
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“És absurd i atempta contra la vida ser part d'un sistema que t'obliga a escoltar un estrany 
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recitant poesia, quan el que vols és aprendre a construir edificis; o seure amb un estrany 

per discutir sobre la construcció d'edificis, quan el que vols és llegir poesia. " 

John Taylor Gatto 

 

"La paradoxa de l'educació de començament del segle XXI es troba en la desconnexió 

entre l'excel·lent capacitat institucional de les escoles i el seu baix acompliment en 

preparar els estudiants per a inventar un futur que respongui adequadament a les 

oportunitats i desafiaments globals " 

Reimers 

 

 

“L´escola serveix per a la vida. Ella hauria de desenvolupar en els joves aquelles 

capacitats que constitueixen un valor per al benestar de la comunitat. 

Però això no significa que s’hagi de destruir la individualitat i que l’individu s’hagi de 

convertir en un simple instrument de la comunitat, com una abella, o una formiga. 

Una comunitat d’individus tots iguals, sense originalitat i sense metes personals seria una 

pobre comunitat sense possibilitats de desenvolupament. 

En canvi, l’objectiu ha de ser l’educació d’individus que actuïn i pensin independentment, 

però que vegin, al mateix temps, en el servei a la comunitat, el suprem problema de la 

seva vida.” 

Albert Einstein 

 

"Tot el sistema educatiu i de capacitació professional és un filtre elaborat que necessita 

descartar a la gent que és massa independent i que pensa per si mateixa, que no sap ser 

submisa i així successivament, perquè són disfuncionals per a les institucions. " 

Noam Chomsky 
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1. Justificació 

En base a les grans transformacions a nivell cultural, econòmic, tecnològic i social que 

està vivint la nostra societat, sorgeix la tecnologia mòbil com a recurs indispensable 

per poder fer front al ritme accelerat i constants canvis que exigeix la societat actual.  

Des d’aquesta panoràmica, l’ús dels dispositius mòbils aconsegueix donar resposta a 

les necessitats que actualment imperen en la nostra societat en qüestió 

d’aprenentatge, adaptabilitat i flexibilitat ( Cantillo, Roura, Sánchez, 2012). 

El m-learning, o aprenentatge associat a la tecnologia mòbil, es presenta com el nou 

recurs d’ensenyament-aprenentatge que pot ajudar a que els educands visquin 

l’experiència formativa d’una manera alternativa, flexible i interactiva. Com diu Ferres 

(2002), amb mitjans diferents no només s’aprèn de manera diferent sinó que també es 

produeix un aprenentatge diferent.  

Des de la passió per les noves perspectives en educació  a nivell tecnològic, aquest 

treball pretén aprofundir en com es pot aprofitar aquesta nova eina tecnològica per 

millorar l’entorn educatiu.  Analitzarem de quina manera els dispositius mòbils poden 

ajudar a incrementar la motivació, la curiositat i la cooperació dels alumnes, i en 

definitiva l’aprentatge.  

Amb aquesta fita, en un primer moment estructurarem el treball des d’una visió 

general dels dispositius mòbils. Farem un repàs a nivell teòric de les diferents 

característiques  que presenten, i què els fa erigir-se com les noves tecnologies del 

futur.  

A continuació, ens centrarem en la interacció com una de les característiques més 

importants d’aquests dispositius, el que ens permetrà saber què ens ofereixen de 

diferent a nivell de motivació, curiositat i cooperació. En aquest punt destacarem 

l’importància del triangle interactiu (aprenent – mitjancer - activitat) per tal que 

aquestes eines tinguin la utilitat que es planteja. 

Finalment, analitzarem com influeixen aquests dispositius en l’ensenyament-

aprenentatge, agafant com a mostra  un curs de batxiller i professorat d’un institut de 

la població de Lloret de Mar. Amb aquest anàlisi, es pretén tenir una referència del 

què representa l’ús de les tecnologies mòbils actualment, així com quines 

concepcions existeixen sobre aquestes, tant a nivell d’alumnes com de professors. 
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2. Objectius 

 

 Objectiu general:  

Analitzar de quina manera els dispositius mòbils poden ajudar a incrementar la 

motivació, la curiositat i la cooperació dels alumnes, i en definitiva l’aprenentatge  

significatiu. 

 

 Objectius específics: 

 

 A nivell teòric: 

 

1. Definir diferents conceptes lligats als dispositius mòbils. 

Amb aquest objectiu es pretén definir les característiques principals que envolten 

aquests dispositius i què els fan constituir-se com una eina essencial de la societat 

actual. Repassarem conceptes com ubiqüitat, fragmentació, incertesa, 

connectivitat, entre d’altres.  

2. Aprofundir sobre les múltiples possibilitats d’interacció que ens ofereixen. 

Ens endinsarem en quins recursos ens ofereixen aquests dispositius i quina relació 

tenen amb l’aprenentatge significatiu.  

 

 A nivell pràctic: 

 

3. Elaborar un instrument de recollida de dades. 

En aquest cas el qüestionari, ens haurà de permetre conèixer i analitzar com 

influeix l’ús d’aquests dispositius mòbils en un grup de batxiller i el seu professorat. 

