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Introducció

TICPadrins  és un projecte que té com a objectiu introduir les TIC, a través de la fotografia digital, 
activitats lúdiques i Internet, en una residència de gent gran d'un municipi de poc més de 2.500 
habitants del Pirineu de Lleida, concretament la Residència de gent gran Serafí Casanovas de Sort.

Tenint en compte que es treballarà amb gent gran, amb un elevat grau de dependència, amb unes 
capacitats cognitives i físiques minvades, per tal d'afavorir l'èxit del projecte, es seguirà una línia 
d'actuació  que  consta  de  diverses  fases  ben  diferenciades  i  de  forma  molt  individualitzada: 
familiarització, motivació, pràctica i avaluació.

El projecte s'associarà a un bloc de nova confecció per tal d'anar-hi explicant tot el que es fa i 
mostrar els resultats de la feina feta. Aquest bloc serà públic i es nodrirà de les entrades que realitzin 
tots els agents implicats en el projecte. La URL d'aquest bloc serà http://ticpadrins.blogspot.com

A part de la implementació del projecte també es confeccionarà la memòria i la seva presentació en 
format html.

L'estructura  organitzativa  d'aquest  document  comença  amb  una  contextualització  del  projecte, 
segueix amb la justificació i oportunitat.  Tot seguit  s'explica el  disseny del projecte que inclou 
l’anàlisi de necessitats, objectius, indicadors, planificació de tasques i les fases previstes, analitza el 
desenvolupament i la implementació, i acaba amb l'avaluació, les conclusions i el resum executiu.

Al final de tot hi ha un llistat de la webgrafia i fonts consultades i d'ampliació i els annexos.

La presentació es podrà trobar a la URL http://pirineuweb.com/master/pf i serà una versió resumida 
del projecte.

Tant  el  projecte,  com  la  memòria,  com  la  seva  presentació  estaran  sota  la  llicència  Creative 
Commons Reconeixement-No comercial-Compartir Igual 3.0 No adaptada, la qual expliquem a 
continuació:
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Reconeixement-No comercial-Compartir Igual 3.0 No adaptada

Sou lliure de:

  
Copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra 

Fer-ne obres derivades 

Amb les condicions següents:

Reconeixement   Heu de reconèixer els crèdits de l'obra de la manera especificada 
per  l'autor  o  el  llicenciador  (però no d'una manera  que suggereixi  que us  donen 
suport o rebeu suport per l'ús que feu l'obra).

No comercial No podeu utilitzar aquesta obra per a finalitats comercials. 

Compartir  Igual Si  altereu  o  transformeu  aquesta  obra,  o  en  genereu  obres 
derivades,  només  podeu  distribuir  l'obra  generada  amb  una  llicència  idèntica  a 
aquesta. 

Entenent que:
• Renuncia  Es pot renunciar a alguna d'aquestes condicions si obteniu el permís del titular 

dels drets d'autor. 
• Domini  Públic  Where  the  work  or  any  of  its  elements  is  in  the  public  domain  under 

applicable law, that status is in no way affected by the license. 
• Altres drets Els drets següents no queden afectats de cap manera per la llicència: 

• Your fair  dealing or  fair  use rights,  or  other  applicable  copyright  exceptions  and 
limitations; 

• Els drets morals de l'autor; 
• Drets que altres persones poden ostentar sobre l'obra o sobre l'ús que se'n fa, com per 

exemple drets de publicitat o privacitat. 
• Notice Quan reutilitzeu o distribuïu l'obra, heu de deixar ben clar els termes de la llicència 

de l'obra. 
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Contextualització del projecte 

Tal com hem mencionat en la Introducció d'aquesta memòria, el  projecte tindrà com a objectiu 
introduir les TIC en una residència de gent gran d'un municipi de poc més de 2.500 habitants del 
Pirineu de Lleida, concretament la Residència de gent gran Serafí Casanovas de Sort.

Sort és la capital de la comarca i té empadronats a data 1 de desembre de 2009, 1913 persones, 
concretament 964 homes i 949 dones. Està situada a 692 metres d'alçada i té un microclima que fa 
que viure-hi sigui molt agradable, doncs als estius no hi fa massa calor i a l'hivern fa fred a la nit 
però al migdia normalment llueix el sol i es pot passejar pel carrer. De tant en tant cau alguna 
nevada, però la neu als carrers no sol durar gaires dies.

El mercat setmanal de Sort té lloc tots els dimarts al matí. A principis d'agost s'hi celebra la Festa 
Major, al juny la Fira de Sant Joan i a principis de novembre la Fira de Tardor.

Sort és destinació turístico-esportiva i  té un  camp de regates per a organitzar competicions de 
piragua i rafting i està a prop de diverses pistes d'esquí alpí i nòrdic. Això fa que en algunes èpoques 
de l'any aculli força turistes.

A Sort hi ha l'escola de primària més gran de tota la comarca, on van tots els nens del poble i de 
una part de la comarca, i l'únic institut que imparteix la ESO, el Batxillerat i tres cicles formatius, 
un d'informàtica i administratiu i 2 d'activitats físic-esportives (graus mitjà i superior).

A nivell associatiu hi ha força activitat: associacions esportives, sardanistes, gent gran, slot, músics i 
un centre cultural.

La residència acull una vintena de persones grans de diferents procedències, edats, característiques 
físiques i cognitives, en règim intern i alguna persona al Centre de dia. Compta amb tots els serveis 
necessaris  i  amb  un  equip  de  professionals  qualificats  que  proporcionen  un  servei  integral, 
personalitzat, humà i de qualitat, en unes instal·lacions pensades exclusivament per a les persones 
grans.

La residència està ubicada fora del nucli urbà, però al costat d'uns quants blocs de pisos i una zona 
d'horts, just al començament de la carretera que va cap a La Seu d'Urgell. Aquest tros de carretera té 
un desnivell i un paviment que el fan impracticable amb cadira de rodes i representa un problema 
per a la mobilitat de les persones que tenen dificultats al caminar, així com a les mares que porten 
nens amb cotxet.

Si la temperatura ho permet els padrins de la residència surten a prendre el sol i, els que poden, 
surten a donar una volta pel poble, i a nivell general, de tant en tant, s'organitza alguna sortida, a 
vegades al mateix poble, a vegades agafant transport.

L'ús de les TIC a la residència actualment es limita a l'ús de l'ordinador per feines administratives 
per part de l'equip professional (directora, psicòloga, animadora i administrativa). Hi ha wifi, una 
televisió i un equip de música a la sala comú. No hi ha restriccions per tenir i utilitzar  gadgets 
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tecnològics a les habitacions. Fins al moment els residents han entrat en contacte amb les TIC de 
forma molt puntual a través de l'animadora del centre o d'algun familiar (presentacions powerpoint, 
algun joc interactiu, visualització de fotografies...)

Des  de  fa  un  temps  el  Telecentre de  la  comarca  disposa  d'una  aula  mòbil,  composta  per  8 
ordinadors portàtils, un canó de projecció i algunes càmeres digitals de fotografia. Això dona la 
possibilitat de portar les TIC a la residència, en contes de fer anar els residents al Telecentre.

