
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
L’actitud del professorat davant la

nova situació d’aprenentatge híbrid
Com viu el professorat de batxillerat aquesta

situació de semipresencialitat?

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Treball fi de màster presentat per: Dolors Guixa Boixereu

Titulació: Màster en Psicopedagogia

Àmbit temàtic: Desenvolupament professional docent

Directora: Sandra Gallardo Ramírez



Dolors Guixa Boixereu

Agraïments

Quan arribes al final de tot el procés i t’adones que has acabat el treball final de màster, és oportú
i necessari recordar tot allò que ens ha portat fins aquí.

En primer lloc vull agrair a la tutora del TFM, la Sandra Gallardo, per la seva comprensió,
respecte, acompanyament i guiatge professional, amable i ferm. Moltes gràcies per tots els teus
consells, perquè sense ells el treball tindria un caire menys professional.

En segon lloc, la meva família, al Jordi, el meu company de camí des de fa molts anys, per
haver-me animat en tot moment en continuar estudiant i ocupant-se, sempre que he necessitat
tancar-me, dels nens. El Biel i el Nil que han patit el meu estrès sobretot a la nit quan havia
d’acabar d’enllestir alguna tasca i no podia estar amb ells a l’hora del conte. Tot just ara han
vingut i m’han preguntat si ja havia acabat la UOC...

Als meus pares, ells sempre hi són d’una manera o altra, i a la meva germana, que d’ella
n’aprenc i copio la seva manera de veure la vida tant com puc.

També vull agrair a tots els amics que comparteixen amb mi el dia i no han deixat mai de
donar-me suport: els profes de l’insti, les “nenes”, les mares de l’escola i les moltes amistats
virtuals que he fet a la UOC: la Bego, l’Anna Belén, l’Aleidis...; amb elles, he compartit
moments de telèfon i videotrucades que han valgut molt la pena!

I finalment, vull agrair als culpables veritables d’embarcar-me en aquesta aventura del màster en
psicopedagogia sent biòloga, els alumnes de 1r ESO que vaig tenir fa tres anys...me les van fer
veure de tots colors, i crec que gràcies a ells i tots els alumnes que vaig tenint any rere any estic
aprenent a ser millor professora i poder-los-hi oferir el millor de mi en aquesta etapa de la seva
vida tan clau com és l’adolescència.

Doncs si, sembla que arriba el final i no puc estar més contenta!!
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Resum

Aquest treball pretén mostrar la realitat d’un centre de secundària pel que fa a l’actitud
del professorat davant la situació d’aprenentatge híbrida implementada aquest any a
causa de la pandèmia a l’alumnat de batxillerat. En primer lloc s’ha realitzat una recerca
d’informació amb fonamentació del que és l’educació híbrida, amb els seus avantatges i
inconvenients, el context educatiu del batxillerat i una recerca sobre els avantatges i
desavantatges de les TIC. Se segueix una metodologia de recollida de dades mitjançant
un qüestionari als i les docents de l’Institut de Tremp. A causa dels resultats, s’obté que el
professorat no s’ha sentit ni còmode ni satisfet amb la implementació híbrida aplicada al
centre, tot i que sí que se senten prou formats amb competència digital per poder treballar
telemàticament.

PARAULES CLAU: aprenentatge híbrid, educació secundària, TIC, professorat.

Abstract

This work aims to show the reality of a secondary school with regard to the attitude of
teachers to the hybrid learning situation implemented this year due to the pandemic in
high school students. First of all, research has been carried out into information based on
what hybrid education is, with its advantages and disadvantages, the educational context
of baccalaureate and research into the advantages and disadvantages of ICT. A data
collection methodology is followed by a questionnaire to the teachers of the Tremp
Institute. Because of the results, it is obtained that the faculty has not felt comfortable or
satisfied with the hybrid implementation applied to the center, although they do feel
sufficiently trained with digital competence to work telematically.

KEYWORDS: hybrid learning, secondary education, ICT, teachers.
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1. Introducció

La modalitat escollida per aquest Treball Fi de Màster, d’ara endavant TFM, és la de
Desenvolupament professional docent. Aquest, té com a objectiu general, identificar (en
l’Institut on estic treballant, que més endavant contextualitzarem), quina és l’actitud del
professorat davant la situació d’aprenentatge híbrida implementada aquest any a causa de
la pandèmia a l’alumnat de batxillerat.

Des de la incorporació, després del confinament, de l’alumnat, a les aules, el passat mes
de setembre del 2020, que en els centres de secundària s’està implementant l’horari de
semipresencialitat decretat pel Departament d'Educació; (RESOLUCIÓ SLT/2700/2020,
de 29 d'octubre). En aquest, es recull que els centres educatius han d’aplicar mesures per
tal de reduir l’assistència presencial d’alumnat d’estudis postobligatoris, com a mesura
per a la prevenció de la transmissió de la Covid-19. Des de l’equip docent de batxillerat,
s’ha vist aquesta situació com una amenaça per als futurs estudis dels i les nostres
alumnes, i al mateix temps ha suposat aplicar una sèrie de canvis en l'àmbit metodològic
que moltes vegades han suposat un esforç extra pels docents.

Aquesta proposta va ser qualificada de precipitada, per part del professorat de secundària,
però al mateix temps també es va valorar positivament pel fet que les instruccions del
Departament d’Educació eren prou àmplies per deixar que cada centre decidís sobre la
seva situació particular, i segons el perfil de l’alumnat.

L’estudi que s’ha dut a terme en aquest TFM, estarà dirigit al professorat de l’Institut
públic de Tremp. L’equip directiu d’aquest centre, va optar per reduir la presencialitat
dels estudis postobligatoris, el mínim possible per tal de no perjudicar encara més a
l'alumnat que arriba d’un curs anterior complicat i al qual se li han notat moltes
mancances a causa del confinament viscut. Tampoc es pretenia sobrecarregar encara més
al professorat i per això, es va decidir, que els alumnes de 1r de batxillerat estarien dos
dies a la setmana fent classes telemàtiques, mentre que els de segon un. Intentant en la
mesura del possible que aquests quatre cursos en total (1r Batx A, 1r Batx B, 2n Batx A i
2n Batx B), coincidissin el mínim possible al centre, i a l’hora del pati, que és quan es
donen el màxim de contactes.

L’Institut de Tremp, és un centre petit que consta de dues línies al batxillerat, per la qual
cosa, part de l’equip docent d’aquests estudis postobligatoris, va creure que no era
necessària la docència en línia en un centre d’aquesta casuística. A més, és un centre amb
força diversitat, on hi ha alumnat amb pocs recursos i sorgí també la preocupació que la
bretxa digital entre aquests es fes encara més àmplia.

En un estudi realitzat per dades de l'Observatori de la Realitat Social de Càritas, (Cáritas,
2020) sota el títol: “Un impacte sostingut després del confinament”, es posa de manifest
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que el 60% de les llars ateses per Càritas estan en situació d’apagada tecnològica perquè
no compten amb connexió, dispositius o competències suficients per a l’ús d’internet.
Posen també de manifest, el fracàs escolar per la pandèmia. Aquesta poca planificació de
la digitalització de l’educació ja ha comportat que en 2 de cada 10 llars on hi ha menors
es visqui una història de fracàs escolar que, molt probablement poden acabar en poca
preparació per al món laboral en un futur.

Tenint en compte que Espanya té la pitjor taxa d’abandó escolar entre els joves de la Unió
Europea i els seus estudiants estan per sota de la mitjana de la Organització per a la
Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE), en l'informe PISA (Informe PISA,
2020) sobre l'excel·lència acadèmica en ciències, les generacions que hauran de treure al
país d’una nova crisi es troben sense les eines adequades i la capacitat crítica necessària
per a tirar endavant. Això afecta el fracàs i a l’abandó escolar, sobretot en el cas de
l'alumnat més vulnerable.

Aquesta investigació se centra per tant, en identificar l’actitud i concepte que tenen els
docents respecte a l'aprenentatge híbrid.
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2. Justificació

A partir d’una enquesta realitzada pel sindicat UGT a més de 4000 docents, s’extrapola
que el 80% assenyalen estrès i la sobrecàrrega en la feina com una de les majors
dificultats trobades en aquest tipus d’ensenyament híbrid, un 46% remarquen la manca de
conciliació de la vida familiar i laboral i finalment els problemes de connectivitat. (EFE
Madrid, 2020)

La recerca educativa mostra, des de perspectives diverses, que hi ha una estreta relació
entre el clima que es viu al centre i els resultats educatius de l’alumnat. (Jordi Longás &
Miquel Martínez, 2011). En aquesta mateixa línia és molt important que el professorat
estigui i se senti acompanyat pels companys i l’equip directiu. La pressió que es rep
actualment en els centres per pares i mares, de l’alumnat i l’exigència que els mateixos
docents s’autoimposen, fa que sovint se sobrecarreguin i moltes vegades acaba generant
un clima negatiu i tòxic per a tota la comunitat educativa.

Aquest any, a més s’hi ha sumat la Covid-19, que va començar com una parada a les
escoles i instituts de quinze dies i encara n’estem vivint les conseqüències.

