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Notícies

PROJECTE EDA 2009
Sempre  sentim  a  parlar  d'aquella  anècdota  que 
explica que si un cirurgià de principis del segle XVIII 
entrés avui dia a un quiròfan i veiés un col·lega seu 
treballant  pensaria  que  estava  envoltat 
d’extraterrestres i seria incapaç d’entendre res d’allò 
que l’envoltava. Però, en canvi, si un professor de 
matemàtiques  de  la  mateixa  època  aparegués  en 
una de les nostres classes d’avui dia, no hi trobaria 
massa diferència entre una de les seves classes i les 
nostres. Pot ser, fins i tot seria capaç de continuar 
les  nostres  explicacions  segons  de  quins  cursos 
s’impartissin.
La tecnologia ens envolta, forma part de les nostres 
vides i l’escola, l’institut, no pot mantenir-se allunyat 
d’aquesta realitat.  És amb aquesta filosofia que es 
vol engegar el projecte  EDA2009 amb un grup de 
2n d’ESO a l’IES. 
Durant  molts  anys  diversos  professionals  de 
l’educació han desenvolupat diversos materials TIC 
que podem trobar a la xarxa i que es poden portar a 
l’aula  d’una  manera  ordenada  i  a  partir  d’uns 
continguts  i  objectius  clars.  Aquests  materials  es 
poden  trobar  a  diverses  pàgines  web,  entre  les 
quals destaquem:

➢ Projecte JClic: http://clic.xtec.cat/es/jclic

➢ Projecte 
Descartes:http://descartes.cnice.mec.es/

➢ Intermates: 
http://www.edu365.cat/aulanet/intermates/

➢ Pàgina personal de Pep Bujosa: 
http://www.xtec.cat/~jbujosa/GeoGebra/Pra
cGeoGebra.htm

➢ Pàgina personal de Joan Jareño: 
http://www.xtec.cat/~jjareno/

Les sigles EDA volen dir Experimentació DidàcTICa a 
l’Aula, és a dir, no és res més que portar les TIC a 
l’aula, en concret les unitats del projecte Descartes. 
Pretén  que  el  professorat  creï  les  seves  pròpies 
unitats didàctiques, utilitzi materials ja fets i els porti 
a l’aula.

Al nostre centre s’ha creat un espai moodle: 
http://phobos.xtec.cat/bcasa/moodle/ des d’on es 
treballaran les unitats didàctiques adaptades de 
Descartes. Els alumnes que formen part d’aquest 
projecte, tenen una contrasenya per seguir el seu 
curs on-line també des de casa i en entrar es 
troben l’espai següent:
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