Justificació i oportunitat 

Vaig començar el màster sent la dinamitzadora del Telecentre del Pallars Sobirà, però durant aquest 
període de temps hi ha hagut alguns canvis claus en la meva vida personal i laboral que em porten a 
desenvolupar aquest projecte.

Pel que fa a la vida personal, l'empitjorament d'una llarga malaltia del meu pare ens va obligar a 
ingressar-lo a una residència de gent gran, i per diverses raons, la residència triada va ser la de Sort.

He  tingut  l'oportunitat  de  conèixer  el  funcionament  de  la  residència,  que  per  cert  és  molt 
desconegut per tots aquells que no hi tenen relació. En realitat, la residència de Sort, i suposo que la 
gran majoria de residències, és un lloc ple de vida, on la majoria de gent (residents i treballadors) 
tenen ganes de fer coses noves, on els petits detalls es converteixen en grans coses, on es té moltes 
ganes de gaudir del temps que es té i on s'agraeixen molt els petits gestos per a fer més agradable el 
pas de les hores, sobre tot durant l'hivern pirinenc, en que les temperatures fan que s'hagi d'estar 
més a dins que fora.

Des de que va entrar a la residència cada dia anàvem a fer-lo caminar una estona, a part de fer-li 
companyia. Els dies que plovia o feia massa fred (pocs, perquè el fred es combat amb un bon abric) 
l'entretenia portant-li el Notebook. Les seves capacitats cognitives ja no li permetien fer servir el 
ratolí com ho havia fet temps enrere, ni tenia la capacitat de seguir cap activitat, però passava una 
bona estona, clicant tecles, mirant fotos o “jugant” al seu aire.

A finals d'estiu va ingressar una dona el nét de la qual havia anat recentment de vacances i un dia 
vaig veure que li ensenyava les fotos corresponents amb un altre Notebook.

Era curiós veure la reacció dels altres residents, que potser no havien vist mai un portàtil de tant 
aprop, quan estàvem davant l'ordinador. Era una barreja d'incredulitat, de curiositat i d'enveja. Veien 
que l'ordinador era un vincle entre el padrí i el familiar, que era una bona eina d'entreteniment i una 
forma de passar l'estona diferent de l'habitual.

Pel que fa a la  vida laboral, a mig màster, vaig demanar l'excedència de la feina i per tant vaig 
deixar la feina de dinamitzadora, per poder fer de teletreballadora, dissenyant webs i fent formació 
en TIC, en línia i presencial, bàsicament.

Aquesta nova situació laboral  em permet estar  en contacte i   seguir  treballant en el  món de la 
dinamització de la Societat de la informació i el coneixement. I m'atreviria a dir que, en alguns 
aspectes, d'una forma més còmode, més enriquidora i més efectiva.
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Durant aquest període he tingut la oportunitat de poder assistir al Congrés de Desenvolupament 
Rural de Solsona i a les Jornades d'Internet Social al Citilab de Cornellà, on vaig poder conèixer 
iniciatives, experiències i  recursos especialment pensades per a gent gran i  amb elevat grau de 
dependència.

Totes  aquestes  circumstàncies  i  coneixements  m'han  portat  a  organitzar  aquest  projecte  per  tal 
d'afavorir que tots els residents puguin aprofitar les tecnologies de la informació i la comunicació 
per a fer més agradable la seva estància a la residència.

Disseny del projecte

Descripció

TICPadrins és un projecte que té com a objectiu introduir les TIC a una residència de gent gran, en 
el  que  els  seus  residents  en  són els  màxims  protagonistes,  mitjançant  activitats  i  accions  prou 
senzilles i motivants perquè tinguin ganes de continuar.

Els residents seran els principals protagonistes de les activitats i actuacions relacionades amb les 
TIC,  bé  a  títol  personal,  bé  amb  la  col·laboració  d'altres  persones  del  seu  entorn  (cuidadors, 
familiars, voluntaris, etc.).

El projecte estarà coordinat per un equip professional multi perfil (equip de projecte) format per la 
directora del centre,  la  psicòloga,  l'animadora i  una professional  de la  dinamització de les TIC 
(autora del projecte).

Objectius

Els objectius d'aquest projecte es poden dividir en dos tipus:

Objectius generals

 Apropar les TIC a un col·lectiu que està molt  allunyat de la societat  en general,  oferint 
respostes adaptades a les seves necessitats i interessos específics.

 Adquirir les competències més bàsiques relacionades amb l'ús de les TIC.

Objectius específics

 Millorar  la  imatge  de  la  persona  gran  davant  dels  seus  familiars,  amistats  i  persones 
properes.

 Millorar l'autoestima.

 Minimitzar  molts  dels  problemes  associats  amb  l'edat,  com la  pèrdua  de  memòria,  les 
dificultats de visió i audició, la comunicació, l'accés a la informació, la falta de mobilitat, la 
pèrdua de la independència, etc.
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 Aconseguir un envelliment actiu mitjançant les TIC.

 Entendre, en el seu aspecte més bàsic, el concepte Internet

 Millorar la coordinació ócul-manual mitjançant el ratolí

 Complementar les activitats d'animació que s'ofereixen a la residència.

Objectius de l'equip de treball

 Identificar les necessitats i interessos específics en l'àmbit de la SIC i les TIC, així com les 
temàtiques potencialment interessants pels residents.

 Difondre,  entre  tots  els  implicats  en  el  projecte  i  familiars,  els  beneficis  personals  i 
professionals de l'ús de les TIC, així com sensibilitzar-los dels avantatges de participar en el 
projecte per afavorir la seva integració social i tecnològica.

 Concretar el producte final del projecte.

 Programar,  organitzar  i  desenvolupar  de les activitats,  tenint  en compte cada una de les 
individualitats.

 Publicar  als  mitjans  del  resultat  i  les  conclusions  del  projecte,  així  com presentar-lo  a 
congressos, concursos i jornades adequats.

Esquema de treball

Figura 1

Metodologia

Per a poder dissenyar i implementar el projecte es seguirà l'esquema de treball esquematitzat en la 
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figura 1.

Anàlisi del context

En un primer moment es farà  un  anàlisi  del context:  s'analitzaran les persones que hi  ha a la 
residència, amb totes les seves característiques personals, físiques i cognitives, els treballadors de la 
residència i les accions que fan i la possibilitat de portar les TIC a la residència sense que signifiqui 
una gran despesa i complicació.

Documents metodològics

Es prepararà un esborrany d'aquelles iniciatives, activitats i metodologies adequades als objectius 
que es volen aconseguir per tal de poder posar-ho en comú amb el personal del centre. 

Transferència metodològica

En una reunió amb el personal del centre es definirà exactament com, quan i amb qui es portarà a 
terme les diferents iniciatives, perfilant tot allò que calgui, tot tenint en compte les individualitats i 
el funcionament global de la residència. Caldrà doncs un intercanvi de coneixements propis de la 
feina de la residència i dels més tecnològics i pedagògics.

Execució TICPadrins

Tot seguit s'executarà el projecte i es desenvoluparan totes les iniciatives que hi vagin associades: 
formació, activitats lúdiques, bloc, etc.