Aquest model d’educació híbrida ens ha vingut marcada per tal d’evitar de coincidir en
l’espai alumnes i professorat. En aquest escenari cal que proposem situacions que
prevegin l’assoliment dels objectius educatius en els dos entorns –presencial i virtual-, i
establir els enllaços que permetin donar continuïtat a les activitats que es facin tant en un
entorn com en l’altre, en què cal garantir sempre la continuïtat del procés d'aprenentatge
de l’alumnat.

L’interès a realitzar un estudi sobre l’actitud del professorat davant la nova situació
d’aprenentatge híbrid, sorgeix de la meva experiència laboral al llarg d’aquest curs
escolar i de l’observació de com els docents s’han hagut d’anar adaptant a aquesta
situació d’excepcionalitat que estan vivint els Instituts.

L’ambient docent no és llunyà per mi, treballo com a professora de Biologia en un Institut
públic a la comarca del Pallars Jussà, l’Institut de Tremp. Fa deu anys que treballo com a
professora de secundària i aquest curs està sent força més complicat i feixuc per alumnat i
professorat, ja que hem de donar les classes amb mascareta, amb finestres i portes
obertes, i amb poc contacte entre uns i altres per evitar el contagi per la Covid-19. A tot
això s’hi suma l’alumnat i les classes que es van confinant durant el curs; bé per haver
sortit positius per la Covid-19 o bé per haver estat en contacte amb algun positiu.
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A causa d’aquesta situació el centre, el qual és objecte del meu estudi, va haver d’adaptar
els seus plans d’organització a com serien les classes, tot detallant el model híbrid que
combina les classes presencials i virtuals.

Molts professors/es, s’han vist obligats a adaptar-se forçosament al nou estil de classes,
fet que ha suposat una doble feina, per tal d’adaptar el contingut de la matèria a la classe
telemàtica per tal de fer-lo més amè, atractiu i intentar que l’alumnat participi en les
classes en línia.

Aquestes classes resulten complicades, solen ser menys extenses que les presencials i
sempre s’hi suma algun problema tècnic, com pot ser el problema d’imatge i so.

L’actitud en general cap aquest aprenentatge híbrid, és una crítica a com s’estan donant
les classes, la desmotivació de l’alumnat i la poca preparació que s’ha oferit a tot l’equip
de professors/es.

Aquest treball va dirigit al professorat de 1r i 2n de batxillerat de l’Institut públic de
Tremp, ja que són els que estan impartint aquest any en aquest aprenentatge híbrid. Es
podria fer extens al professorat de l’ESO, ja que també es troben en situacions d’aquest
tipus, però ja no de manera “imposada”, sinó en casos determinants de confinament de la
classe, o algun alumne/a.

L’elecció d’aquest centre, bàsicament és per dos motius: el primer, perquè és el lloc on
treballo, el conec i m’és fàcil poder passar les enquestes durant el temps de realització
d’aquest treball. I per altra banda, perquè jo sóc una docent més que he d’estar treballant
telemàticament amb aquests alumnes i es perceben sensacions no del tot bones per part
d’alumnat i professorat.
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3. Plantejament del problema

3.1. Contextualització

Tot i que la societat actual, i l'educació en concret, està destinada a l’ús de les noves
tecnologies, no tot el professorat hi està avesat. Aquest fet provoca una sobrecàrrega de
feina als docents que moltes vegades se sentent esgotats i saturats per haver de dedicar
moltes hores a les classes telemàtiques que aquest any a causa de la pandèmia han de
destinar.

Estudis com els de Area (2005), De Pabos i Colás (1998), Marqués (2001), Erazo (2008)
entre altres, ens indiquen els beneficis de l’ús de la tecnologia, i com l’actitud dels
docents pot influir en la seva implantació. Però ens trobem moltes vegades en actituds
negatives que el que aconsegueixen és que aquesta tasca sigui cada vegada més feixuga.

L’alumnat tampoc mostra molt bona predisposició i per aquests motius sorgeix la idea de
TFM, per tal de saber què està passant i com aquesta problemàtica podria solucionar-se
per la salut i benestar de tota la comunitat educativa.

El context en el qual se situa aquest treball, és l’INS Tremp, situat a la comarca del
Pallars Jussà. És el centre més gran si ajuntem les dues comarques: Pallars Jussà i Sobirà.
Tot i això trobem dues línies a 1r de batxillerat i dus a 2n de batxillerat, curs on centrem
l’estudi, donat que és on s’imparteixen setmanalment les classes telemàtiques i on trobem
el professorat que les ha de donar.

En aquest centre s’imparteixen les següents modalitats de batxillerat:
Cientificotecnològic, Humanístic - Social i Arts. L’INS Tremp és un centre amb molta
diversitat, sobretot als primers cursos de l’ESO. Sovint aquest alumnat més vulnerable no
arriba a acabar l’ESO i enfoquen els seus estudis cap a un Cicle Formatiu. A Tremp, no hi
ha molta tria de cicles i els centres més propers per a poder-los realitzar es troben lluny, a
la ciutat de Lleida, a una hora i mitja de Tremp. Per aquest motiu, trobem alumnat al
batxillerat que moltes vegades no hagués escollit aquesta via per encarar els seus estudis,
però la decisió dels pares d’enviar els seus fills amb 16 anys fora, és costosa, i no només
econòmicament sinó que molts alumnes no són prou autònoms per viure sols a una ciutat,
i per això destinen dos anys més a seguir els seus estudis a l’Institut.

Amb tot l’exposat anteriorment, les preguntes que es plantegen en aquest estudi són:

- Quin és el grau de satisfacció del professorat davant aquest aprenentatge híbrid?
- Quins són els punts forts i aquells que es poden millorar?
- Està el professorat preparat digitalment, per assumir aquestes noves tasques?
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A continuació, s’exposen els objectius que guien el TFM, establint la diferència entre
l’objectiu general i els específics. La finalitat és desglossar el principal en tres objectius
més operatius.

3.2. Objectius del treball

Per tal de donar resposta als interrogants d’aquest TFM, els objectius plantejats són els
següents:

Objectiu general: Identificar les repercussions que ha ocasionat en el professorat la
situació d'aprenentatge híbrid implementada amb l'alumnat de batxillerat

Objectius específics:

- Determinar el grau de satisfacció del professorat vers a la combinació de sessions
d'aprenentatge virtuals amb les presencials.

- Reconèixer els punts forts i els punts de millora en la modalitat híbrida
implementada als centres educatius.

- Detectar les necessitats formatives i de recursos del professorat en matèria de
competència digital.

3.3. Hipòtesi

El professorat de batxillerat no està satisfet amb l’aprenentatge híbrid implementat a
causa de la Covid-19, atès que no creu estar implementant processos d’aprenentatge de
qualitat i no se sent suficientment format a nivell tecnològic per fer front a aquest nou
sistema.
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4. Marc Normatiu
- Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es

modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, es preveu que
els centres educatius han d'aplicar les mesures d'ensenyament previstes als seus
plans d'organització del curs 2020-2021 per tal de reduir l'assistència presencial
d'alumnat d'estudis postobligatoris: batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i
cicles formatius de grau superior i els ensenyaments del règim especial reglats.

- LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.
- DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.
- Guia per elaborar el pla d’organització dels centres educatius per al curs

2020-2021.
- Documents d’organització i gestió de centres
- RESOLUCIÓ EDU/2836/2020, de 3 de novembre, per la qual es crea el Projecte

pilot d’Educació Híbrida en centres educatius i es fa pública la llista de centres
participants el curs 2020-2021.

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya:
http://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/docum
entacio/escoles/20201103-formacio-hibrida.pdf

- Orientacions per a la personalització de l’entorn virtual d’aprenentatge en
diferents escenaris educatius. Indicacions per a escenaris presencials, híbrids i en
línia. Pla d’educació general de Catalunya.

- Entorns virtuals d’aprenentatge: Fòrums, videotutorials i formació. Pla d’acció
centres educatius en línia. Entorns d’aprenentatge, webinars i videotutories.

- Reforç de la comunicació dels centres amb la comunitat educativa amb Nodes
Construint el nodes perfecte i Portal de suport a NODES. Criteris i orientacions
per incrementar l’aprenentatge híbrid a la formació professional, al batxillerat, als
ensenyaments de règim especial, a les escoles oficials d’idiomes i als centres de
formació d’adults .1

- Orientacions per a l'educació digital amb la publicació dels materials següents:
- Dinamització de videoconferències
- La comunicació en l'educació en línia

1 Aquest document s’adreça als ensenyaments de batxillerat, de cicles formatius de grau mitjà i superior de formació
professional, dels programes de formació i inserció, dels itineraris formatius específics, d’arts plàstiques i disseny,
dels ensenyaments esportius, d’arts escèniques, dels ensenyaments artístics superiors de Música, del grau
professional de Dansa, de escoles oficials d’idiomes i de les escoles d’adults.
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- Publicacions en nodes, webs, EVA…
- Estructura i planificació de l'entorn virtual d'aprenentatge
- Els recursos i continguts de l'educació en línia.
- Actuacions i decisions centres educatius en línia.
- Orientacions per a la personalització de l’entorn virtual d’aprenentatge.
- Infografia: Orientacions per a la personalització dels EVA.
- Ús responsable d'Internet. Recull d’orientacions als centres (27/4/20), en

què s’ofereix la llista de consideracions Checklist per un ús responsable
d’Internet.