4. Analitzar les dades en base als qüestionaris contestats per mestres i alumnes. 

A partir dels qüestionaris realitzats a l’ Institut Ramón Coll i Rodés de Lloret de Mar, 

analitzarem si existeix un ús generalitzat dels dispositius mòbils, així com les 

concepcions predominants pel que fa a la possibilitat d’introducció de dispositius 

mòbils a l’aula, tant des del punt de vista de l’alumnat com del professorat. 
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3. Presentació  

L’educació, entesa des d’un punt de vista formal, ha sofert molts canvis en funció de les 

necessitats de cada època. Es pot dir que d’una formació de tipus vertical, on  l’expert i 

l’aprenent sorgien d’una societat d’ordre mecanicista, determinista i lineal1, ara hem 

passat a una formació horitzontal de caràcter col·laboratiu (Cobo i Moravec, 2011). Cada 

cop més, els constants avenços tecnològics i la ràpida connectivitat, ens porten a 

considerar la importància de tenir en compte la necessitat d’un nou tipus d’aprenentatge 

de caràcter informal que es sustenti en la col·laboració i la virtualitat (Capdet, 2011). 

En base a aquesta evolució que està experimentant l’educació i tenint en compte 

l’incidència i influència de les TIC en aquest àmbit ( Coll, 2008) , aquest treball pretén 

aprofundir en com poden ajudar-nos aquestes noves tecnologies, i en concret els 

dispositius mòbils, a recuperar en l’actual alumnat les ganes d’aprendre. De quina manera 

poden contribuir a despertar en l’educand la necessària motivació intrínseca d’ànsia de 

saber, per tal que s’estableixi l’aprenentatge significatiu2 del que ens parla Ausubel (1978). 

Aquest treball no sorgeix en base a les dades d’un enganyós fracàs escolar de l’actual 

sistema educatiu (González, 2013) , però si que emana de la necessitat de canvi davant 

d’una metodologia desmotivant, en general, i poc donada a potenciar en els alumnes la 

curiositat com a motor imprescindible per l’aprenentatge (Dewey, 2007). Perquè tot i que 

existeixen moltes excepcions, tant a  nivell de professorat com d’escoles que intenten 

motivar i establir noves metodologies, encara són la minoria. 

És bàsic aconseguir una flexibilitat de pensament3 que potenciï  les ments creatives que 

precisa la nostra societat actual (Romo, 2004). La metodologia actual fa que, cada dia 

més,  allò que s’aprèn a les aules no formi part de la vida real. Sembla que existeixi un món 

paral·lel entre el que s’ensenya a nivell formal i el que realment es precisa a nivell informal 

de la vida diària. Com ja afirmava Freire (1968) s’ha de deixar enrere el paradigma 

                                                        
1 En base a la Tabla 1 de Cobo i Moravec (2011) on es fa una distinció entre els tres paradigmas socials fins els 

nostres dies 1.0, 2.0 i 3.0.  

https://docs.google.com/document/d/1OhyLrqhFY2RcmmQkUOZ_mcZuqbCLmdeiD3Y33g7Ciwo/edit?usp=sharin

g 

2 En aquest article, Antoni  Ballester Vallori ens parla de l’aprenentatge significatiu a la pràctica (Ballester i 

Seminario de aprendizaje significativo, 2005). http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/24385 

3 Parlem de flexibilitat de pensament quan existeix una apertura al problema, tolerància a l’ambigüetat i  els 

problemes es poden enfocar des de diferents angles o perspectives (Romo, 2004) 

https://docs.google.com/document/d/1OhyLrqhFY2RcmmQkUOZ_mcZuqbCLmdeiD3Y33g7Ciwo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1OhyLrqhFY2RcmmQkUOZ_mcZuqbCLmdeiD3Y33g7Ciwo/edit?usp=sharing
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/24385
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industrial i els models pedagògics bancaris que transmeten informació i coneixement 

“preventiu”4. 

Aquest tipus d’aprenentatge, molts cops basats en la memorització mecànica, s’oposa al 

pensament sintètic i creatiu que els ciutadans necessiten treballar en la societat actual 

(Robinson, 2001). No deixa de ser irònic que en una societat de la informació, on tot pot 

ser consultat fàcilment a través de diferents dispositius tecnològics, encara s’obligui a 

memoritzar informacions que no aporten res a la vida diària dels educands.  

En aquesta línia cabria destacar un factor molt important a l’hora de fer un repàs crític 

sobre l’educació actual i és que, molts exàmens utilitzats per avaluar els coneixements 

ometen el reconeixement d’aquelles competències o habilitats que van més enllà de les 

establertes en el currículum formal ( Cobo i Remes, 2008). També és cert, però que de 

competències hi ha moltes recollides i molt variades, i sovint no es fa res per tal que els 

alumnes les assoleixin. 