Caldrà fer alguna sessió formativa al personal del centre perquè aprenguin a fer servir el bloc i 
donar-los permís per a què hi pengin coses.

Avaluació, conclusions i publicació

Durant tot el projecte s'anirà fent una avaluació contínua del projecte per anar-lo adaptant sobre la 
marxa a les necessitats i al ritme dels protagonistes, però serà al final del projecte quan es farà una 
valoració  global  de  la  iniciativa  per  part  de  tots  els  agents  implicats:  residents,  personal  i 
dinamitzadora.

A última hora es confeccionarà la presentació multimèdia a fi de que tothom que estigui interessat 
en portar a terme un projecte similar pugui conèixer la nostra experiència.

Accions i activitats

L'execució de les activitats aniran a càrrec de l'animadora del centre i la dinamitzadora TIC.

Tria de residents

A la residència hi  conviuen gent de diverses edats, algunes amb malalties amb diferents 
afectacions, a nivell físic i/o cognitiu, i diferents graus de dependència. L'estat de cada ú 
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determinarà el grau de participació en cada una de les activitats.

Bloc

Es confeccionarà un bloc on s'anirà penjant l'explicació i els resultats de les activitats que es 
facin durant l'execució del projecte.

Es  triarà  la  plataforma  Blogger  per  considerar-la  molt  fàcil  de  fer  servir  i  afavorir  les 
aportacions per part dels diferents agents.

Es personalitzarà una plantilla i es mantindran els comentaris oberts i es vetllarà per a que 
quedi un bloc molt gràfic, vistós i atractiu sobretot per als residents.

La URL del bloc serà: http://ticpadrins.blogspot.com

Presentació de Nadal

Es confeccionarà una presentació amb les fotografies fetes durant activitats i sortides que 
s'hagin  fet  des  de  l'agost  fins  Nadal  a  la  residència,  incorporant  comentaris  i  efectes 
atractius.

L'objectiu  d'aquesta  presentació  serà  fer-la  servir  com  a  element  motivant  per  poder 
convertir els residents-espectadors en membres actius del projecte.

Aquesta presentació es passarà a la residència, per la televisió, a la sala comú, per a que ho 
puguin veure tots a l'hora i en gran. També es penjarà a la xarxa, concretament al bloc, per 
compartir-ho amb tothom.

El dia a dia de la residència

Primera activitat en la que els residents seran participants actius. D'entrada els ensenyarem a 
fer fotos amb la càmera digital (disparar, mantenir la càmera quieta mentre es dispara i una 
mica  més,  enquadrar  correctament,  etc.)  per,  posteriorment,  poder  fer  fotos  amb  més 
intenció i de forma autònoma. A través de les imatges explicaran el dia a dia de la residència.

En una reunió entre l'animadora i la dinamitzadora, es confeccionarà un llistat assignant un 
moment del dia, o un tema, a cada un dels residents participants a aquesta activitat concreta 
del projecte. Cada ú farà una o diverses fotos i un comentari del que li hagi tocat, de forma 
individual o amb l'ajut del personal de la residència, algun familiar o cuidador.

Es farà el recull de tot aquest material i es confeccionarà una presentació que es passarà 
mitjançant la televisió perquè ho puguin veure en gran i tots a l'hora, i  a més a més, es 
penjarà al bloc, per poder-ho compartir amb tothom.

Jocs multimèdia

Es faran un parell  de sessions lúdiques durant les quals  els  residents entren en contacte 
directament amb l'ordinador. Per primera vegada tocaran un teclat i un ratolí.

Es  triaran  activitats  de  dificultat  mínima  i  adequades  a  cada  un  dels  participants  per  a 
afavorir la motivació.
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Se'ls  farà  escriure,  fer  activitats  de  memòria,  jocs  d'arrossegament,  dibuixar,  pintar, 
relacionar, escriure, etc.

Activitats, calendari i recursos

La planificació d'activitats, calendari, horari, recursos tecnològics i humans de la implementació del 
curs serà la següent. Cal tenir en compte que és una guia i que possiblement s'hagi de fer alguna 
petita adaptació sobre la marxa. 

 

Data Horari Acció Descripció / Recursos Implicats

08/12/09 Planificació inicial Reunió per analitzar les capacitats 
de cada un dels residents per 
determinar  necessitats i 
interessos. Concreció activitats i 
tria de dates.

Animadora
Dinamitzadora TIC

10/12/09 Presentació projecte Reunió amb la directora i la 
psicòloga per explicar el projecte

Directora
Psicòloga
Animadora
Dinamitzadora TIC

14/12/09 Demanda recursos Comanda dels recursos 
tecnològics necessaris per a la 
realització de les activitats

Animadora
Dinamitzadora TIC

16/12/09 Bloc i presentació Preparació dels medis que es 
faran servir. 

Dinamitzadora TIC

21/12/09 Dinar de Nadal Fotografies
Càmera digital

Animadora
Dinamitzadora TIC
Directora
Psicòloga
Voluntaris

22/12/09 Matí Nadales a l'escola Es faran fotos i un vídeo de la 
cantada de nadales a l'escola amb 
els nens
Càmera fotos i de vídeo

Animadora
Dinamitzadora TIC

24/12/09 Tronca Fotografies
Càmera digital

Animadora
Dinamitzadora TIC

11/01/10 10-12 h. Presentació Nadal
La càmera digital

Visualització fotos i vídeos de 
Nadal com a factor motivant per 
participar al taller pràctic per 
aprendre a fer fotos amb una 
càmera digital.
Televisió
Cable VGA
Ordinador portàtil

Animadora
Dinamitzadora TIC

11-15/1/10 El dia a dia a la Els residents, individualment o Animadora
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Data Horari Acció Descripció / Recursos Implicats

residència amb ajut, fan fotos del dia a dia 
de la residència, prèvia 
planificació exhaustiva.
Càmeres digitals

Dinamitzadora TIC
Familiars
Cuidadors
Auxiliars

16-17/01/10 Recull material Recull fotos i comentaris dels 
residents i confecció de la 
presentació

Dinamitzadora TIC
Animadora

18/01/10 10-12 h. El dia a dia a la 
residència

Presentació de les fotos que han 
fet els residents i els seus 
comentaris

Animadora
Dinamitzadora TIC

22/01/10 10-12 h. Jocs multimèdia Sessió lúdica amb l'ordinador
Càmera digital
Ordinadors portàtils 
Wifi
Ratolins
Trackball gegant
Pantalles tàctils
Ratolins adaptats

Animadora
Dinamitzadora TIC

29/01/10 10-12 h. Jocs multimèdia Sessió lúdica amb l'ordinador
Càmera digital
Ordinadors portàtils 
Wifi
Ratolins
Trackball gegant
Pantalles tàctils
Ratolins adaptats

Animadora
Dinamitzadora TIC

01/02/10 Conclusions i Avaluació Reunió de l'equip de projecte
Càmera digital

Animadora
Dinamitzadora TIC
Directora
Psicòloga

03/02/10 Publicació projecte Publicació presentació projecte, 
conclusions i avaluació

Dinamitzadora TIC

S'estima que per portar a la pràctica el projecte es necessitarà 6 ordinadors portàtils,  6 càmeres 
fotogràfiques digitals, 1 càmera digital de vídeo, 1 pantalla tàctil, 1 ratolí adaptat, 1 commutador, 1 
trackball gegant, una televisió, a part de piles, cables i connexió wifi.