5. Marc Teòric

5.1. Antecedents

Fa temps que a Catalunya els centres educatius estan fent esforços per incorporar les
tecnologies digitals en les dinàmiques d’ensenyament-aprenentatge. Aquesta incorporació
és clau per afavorir el desenvolupament de les competències digitals de l’alumnat, i per
aprofitar tot el que poden oferir a favor dels aprenentatges (possibilitat de personalització,
accés a continguts de qualitat, treball de competències transversals...).

De fet, la posada en marxa d’una educació d’emergència en línia, davant del tancament
de les escoles degut a la crisi de la Covid-19, ha posat a prova la capacitat del sistema
educatiu català per aprofitar les oportunitats que les tecnologies digitals ofereixen per a
l’ensenyament-aprenentatge i per a la igualtat d’oportunitats de l’alumnat. Si bé cap país
estava preparat per implementar d’un dia per l’altre un sistema d’ensenyament
completament en línia, alguns països que ja havien desenvolupat plans estratègics de
digitalització de l’educació (com Estònia, Dinamarca o Anglaterra) han resistit millor el
tancament de les escoles. (Webinar: l'educació en digital; què funciona i en quines
condicions?, 2020).

El problema ha estat l’estrès (Gay et al., 2003) que ha suposat per al professorat adaptar
la docència presencial a la distància o híbrida, d’un dia per l’altre. La comunicació no és
la mateixa que si treballes cara a cara, els canals són diferents, també cal tenir en compte
que el volum de feina per als alumnes prevista en la docència presencial no és adequada
per a la docència a la distància, perquè les hores de dedicació de l’alumnat es
multipliquen.

Segons José Luis Lázaro, fer un pas sobtat i generalitzat cap a un model virtual seria una
errada. Les institucions que es dediquen a la formació presencial no estan preparades, ni
tan sols a l’àmbit d’infraestructures o d’administració. L’evolució cap a un model mixt,
semipresencial (blended learning o B-learning), seria l’evolució més natural. Combinar
la docència presencial, amb la riquesa i potencial que té, amb la docència virtual té molts
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valors per l’estudiant que es podrien aprofitar: flexibilitat horària, autogestió de
l’aprenentatge, facilitat d’ús de les tecnologies digitals… Ara bé caldria una planificació
docent pensada per aprofitar el potencial de les dues modalitats formatives.

5.2. Què és l’educació híbrida?

Els estudis internacionals més recents (Usart, 2020) indiquen que l’aprenentatge amb
suport digital i en línia constitueix una modalitat formativa de gran qualitat i eficàcia, tant
o més que l’ensenyament en modalitat presencial. També assenyalen que l’aprenentatge
en línia més efectiu és el resultat d’un disseny molt rigorós i d’una programació i
planificació que ha d’atendre moltes i molt diverses variables o dimensions del fet
educatiu. Aquestes variables fan referència a aspectes logístics com els equipaments, la
connectivitat, la gestió del temps, l’alternança de modalitats, i d’altres de caràcter més
pedagògic com els rols del docent i de l’estudiant, la comunicació, el seguiment, la
tutorització d’alumnes i famílies, la comunicació i la retroalimentació.

L’aprenentatge híbrid o blended learning consisteix a incorporar formes d’ensenyament
multimèdia basats en recursos TIC a la instrucció tradicional (Aiello & Willem, 2004).
Com el seu propi nom ens indica, és un mètode educatiu que barreja l'educació a
distància amb la que estem acostumats, dins l’aula, aportant aspectes positius de cada una
d’aquestes modalitats i maximitzant la eficiència general de l’aprenentatge.

Gràfic 1

Modalitats d’aprenentatge híbrid

Nota: Elaboració pròpia a partir de Staker y Horn (2012)
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Segons el document Blended learning in school education –guidelines for the start of the
academic year 2020/21, recentment publicat per la Comissió Europea (2020), el concepte
blended learning és prou ampli per a equiparar-se al d’aprenentatge semipresencial i
també al d’aprenentatge híbrid, tal com és emprat al document Covid-19 response -
Hybrid learning: hybrid learning as a key element in ensuring continued learning de la
UNESCO (2020). És raonable utilitzar aquests dos documents per establir una descripció
ajustada al nostre context.

Taula 1

Representació de l’espectre d’activitats amb suport digital

Espectre d’activitats amb suport digital

Presencial

Les classes tenen
lloc en espais físics.
Poden emprar-se o
no mitjans digitals
de suport.

Enriquit
digitalment/
Combinat

Les classes tenen
lloc en aules, però la
tecnologia s’utilitza
intensivament per a
la realització
d’activitats,
explicacions
teòriques i/o per
avaluar l’alumnat.

Híbrid

S’integra
l’aprenentatge
presencial i en línia
amb una
predominança
considerable
d’activitats i temps

En línia

Pràcticament tota la
formació, interacció
i activitats tenen
lloc en línia.

◄ Menys en línia Més en línia ►

Nota: Extret de College DuPage, (2020)

Els models híbrids d'educació són concebuts com un enfocament pedagògic que inclou
una combinació de l'educació presencial amb l’educació mitjançant les TIC.
(Khodabandelou, Jalil, Ali & Daud, 2015). Un dels seus enfocaments més estimulats és
que es dissolen les fronteres dels escenaris educatius tradicionals. La literatura
especialitzada també es refereix a aquest tipus de models educatius com aprenentatge
combinat... amb la intenció d’aconseguir classes atractives (Turpo, 2014).
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Altres experts consideren que la combinació, o la hibridació del model presencial amb
certes tecnologies digitals és un procés lògic, a causa de l’avenç tecnològic, però no és,
per si mateix, bo per al rendiment escolar. És a dir, només quan la incorporació de la
tecnologia es realitza basada en un model educatiu, és possible sistematitzar els avenços,
avaluar els resultats i els reptes (Kirkwood, 2014). Per això, el disseny d’un model
d’educació híbrida requereix anticipar simultàniament un procés d’investigació educativa
(VanDerLinden, 2014).

Amb tot això el que es pretén és desenvolupar les habilitats crítiques dels estudiants,
habilitats de pensar i actuar que tinguin importància. (Harvey & Knight, 1996).

En el context actual, aquesta educació suposa donar les classes online per part de molt
professorat i alumnat de tota Catalunya, a conseqüència del tancament de les escoles i
instituts al mes de març del 2020, i que avui encara s’està aplicant als estudis
postobligatoris dels centres. La idea és no renunciar a l’avantatge d’assistir a les classes,
fer-ho de la manera més organitzada possible, amb l’objectiu d’impartir tots els
continguts sense caure en donar classes avorrides llegint una presentació compartida.

Segons plantejaments d’autors com Bergmann Sams, hem de preocupar-nos per analitzar,
avaluar i tenir autocontrol de l’aprenentatge, treballar amb equip i connectar en
coneixement amb problemes de la vida real, perquè l’estudiant entengui què és
l’important de cada situació.

5.2.1. Avantatges i desavantatges de l’educació híbrida.

Per ara, gran part de les escoles i instituts un cop han retornat a la seva activitat,
ho fan segons aquest model. Per tant, el gran repte per aquest curs serà l’adaptació
a aquesta nova modalitat en tot l’entorn educatiu i aprofitar els espais presencials i
virtuals per seguir aprenent.

Els beneficis de l’educació híbrida són molts: ajudar als estudiants a accedir a la
informació digital de manera eficaç i eficient, entorn d’aprenentatge creatiu, opció
de desenvolupar un pensament més crític, millorar la qualitat de l’aprenentatge…
A continuació es resumeixen en forma de taula, aquests avantatges, però també
els inconvenients que es pot trobar en aquest tipus d'aprenentatge.
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Taula 2

Comparativa d’avantatges i inconvenients de l'educació híbrida.

Avantatges Desavantatges

- Més espais aprenentatge
- Afavoreix el treball

col·laboratiu.
- Potencia la interacció entre

alumnat- professorat.
- Ofereix més recursos per el

procés aprenentatge.

- La ràpida adequació de les
institucions d'educació al nou
sistema.

- L’adaptació del professorat a
les eines digitals, amb la
finalitat de donar un ràpid
feedback als estudiants a través
de la tecnologia.

- Adaptar el programa de
continguts a noves
plataformes, entenent que la
manera d’entregar els
continguts no pot replicar la
educació presencial.

Nota: Font pròpia a partir de Harvey & Knight, (1996)

5.3. Context educatiu actual al batxillerat.

El batxillerat és l'etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és
oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. És un cicle
format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals.

El batxillerat prepara a l’alumnat per a la seva incorporació a estudis posteriors, ja siguin
tant a l’àmbit professional com universitari, i per a l'accés posteriorment al món laboral.

El batxillerat està distribuït segons les següents modalitats: arts, ciències i tecnologia, i
humanitats i ciències socials.