Seria molt arriscat i ingenu pensar que tot es pot solucionar amb els dispositius tecnològics, 

o en el cas que ens ocupa concretament amb  els dispositius mòbils, però el que sí es vol 

aportar amb aquest treball, és una visió més ampliada de l’educació gràcies a aquests 

dispositius. Que deixi de delimitar-se a un espai – temps determinat i que en base a la 

ubiqüitat5 d’aquests, l’aprenentatge es pugui donar al llarg de tota la nostra vida (Cobo i 

Moravec, 2011).  L’educació s’ha de considerar un tot integrat ( formal, no formal i 

informal) no fer distincions, i tot i que és cert que  en l’àmbit acadèmic i de recerca ja es 

fan molts esforços en aquesta línia, encara queda molt camí per recòrrer. 

 

L’ésser humà és un ésser interconnectat capaç d’aprendre dels recursos que l’envolten, 

fent de la vida un permanent estat d’aprenentatge i adaptació que transcendeix 

qualsevol currículum o pla d’estudis ( Sharples, Taylor i Vavoula, 2005). 

En base a aquesta afirmació no podem considerar l’aprenentatge únicament aquell que 

s’avalua a nivell formal. L’aprenentatge va lligat a unes variables interpersonals i 

intrapersonals que es donen al llarg de tota la vida (Badia, Brancard, Clarke, Monereo i 

Pozo, 2012).  

                                                        
4 Per exemple memoritzar tot tipus d’informació com capitals, poc serveix per construir coneixement pràctic i 

valuós a nivell personal i social. (Cobo i Moravec, 2011) 

5 Antonio Rodríguez de las Heras en el seu article “El tercer espacio” ens parla d’aquesta caràcterística que 

proporciona la xarxa . http://reddigital.cnice.mec.es/2/rodrigez/01rodrigez.html 

 

 

http://reddigital.cnice.mec.es/2/rodrigez/01rodrigez.html
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A partir d’aquí s’entra en la discussió del que s’esgrimeix actualment per educació i el que 

hauria de concebre’s com educació integral a partir d’ara. Perquè ha d’existir diferències 

entre aquells sabers amb els que cadascú es nodreix a partir dels múltiples  mitjans que té 

a l’abast i que es consideren informals, i aquells que s’obtenen de l’educació considerada 

formal (Cobo, Moravec, 2011). 

Molts són els casos de personatges que al llarg de la història han abandonat els seus 

estudis (formals) per acabar sent persones molt reeixides en la seva vida personal i 

professional. En el seu llibre The Element: How finding your passion changes everything 

(2009), Ken Robinson ens parla de diversos casos de talents anestesiats pel sistema 

educatiu formal. 

S’ha de deixar d’entendre l’aprenentatge com a finalitat, que és el que persegueix 

l’educació formal, per passar a contemplar-lo com a mitjà per arribar a un fi (Srensen, 

Danielsen, Nielsen, 2007). 

És important tenir en compte aquesta visió que es tindrà de l’educació al llarg de tot el 

treball, perquè serà en base a aquest punt de vista global que parlarem d’allò que poden 

aportar els dispositius mòbils al creixement educatiu, entès en el sentit més ampli de la 

paraula.  

Aquest treball pretén, des del respecte, mirar tot allò que ja funciona bé, tot alló que els 

professionals ja fan bé i que s’esforcen, dia a dia, en millorar a partir de la seva 

experiència. Des d’aquest punt,  serà des d’on s’aconseguirà l’embranzida que ajudi a 

aconseguir els canvis necessaris per tal que l’educació esdevingui més flexible, més 

cooperativa i més humana. 

 

4. Marc teòric 

Aquest treball s’emmarca en la pràctica d’ensenyament – aprenentatge des d’una visió 

constructivista, on no existeixen límits per la construcció del coneixement, on res és perquè 

ha de ser, sinó perquè volem que sigui. Des d’aquest enfoc  s’aprèn fent i  l’alumne 

construeix els seus significats a partir de la interacció constant amb el professor i el 
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contingut (Monereo et al., 2009). Aquest triangle interactiu6 però, es tradueix des d’una 

visió expandida7, en aprenent, mitjancer i activitats.  

Per altra banda, la teoria connectivista ens ajudarà a entendre i explicar, com 

l’aprenentatge deixa de ser una activitat interna i individual, per basar-se en les 

connexions entre idees i camps dispars, transcendint al limitis educatius actuals. 

Aquest marc teòric es concep sobre les bases de la psicologia positiva, a partir de la qual 

es pretén incidir en la necessitat de buscar les potencialitats dels alumnes a partir de la 

motivació, la curiositat i la cooperació. Tres factors que es tornen bàsics, des d’aquesta 

perspectiva, i que la psicologia positiva els presenta com fortaleses de l’ésser humà que 

poden ser estimulades i potenciades.  

    4.1.Teoria constructivista 

Des d’aquest prisma i tenint en compte el marc constructivista des d’una visió 

amplificada, el mitjancer podrà ser qualsevol persona, professor, pares, iguals,...;  

l’aprenent passarà a ser una persona autònoma, motivada, curiosa, amb iniciativa, 

col·laborativa,...; i les activitats seran totes aquelles que ajudades pels dispositius mòbils 

puguin aportar a l’educand les bases fermes per convertir-lo en una persona amb criteri 

propi, amb flexibilitat i sobretot amb autoconeixement. Una persona capaç de fer front a 

l’incertesa dels temps actuals amb fermesa i convicció.  