La televisió, l'ordinador i un cable VGA s'agafaran de la mateixa residència. La resta de recursos 
s'intentarà demanar-los en préstec al Consell Comarcal del Pallars Sobirà (ordinadors, càmeres de 
fotografia i de vídeo) i a l'empresa  Bj-adaptacions (trackball gegant, ratolins adaptats, pantalles 
tàctils).  

Els medis que s'utilitzaran, pel desenvolupament de les diferents activitats, seran variats i  basats en 
tecnologies,  eines i  aplicacions accessibles:  blocs,  pàgines web, fotografies  i  presentacions.  Els 
sistemes operatius dels ordinadors que possiblement ens deixarà el Telecentre tenen com a sistema 
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operatiu  Windows,  el  que  hi  ha  a  la  residència  li  posarem l'Ubuntu,  ja  que  ens  interessen  les 
activitats del paquet educatiu Gcompris.

Treball en xarxa i/o teletreball

La majoria de la gestió del projecte i evidentment, la implementació, seran presencials, però algunes 
coses i en alguns moments puntuals caldrà fer servir el coreu electrònic.

• Comunicació, intercanvi de fitxers, bloc... Animadora-Dinamitzadora

• Petició de préstec de recursos

• Pla de comunicació i difusió

Pla de cooperació

Durant el temps que durarà el projecte es col·laborarà de forma puntual amb l'escola i l'Institut de 
Sort, amb els familiars, les sardanistes, Càrites i el professionals del centre.

Cal  destacar  la  cooperació  entre  dinamitzadora  i  animadora  durant  tot  el  projecte.  Serà  molt 
important  que  aquests  dos  agents  es  compenetrin  bé,  ja  que  han  d'ajuntar  els  coneixements 
d'ambdues per tal de que el projecte sigui profitós. La dinamitzadora aportarà els seus coneixements 
tecnològics i pedagògics en temes TIC amb gent gran. L'animadora aportarà la seva experiència en 
el tracte amb gent gran de la residència. 

Pla de comunicació i difusió

Just  al  moment  de  començar  el  projecte  es  començarà  la  seva  difusió  entre  els  participants, 
treballadors i familiars. S'explicarà què es farà i es crearan expectatives per a que tothom tingui 
interès en veure en que consistirà i estiguem motivats per participar-hi.

El  dia  del  dinar  de  Nadal  serà  una  molt  bona  ocasió  per  fer-ne  difusió  ja  que  es  reuniran 
treballadors, residents, familiars i dinamitzadora.

El projecte i les seves obres derivades (bloc) es promocionaran bàsicament per la xarxa (blocs, 
twitter) des de l'inici al final, i una vegada tretes les conclusions i feta l'avaluació, als mitjans de 
comunicació locals, provincials, autonòmics i nacionals, així com a través de la xarxa.
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Pressupost

Les  despeses  que  comportarà  el  projecte  són  bàsicament  de  recursos  humans  i  de  recursos 
tecnològics. Segurament podrem rebaixar molt la despesa gràcies al voluntariat i al servei de préstec 
del Telecentre del Pallars Sobirà i de l'empresa BJ-Adaptacions.

Concepte Import Despesa 
feta

Gestió projecte (planificació, gestió recursos, documentació...) 450,00 0,00

Animadora (conducció sessions, reunions...) 540,00 0,00

Dinamitzadora  -  Tècnic  multimèdia  (fotografia,  edició  digital, 
personalització plantilla bloc, manteniment bloc, presentacions, reunions...)

600,00 0,00

Recursos (transport, piles...) 50,00 50,00

Lloguer  material  (6  ordinadors,  5  càmeres  digitals,  ratolins  adaptats, 
pantalles tàctils...)

1500,00 0,00

Total 3.140,00 50,00

Indicadors i avaluació

Aquest  projecte  es  podrà  valorar  de  forma molt  més  qualitativa  que quantitativa  per  les  seves 
característiques particulars. Descrivim a continuació alguns dels indicadors que farem servir i el 
resultats esperats:

Indicadors quantitatius

• Nombre de padrins que intervenen en les diferents activitats, estimem que poder ser de 8 a 
10 els fixes, i que en activitats puntuals poden participar-hi pràcticament tots.

• Nombre d'accions realitzades. D'entrada en proposem 8.

• Nombre de padrins que repeteixen activitats. Esperem que tots repeteixin, serà senyal de que 
l'activitat els interessa.

• Nombre d'entrades al bloc (animadora, dinamitzadora, directora, psicòloga...). La previsió és 
de fer almenys una entrada per activitat i que almenys aportin continguts l'animadora i la 
dinamitzadora.

• Nombre de visites al bloc. És difícil d'estimar les visites que pot tenir el bloc, però si el 
visita gent de la comarca i familiars dels participants ja ens semblarà bé.

• Nombre de fotos fetes pels participants. Esperem que cada participant faci almenys un parell 
de fotos, o sigui un total d'unes 20 fotos.

• Nombre  de  recursos  demanats  en  préstec.  Estimem  demanar  en  préstec  la  totalitat  de 
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recursos  que  hem  indicat  anteriorment  per  poder  realitzar  correctament  el  projecte  (6 
ordinadors, 5 càmeres digitals, ratolins adaptats, pantalles tàctils...)

• Nombre de  recursos propis de la residència. Creiem que la residència aportarà la televisió i 
un ordinador.

• Nombre  de  persones  alienes  a  la  comunitat  de  la  residència  (entitats,  escoles, 
administracions,  etc.)   que han tingut relació amb el  projecte.  Estimem comptar amb la 
col·laboració de tres o quatre persones o entitats alienes a la residència.

Indicadors qualitatius

• Satisfacció dels participants en cada una de les activitats

• Nivell d'estrès dels participants

• Satisfacció de la directora del centre, del personal

• Coneixement de l'activitat per part dels familiars

• Activitats preferides

• Grau de dificultat trobada a fer una activitat segons l'estat de la persona

• Reacció de gent externa del projecte quan se'ls ha explicat

• Voluntat de fer algun altre projecte al finalitzar aquest, per part dels treballadors, participants 
i agents externs (entitats, associacions, etc.)

A part  de tots  aquests  indicadors s'anirà fent una avaluació continuada,  ja que desprès de cada 
activitat  s'intercanviaran  opinions  amb els  participants  i  amb les  responsables  de  l'execució  de 
l'activitat. Aquestes opinions es tindran en compte en la preparació de les següents.

En acabar tot el projecte es farà una avaluació global per tal de recollir la experiència, amb tots els 
seus punts forts i febles, i poder millorar i ajustar-se més a les necessitats del col·lectiu en pròxims 
projectes.