El currículum de batxillerat consta d'una part comuna (les matèries comunes) i una part
diversificada (la matèria comuna d’opció, les matèries de modalitat, les matèries
específiques i el treball de recerca). A més, els alumnes tenen assignada una hora
setmanal de tutoria.
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Taula 3.

Organització de les matèries al batxillerat.

Matèries comunes 1r 2n

Llengua catalana i literatura 2
1

3

Llengua castellana i literatura 2 3

Llengua estrangera 3 3

Filosofia 3 2

Educació Física 2 -

Ciències per al Món Contemporani 2 -

Història - 2

Tutoria 1 1

Treball de Recerca

Matèria comuna d’opció 4 4

Matèria de modalitat 4 4

Matèria de modalitat 4 4

Modalitat o específiques 4 o 2+2 4 o 2+2

TOTAL 30 30
Nota: Extret de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació

En cada curs, de les trenta hores lectives setmanals, catorze es dediquen a les matèries
comunes i la tutoria, i les setze restants, a la part diversificada.

Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels dels
ensenyaments de batxillerat (DOG núm 5183, de 29/7/2008)
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5.4. Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)  a l'educació

Segons Delgado, Arrieta i Riveros (2009) les TIC són un conjunt de tècniques, que
integren funcionalitats d'emmagatzematge, processament i transmissió de dades. En
educació, permeten el desenvolupament de competències en el processament i maneig de
la informació.

La integració de les TIC dins l’Educació segons De Pablos (2007), ha de partir no només
des de l’àmbit escolar sinó també del familiar, ja que cada vegada més nens, nenes i
adolescents del nostre país passen més temps davant de l'ordinador. Per moltes famílies
assumir aquesta responsabilitat d’integrar aquestes noves eines a casa no és del tot fàcil.

Malgrat que totes aquestes noves tecnologies i segons afirma aquest autor, els adolescents
i nens/es, continuen veient de gran necessitat la figura del professorat dins l’aula i saber
que està disponible per donar-los tot el suport que necessiten.

La digitalització sobtada de l’educació ha posat de manifest la magnitud de les diferents
bretxes digitals existents entre famílies, entre docents i entre centres educatius, en
diversos plans: (Webinar: l'educació en digital; què funciona i en quines condicions?,
2020)

- La bretxa d’accés, que té a veure amb la disponibilitat d’accedir als dispositius,
al programari i a la connexió de xarxa.

- La bretxa d’ús, que fa referència a les capacitats de professorat, alumnat i
famílies per fer servir les tecnologies digitals amb finalitats educatives (la
competència digital).

- I la bretxa d’aprofitament, que està relacionada amb la capacitat dels centres
educatius fer facilitar un ús de qualitat a les tecnologies digitals, que apoderi
l’alumnat.

5.4.1. Avantatges i desavantatges de les TIC per al professorat

Taula 4.

Taula comparativa d’avantatges i inconvenients de les TIC.

Avantatges Desavantatges

- Font de recursos educatius
per a la docència,
l'orientació i la rehabilitació,
individualització i
tractament de la diversitat.

- Facilitats per a la realització

- Estrès.
- Desenvolupament

d'estratègies de
mínim esforç.

- Problemes de manteniment
dels ordinadors, supeditació
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d'agrupaments, els quals
alliberen al professor de
treballs repetitius i

- Facilitar l'avaluació
- Actualització professional,

constitueixen un bon mitjà
de recerca didàctica a l'aula,
contactes amb altres
professors i centres.

als sistemes informàtics.
- Exigència d’una major

dedicació.
- Necessitat d'actualitzar

equips i programes.
- Preocupació per què tot

l’alumnat pugui tenir accés a
Internet i disposi
d'ordinadors o tauleta.

Nota: Font pròpia a partir de Delgado et al., (2009)

6. Aportacions a la societat a l’ètica professional

Actualment les TIC, formen part dels diferents estrats de la societat. Aquestes estan
immerses en la nostra vida quotidiana i evidentment, els avanços són idonis en el procés
educatiu.

En aquest any de situació pandèmica, en què ens trobem immersos dins l’aprenentatge
híbrid, s’hauria de facilitar l’accés del professorat a la documentació i orientacions del
Departament d’Educació en matèria de protecció de dades i drets d'imatge, i en matèria
de ciberseguretat.

La innovació educativa requereix un marc normatiu, nou i actualitzat, que cal que
s’estructuri la transformació digital en educació i que garanteixi, a més, consideracions
sobre l'ètica i la privadesa de les dades i temes de ciberseguretat. La implementació
d’aquest model híbrid, un cop obertes les escoles i instituts, ha anat més enllà del context
que tenim ara per ara de pandèmia. L’educació híbrida estarà emmarcada dins una
estratègia més àmplia de transformació del sector educatiu per aconseguir que sigui
efectiva, equitativa i sostenible, pels estudiants, docents i també pares i mares. (Escudero,
2011).

Pel que fa a l’ètica professional, en el cas d’aquest TFM, en què es tracta la investigació
en temes d’educació, el tema ètic s’ha centrat bàsicament en els participants de l’estudi.
El principi ètic que hi ha d’haver en tota investigació educativa és el respecte a
l’autonomia dels participants. La protecció dels participants en la investigació, ens porta a
respetar-los, en aquest cas, el professorat de batxillerat de l’institut de Tremp,
informant-los de la finalitat que es vol aconseguir amb el desenvolupament del nostre
treball. Junt amb el valor de l’autonomia hi ha també el de l’anonimat dels participants i
el de confidencialitat per part de l’autor/a del treball.
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Amb tot això, es pretén seguir tots els valors ètics per poder dur a terme el nostre TFM.

7. Marc Metodològic

En relació al disseny metodològic, a continuació es concretarà el disseny de la
investigació, el context, els participants, els instruments utilitzats per a recollir les dades,
els instruments per a analitzar-les i el procediment per fer aquesta anàlisi.

7.1. Tipus investigació

La recerca s’emmarca dins l’àmbit de l’educació i treballa amb dades quantitatives, que
han permès respondre a les qüestions i objectius plantejats.

Aquesta recerca se situa dins el mètode hipotètic deductiu, ja que tal com diu Eusebi
Corominas, en la guia pràctica sobre el Treball de Recerca, aquesta perspectiva
consisteix en una hipòtesi inicial, per després obtenir unes conclusions; que al mateix
temps han estat comprovades experimentalment.

Tenint en compte aquesta premissa, el model metodològic adoptat promou i emfatitza la
comprensió i interpretació de la realitat que es troben molts centres de secundària avui en
dia.

Dins d’aquest marc i en l’àmbit metodològic, s’opta pels plantejaments metodològics
quantitatius. La investigació quantitativa és objectiva, indiferencial, educativa, orientada
als resultats. S’inspira en el positivisme, que és la tendència que rebutja tota proposició
en què el seu contingut no estigui directament o indirectament en correspondència als fets
comprovats (Monje, 2011). La investigació quantitativa es relaciona amb la recol·lecció i
l’anàlisi de dades de forma numèrica. Posa en èmfasi la quantificació i la generalització
dels resultats. Per a la recollida d’aquestes dades s’han implementat instruments empírics
o estadístics, com escales, proves, enquestes o qüestionari.

Tal com ens indica la literatura sobre la metodologia quantitativa, el qüestionari és l’eina
per excel·lència (Cea d'Ancona, 2001) fonamentalment destaca perquè es pot obtenir
informació d'un conjunt ampli de persones al mateix temps, amb un mínim cost econòmic
i temporal. Facilita la comparació dels resultats amb altres estudis similars i els resultats
poden generalitzar-se en poder aplicar la teoria de la probabilitat i del mostratge.

Així doncs, en la nostra recerca, les dades de les quals es disposen s’han obtingut a nivell
quantitatiu a través d’un qüestionari aplicat al professorat de batxillerat.
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El procediment d’implementació d’aquest instrument s’explica amb detall a l’apartat de
disseny metodològic.

7.2. Planificació de la investigació
7.2.1. Context

El centre en el qual s’ha implementat el treball és l’Institut de Tremp. L’elecció
d’aquest centre ha estat perquè és el meu lloc de treball, per la proximitat i fàcil
accés que hi tinc, així el nombre de respostes que pugui obtenir dels qüestionaris
sigui el màxim possible, amb un període de temps no massa llarg. Tot el
professorat va ser assabentat amb anterioritat, via una carta (Annex III) al correu
electrònic, que rebrien aquest qüestionari, explicant-los la finalitat del meu estudi
i demanat-los la seva participació.
És un centre de titularitat pública; que està  situat a la comarca del Pallars Jussà.

INS TREMP
Institut ubicat a la capital de comarca, Tremp, i que actualment compta amb tres
línies a la ESO, i dues al batxillerat. S’hi ofereix un batxillerat científico-
tecnològic, un altre social- humanístic i un artístic.
També és el centre de la comarca on es poden cursar cicles formatius de grau mig
i superior d’Administratiu i informàtica, Cures i auxiliars d’infermeria i
Electricitat.
Compta també d’una aula de suport SIEI, que acull tot l’alumnant amb necessitats
de suport especial de les dues comarques pallareses. Per la qual cosa és un centre
dotat amb tres psicopedagogues.
No deixa de ser un centre petit, en el que l’alumnat moltes vegades no pot cursar
totes les matèries que pot oferir el batxillerat, és per aquest motiu, que bona part
de l’alumnat cursa matèries per l’Institut Obert de Catalunya (IOC).