L´enfoc constructivista considera l´aprenentatge com a motor del desenvolupament, així i 

tal com afirma Vigotski "l´únic ensenyament bo és el que s´anticipa al desenvolupament", 

ja que l´aprenentatge és una condició prèvia al desenvolupament i donarà lloc a la zona 

de desenvolupament pròxim (ZDP), és a dir la zona entre el que l’ alumne sap fer sol i el 

que és capaç de fer amb l’ ajuda d’ un altre . Aquesta zona és la que delimita el marge 

d'incidència de l'acció educativa, i condiciona el tipus d'ajudes que cal donar, i com i 

quan cal anar retirant-les a mesura que l'alumnat adquireix capacitat d'autonomia en el 

seu procés d'aprenentatge.  

                                                        
6 Interacció en la pràctica educativa entre alumne-contingut-professor (Monereo et al., 2009). 

7 Una visió de la interacció educativa que transcendeix a l’àmbit formal i que cada dia més com afirma Seely 

Brown (2008), s’estén per diferents àmbits de la nostra vida quotidiana a partir de la connectivitat que ens ofereix 

la Xarxa.  
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En base a aquesta manera d´entendre el desenvolupament, l´enfoc educacional 

constructiu es resumirà en que aquest és un procés permanent, que mitjançant 

l´interacció de mitjancers que apropen la realitat a l´aprenent, aquest la pot anar 

interioritzant gradualment a partir dels coneixements .  

S’ atribueix un paper essencial a la interacció i a la mediació sociocultural en el 

desenvolupament de les persones, per tant serà molt important el context de l´aula on es 

produeix aquesta interacció com també la funció mediadora del professor, ja que aquest 

haurà de guiar (no ensenyar) a l´estudiant per tal que, en base a allò que sap, construeixi 

relacions significatives amb allò que se li ensenya. És a dir, basant-nos en la metàfora de la 

bastida de Brunner, l´educador promourà graus superiors d´aprenentatge situant-se 

sempre passos per davant de l´aprenent fins que aquest controli i assoleixi autònomanent 

l´activitat.  

Aquesta mediació depenent de com sigui donarà diferents resultats en l´aprenentatge, ja 

que la qualitat i la intensitat condicionarà les possibilitats d´interiorització. Així doncs, des 

d´aquest model les dificultats d´aprenentatge s´hauran de buscar en el context 

d´aprenentatge de l´alumne i en les activitats en les que participa, ja que exigeix una 

activitat mental constructiva per establir relacions entre els nous aprenentatges i els ja 

disponibles en la seva estructura cognitiva. 

Des de l’ enfoc constructivista, l’ alumne construeix els seus significats a partir dels seus 

coneixements i a partir de l’ ajuda de qualitat que li proporcionen els professors i els 

continguts, per tal d’ obtenir un aprenentatge significatiu que li permeti sentir-se motivat 

en el context educatiu. 

Així doncs, la construcció del coneixement estratègic a l'aula requereix situacions 

interactives en les que el professor mitjançant els mecanismes d'influència educativa 

incidirà en un procés de construcció progressiva de sistemes de significats compartits amb 

l'alumne. En aquest procés, la interacció entre professor, alumnes, i activitats 

d'aprenentatge, estarà mediatitzada pel llenguatge, a través del diàleg i la negociació, 

en el que s'anomena triangle interactiu, i que identifica a professor, alumne i continguts, 

com a elements bàsics i necessaris per a aconseguir l'aprenentatge significatiu (Ausubel, 

1978), un aprenentatge basat en l’ adquisició de significats , on l’ alumne gràcies a l’ 

interès per allò que se li mostra es sent motivat i incorpora els nous coneixements a la seva 

estructura cognitiva. 

En aquest cas es vol aprofundir en un triangle que passa a estar format per la figura del 

professor com acompanyant, la figura de l’alumne com a personatge actiu i autònom en 
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el seu aprenentatge i una activitat basada en l’ajut dels dispositius mòbils per aconseguir 

l’aprenentatge significatiu. 

     4.2.Teoria connectivista 

La teoria connectivista , com a complementària a la constructivista, ens aporta que el 

saber també està a la Xarxa, i per tant pot residir en nodes humans i artificials, ja no hi ha 

distinció i ambdós adquireixen igualtat(Capdet, 2011).  

El connectivisme és la integració dels principis explorats per les teories del caos, xarxes 

neuronals, complexitat i acte-organització8. L'aprenentatge és un procés que ocorre dins 

d'una àmplia gamma d'ambients que no estan necessàriament sota el control de 

l'individu. És per això que el mateix (entès com coneixement aplicable) pot residir fora de 

l'ésser humà, per exemple dins d'una organització o una base de dades, i s'enfoca en la 

connexió especialitzada en conjunts materials que ens permet augmentar cada vegada 

més el nostre estat actual de coneixement (Siemens, 2004). 