Als participants se'ls farà omplir una enquesta, formada per preguntes amb resposta si/no i algunes 
qualificatives, per tal de valorar la seva opinió personal.

Enquesta avaluació:

Si No Més o 
menys

Et va agradar veure les fotos a la televisió?

T'agrada que et facin fotos?

Et sembla difícil fer fotos?
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T'agrada fer fotos?

Voldries disposar d'una càmera per poder-ne fer quan volguessis?

Saps que és Internet

Saps que hi ha molta gent que pot veure les fotos que vàreu fer?

Et va agradar fer servir l'ordinador?

Vols que ho tornem a fer?

L'experiència  de  fer  servir  l'ordinador  t'ha  semblat?  Fàcil,  difícil,  et  va  posar  una  mica 
nerviós/a, divertit, avorrit, una pèrdua de temps, interessant.

Què et va costar més? Ratolí, escriure, pintar, veure les lletres del teclat i llegir la pantalla.

Desenvolupament i implementació 

La implementació del projecte s'ha intentat portar a la pràctica seguint fil per randa la planificació 
feta en un principi. Hi ha hagut molt pocs canvis:

• Per qüestions organitzatives de la residència la tronca que s'havia de fer el dia 24 es va fer 
just a l'acabar el dinar de Nadal.

• La sortida per anar a cantar nadales a l'escola es va haver d'anul·lar per causa del temps. El 
dia anterior havia nevat molt i aquell dia estava plovent. El transport escolar es va suspendre 
i per tant l'activitat també.

• La sessió formativa per  aprendre a  fer  fotos  amb la  càmera digital  es va preferir  fer-la 
l'endemà del dia  en que estava previst  fer-ho.  La presentació i  l'explicació del concepte 
d'Internet ja representaven dues coses noves per ells i es va creure que l'endemà estarien més 
frescos per adquirir nous coneixements.

• La segona jornada lúdica es va canviar de dia perquè s'havien de tornar els ordinadors abans 
de la data prevista.

En quant als recursos tecnològics hem tingut de fer algun canvi. Al Consell Comarcal no hi havia 
més que una càmera de fer fotos i vam haver de fer una recopilació de càmeres de l'animadora, la 
dinamitzadora i d'algun familiar. Pel que fa al material de préstec de BJ-Adaptacions nomes vam 
poder demanar el trackball gegant.

A continuació es detallen els canvis en la mateixa taula de l'apartat d'Activitats, calendari i recursos 
d'aquest mateix document per tal de tenir una visió global de la implementació del projecte.
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Data Horari Acció Descripció / Recursos Implicats

08/12/09 Planificació inicial Reunió per analitzar les capacitats 
de cada un dels residents per 
determinar  necessitats i 
interessos. Concreció activitats i 
tria de dates.

Animadora
Dinamitzadora TIC

10/12/09 Presentació projecte Reunió amb la directora i la 
psicòloga per explicar el projecte

Directora
Psicòloga
Animadora
Dinamitzadora TIC

14/12/09 Demanda recursos Comanda dels recursos 
tecnològics necessaris per a la 
realització de les activitats

Animadora
Dinamitzadora TIC

16/12/09 Bloc i presentació Preparació dels medis que es 
faran servir. 

Dinamitzadora TIC

21/12/09 Dinar de Nadal
Tronca

Fotografies
Càmera digital

Animadora
Dinamitzadora TIC
Directora
Psicòloga
Voluntaris

22/12/09 Matí Nadales a l'escola Es faran fotos i un vídeo de la 
cantada de nadales a l'escola amb 
els nens
Càmera fotos i de vídeo

Animadora
Dinamitzadora TIC

24/12/09 Tronca Fotografies
Càmera digital

Animadora
Dinamitzadora TIC

11/01/10 10-12 h. Presentació Nadal
La càmera digital

Visualització fotos i vídeos de 
Nadal com a factor motivant per 
participar al taller pràctic per 
aprendre a fer fotos amb una 
càmera digital.
Televisió
Cable VGA
Ordinador portàtil

Animadora
Dinamitzadora TIC

12/01/10 16-17 h. La càmera digital Taller pràctic per aprendre a fer 
fotos amb una càmera digital.
Càmeres digitals

Animadora
Dinamitzadora TIC

1112-15/1/10 Tot el dia El dia a dia a la 
residència

Els residents, individualment o 
amb ajut, fan fotos del dia a dia 
de la residència, prèvia 
planificació exhaustiva.
Càmeres digitals

Animadora
Dinamitzadora TIC
Familiars
Cuidadors
Auxiliars

16-17/01/10 Recull material Recull fotos i comentaris dels 
residents i confecció de la 

Dinamitzadora TIC
Animadora
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Data Horari Acció Descripció / Recursos Implicats

presentació

18/01/10 10-12 h. El dia a dia a la 
residència

Presentació de les fotos que han 
fet els residents i els seus 
comentaris

Animadora
Dinamitzadora TIC

22/01/10 10-12 h. Jocs multimèdia Sessió lúdica amb l'ordinador
Càmera digital
Ordinadors portàtils 
Wifi
Ratolins
Trackball gegant
Pantalles tàctils
Ratolins adaptats

Animadora
Dinamitzadora TIC

29 25/01/10 10-12 h. Jocs multimèdia Sessió lúdica amb l'ordinador
Càmera digital
Ordinadors portàtils 
Wifi
Ratolins
Trackball gegant
Pantalles tàctils
Ratolins adaptats

Animadora
Dinamitzadora TIC

01/02/10 Conclusions i Avaluació Reunió de l'equip de projecte
Càmera digital

Animadora
Dinamitzadora TIC
Directora
Psicòloga

03/02/10 Publicació projecte Publicació presentació projecte, 
conclusions i avaluació

Dinamitzadora TIC

Avaluació i conclusions

En un principi el projecte TICPadrins semblava un projecte interessant però estressant. Fer arribar 
el món de les TIC a un centre de gent gran, molts dels quals tenen dificultats importants de diversos 
tipus era un gran repte.

Avaluació segons els indicadors quantitatius

• Nombre de participants en les diferents activitats

La participació dels residents ha estat nombrosa i quan s'ha fet una segona sessió s'ha vist 
incrementada.
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Activitat Sessió 1 Sessió 2 Comentaris

Dinar de Nadal 23 També personal i familiars

Tronca 23 També personal i familiars

Presentació Nadal 
(presentació)

15

No tots eren capaços 
d'entendre el que dèiem 
però veure les fotos a tos 
els agrada

La càmera digital (formació) 12

El dia a dia de la residència 10

Jocs multimèdia 6 10

Avaluació

• Nombre d'accions realitzades: 7. Són una menys de les que estaven previstes i per causes 
alienes a la residència, per tant la valoració és molt positiva.

• Nombre d'entrades al bloc: S'han fet  24 entrades, la majoria de l'autora i dinamitzadora 
del projecte, la resta de l'animadora. Hi ha  5 comentaris i  5 seguidors. Hi hauria d'haver 
hagut més entrades per part del personal de la residència, però s'entén perquè l'animadora ja 
hi ha fet més hores de les que treballa normalment.

