ESCOLES EN XARXA: Projecte de periodisme digital
als centres educatius
Què és?
AUTORES

Escoles en Xarxa és un projecte de periodisme digital que
connecta,

Esther Garrido i Miret

mitjançant un sistema de blocs en línia, centres d’educació
Gisela Muñoz i Ferrer

primària i secundària (públics, concertats i privats) dels
territoris de parla catalana. Aquests centres estan interessats
en la implementació de les TAC (Tecnologies de
l’Aprenentatge i el Coneixement) en l’àmbit educatiu i en la
creació d’una xarxa de comunicació virtual entre els alumnes
per intercanviar informació, experiències i impressions.

Com?
Escoles en Xarxa (http://escolesenxarxa.vilaweb.cat)
s’estructura en forma de blocs accessibles a través d’Internet.
Hi ha un bloc unitari per a cada etapa educativa (Intercanvis
per a les escoles de primària i Cròniques per als centres de
secundària), i tants blocs com centres es van adherint a la
proposta.

Per editar-los cada centre disposa d’un nom d’usuari i una
contrasenya, que es faciliten al professorat. Els blocs han
d’estar escrits en català i han de ser el resultat d’una actuació
pedagògica. Es pot participar des de qualsevol àrea curricular
i des de qualsevol modalitat (matèries comuns, matèries
optatives, aules d’acollida…)
amb alumnat de qualsevol nivell de primària i de secundària.
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Quins centres hi participen?
•

Curs 2004-2005: arrenca el projecte amb 22 centres de secundària.

•

Curs 2005-2006: s’amplia el nombre a 53 centres de secundària.

•

Curs 2006-07: s’amplia a 65 centres de secundària i arrenca el projecte a
primària amb 30 centres.

•

Curs 2007-08: s’amplia a 153 centres de secundària i 81 centres de primària.

•

Curs 2008-09: han participat 210 centres de secundària i 99 de primària.

•

De la totalitat dels centres, al voltant d’un 60% són de Catalunya, un 25% del
País Valencià, un 10% de les Illes Balears i, la resta, un 5%, d’Andorra, la
Catalunya del Nord, la Franja de Ponent i l’Alguer.

Per què?
•

Per crear una xarxa virtual entre centres de secundària i primària dels
territoris de parla catalana.

•

Per fomentar el periodisme digital en llengua catalana.

•

Per familiaritzar el jovent amb la diversitat dialectal de la llengua comuna i
sensibilitzar-lo amb la riquesa que se'n desprèn.

•

Per estimular l’ús de les Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement
(TAC) a les aules.

•

Per potenciar el treball en grup i visualitzar el centre com una part de la
comunitat educativa.

•

Per donar una visió constructiva de la convivència, que es reforçarà amb una
trobada anual del professorat i l’alumnat de tot l’àmbit lingüístic.
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