L’alumnat que podem trobar al batxillerat, és bàsicament de la comarca; en algun
cas també acull alumnes de la comarca veïna, el Pallars Sobirà o de la Noguera,
per la seva proximitat amb el poble d’Àger.

7.2.2. Participants

En aquest estudi es van seleccionar com a participants els 25 professors i
professores de batxillerat de l’INS Tremp. Per tant, el qüestionari s’envià al
professorat que imparteix alguna matèria de 1r i 2n de batxillerat de l’Institut de
Tremp, i que s’han vist implicats aquest any en aquesta educació híbrida a la qual
no estan acostumats.
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La dedicació dels participants a respondre el qüestionari fou de 5 a 10 minuts, per
tal de fer-ho amè, ja que avui dia són molts els qüestionaris que arriben per
respondre.

7.2.3. Instruments de la recolida de dades

En coherència doncs amb el disseny metodològic escollit per portar a terme la
recerca, els instruments utilitzats per la recollida de dades ha estat el qüestionari
com a eina de recollida de dades quantitatives.

El qüestionari s’ha dirigit al professorat de batxillerat amb la intenció de donar
resposta als objectius plantejats des del principi.
En relació amb aquest instrument, cal assenyalar que ha estat elaborat per
nosaltres.

Un qüestionari és, per definició, l'instrument estandarditzat que emprem per a la
recollida de dades durant el treball de camp d'algunes investigacions quantitatives,
fonamentalment, les que es porten a terme amb metodologies d'enquestes.
(Meneses & David, 2016)
En poques paraules, es podria dir que és l'eina que permet al científic social
plantejar un conjunt de preguntes per a recollir informació estructurada sobre una
mostra de persones, emprant el tractament quantitatiu i agregat de les respostes
per a descriure la població a la qual pertanyen o contrastar estadísticament
algunes relacions entre variables del seu interès.
Segons Meneses, un qüestionari no és només un conjunt de preguntes més o
menys organitzades per al seu emplenament sinó que volem representar un cas
particular en què, tenint en compte els nostres requeriments, es pretén:

- Produir dades quantitatives per al seu tractament i anàlisi estadístic.
- Preguntant de manera estructurada a un conjunt determinat de persones

que representen una població determinada.

La raó fonamental per la qual s’han emprat els qüestionaris és perquè l’objectiu
de la recerca és obtenir mesures quantitatives vàlides i fiables, complint les
exigències que el mètode científic planteja.

Per a l’elaboració del qüestionari es va tenir en compte la hipòtesi inicial i els
objectius específics. S’han consultat diferents models de qüestionaris per a poder
realitzar el més idoni per aquest estudi.
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Per a la seva realització, es van tenir en compte una sèrie de criteris:
- Que el redactat de les respostes fos clar i concís.
- Evitar preguntes ufanoses.
- Preguntes tancades
- Qüestionari curt, per poder rebre el major de respostes possibles.
- Recollir el màxim d’informació a una mostra (petita) de població.

El qüestionari sencer que s’ha implementat i compartit amb el professorat es pot
consultar a l’annex II d’aquest document.

Figura 1:
Imatge qüestionari dissenyat

Nota: Elaboració pròpia

7.2.4. Estratègia de recollida de dades
Per tal de recollir el màxim d’informació possible respecte a les opinions i
observacions vers l’actitud del professorat davant la nova situació d’aprenentatge
híbrid, s’ha optat per la realització d’un qüestionari, mitjançant un format online
(en línia).
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El procediment de recollida de dades, s'ha realitzat a través de l'enviament per
correu electrònic d’un l'enllaç al Google Drive , on el qüestionari online creat amb2

aquesta mateixa aplicació, ha estat penjat i a disposició del professorat del 30
d’abril al 6 de maig.

El fet de ser online, facilita la tasca, pel fet de poder-ho fer arribar a tot el
professorat a causa de la situació d’excepcionalitat que estem vivint per culpa de
la  Covid-19.

El qüestionari ha constat de les següents parts:
- Introducció; on s’identifica la persona que ha encarregat la investigació i

s’explica l’objectiu d’aquesta.
- Unes primeres preguntes de caràcter més personal.
- I tres seccions més, que seria el cos del qüestionari, on es plantegen les

preguntes per tal de donar resposta als objectius específics plantejats al
nostre TFM.

Aquest qüestionari online realitzat, per recollir les dades del professorat de
batxillerat, ha estat elaborat amb preguntes majoritàriament tancades, excepte
l’última; per tal de tenir una resposta més lliure per part dels participants. Les
preguntes tancades són aquelles en què, més enllà de l’escala emprada per a la
resposta, ofereixen als participants la possibilitat de triar entre les alternatives
proposades. La distinció no és irrellevant, ja que afecta directament la manera en
què després serem capaços de tractar la informació obtinguda. (Meneses i
Rodríguez, 2011).

Els qüestionaris dissenyats amb preguntes tancades, són aquells en les que les
possibles respostes estan acotades. L'enquestat respon una (o vàries) de les
alternatives que se li ofereixen. Cada resposta està codificada, fet que facilitarà la
transferència de la resposta verbal a un fitxer de dades informatitzat i el seu
tractament estadístic.

Així, més enllà de la inestimable capacitat que tenen per a generar dades
quantitatives, aquest tipus de preguntes permeten incrementar la precisió amb què
ens informen els participants. D'una banda, reduint els errors de comprensió sobre
la pregunta, ajudant el judici oferint un conjunt determinat d'alternatives a
l'informador. Aquestes preguntes tancades contribueixen també a la reducció de la
seva singularitat, controlant la dispersió que podria fer inviable el tractament
significatiu de les respostes. (Carmona & Sánchez, 2000)

2 Enllaç google: https://forms.gle/iM4R41J5SsX3BRuE8
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En la figura 2 es presenta el conjunt de la mostra i els instruments de recollida de
dades de la recerca.

Figura 2.

Instruments emprats en la recollida de dades. (APA; falta intro)

Nota: Font pròpia

7.2.5. Estratègia analítica

Les preguntes dels qüestionaris s’han analitzat una a una. L’anàlisi dels resultats
d’aquest document s'estructura de la següent manera: una part descriptiva, on es
mostren els gràfics per a totes i cadascuna de les preguntes analitzades amb tants
per cent. I una part interpretativa, reflectint les dades de forma objectiva. Primer
de tot es va fer el buidatge inicial de les respostes a través del programari web que
s’ha emprat per fer l’enquesta virtual (Google Drive) i posteriorment s’ha fet
servir el Microsoft Excel.
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7.3. Temporalització

Aquesta investigació es divideix en 5 fases principals:

Figura 3: Representació gràfica de les fases de la investigació.

Nota: Elaboració pròpia.

Figura 4: Representació gràfica de la temporalització de les fases de la investigació.

TEMPORALITZACIÓ

Nota: Elaboració pròpia.
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8. Resultats

Els resultats obtinguts tracten de donar resposta als objectius plantejats a l'inici del nostre
treball:

1. Determinar el grau de satisfacció del professorat vers a la combinació de sessions
d'aprenentatge virtuals amb les presencials.

2. Reconèixer els punts forts i els punts de millora en la modalitat híbrida
implementada als centres educatius.

3. Detectar les necessitats formatives i de recursos del professorat en matèria de
competència digital.

8.1. Anàlisi de resultats

En aquest aspecte s’ha fet una revisió de les respostes amb la finalitat de realitzar una
conjunció de gràfics amb cada pregunta i comptar amb una matriu d’informació per tal
que permetés aquesta anàlisi.

Les gràfiques han estat generades a partir del Google Forms. Posteriorment s’ha procedit
a elaborar una anàlisi en Microsoft® Excel que mostra cada pregunta amb el resum de les
seves respostes i comentaris d’aquestes.

En cada una es van utilitzar els gràfics que es van generar en aquesta plataforma i per la
seva posterior interpretació.

La satisfacció del professorat és la primera variable per tenir en compte davant l’aplicació
del sistema híbrid. La segona variable, que és la valoració dels punts forts i dèbils
d’aquest aprenentatge i la tercera referent a la formació TIC del professorat, han estat
mesurades per mitjà de l’escalonament de Liker per mesurar la reacció dels enquestats
sobre les afirmacions presentades en la proposta, utilitzant en aquest cas 5 qualificacions
possibles sobre elles.
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8.2. Resultats de la investigació

L’enquesta s’ha passat a 25 professors/es i 19 han estat les respostes que es van poder
aconseguir.

En la primera part de l’enquesta, es mostren els gràfics amb les dades generals.

Gràfic 2

Representació per franges d’edat dels i les docents participants a l’estudi.

S’observa en la gràfica que la majoria de professorat es troba en edat compresa entre 36 i
55 anys, seguit per la franja de 25 a 35 anys. Ens trobem doncs, davant d’un claustre de
persones joves.