El mateix Siemens (2004) sintetitza la seva proposta en els següents principis: 

 L'aprenentatge i el coneixement descansen sobre la diversitat d'opinions. 

 L'aprenentatge és un procés de connexió de nodes o fonts d'informació 

especialitzada. 

 L'aprenentatge pot residir en dispositius no humans. 

 La capacitat per saber més, és més gran que el que actualment es coneix. 

 El foment i el manteniment de les connexions són necessaris per facilitar 

l'aprenentatge continu.  

 La capacitat per veure connexions entre camps, idees i conceptes és una 

habilitat bàsica. 

 El coneixement actualitzat és la finalitat de totes les activitats de 

l’aprenentatge connectivista. 

 La presa de decisions és en si un procés d'aprenentatge. Triar què 

aprendre i quin és el significat de la informació, és mirar a través de la lent 

d'una realitat canviant. Encara que ara mateix hi hagi una resposta 

correcta, demà pot ser errònia a causa d'alteracions en el context de la 

informació que afecten la decisió. 

                                                        
8 En aquest enllaç d’Aura Digital, Joan Campàs Montaner, aprofundeix sobre aquestes teories. 

http://cv.uoc.edu/~04_999_01_u07/complexitat.html 

 

http://cv.uoc.edu/~04_999_01_u07/complexitat.html
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El connectivisme és més que una teoria d’aprenentatge, és la definició de la Xarxa actual, 

la constatació d’un canvi d’escenari que afecta a diferents capes de la societat ( entre 

elles el sector educatiu) i que ha possibilitat ja l’experimentació de nous models que ja 

estan creant noves tendències (Capdet, 2011). 

 

L'Informe Horizon (2010), destaca sis tecnologies emergents com a noves tendències que 

incidiran en el món educatiu i assenyala un termini per l'adopció de cadascuna d'elles. En 

un termini d'un any s'implantaran els: 

 

Dispositius mòbils. Actualment, quasi tots els estudiants disposen d'algun tipus de dispositiu 

mòbil (telèfon, smartphone, netbook, etc.) que suporta la connectivitat. Amb això 

l'aprenentatge també es fa mòbil, però canvia la forma de presentar-lo, sent tendència 

fer-ho a través de codis QR9. 

 

Continguts oberts. És un moviment iniciat per el MIT fa una dècada com una resposta als 

creixents costos de l'educació que impedeixen atendre la necessitat d'accés a zones 

econòmicament deprimides i també com una expressió de consolidació de la capacitat 

d'elecció de l'estudiant sobre quan i com aprendre. Des d'aleshores, aquest tipus de 

continguts s'està consolidant, encara que potser d'una manera més lenta del que s'havia 

previst. 

 

Es preveu que en un termini de dos o tres anys es consolidi la utilització de: 

 

Llibre electrònic (e-book). Existeixen des de fa cert temps, però en l’últim any algunes 

universitats ja comencen a utilitzar-lo. Entre els seus avantatges, destaca la comoditat i la 

reducció de costos, però els tablet ofereixen la possibilitat de llegir entre moltes, pel que 

no es preveu un augment espectacular en el seu ús. 

 

Realitat augmentada. Està basada en la superposició d’imatges virtuals sobre un context 

físic, de manera que permet complementar o precisar el significat global. Produir la 

realitat augmentada té fins i tot una certa dificultat i requereix d'uns requisits tècnics, pel 

que la seva implementació és lenta. 

                                                        
9 És molt incòmode, per exemple, copiar URL en un smartphone. Per això es lliuren els materials a través de codis 

QR, una mena de codi de barres, que permeten l'accés directe sense la necessitat de teclejar la direcció. 
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Encara que l'informe no ho esmenta, també es treballa en realitat disminuïda (eliminació 

d'objectes en elements multimèdia), útil per eliminar graus de complexitat i facilitar la 

comprensió (Capdet, 2011). 

 

En un termini de quatre o cinc anys s’estandarditzaran dues tecnologies altament  

impactants: 

 

Gestualizació. Permet transmetre els moviments naturals als dispositius, de manera que 

aquests reaccionen davant els moviments de l’usuari. Lògicament serà necessari 

reaprendre a interactuar amb la màquina. 

 

Visualització de dades. És un camp emergent que utilitza les matemàtiques, l’ estadística, 

la mineria de dades, la semàntica i la representació visual per estructurar dades i 

informació en uns formats simples, fàcilment accessibles, d’àgil emmagatzematge i 

posterior recuperació . La visualització de dades10 i xarxes facilita enormement els 

processos de selecció, visionat i comprensió de conceptes, la comprensió de relacions i 

patrons que es produeixen dins de la gran constel·lació de dades que ens ofereix la Xarxa. 

Les eines utilitzades per interpretar i mostrar les dades són cada vegada més sofisticades i 

ja permeten explorar i manipular els models en temps real. 

