
                                                                                                                       

  

        

 

                                                          

 

 

 

1 

Els arbres de les Corts i més 

 
 
La primera sessió va consistir en plantar molt juntes dues llavors de plantes diferents 
per comprovar si donaria lloc a un híbrid. 
 
Segona sessió, s’ha cercat informació sobre les característiques de cada arbre: com és 
el tronc, les fulles, tipus de creixement,..Per fer aquesta tasca s’han utilitzat llibres, 
CD, internet,... 
 
Tercera sessió: l’alumnat a l’aula ha après a utilitzar els IPADS tenint en compte totes 
les seves possibilitats.  
 
Quarta sessió s’ha sortit al carrer a fotografiar els arbres, enregistrar vídeos explicatius 
de cada arbre.  
 
Cinquena,  sisena i setena sessió : a classe s’ha enregistrar veu, s’han penjat tot el 
recull de fotografies, vídeos, veu a EDULOC, per la qual cosa s’han utilitzat diversos 
programes i eines informàtiques. Així mateix s’ha geolocalitzat cada arbre. 
Paral�lelament cada grup ha identificat el seu arbre en el joc de cartes d’identificació 
dels arbres que implicaven  el coneixement de les característiques de les diferents parts 
de l’arbre. 
 
Vuitena i novena sessió: elaboració de la maqueta d’una planta amb materials 
reutilitzats i d’ús quotidià, per construir aquesta maqueta la idea bàsica ha estat : com 
fer i amb quin material cada part de la planta, tenint en compte la seva funció. 
 
Com hem treballat els diferents aspectes del projecte EDULOC?  
• Text 
Redacció en grup de la informació que oferirà l’escenari 
Pujar a l’escenari aquesta informació utilitzant la plataforma EDULOC 
 
• Imatges 
Fotografies realitzades amb la tauleta tàctil  
Obrir l’escenari creat a Eduloc i pujar directament les fotografies . 
 
• Vídeo 
Gravar el vídeo amb la tauleta tàctil 
Trobar l’arxiu a la carpeta Vídeo/Fotos de la tauleta 
Editar/Seleccionar/Compartir 
Exportar a youtube , compte genèric del centre 
Obrir l’escenari creat a Eduloc  i inserir l’enllaç que ofereix youtube 
 
• Sons 
Enregistrar amb l’aplicació SmartRecord ja present a la tauleta tàctil 
Gravar/Parar/Añadir/Parar/Reproducir 
Exportar per correu al compte del centre creat especialment per aquesta activitat 
A l’ordinador obrir el correu i descarregar l’arxiu, format waw 
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Audacity ( programari lliure ) , editem i exportem en  .mp3 
Obrir l’escenari creat a Eduloc  i inserir l’arxiu 