Gràfic 3

Professorat enquestat per sexes.

La majoria del professorat participant en aquest estudi han estat dones, 13 (68,4%),
mentre que 6 (31,6%) eren homes
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Gràfica 4

Representació de l’experiència docent del professorat participant.

Un 31,6% tenen d’11 a 15 anys d’experiència, empatats amb el mateix tant per cent als
docents que tenen entre 6 i 10 anys d’experiència. Aquest va seguit del 21% de docents
que té una experiència d’entre 0 i 5 anys, i un 10,5 %amb experiència de 16 a 20 anys.
Finalment hi ha un darrer grup amb un 5,3%, amb més de 20 anys d’experiència.

En aquesta segona secció de l’enquesta es presenten els resultats per tal de poder
determinar el grau de satisfacció del professorat vers a la combinació de sessions
d'aprenentatge virtuals amb les presencials.

Gràfic 5.

Satisfacció davant les classes telemàtiques impartides de cara a l’alumnat.

Pel que fa al grau de satisfacció del professorat davant la preparació de les classes
telemàtiques s’observa que un 47,4% està poc satisfet i un 15,8% bastant satisfets. Un
36,8% es mostra indiferent.
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Gràfic 6

Implementació de l’aprenentatge híbrid al centre.

Al 10,5% del professorat enquestat li sembla que l’aprenentatge híbrid implementat al
centre ha estat gens adequat, el 47,4% poc adequat i el 31,6% bastant adequat. Un 31,6%
es mostra indiferent.

Gràfic 7

Situació de confort del/la docent vers l’aprenentatge híbrid

Pel que fa a aquesta pregunta, el 21,1% del professorat no s’ha sentit còmode impartint
aquest tipus d’aprenentatge, un 31,6% poc còmode i un 26,3% bastant còmode. Un
21,1% es mostra indiferent.
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Gràfic 8

Satisfacció davant la preparació de les classes de modalitat híbrida

Pel que fa al moment de la preparació d’aquestes classes semipresencials, el 21,1% del
professorat s’ha sentit gens satisfet, el 31,6% poc satisfet, el 31,6% bastant satisfet,
mentre que el 10,5% molt satisfet. Un 5,3% es mostra indiferent.

Gràfic 9

Transmissió de continguts teòrics a l'alumnat amb la semipresencialitat

El 10,5% dels participants s’han sentit gens satisfets amb el contingut que s’ha transmès,
el 42,1% poc satisfet, mentre que el 26,3% bastant satisfets. Un 21,1% es mostra
indiferent.
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En la tercera part de l’enquesta, es mostren els punts forts i els punts de millora en la
modalitat híbrida implementada als centres educatius.

Gràfic 10

Increment en la bretxa digital.

El 10,5% dels enquestats creuen que la bretxa digital no s’ha vist afectada, el 26,3% poc
afectada, el 36,8% bastant afectada, mentre que el 15,8% molt afectada. El 10,5% es
mostra indiferent.

Gràfic 11

Dificultats educatives agreujades

Veiem que un 26,3% dels enquestats veuen poc agreujades les dificultats educatives, un
47,4% bastant agreujades, mentre que un 15,8% molt agreujades. Un 10,5% es mostra
indiferent.
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Gràfic 12

Les TIC i el professorat.

S’observa que un 5,3% del professorat creu que s’ha posat poc “les piles” amb les TIC,
un 31,6% creu que bastant, mentre que un 52,6% considera que molt. Un 10,5% es
mostra indiferent.

Gràfic 13

Recursos docents disponibles.

Es visualitza que els recursos disponibles han estat en un 21,1% gens adequats, un 15,8%
poc adequats, un 57,8% bastant adequats i un 5,3% molt adequats.
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Gràfic 14

Qualitat i condicions de treball

Els resultats ens mostren que, un 5,3% creu que les condicions de treball han estat gens
adequades, un 31,6% poc adequades, un 31,6% bastant adequades i un 31,6% molt
adequades.

Gràfic 15

Rendiment acadèmic de alumnat.

En aquesta darrera pregunta, en 5,3% del professorat considera que el rendiment
acadèmic que l’alumnat ha sigut gens favorable, el 52,6% poc favorable, mentre que el
36,8% molt favorable. El 5,3% es mostra indiferent.
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En la darrera part de l’enquesta es mostren els resultats sobre quins tipus d’eines TIC són
més familiars als docents participants en l’estudi i el seu ús.

Gràfic 16

Formació TIC del professorat

S’observa que el 5,3% dels participants considera que la seva formació TIC és gens bona,
un 21,1% poc bona, un 68,3% bastant bona i un 53% molt bona.

Gràfic 17

Recursos informàtics utilitzats pel professorat (presentacions, webquest…)

El 57,8% del professorat fa bastant ús dels recursos informàtics, mentre que un 21,1%
poc ús. Només un 5,3% en fa poc ús i un altre 5,3% molt ús.
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Gràfic 18

Ús Internet del professorat (correu electrònic famílies, alumnes, videoconferències…)

El 47,4% dels docents fan molt ús d’Internet, i un 36,8% bastant. Un 15,8% es mostra
indiferent.

Gràfic 19

Recursos TIC al pla docent i programes formatius del centre.

El 26,3% del professorat integra pocs recursos al pla docent del centre, el 42,1% bastants
i el 5,3% molts. El 26,3% es mostra indiferent.
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Gràfic 20

Proposta a l’alumnat de la realització de projectes col·laboratius en suport TIC.

El 26,3% dels docents no proposen que el seu alumnat faci projectes col·laboratius
utilitzant les TIC, un 21,1% poc, un 42,1% bastant i un 5,3% molt. El 5,3% es mostra
indiferent.

Gràfic 21

Ús de recursos i aplicacions TIC per a l'autoavaluació i l'avaluació de l'alumnat.

Pel que fa a l’ús de recursos i aplicacions TIC per a l’autoavaluació de l'alumnat, el
26,3% no l’utilitza gens, el 36,8% poc, mentre que el 26,3% bastant. El 10,5% es mostra
indiferent.
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Gràfic 22

Accés a les fonts d'informació i recursos en suport TIC.

Responent aquesta qüestió s’observa que el 15,8% dels docents tenen poc accés a
recursos TIC, el 31,6% bastant i el 36,8% molt. El 15,8% es mostra indiferent.

Gràfic 23

Satisfacció rebuda davant la competència digital

En general, el professorat participant en la enquesta se sent en un 31,6% poc satisfet pel
que fa a la seva competència digital, u  31,6 % bastant satisfet i un 36,8% indiferent.
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9. Conclusions

9.1. Conclusions en relació els objectius de recerca

La voluntat d’aquesta recerca ha estat analitzar el que està passant en l’actualitat en el
centre de Tremp per a la implementació de l’aprenentatge híbrid a causa d’aquesta
situació excepcional de pandèmia i així poder recollir la veu del professorat i aportar
millores per a un pròxim curs que podria començar tal i  com acabem aquest.

Les conclusions a les quals s’arriba després d’aquest estudi es poden resumir en les
següents:

Pel que fa al primer objectiu específic plantejat: determinar el grau de satisfacció del
professorat vers a la combinació de sessions d'aprenentatge virtuals amb les presencials,
es pot concloure que:

● La gran majoria dels membres de la comunitat educativa que imparteix classes al
batxillerat de l’Institut de Tremp no està satisfeta amb aquest aprenentatge híbrid,
amb les classes telemàtiques que s’han dut a terme i s’han sentit poc còmodes a
l’hora de donar aquestes classes.

● Creuen que la transmissió de continguts donats d'aquesta han estat poc efectius
per tal de transmetre’ls a l’alumnat.

● Per contra tenim divergència d’opinió entre els docents, ja que per una banda una
part s’han sentit bastant còmodes en la preparació de les classes, mentre que
l’altra se n’ha sentit molt poc.

El segon objectiu específic plantejat: Reconèixer els punts forts i els punts de millora en
la modalitat híbrida implementada als centres educatius, s’estableix el següent:

● Tant la bretxa digital com la diferència educativa entre els alumnes s’ha vist
incrementada.

● Els recursos dels quals han optat els docents han estat adequats, com també la
qualitat de les condicions de treball.

● El rendiment de l’alumnat s’ha vist poc afavorit per aquest tipus d’ensenyament
híbrid.

● El professorat ha hagut de posar-se a treballar seriosament amb les noves
tecnologies.
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I el tercer objectiu específic plantejat: Detectar les necessitats formatives i de recursos del
professorat en matèria de competència digital, podem extreure el següent del nostre
estudi:

● En general la majoria dels docents se senten prou preparats en competència
digital, la franja d’edat més gran és la que percep més aquesta manca en
competència digital.

Amb la primera part de la investigació, es pot corroborar i afirmar que el professorat de
batxillerat no està satisfet amb l’aprenentatge híbrid implementat a causa de la Covid-19,
atès que no creu estar implementant processos d’aprenentatge de qualitat. Mentre que
amb la segona part de la investigació, quedaria refusada la hipòtesi plantejada, ja que la
majoria sí que se sent suficientment formats a nivell tecnològic per fer front a aquest nou
sistema.