 

Així doncs, la teoria connectivista complementa a la construccionista posant el punt de 

mira en tots aquells aprenentatges que avui per avui s’anomenen informals o no formals i 

que la xarxa ajuda, cada dia més, a que s’acceleri la necessitat de considerar-los 

educació per igual. 

 

     4.3.Psicologia positiva 

La psicologia positiva es defineix com l'estudi científic de les experiències positives, els trets 

individuals positius, les institucions que faciliten el seu desenvolupament i els programes 

que ajuden a millorar la qualitat de vida dels individus, mentre prevé o redueix la 

incidència de la psicopatologia (Seligman, 2005). 

                                                        
10

 Dolors Capdet: Elementos de la visualización de datos y redes. IV Congreso de la Cibersociedad 2009. 

http://www.cibersociedad.net/congres2009/es/coms/elementos-de-la-visualizacion-de-datos-y-redes/972/ 

  

 

 

http://www.cibersociedad.net/congres2009/es/coms/elementos-de-la-visua-%20lizacion-de-datos-y-redes/972/
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La societat espanyola de psicologia positiva  la  defineix com “l’ estudi científic de tot allò 

que fa que la vida valgui la pena, i l’ aplicació dels seus resultats a entorns com l’ 

educació, el treball i el desenvolupament personal”. 

Amb la psicologia positiva i amb l’ impuls de Martin Seligman (President de l’ American 

Psychological Association el 1998), a finals dels anys 90 arriba l’ altra cara de la psicologia 

científica, que s’ interessarà per temes com el benestar subjectiu, els estats d’ ànims i 

emocions positives (alegria, satisfacció, interès, motivació, amor, ...), les fortaleses i virtuts, 

pràctiques saludables (optimisme, gratitud, expressió artística, meditació, exercici, ..), els 

interessos, les habilitats, la transcendència i el sentit de la vida, les relacions personals 

positives, i un llarg etcètera de potencials a partir dels quals es pot  millorar la qualitat de 

vida de les persones. 

Així doncs des d’aquesta vessant s’ arriba a la necessitat de potenciar i estudiar 

científicament aquelles característiques, habilitats i emocions  intrínsecs a l’ esser humà 

que s’ han ignorat i eclipsat, donant èmfasi tan sols a tot tipus de carències i patologies a 

les que les persones no saben fer front i se les ha d’ ajudar a superar.  

Aquesta nova perspectiva de la psicologia, i en el cas que ens ocupa aplicada a l’ 

educació, ens permet entendre una filosofia educativa horitzontal, on aprenents i 

mitjancers passen a ser tots iguals per compartir i cooperar en uns aprenentatges que els 

han d’ aportar motivació, il·lusió, curiositat, alegria i satisfacció. En definitiva, una 

educació que ajudada de la connexió dels dispositius mòbils doni pas a un ensenyament - 

aprenentatge adaptat a les ments del S.XXI. Que tingui com a única finalitat la felicitat i el  

benestar personal de tots els alumnes, emfasitzant en la identificació dels seus interessos, 

emocions i habilitats per promoure el seu desenvolupament. 

A partir d’aquí  es torna bàsic definir la motivació, la curiositat i la cooperació com a 

factors d’aprenentatge que acompanyen a aquestes tecnologies mòbils. Aquests factors 

que tant influeixen en la capacitat d’aprenentatge, i que la psicologia positiva els 

contempla des d’una visió més àmplia de fortaleses que formen part de l’ésser humà i 

que cal estimular-les (Seligman, 2005).  

Dins la classificació de les 24 fortaleses personals11, la curiositat, la motivació i la 

cooperació pertanyen a les virtuts següents i són definides d’aquesta manera: 

                                                        
11 Les 24 fortalesses s’agrupen en 6 categories de virtuds comuns a quasi totes les tradicions religioses i 

filosòfiques de les diferents cultures (Seligman, 2005). 

http://psicologia-positiva.com/2009/12/fortalezas-personales/ 

 

http://psicologia-positiva.com/2009/12/fortalezas-personales/
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SAVIESA I CONEIXEMENT: Fortaleses cognitives que impliquen l'adquisició i l'ús del 

coneixement. 

 Curiositat [interès pel món, recerca de novetats, obertura a experiències]. Tenir 

interès pel que succeeix al món, trobar temes fascinants, explorar i descobrir noves 

coses. 

 Amor per l'aprenentatge. Arribar a dominar noves habilitats, matèries i 

coneixements, ja sigui per si mateix o mitjançant un aprenentatge formal. Aquesta, 

òbviament, està relacionada amb la fortalesa de curiositat però va més enllà, 

descrivint una tendència sistemàtica a afegir coses al que un sap. 

 

JUSTICIA: Fortaleses cíviques que comporten una vida en comunitat saludable. 

 Ciutadania [responsabilitat social, lleialtat, treball en equip]. Treballar bé dins d'un 

equip o grup de persones; ser fidel al grup, complir les tasques assignades dins 

d’ell. 

 

Aquestes tres fortaleses que la psicologia positiva té com a necessàries per aconseguir les 

virtuts a les quals corresponen, formen part indispensable, de la mateixa manera,  de la 

teoria constructivista i connectivista. S’ha preferit però inserir-les en aquest apartat, per 

considerar la psicologia positiva com una vessant que contempla aquests conceptes des 

d’una visió ampliada. Uns conceptes que tot i ser bàsics en educació, són imprescindibles 

per al benestar subjectiu de les persones. 

 

       4.3.1. Motivació 

Des d’un punt de vista general la motivació es pot definir com aquell estat intern que 

impulsa, dirigeix i manté una conducta (Woolfolk, 2006).  

Així doncs la motivació inclou tres aspectes ( Villamarín i Limonero, 2008) :  

 Un estat impulsor dins l’organisme que s’activa per necessitats corporals, estímuls 

ambientals o aconteixements mentals com pensaments o records. 

 La conducta activada i dirigida per aquest estat. 

 La meta cap a la que es dirigeix la conducta. 

Serà important doncs, tenir en compte aquests aspectes, per tal que els educands 

aconsegueixin aquest estat motivacional, que ajudarà a que els aprenentatges passin a 

ser quelcom gratificant. 
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A partir de la psicologia de la motivació es pot aprofundir en les variables personals 

(internes) i situacionals ( externes) que determinen i regulen l’elecció de conductes, l’inici 

d’aquestes i l’esforç i la persistència en la seva execució fins que s’aconsegueixen les 

metes que un s’ha proposat (Villamarín i  Limonero, 2008). 

En l’àmbit educatiu, i tenint en compte el que es vol aconseguir a partir dels dispositius 

mòbils serà important intervenir sobre el clima motivacional12. S’utilitza el procediment 

conegut amb l’acrònim TARGET (tasca, autoritat, reconeixement, agrupament, avaluació i 

temps)(Villamarín i  Limonero, 2008). El que es pretén, d’aquesta manera, és fomentar un 

clima on la motivació va orientada a la tasca. 

 Disenyar activitats variades i ensenyar als nens a fixar metes individuals, 

realistes i a curt termini. 

 Instar la participació en la presa de decisions. 

 Reconèixer l'esforç i el progrés individual, i recompensar-los (les recompenses s'han 

de proporcionar de manera privada per no fomentar la 

competició). 

 Utilitzar formes d'agrupament flexibles i heterogènies, que fomentin la cooperació i 

ofereixin oportunitats de millora a tots els membres del equip. 

 Utilitzar criteris de progrés individual i fomentar l'autoavaluació. 

 Oferir oportunitats i programar horaris per a la pràctica adequats als diferents 

ritmes d'aprenentatge. 

Per tant, els dispositius mòbils també poden ajudar a fomentar la motivació fent que els 

alumnes puguin participar en la presa de decisions sobre la tasca, treballin en grup, 

puguin autoavaluar-se i autodirigir-se així com alhora no tinguin que dependre d’un espai-

temps determinat per la pràctica d’activitats. 

    4.3.2. Curiositat 

La curiositat la podem definir com el factor bàsic en l’ampliació de l’experiència (Dewey, 

2007). Basant-nos en la teoria del pensament reflexiu de Dewey, la curiositat serà una de 

                                                        
12 El concepte de clima motivacional és d’importància capital en psicologia de la motivació aplicada en aquest 

cas a l’educació, i té com a trets característics que es centra en la interacció i sintetitza bona part dels 

constructes motivacionals (Villamarín i Limonero, 2009) 
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les característiques que es considera un recurs innat en la formació del pensament; una 

tendència present en qualsevol persona però molt especialment en els nens.  

El problema de la curiositat, segons Dewey (Romo, 2004), és que a causa del dogmatisme, 

la indiferència o la rutina pot acabar per desaparèixer. Així doncs, si l’educand té la 

impressió de que no hi ha res per aprendre o que tot està ja establert, es perd un recurs 

educatiu indispensable que va unit a la motivació intrínseca d’ànsia de saber. 

Segons aquest autor, existeixen tres nivell de curiositat 

 En les seves primeres manifestacions dista molt del pensament; es tracta d’un 

torrent vital, d’una expressió de superabundant energia orgànica.  

 Sota l’influència d’estímuls socials es desenvolupa una etapa superior de la 

curiositat. 

 Més tard, la curiositat s’eleva per damunt del nivell orgànic i social, es converteix 

en intel·lectual en la mesura en que es transforma en interès gràcies al 

descobriment de respostes a preguntes que sorgeixen del contacte directe amb 

persones i coses. 

Basant-nos en aquestes premisses és bàsic buscar la curiositat intel·lectual per tal que 

aquesta no s’esfumi . Ja no es tracta de respondre a preguntes, de fer explicacions o de 

donar informació; ara la curiositat necessita despertar-se amb suggerències subtils que 

despertin l’esperit investigador.  Els dispositius mòbils ens poden ajudar en aquesta tasca 

que actualment no es considera preferent i que sens dubte pot servir per recuperar la 

curiositat dels educands del S.XXI. 

