.youtube.com/watch?v=N_vnUjDk79s   

 

Extret i adaptat per Joan Molar, damunt d’un text de Pere Marques, que podeu obtenir de: 
http://www.pangea.org/peremarques/pdigital/ca/guia2.htm 
 