• Nombre de visites al bloc: El boc ha estat visitat 141 vegades, per 90 usuaris diferents, de 
4 països diferents (Espanya, Estats Units, Índia i França) i han visitat 427 pàgines des de la 
seva creació fins al 29/1/2010. (Veure informe complert a l'apartat Annexos) Valorem molt 
positivament  aquests  números  ja  que  demostra  que  el  bloc  ha  interessat  i  ha  arribat  a 
familiars dels residents i gent que està en contacte amb la residència mitjançant la xarxa.

• Nombre de fotos fetes pels padrins: 201 fotos Pensem que és un número molt elevat i que 
indica que els va agradar fer fotos i que no es van cansar de fer-ne.

• Nombre de recursos demanats en préstec: 4 ordinadors portàtils, 1 trackball gegant i 1 
càmera digital. L'animadora i la dinamitzadora han aportat 1 ordinador portàtil i fins a 5 
càmeres digitals. És molt d'agrair que l'administració disposi d'equipaments per prestar per 
activitats  com aquestes  i  que  hi  hagi  empreses  que  deixin  provar  el  material  abans  de 
comprar-lo. Aquest projecte sense aquestes facilitats no hagués sigut el mateix.

• Nombre de  recursos propis de la residència: 1 televisió, 1 ordinador, 1 cable VGA. És 
positiu que la residència tingui aquests recursos però entenem que n'hauria de tenir més. 
L'ordinador acabava d'arribar a la residència. Pertanyia a un altre lloc i com que no podien 
arreglar-ho per causes burocràtiques, la dinamitzadora el va arreglar, li va posar programari 
lliure i el va donar a la residència pensant en el projecte i per permetre la continuació del 
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mateix. 

• Nombre d'agents aliens a la comunitat de la residència que han tingut relació amb el 
projecte: Joves Acordionistes del Pallars, Institut IES Hug Roger III (1r ESO), Creu Roja (1 
voluntari),  Consell  Comarcal  del  Pallars  Sobirà,  Telecentre  del  Pallars  Sobirà,  BJ 
Adaptacions.  El  projecte  ha  durat  poc  i  tot  ha  estat  molt  ràpid,  pel  que  creiem que  la 
col·laboració  d'altres  entitats  ha  sigut  molt  bona.  Durant  la  implementació  ja  s'han  fet 
contactes amb altres entitats per poder col·laborar en un futur en activitats d'aquests tipus.

Avaluació segons els indicadors qualitatius

• Satisfacció dels participants en cada una de les activitats

En general tots els participants han estat molt contents de prendre part del projecte i la seva 
motivació ha anat creient durant tota la seva implementació. Pensem que l'aplicació de les 
diferents  fases  (motivació,  aprenentatge  i  pràctica)  han  estat  molt  adequades  i  han 
aconseguit un augment de l'interès progressiu i adequat. Ha sigut sorprenent veure com algú 
s'enfadava i tot perquè tenia d'esperar el seu torn per estar davant l'ordinador.

• Nivell d'estrès dels participants

El que més els ha costat  ha estat  fer  servir  els  ratolins normals.  S'ha observat una gran 
diferència de fer servir un ratolí normal al trackball. Si tothom hagués disposat d'un trackball 
hagués sigut més agradable encara.

• Satisfacció de la directora del centre i del personal

Han quedat molt satisfets de com ha anat tot el projecte, sobretot de veure la reacció tant 
positiva dels residents.

• Coneixement de l'activitat per part dels familiars

Els  familiars  que  estan  més  en  contacte  amb  els  residents  i  amb  la  residència  s'han 
assabentat del projecte i alguna vegada han vist encuriosits com es portava a la pràctica. 
Alguns han visitat el bloc i tot. Pensem que s'ha assolit l'objectiu previst.

• Activitats preferides

Sens dubte l'activitat que més ha cridat l'atenció i ha agradat als residents, i que esperen 
poder repetir aviat és la part més lúdica. Jugar, escriure i remenar l'ordinador és el que els ha 
agradat més.

• Grau de dificultat trobada a fer una activitat segons l'estat de la persona

Algunes  persones  han  trobat  incòmode utilitzar  els  teclats  foscos  (els  costava  veure  les 
lletres als que més problemes de vista tenen), els ratolins normals se'ls han resistit bastant (la 
coordinació  ócul-manual  s'ha  treballat  però  caldria  moltes  més  hores  de  pràctica),  el 
trackball ha sigut una ajuda boníssima per una persona amb una tremolor a les mans molt 
important (no va poder fer fotos, tot i que es va intentar amb un trípode i un comandament a 
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distància, però si ha pogut fer servir l'ordinador). Però les ganes de fer-ho han pogut molt 
més que les dificultats que han trobat.

• Reacció de gent externa del projecte quan se'ls ha explicat

Durant la implementació del projecte s'ha anat comentat amb diversa gent, aliena al projecte, 
i  a  tothom li  ha  semblat  una  molt  bona  activitat  i  han  mostrat  interès  per  saber  quina 
evolució tenia, el que valorem molt positivament i pensem que és una bona manera perquè 
coneguin una mica més la realitat de la residència i positivitzin la imatge que tenen dels 
padrins que estan en una residència i dels treballadors que se'n cuiden.

• Voluntat  de fer algun altre projecte al  finalitzar aquest,  per part  dels  treballadors, 
participants i agents externs (entitats, associacions, etc.)

El projecte ha deixat una bona sensació i es té voluntat de donar-li continuïtat. De moment 
s'ha parlat de fer una sessió lúdica una vegada al mes, la qual cosa és molt i molt positiva.

Enquesta avaluació:

Se'ls ha fet l'enquesta d'avaluació a 10 participants i han donat les següents respostes:

Si No Més o 
menys

Et va agradar veure les fotos a la televisió? 8

T'agrada que et facin fotos? 6 3

Et sembla difícil fer fotos? 9

T'agrada fer fotos? 5 4

Voldries disposar d'una càmera per poder-ne fer quan volguessis? 5 4

Saps què és Internet 3 2 3

Saps que hi ha molta gent que pot veure les fotos que vàreu fer? 5 3

Et va agradar fer servir l'ordinador? 7 1

Vols que ho tornem a fer? 8

Han qualificat l'experiència de fer servir l'ordinador, per ordre de més a menys: divertit (7), 
interessant (6), fàcil (4), regular(3), els va posar una mica nerviosos(3), difícil(2), avorrit(1) i 
una pèrdua de temps a la seva edat(1).

Els va costar fer servir tot l'entorn de l'ordinador en general, però el que més complicat han 
trobat és el ratolí: ratolí (7), pintar (5) i escriure (3), teclat(3) i pantalla(3) 
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Com a conclusió i analitzant el conjunt d'indicadors estem en condicions d'afirmar que el projecte 
ha estat un gran èxit  per totes les parts implicades.

Al principi no va costar gens motivar als padrins. Cal pensar que la seva vida és molt rutinària i que 
qualsevol activitat que la trenqui una mica és molt benvinguda. A més al principi com que ells feien 
bàsicament d'espectadors els era molt còmode.

