
Ús innovador 
del mòbil 
  

Encara no coneixes l’Aula Virtual de Santillana?
Es tracta d’una plataforma integral que t’oferirà molts d’aquests serveis en una sola aplicació. 

Descobreix-ne més coses a:  digital.santillana.es.

Avalua:  desenvolupa els teus propis tests amb 

aplicacions com GoConqr. Podràs avaluar el coneixement 

dels teus alumnes i obtenir-ne els resultats en temps real.

Juga:  hi ha una àmplia oferta de jocs que podràs fer 

servir a l’aula per connectar amb els teus alumnes.

Cita:  : pots fer servir eines com Remind per enviar 

notificacions a pares o alumnes (reunions, tutories, 

revisió d’exàmens...).

Registra: hi ha moltes aplicacions de registre que

et permetran controlar l’assistència dels teus alumnes

a classe.

Organitza:  sincronitza la teva agenda amb la dels teus 

alumnes per millorar la gestió de l’aula.

Comparteix:  : fes servir el teu dispositiu mòbil

per compartir anotacions, notes o qualsevol 

contingut interessant.

Exposa: hi ha aplicacions que et permetran fer servir el 

teu dispositiu com una pissarra. Surt a fer classe al pati, al 

carrer o a un parc i emporta-t’hi la pissarra, què més

es pot demanar?

Consulta: fes servir el teu dispositiu i el dels teus 

alumnes per planificar tasques de cerca i anàlisi 

d’informació. Pots jugar a l’estudi de la premsa cada 

dia per fomentar l’interès per l’actualitat.

Edita vídeos i imatges.

A més, aquests són alguns usos tradicionals que podràs incloure en les teves classes:

Diccionari, traductor, notes, música, cronòmetre, gravadora, calculadora, fotos o vídeos, etc.

Com podem fer que un telèfon mòbil esdevingui una eina educativa?

Utilitzar els dispositius de manera innovadora pot fer que les teves classes siguin una experiència 

d’aprenentatge única. Encara que cal adaptar les pràctiques i activitats a un context determinat, et donem

algunes idees que et poden inspirar per resoldre problemes del teu dia a dia a l’aula i fer que l’ús del mòbil 

sigui un procés d’aprenentatge:


