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Welcome to the cloud 

Welcome to the new world



Què es Google Drive?
És un servici d'allotjament d'arxius. 

C a d a u s u a r i t é u n a b ú s t i a a m b 1 5 G B  
d’emmagatzemament gratuït. 

Possibilitat de crear documents en línea amb 
l’escriptori virtual -> Treballs col.laboratius.

Google  Education



Per qué Google Drive i CLIL?

La idea de canviar la metodologia de treball a l'área d'anglés surgeix de la 
necessitat d‘apropar l’aprenentatge d'esta materia  a les noves realitats 
socials y educatives dels nostres alumnes. 

Llibres de text ->poc motivadors  i descontextualitzats, a vegades poquet 
pràctics…  

Les TIC - TAC -> ens permeten crear materials més significatius y 
contextualitzas. Formació del mestre per a l'alfabetització múltiple. 

Possibilitat de treballar amb un col.legi britànic. Foment per descobrir els 
altres, la seua cultura, ... 

Importàcia d'integrar l'anglés amb altres àrees o realitats socials dels 
alumnes. Llengua/Artística/ Cono/ Mates...



Google APPS Education and 
Google Chrome

Administradorgoogle Apps

Usuaris

Política de privacitat. 
IMPORTANT! 

Creem i gestiones les 
APP que volen.

Google Chrome ens permet fer ús  
d'algunes extensions molt 

interesant.



Açí comença el nostre CLIL

 Els donem la seua adreça i la seua clau. Dos aspectes importants abans de tot: 
privacitat i proteccio a la xarxa. Fem ús d'un avatar i no desvelem la clau. 

Comunicar-se amb el mestre. Llengua=Anglés. 

Comunicar-se amb ells. Llengua=La que trien. 

Fer treballs individuals i amb grup. Anglés/ Castellà/Valencià. 

Difondre els treballs: Blog, slideshare,  Youtube. Anglés/Castellà/Valencià. 

Empremta digital. PLE. Anglés/ Castellà/Valencià. 

Exposicio a la llengua d'aprenentage. 

CREADORS, NO SOLS CONSUMIDORS. COMPROMÍS SOLIDARI 
AMB ELS ALTRES.



Des de DRIVE tenim un escriptori virtual, aixó ens 
permet compartir (editar/veure) i organitzar el 
contingut. Cada alumne va creant el seu portfolio.

PORTFOLIO







Finalitat ->  Comunicación amb iguals, amb els 
mestres i amb xiquets de parla anglesa.

Fem ús de la llengua no sols com objete d'estudi sino també com a 
ferramenta de treball (Learning by doing) i vivencial. 

 Mentres se'ls ensenya a treballar amb drive els estem exposant a 
l'ús de la llengua, tan de forma oral com escrita a través d'un 
element estimulant i motivador com les TIC. 

Tot ho han de configurar en anglés, així que es familiaritzen amb el 
vocabulari des de l'inici de forma intuitiva i natural. 

És un aprentatge globalitzat des de el punt de vista de les destreses 
(listening, writting, speaking and reading).



Eixemples 

6º Primària -> segón curs treballant amb Google 
Drive.  

Theme Topic -> Animals in danger: Why are they 
in danger? 

Webquest -> Guia de tasques a fer pels equips de 
faena.



Pantalla WEBQUEST

http://webquest.carm.es/majwq/wq/ver/66070



Seleccionen l'animal que volen treballar 

Llegeixen l'informació al text. 

Seleccionen, tríen la que els fà falta. 

Busquen al diccionari el significativo de paraules. Tots tenen 
l'extensio de wordreference. 

Escriuen el que els demana a la presentació de forma col.laborativa. 

Fer ús d'imatges amb llicència CC/ Respecte a la cultura i els autors. 

Creen la presentacio de forma cooperativa ->Cada xiquet des de el 
seu ordinador. PERILL! Activar SAFESEARCH DE CHROME.



Aprenen a gestionar el seu treball i a decidir còm 
volen exposar-ho. 

Gestionen disparitats de criteris i conflictes. 

TOTS treballen i TOTs participen al mateix temps. 

Una vegada feta s'exposa al reste. Es treballa este 
aspecte.



- Competència lingüística. 
- Tractament de la informàcio i la comunicàcio. 
- Aprendre a aprendre. 
- Competències emocionals i comunicatives.



- A l'exposicio treballem aspectes de la llengua: speaking, writing entre 
tots. Després el graven amb screenr i al youtube. Fem una lista de 
reproduccio amb el tòpic. 

- Els alumnes el guarden al seu PORTFOLIO -> Evolució. PLE. 
- Treballen el que ens interessa: reading, writing, speaking, listening, es a 

dir, les destreses receptives i les productives + la comunicació oral.

http://www.screenr.com/BCMN!



Cóm s’avalua?

Si es canvia la metodología en de fer el propi 
amb l'avaluació. 

Rúbriques 

Dianes 

Fulles de reflexió 

Portfolio

Autoavaluació

Coavaluació

Heteroavaluació



DIANA D'AVALUACIÓ

- A DRIVE 

!
- TOTS realitzen la 

seua diana grupal 
d e m a n e r a 
individual. 
!

- Posada amb comú.

https://www.youtube.com/watch?v=PdwoM1zdrYE!
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https://docs.google.com/document/d/1qFXMD04aRpdWK4zcNF9DhFW9OGl_Atqv-TsckkC0sO0/edit?usp=sharing



FULLA DE REFLEXIO



https://www.youtube.com/watch?v=pwH1hipIedU!



http://pickenglishwithtics.blogspot.com.es