En el moment de dir-los que havien de canviar el seu rol en el projecte van canviar una mica els 
ànims. Es va fer palès que molts d'ells creien que la tecnologia era inaccessible per ells, que mai a la 
vida podrien entendre ni utilitzar.

Però va ser deixar-los les càmeres digitals i la seva actitud va canviar rotundament. Això de fer 
fotos i veure-les a l'instant per la petita pantalla va ser molt divertit. Ningú deia que no en volia fer, 
al  contrari.  Al  principi  va  costar  una  mica,  la  coordinació  óculo-manual,  l'enquadrament, 
comprensió de la lentitud de les càmeres digitals, etc. Però poc a poc, i desprès de disparar diverses 
vegades van millorar moltíssim i se'ls veia gaudir com poques vegades.

El mateix va passar a l'hora de fer servir directament l'ordinador. La dificultat per aprendre a fer 
anar el ratolí és el que més ha costat, però tot i així la seva motivació ha anat creixent.

Com que hi ha voluntat de seguir fent activitats d'aquest tipus serà important comprar almenys un 
trackball gegant per posar-lo a l'ordinador de la residència, i negociar amb el Consell Comarcal que 
prestin els ordinadors de l'aula mòbil una vegada al mes. També caldria animar al dinamitzador del 
Telecentre perquè parlés amb la gent gran que va al Telecentre cada setmana per a què aquest dia 
vagin a ajudar als padrins de la residència.

Aquest projecte podria tenir molts tipus de continuïtat: jocs, processador de textos, exercicis de 
memòria,  de  relació,  recull  de  dites  i  vocabulari  pallarès,  recull  d'informació  dels  pobles  dels 
residents.... Hi ha moltes possibilitats. Caldrà doncs treballar-hi per a que pugui ser una realitat.

Resum executiu 

Descripció

TICPadrins és un projecte que té com a objectiu introduir les TIC a una residència de gent 
gran, en el que els seus residents en són els màxims protagonistes, mitjançant activitats i 
accions prou senzilles i motivants perquè tinguin ganes de continuar.

Duració

Del 8 de desembre de 2009 al 3 de febrer de 2010

Implicats

Els residents són els principals protagonistes de les activitats i actuacions relacionades amb 
les  TIC,  bé  a  títol  personal,  bé  amb  la  col·laboració  d'altres  persones  del  seu  entorn 
(cuidadors, familiars, voluntaris, etc.).

Equip de treball

23



El projecte està coordinat per un equip professional multi perfil (equip de projecte) format 
per la directora del centre, la psicòloga, l'animadora i una professional de la dinamització de 
les TIC.

S'ha treballat en xarxa en la gestió del projecte i han col·laborat de forma voluntària diversos 
col·lectius de la zona (Joves acordionistes, nens de cataquèsi, voluntaris Creu Roja, escola i 
institut de Sort), familiars i dinamitzadora TIC.

Activitats

Fotografia digital, presentacions, bloc, jornades lúdiques amb l'ordinador.

Recursos necessaris

Ordinadors, televisió, ratolins adaptats o trackballs gegants, càmeres digitals.

Pressupost

El projecte té un pressupost de  3140 Euros, però gràcies al voluntariat i la possibilitat de 
poder demanar en préstec els recursos tecnològic el cost real ha sigut 40 Euros.

Valoració

Molt positiva, tant per l'acollida de tots els implicats, la participació, els resultats i les ganes 
de donar-li continuïtat.

Llocs i documents relacionats amb el projecte

• Bloc: http://ticpadrins.blogspot.com

• Web projecte: http://www.pirineuweb.com/pf

• Projecte: http://www.pirineuweb.com/ticpadrins.pdf
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Bibliografia i webgrafia 

• BJ Adaptacions, empresa que fabrica i distribueix productes i serveis per a persones amb 
discapacitat i gent gran. Tenen servei de préstec de recursos per poder-los provar abans de 
comprar. (castellà)
http://www.bj-adaptaciones.com

• Premios RomperBarreras. Concurs que fomenta la millora de la qualitat de vida de les 
persones amb discapacitat mitjançant l'ús de la tecnologia. (castellà)
http://www.premiosromperbarreras.es/participantes-2009.html

• Les TIC i la discapacitat. Bloc destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies 
de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats 
educatives especials. (català)
http://discapacitat.blogspot.com

• Informática para  educación especial. Bloc. (castellà)
http://informaticaparaeducacionespecial.blogspot.com

Activitats

• La mosqueta. Un portal d'aplicacions per a nens amb necessitats educatives especials 
(català)
 http://www.lamosqueta.cat

• Poissonrouge. Portal d'activitats d'entreteniment interactiu (molt gràfic i sense explicacions)
http://www.poissonrouge.com

• Gcompris. Paquet d'activitats i jocs educatius. Programari lliure. (castellà)
http://gcompris.net/-es-

• Misabueso.com Jocs de lógica i memòria (castellà)
http://www.misabueso.com/juegos/juegos_de_logica_y_memoria.html

Programari lliure

• Tux4kids Tux4Kids develops high-quality software for kids, with the goal of combining fun 
and learning into an irresistable package. (diverses llengües)
http://tux4kids.alioth.debian.org

• Openoffice.org Paquet ofimàtic. Programari lliure.
http://www.openoffice.org
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B&J Adaptaciones
c/ Mare de Déu del Coll 44, bajos -  08023 

Barcelona
Tel. 93.285 04 37 – 655 94 24 32

consultas@bj-adaptaciones.com

www.bj-adaptaciones.com 

FICHA DE PRÉSTAMO
Datos del cliente: (centro, asociación, profesional…)

Nombre: Residencia Serafí Casanovas
Dirección: Carretera de la Seu d'Urgell, 8
Teléfono: 973 620 813
NIF: A 79022299

Datos de la persona responsable:

Nombre: 
Puesto: 
Tel.: 
E-mail: 

El cliente recibirá en préstamo el siguiente material: 

Trackball de bola gigante, BJ-844, usb

Fecha de inicio de préstamo:                                                  
 22 de gener de 2010

La forma de transporte de ida será: (destacar en negrita, si quiere  más información dejar en blanco)

□ MRW contratado por B&J Adaptaciones y pagado por el cliente     
□ MRW con plan especial de envío a nombre de: 
□ Transportista contratado por el cliente
□ Recogida en local

La forma de transporte de vuelta será: (destacar en negrita, si quiere  más información dejar en blanco)

□ MRW contratado por B&J Adaptaciones y pagado por el cliente
□ MRW con plan especial de envío a nombre de: 
□ Transportista contratado por el cliente
□ Recogida en local

El cliente se compromete a:

- Respetar las fechas de inicio y finalización del préstamo
- Comprobar en la recepción el listado de material enviado
- Hacer un buen uso del material prestado.
- Utilizar el material con la única finalidad de valorar si es adecuado para uno o varios 

usuarios con discapacidad.
- Devolver el material íntegramente en el mismo estado en el que se envía, incluyendo 

su embalaje.
- Hacerse cargo de los costes de transporte

En caso de incumplimiento de estos compromisos el material en préstamo será facturado a cargo del 
cliente.

B&J Adaptaciones se compromete:

- Entregar el material de forma puntual
- Entregar el material en correcto estado de funcionamiento
- Ofrecer asesoramiento sobre su uso

Como muestra de acuerdo, yo ADELAIDA AYTÉS firmo este documento en SORT a 18 DE ENERO DE 
2010

ENVIAR ESTE DOCUMENTO SIN FIRMAR POR CORREO ELECTRÓNICO.  NOSOTROS NOS PONDREMOS EN 
CONTACTO  CON USTED PARA VERIFICAR LOS DATOS Y CONFIRMAR LAS FECHAS.



ACCESO AL ORDENADOR

Catálogo de productos

www.bj-adaptaciones.com

Trackball 
de bola gigante

Descripción

Modo de empleo

Preguntas 
frecuentes

B
J-

8
4

4

Dispositivo señalador de dos botones y una bola de despla-
zamiento de grandes dimensiones, con la misma función que 
un mouse pero con manejo y tecnología diretentes.

¿Este trackball requiere algún software específi co?

No, se instala y confi gura como un mouse convencional. 

¿Para quién está recomendado este trackball?

Está recomendado para aquellas personas con problemas de 
motricidad en las extremidades superiores que puedan con-
trolar el mouse con la palma de la mano. 

Gracias a sus dimensiones y colores también está recomen-
dado para niños.

Características

Fácil instalación y uso.

El trackball se acciona  moviendo 
con la yema de los dedos o la pal-
ma de la mano la bola de desplaza-
miento. 

Se puede utilizar tanto con la mano 
derecha como con la izquierda.

Conexión PS/2 o USB al ordenador.

Bola gigante de 7,5 cm de diáme-
tro.

Para arrastrar y soltar se requieren 
las 2 manos.
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ticpadrins.blogspot.com

Panel
20/12/2009 - 29/01/2010

En comparación con: Sitio
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21 de dic 28 de dic 4 de ene 11 de ene 18 de ene 25 de ene

Visitas

Uso del sitio

141 Visitas

427 Páginas vistas

3,03 Páginas/visita

53,90% Porcentaje de rebote

00:04:10 Promedio de tiempo en el sitio

61,70% Porcentaje de visitas nuevas

Visión general de usuarios

0
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0

4

9

21 de dic 28 de dic 4 de ene 11 de ene 18 de ene 25 de ene

Usuarios del sitio web

Usuarios del sitio web

90

Visión general de las fuentes de tráfico

 Sitios web de referencia
67,00 (47,52%)

 Tráfico directo
58,00 (41,13%)

 Motores de búsqueda
16,00 (11,35%)

Gráfico de visitas por ubicación

Visitas

1 133

Visión general del contenido

Páginas Páginas vistas Porcentaje de
páginas vistas

/ 170 39,81%

/search/label/acomiadaments 18 4,22%

/2009/12/fem-el-pessebre.html 16 3,75%

/search/label/festes 16 3,75%

/2010/01/una-mostra.html 14 3,28%

1 Google Analytics



ticpadrins.blogspot.com

Visión general de usuarios
20/12/2009 - 29/01/2010

En comparación con: Sitio

0

4

9

0

4

9

21 de dic 28 de dic 4 de ene 11 de ene 18 de ene 25 de ene

Usuarios del sitio web

90 usuarios han visitado este sitio.

141 Visitas

90 Usuario único absoluto

427 Páginas vistas

3,03 Promedio de páginas vistas

00:04:10 Tiempo en el sitio

53,90% Porcentaje de rebote

61,70% Nuevas visitas

Perfil técnico

Navegador Visitas Porcentaje de
visitas

Internet Explorer 51 36,17%

Firefox 50 35,46%

Mozilla 22 15,60%

Chrome 10 7,09%

Safari 7 4,96%

Velocidad de conexión Visitas Porcentaje de
visitas

Unknown 68 48,23%

DSL 65 46,10%

T1 4 2,84%

Cable 3 2,13%

OC3 1 0,71%

2 Google Analytics



ticpadrins.blogspot.com

Visión general de las fuentes de
tráfico

20/12/2009 - 29/01/2010
En comparación con: Sitio

0
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0
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21 de dic 28 de dic 4 de ene 11 de ene 18 de ene 25 de ene

Visitas

Todas las fuentes de tráfico han enviado un total de 141 visitas.

41,13% Tráfico directo

47,52% Sitios web de referencia

11,35% Motores de búsqueda

 Sitios web de referencia
67,00 (47,52%)

 Tráfico directo
58,00 (41,13%)

 Motores de búsqueda
16,00 (11,35%)

Fuentes de tráfico principales

Fuentes Visitas Porcentaje de
visitas

(direct) ((none)) 58 41,13%

blogger.com (referral) 20 14,18%

pirineuweb.blogspot.com 15 10,64%

google (organic) 14 9,93%

telecentre.pallarssobira.cat 10 7,09%

Palabras clave Visitas Porcentaje de
visitas

ticpadrins 8 50,00%

http://ticpadrins.blogspot.com 2 12,50%

ticpadrins.blogspot.com 2 12,50%

blog residencia avis sort 1 6,25%

fem el pessebre 1 6,25%

3 Google Analytics



ticpadrins.blogspot.com

Gráfico de visitas por ubicación
20/12/2009 - 29/01/2010

En comparación con: Sitio

Visitas

1 133

141 visitas provinieron de 4 países/territorios.

Uso del sitio

Visitas
141
Porcentaje del total del
sitio:
   100,00%

Páginas/visita
3,03
Promedio del sitio:
   3,03 (0,00%)

Promedio de tiempo
en el sitio
00:04:10
Promedio del sitio:
   00:04:10 (0,00%)

Porcentaje de visitas
nuevas
61,70%
Promedio del sitio:
   61,70% (0,00%)

Porcentaje de rebote
53,90%
Promedio del sitio:
   53,90% (0,00%)

País/territorio Visitas Páginas/visita Promedio de
tiempo en el

sitio

Porcentaje de
visitas nuevas

Porcentaje de
rebote

Spain 133 3,15 00:04:25 60,15% 51,13%

United States 4 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%

India 3 1,00 00:00:00 66,67% 100,00%

France 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%

1 - 4 de 4

4 Google Analytics



ticpadrins.blogspot.com

Visión general del contenido
20/12/2009 - 29/01/2010

En comparación con: Sitio
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21 de dic 28 de dic 4 de ene 11 de ene 18 de ene 25 de ene

Páginas vistas

Las páginas de este sitio se han visitado un total de 427 veces.

427 Páginas vistas

311 Visitas únicas

53,90% Porcentaje de rebote

Contenido principal

Páginas Páginas vistas Porcentaje de páginas vistas

/ 170 39,81%

/search/label/acomiadaments 18 4,22%

/2009/12/fem-el-pessebre.html 16 3,75%

/search/label/festes 16 3,75%

/2010/01/una-mostra.html 14 3,28%

5 Google Analytics























El bloc del projecte: http://ticpadrins.blogspot.com



La presentació del projecte: www.pirineuweb.com/master/pf

http://www.pirineuweb.com/master/pf