9.2. Limitacions de la investigació i propostes de millora

En aquest últim apartat del nostre treball voldríem exposar les limitacions de la recerca
que hem presentat i també les possibles línies futures de recerca i de propostes d’acció.

9.2.1. Limitacions

En relació amb el marc teòric, ens trobem davant un tema d'estudi molt actual en
els centres d’educació secundària postobligatòria i que s’està analitzant des de
diferents perspectives. Això comporta constantment l’aparició de noves
publicacions, articles d’opinió, estudis, experiències...que potser no han estat
incloses en el marc teòric, i així tenir referències més actuals.

Amb relació a l’instrument de recollida de dades, potser hauria calgut una
enquesta més àmplia, amb més qüestions per poder arribar a més matisos. Hagués
estat bé la realització d’alguna entrevista als membres de l’equip directiu, ja que
han estat ells els que ens han plantejat aquest aprenentatge híbrid seguint les
directrius del Departament.

En relació amb la mostra, és representativa del centre al qual treballo, però hagués
estat interessant també poder-la fer més extensa als altres dos centres dels Pallars,
el de La Pobla de Segur i el de Sort. Però donat el temps que comprèn el TFM no
ha estat possible.

9.2.2. Propostes de millora i perspectiva de futur

Com a proposta de millora seria molt enriquidor poder contrastar les conclusions
a les quals hem arribat en la nostra recerca amb algun expert o centre que fes
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temps que treballa d’aquesta manera híbrida, i que ens poguessin fer un retorn
amb noves aportacions.

A partir de les reflexions i conclusions generades, seria interessant poder iniciar
un camí cap a la tan necessària adequació de la formació inicial del professorat a
la realitat socioeducativa actual.

Donada la limitació temporal a la qual hem fet referència anteriorment, hi ha
diversos temes en els quals ens hagués agradat aprofundir més, com per exemple:

- Per a futures investigacions, crec que és important comptar també amb les
opinions dels alumnes, ja que és fonamental conèixer què és el que en pensen al
respecte. Per a la implementació d’aquest aprenentatge és important saber el seu
punt de vista respecte al que han viscut aquest curs i poder resoldre les
mancances.

- Fer un estudi més extens a altres docents d’altres centres de secundària propers a
la zona, o fins i tot a nivell de Catalunya.

- Finalment, per a futures investigacions també és interessant tenir en compte la
metodologia que es porta a terme amb les TIC. Tot i que cada vegada més som
més els docents que veiem les metodologies constructivistes com a essencials, la
realitat sempre s’atansa més a la metodologia tradicional.

10. Consideracions finals

Està clar que el model educatiu actual ha quedat obsolet; és necessari un canvi i per això
fa falta una preparació prèvia del professorat, que també ha quedat antiquat.

L’educació del futur cal que enriqueixi el potencial dels estudiants i tenir-los com a
protagonistes en el procés d’ensenyament- aprenentatge, on el professorat ha
d’orientar-los cap a una formació integral, que inclogui el desenvolupament de les
capacitats cognitives i socioemocionals i l’ús de les noves tecnologies com a eina
d’investigació per a l’aprenentatge, la comunicació i la difusió, per tal que l’aprenentatge
sigui  motivador.

Els models híbrids d’aprenentatge, apareixen com una possibilitat de compromís de
l’alumnat i d’innovació en comparació l’aula tradicional. Aquesta metodologia combina
les tasques de l’aula i les activitats dutes a terme amb l’ús de tecnologies de la informació
i la comunicació (TIC).

En tot això el paper del professorat és clau i importantíssim, en el nostre estudi la majoria
d’ells no s’han sentit còmodes i sobretot els de la franja de 50 a 60 anys troben que
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l’esforç que han de dedicar a l’aprenentatge de les TIC és tan gran que molts ni ho
intenten.

El professorat ha d’adaptar-se i complir noves tasques, posar en joc moltes altres
capacitat i fixar-se sobretot en les necessitats de formació de l’alumnat que aquell curs
tenim a les aules.

El professorat no percep les TIC com a una eina alternativa i les utilitza per transmetre
continguts més teòrics.

Per acabar, com a tasca docent que tinc, l'educació ha d’evolucionar al mateix temps que
ho fa la societat, i tots ens hi hem d’adaptar. Un bon docent format i actualitzat, es
converteix en una persona capaç de difondre al seu alumnat les capacitats necessàries
perquè es desenvolupin com a persones autònomes, despertant en ells les ganes
d’aprendre.
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12. Annexos

Annex I: Declaració de consentiment informat (adults)

DECLARACIÓ DE CONSENTIMENT INFORMAT

TREBALL FINAL DE MÀSTER UNIVERSITARI EN PSICOPEDAGOGIA

Aquest document vol informar-vos sobre un treball (d’ara en endavant en direm “Estudi”) al que
us convidem a participar. Aquest Estudi el duu a terme un/a estudiant en el marc de l’assignatura
TREBALL FINAL DE MÀSTER i ha sigut aprovat pel professorat responsable de l’assignatura.
La nostra intenció és que rebeu la informació correcta i suficient per a què pugueu decidir si
accepteu o no participar en aquest Estudi. Us demanem que llegiu aquest document amb atenció i
que ens formuleu els dubtes que tingueu.

Títol de l’estudi: L’ACTITUD DEL PROFESSORAT DAVANT LA NOVA SITUACIÓ
D’APRENENTATGE HÍBRID

Objectiu de l’estudi: En aquest estudi el que volem identificar és l’actitud del professorat davant
la situació d’aprenentatge híbrida implementada aquest any degut a la pandèmia a l’alumnat de
batxillerat.

Responsable de l’estudi: DOLORS GUIXA BOIXEREU

Jo, el Sr./La Sra. _____________________, major d’edat, amb DNI número
________________________ i correu electrònic ____________________________, actuant en
el meu propi nom i representació, mitjançant el present document.

MANIFESTO QUE HE ESTAT INFORMAT/DA DE LES QÜESTIONS SEGÜENTS
RELACIONADES AMB L’ESTUDI:

● La meva participació en aquest estudi és voluntària i, si en qualsevol moment desitjo
canviar la meva decisió, puc retirar el meu consentiment en qualsevol moment.

● La participació en aquest estudi consisteix en respondre un qüestionari amb preguntes
relacionades amb l’aprenentatge híbrid implementat aquest any. La persona Responsable
del tractament de les meves dades personals és Dolors Guixa.

● Les meves dades personals seran recollides i tractades amb finalitats exclusivament
docents i d’investigació i sense ànim de lucre.

● Les meves dades seran anonimitzades, de manera que no es podrà conèixer la meva
identitat a partir de les dades que es recullin.

● Es guardarà secret sobre la informació personal que facilito, i només es farà servir amb
finalitat docent i d’investigació en el marc d’aquest Estudi, de manera que no se’m pugui
identificar en els resultats de l’estudi.
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● Seguint el principi de minimització, només es recolliran les dades mínimes que siguin
necessàries per portar a terme l’Estudi, i una vegada hagi acabat la finalitat docent o de
recerca que es derivi d’aquest estudi, es destruirà tota la informació de caràcter personal
que hagi facilitat de forma definitiva.

● He estat informat/da mitjançant una carta via correu electrònic, sobre l’Estudi, sobre la
seva finalitat i sobre les dades que es recolliran, i he consentit a participar en aquest
Estudi.

● El tractament de les dades de caràcter personal de tots els participants s’ajustarà al que es
disposa al Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i a la Llei Orgànica
3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. D’acord amb el que
s’estableix en aquesta legislació, podeu exercir els drets d’accés, modificació, oposició i
supressió de les vostres dades de caràcter personal dirigint-vos al Responsable del
tractament, identificat a continuació i a través dels canals de contacte establerts.

AUTORITZACIÓ A PARTICIPAR A L’ESTUDI:

Autoritzo al Sr./Sra. Dolors Guixa Boixereu, Responsable de l’estudi, amb DNI número
78087821S i correu electrònic personal dguixab@uoc.edu Estudiant de l’assignatura
Treball Final de Màster del Grau/Màster en Psicopedagogia de la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC) perquè tracti les dades de caràcter personal facilitades corresponents al
menor al qual represento, per a la realització de la recerca descrita en el marc de l’Estudi
indicat. A la taula següent es resumeix de manera esquemàtica com es tractaran aquestes
dades:

Informació bàsica sobre protecció de dades personals

Responsable del
tractament

Dolors Guixa Boixereu,
dguixab@uoc.edu

Finalitats - Dur a terme les activitats de recerca detallades al marc de
l’Estudi

- Només si vostè ens ho autoritza, gestionar la autorització
d’ús de la imatge del menor i utilitzar el material fotogràfic i
audiovisual que contingui la seva imatge i veu al marc de
l’Estudi.

Legitimació - Consentiment del pare/mare o tutors legals del menor
interessat

- En cas que es recullin imatges d’un menor, consentiment del
pare/mare/tutor legal per l’ús de la imatge/vídeo/so del
menor interessat
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Destinataris Les seves dades seran utilitzades únicament per Dolors Guixa
i no es comunicaran a tercers sense el seu consentiment,
excepte en el supòsits previstos per la llei.

