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Avui en dia hi ha una gran quantitat de recursos en línia per a treballar amb tot tipus
d’alumnat. Aquest és un aspecte molt positiu, però de vegades resulta complex
seleccionar fonts fiables i recursos d’intervenció adients.
En el camp de l’educació especial, els futurs mestres reconeixen que hi ha una gran
quantitat de recursos disponibles al seu abast però consideren complex poder
organitzar i seleccionar aquella informació més interessant.
Amb aquesta finalitat, es va proposar fer ús de symbalooedu, una ferramenta que
ajuda a organitzar tots els continguts online d’una manera molt visual i senzilla.
Aquesta activitat es va portar a terme de manera grupal, on cada grup de 5-6
persones es va responsabilitzar de fer una cerca de continguts relacionats amb un
trastorn determinat.
A partir d’aquesta cerca de recursos, cada grup va crear una webmix diferent, i a
partir de la informació seleccionada, van elaborar un treball escrit, que posteriorment
van exposar a tota la classe. Una vegada finalitzada la cerca, cada grup va compartir
amb la resta de grups la seua webmix, de manera que al finalitzar el curs tots tenien
les webmix elaborades pels diferents grups.
Aquest és un treball cooperatiu que els alumnes valoren de manera molt positiva, ja
que és un recurs molt útil de cara a la seua futura pràctica docent. És cert que els
recursos a la xarxa són canviats però aquesta base els permet anar suprimint i
ampliant aquells recursos que consideren més rellevants.
En total es realitzaren 8 webmix, una per cadascuna de les necessitats específiques
de suport educatiu (NESE) treballades durant l’assignatura de Necessitats
Educatives Especials. Estes webmix foren sobre:
1) dificultats específiques d’aprenentatge (DEA);
2) trastorn per dèficit d’atenció i/o hiperactivitat (TDAH);
3) trastorns motors;
4) discapacitat intel·lectual;
5) trastorn de l’espectre autista (TEA);
6) altes capacitats
7) discapacitat visual;
8) discapacitat auditiva.
2

De cadascuna d’aquestes NESE, cada grup va realitzar una cerca i va organitzar els
continguts seleccionats en diferents blocs, com ara: pàgines web d’interés,
documentals, vídeos de conscienciació, recursos d’intervenció, apps, associacions
més representatives, etc.
Cada grup va realitzar una organització i distribució dels continguts lliure, d’acord
amb allò que el grup considerava més important per a un docent. Aquesta distribució
es va considerar que fora lliure perquè, en realitat, més enllà de ser una tasca a
realitzar a una assignatura determinada, és un material d’ús professional que els
alumnes poden utilitzar a la seua futura pràctica docent.
A la posterior exposició del treball, cada grup va explicar el perquè de l’organització
dels continguts seleccionats i quins criteris havien emprat per fer tal selecció. El fet
de sol·licitar tal justificació, va facilitar que els alumnes realitzaren una exhaustiva
cerca i que prengueren decisions ben justificades per tal de raonar la seua selecció.
A continuació s’inclou una breu descripció sobre com fer ús d’aquesta ferramenta:
1r. Cal enregistrar-se de manera gratuïta mitjançant un mail en l’adreça:
https://symbalooedu.es/.
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2n. Una vegada enregistrats, cal punxar del menú l’opció d’afegir una webmix.
Cal considerar que una webmix és cadascuna de les pàgines que es poden crear.
Cada webmix conté una gran quantitat de blocs, que són cadascun dels quadres, a
partir dels quals punxant sobre ells, es poden afegir les urls dels llocs que volem
emmagatzemar.
Es pot crear una webmix buida, per tal d’anar incloent els recursos que considerem,
o bé es pot buscar una webmix ja creada que es trobe en obert a la galeria de
symbaloo.
Per a realitzar aquesta activitat es va crear una webmix buida però els alumnes feren
també diverses cerques de diferents webmix ja elaborades per ampliar els recursos
que ells mateixa ja havien seleccionat prèviament.
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3r. Al crear una webmix, des del menú superior d’opcions es pot canviar el fons de
pantalla i canviar la icona de la webmix (en aquest cas es va fer ús d’estreles de
color groc).

4t. Per a incloure continguts, al punxar sobre cada bloc, s’obri el menú que s’observa
a la imatge, des d’on es pot incloure la url seleccionada. En ocasions, la imatge ja va
associada a la url, però en el cas de què no vaja associada es pot pujar una imatge
que represente al recurs inclòs o simplement incloure un color determinat de fons.
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5é. Finalment, cada webmix es pot compartir a la galeria de symbaloo o amb una
persona en particular mitjançant correu electrònic.

Aquesta és una ferramenta molt senzilla que permet als futurs mestres organitzar els
recursos en línia i estar actualitzats contínuament, a més de què també és un recurs
molt intuïtiu que els docents poden utilitzar amb alumnes d’educació primària.

6

ANNEX 1
EXEMPLES DE WEBMIX SOBRE EDUCACIÓ ESPECIAL EN OBERT
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