Drets dels interessats Podreu exercitar el vostre dret d’accés, rectificació, suspensió,
oposició, portabilitat i limitació enviant un correu electrònic a
dguixab@uoc.edu adjuntant una fotocòpia del DNI o
document acreditatiu de la seva identitat.

Informació
addicional

Podeu revisar la informació addicional sobre el tractament de
les dades personals a l’apartat següent.

A Tremp,   23 d’abril de 2021
La Sra. Dolors Guixa Boixereu
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Annex II: Qüestionari pel professorat INS

L'actitud del professorat davant la nova situació d'aprenentatge híbrid.

Aquesta enquesta està pensada per identificar les repercussions que ha ocasionat en el professorat
la situació d'aprenentatge híbrid implementat amb l'alumnat de batxillerat.

* Required

Preguntes generals

Quina és la teva edat? *

Entre 25 i 35

Entre 36 i 45

Entre 46 i 55

Més de 55

Ets... *

Home

Dona

Experiència docent: *

Entre 0 i 5 anys d'experiència

Entre 6 i 10 anys d'experiència

Entre 11 i 15 anys d'experiència

Entre 16 i 20 anys d'experiència

Més de 20 anys d'experiència
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OE 1: Grau de satisfacció del professorat.

En relació a aquest concepte, us demanem que respongueu tenint en compte la

següent escala de mesura: 1 = Gens; 2 = Poc; 3 = Indiferent; 4 = Bastant; 5 = Molt 1.

Com de satisfet/a estàs amb les classes telemàtiques que has preparat per l'alumnat? *

1 2 3 4 5

En relació a aquest concepte, us demanem que respongueu tenint en compte la

següent escala de mesura: 1 = Gens; 2 = Poc; 3 = Indiferent; 4 = Bastant; 5 = Molt 2.

L'aprenentatge híbrid implementat aquest any al centre m'ha semblat ___________

adequat. *

1 2 3 4 5

En relació a aquest concepte, us demanem que respongueu tenint en compte la

següent escala de mesura: 1 = Gens; 2 = Poc; 3 = Indiferent; 4 = Bastant; 5 = Molt 3.

Amb aquest aprenentatge híbrid m'he sentit ___________ còmode. *

1 2 3 4 5

En relació a aquest concepte, us demanem que respongueu tenint en compte la

següent escala de mesura: 1 = Gens; 2 = Poc; 3 = Indiferent; 4 = Bastant; 5 = Molt 4.

Com t'has sentit en la preparació de les classes amb la modalitat híbrida? ____________

satisfet/a *

1 2 3 4 5

En relació a aquest concepte, us demanem que respongueu tenint en compte la

següent escala de mesura: 1 = Gens; 2 = Poc; 3 = Indiferent; 4 = Bastant; 5 = Molt 5.

Amb la semipresencialitat he transmès amb eficàcia els continguts teòrics sense cap

problema.
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1 2 3 4 5

OE 2: Punts forts i de millora en l'aprenentatge híbrid

En relació a aquest concepte, us demanem que respongueu tenint en compte la

següent escala de mesura: 1 = Gens; 2 = Poc; 3 = Indiferent; 4 = Bastant; 5 = Molt 6. La

bretxa digital s'ha visit incrementada amb aquest aprenentatge híbrid. *

1 2 3 4 5

En relació a aquest concepte, us demanem que respongueu tenint en compte la

següent escala de mesura: 1 = Gens; 2 = Poc; 3 = Indiferent; 4 = Bastant; 5 = Molt 7.

Degut a l'aprenentatge híbrid, s'han agreujat les dificultats educatives. *

1 2 3 4 5

En relació a aquest concepte, us demanem que respongueu tenint en compte la

següent escala de mesura: 1 = Gens; 2 = Poc; 3 = Indiferent; 4 = Bastant; 5 = Molt 8.

Amb aquesta implementació híbrida, el professorat s'ha hagut de posar "les piles" amb

les TIC. *

1 2 3 4 5

En relació a aquest concepte, us demanem que respongueu tenint en compte la

següent escala de mesura: 1 = Gens; 2 = Poc; 3 = Indiferent; 4 = Bastant; 5 = Molt 9. Els

recursos docents disponibles han estat ____________ adequats. *

1 2 3 4 5

En relació a aquest concepte, us demanem que respongueu tenint en compte la

següent escala de mesura: 1 = Gens; 2 = Poc; 3 = Indiferent; 4 = Bastant; 5 = Molt 10. La

qualitat i les condicions de treball han estat ____________ adequades. *

1 2 3 4 5
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En relació a aquest concepte, us demanem que respongueu tenint en compte la

següent escala de mesura: 1 = Gens; 2 = Poc; 3 = Indiferent; 4 = Bastant; 5 = Molt 11. El

rendiment acadèmic de l'alumnat ha estat ______________ favorable.

1 2 3 4 5

OE 3: Necessitats formatives i de recursos en competència digital.

En relació a aquest concepte, us demanem que respongueu tenint en compte la

següent escala de mesura: 1 = Gens; 2 = Poc; 3 = Indiferent; 4 = Bastant; 5 = Molt 12. La

meva formació TIC és ______________ bona. *

1 2 3 4 5

En relació a aquest concepte, us demanem que respongueu tenint en compte la

següent escala de mesura: 1 = Gens; 2 = Poc; 3 = Indiferent; 4 = Bastant; 5 = Molt 13.

Uso recursos informàtics educatius d'elaboració pròpia (blogs, presentacions,

webquest). *

1 2 3 4 5

En relació a aquest concepte, us demanem que respongueu tenint en compte la

següent escala de mesura: 1 = Gens; 2 = Poc; 3 = Indiferent; 4 = Bastant; 5 = Molt 14.

Uso funcions comunicatives d'Internet (correu electrònic famílies, d'alumnes,

videoconferències...) *

1 2 3 4 5

En relació a aquest concepte, us demanem que respongueu tenint en compte la

següent escala de mesura: 1 = Gens; 2 = Poc; 3 = Indiferent; 4 = Bastant; 5 = Molt 15.

Integro els recursos TIC en els plans docents i programes formatius del meu centre. *
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1 2 3 4 5

En relació a aquest concepte, us demanem que respongueu tenint en compte la

següent escala de mesura: 1 = Gens; 2 = Poc; 3 = Indiferent; 4 = Bastant; 5 = Molt 16.

Proposo a l'alumnat la realització de projectes col·laboratius en suport TIC. *

1 2 3 4 5

En relació a aquest concepte, us demanem que respongueu tenint en compte la

següent escala de mesura: 1 = Gens; 2 = Poc; 3 = Indiferent; 4 = Bastant; 5 = Molt 17.

Aprofito els recursos i aplicacions TIC per a l'autoavaluació i l'avaluació de l'alumnat. *

1 2 3 4 5

En relació a aquest concepte, us demanem que respongueu tenint en compte la

següent escala de mesura: 1 = Gens; 2 = Poc; 3 = Indiferent; 4 = Bastant; 5 = Molt 18.

Accedeixo a les fonts d'informació i recursos en suport TIC. *

1 2 3 4 5

En relació a aquest concepte, us demanem que respongueu tenint en compte la

següent escala de mesura: 1 = Gens; 2 = Poc; 3 = Indiferent; 4 = Bastant; 5 = Molt 19. En

general em sento _______________ satisfet amb la formació rebuda amb competència

digital. *

1 2 3 4 5

20. Hi ha alguna altra qüestió que vulguis compartir i que no s'ha reflectit en el

qüestionari? *

Your answer

Submit
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Annex III: Correu electrònic explicant el motiu del TFM i demanant la participació al
professorat.

Assumpte: TFM Dolors Guixa

Benvolguts/des,

Sóc la Dolors, com tots ja sabeu i em coneixeu. Fa un parell d’anys que em vaig animar a
fer un màster en psicopedagogia, i actualment ja l’estic acabant, em queda la presentació
del meu treball final de màster, i és per aquest motiu que demano la vostra participació.

El treball que estic realitzant, porta per títol: “L’actitud del professorat davant la nova
situació d’aprenentatge híbrid”. Em poso en contacte amb vosaltres perquè us trobeu en
aquest situació; donant classes online i presencials, i per aquest motiu us demano si
podeu omplir el qüestionari que us adjunto a l’enllaç de més a baix.

La participació és voluntària, ara bé, us demano uns pocs minuts del vostre temps a
respondre aquest qüestionari per tal de poder reflexionar tots plegats sobre com ha estat
aquest any excepcional l’aprenentatge híbrid al nostre institut i com ho hem viscut.

A més, els resultats que se n’obtinguin i que us faré arribar, podrien servir per influir en
possibles canvis de cara els propers anys, si aquest tipus d’aprenentatge continua.

Gràcies per l’ajuda. Quedo a la vostra disposició per qualsevol aclariment a través del
correu del centre: dguixa@xtec.cat

Atentament,

Dolors Guixa Boixereu

https://docs.google.com/forms/d/1q5XKFoX1djlE5qOxrvxatA6O4Pl0i9pzFa5pMx5gOcs
/prefill
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