    4.3.3. Cooperació 

Segons Cobo (2008), l’aprenentatge  col·laboratiu augmenta la satisfacció i la motivació 

de l’alumne alhora que el prepara com investigador, incentiva el desenvolupament del 

pensament crític i l’apertura mental13. També contribueix  a millorar les relacions 

interpersonals, doncs implica que cadascun dels membres aprengui a escoltar, discernir i 

comunicar les seves idees i opinions als altres amb un enfoc positiu i constructivista fent ús 

de la connectivitat que ofereixen els dispositius mòbils. 

                                                        
13 Investigacions realitzades en nivells primaris i secundaris de l’educació, han resultat a favor de l’aprenentatge 

col·laboratiu perquè s’ha comprovat que els alumnes aprenen millor en situacions no competitives i de 

col·laboració, que en situacions on s’enfasitza la individualitat i la competència. (Cobo, 2008) 



 

 18 

Entendre l’aprenentatge des d’aquesta perspectiva de col·laboració obliga a un canvi 

en el rol del docent, el qual s’ha de convertir en facilitador i acompanyant del procés 

d’aprenentatge.  

L’aprenentatge col · laboratiu es beneficia de les noves tecnologies en els següents 

aspectes (Calzadilla, 2001): 

a) Estímul de la comunicació interpersonal en l'aprenentatge virtual ja que possibilita l’ 

intercanvi d'informació dels membres del grup involucrat. 

b) Facilita el treball col · laboratiu, ja que pot compartir informació, fitxers, contactar 

ràpidament, fer fòrums de discussió, etc. 

c) Es pot realitzar un seguiment del progrés dels integrants del grup a través de les accions 

que realitzen i que automàticament podem seguir amb les noves tecnologies. Això era 

impossible anteriorment ja que la transmissió de la informació era molt lenta. 

d) Accés a la informació i als continguts d'aprenentatge, mitjançant les bases de dades 

accessibles a Internet i als programes d'aprenentatge. 

e) La gestió i administració dels alumnes és més senzilla ja que disposen de totes les seves 

dades.  

f) La creació de material que permeti l'aprenentatge a distància i l'avaluació dels 

implicats en el grup, sense necessitat de ser presencial.  

g) Possibilitat d'utilitzar experiències anteriors en un banc de dades per observar els 

progressos de les experiències col · laboratives. 

h) Difusió de les experiències i poder contactar amb altres grups que realitzin experiències 

similars, compartint coneixements i fonts bibliogràfiques. 

i) Investigar sobre diferents èxits amb altres grups encara que estiguin en llocs molt 

diferents. 

j) Hi ha una gran flexibilitat cognitiva, ja que cada participant pot triar el seu propi 

recorregut, segons el seu nivell d'aprenentatge i no té perquè estar lligat als progressos 

estàtics en paper, sinó que pot experimentar i tornar a començar si el ritme és massa 

accelerat. També permet que cada integrant esculli el grup en què 

desitja participar lliurement i el coordinador de l'activitat actua com a supervisor 

merament. 
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Així doncs, els factors que s’hauran de tenir en compte per tenir èxit en l’aprenentatge 

col·laboratiu amb dispositius mòbils seran: 

 La sel·lecció adequada d’aplicacions que facilitin la comunicació i la 

col·laboració. 

 L’ús de tals aplicacions en activitats que motivin l’aprenentatge col·laboratiu. 

 El rol del docent per motivar la participació i crear les condicions i el clima per 

establir una comunitat d’aprenentatge. 

5. Dispositius mòbils 

       5.1. Característiques 

Els dispositius mòbils consten d’unes característiques bàsiques que els fan ideals pel 

món educatiu, tenen pantalla tàctil (diferents mides), són portables i lleugers, amb 

connectivitat a internet, capacitat de desenvolupar apps, micròfons i càmera, 

múltiples sensors i són personals. 

 

Totes aquestes característiques és el que els fa erigir-se com una eina especialment 

important de la societat actual, i que hauria de constituir-se com una eina més 

d’ensenyament-aprenentatge. 

 

A part de les seves característiques físiques, el que els fa ideals en l’àmbit educatiu 

són les característiques més estretament lligades  al seu ús, entre les que trobem: 

 

5.1.1. Ubiqüitat 

El terme ubic significa que és present a tot arreu, en el cas dels dispostius mòbils 

aquest concepte pren una significació majúscula quan es pot tenir informació de 

qualsevol tipus, en qualsevol lloc i en qualsevol moment. L’aprenentatge ubic 

permet compartir informació i comunicar-nos sense esforç, constant i contínuament 

al llarg del dia (Sakamura y Koshiznka, 2005). 

 

5.1.2. Interacció 

És bàsic que hi hagi interacció perquè hi hagi comunicació. Enrere queda escoltar i 

llegir, sense poder contribuir a allò que es rep a partir dels sentits. Avui vivim en una 

cultura de constant interacció, on la impossibilitat de portar-la a terme crea 

malestar i avorriment. Necessitem tocar, transmetre, participar en allò que se'ns 

transmet, perquè necessitem ser protagonistes, dirigir la nostra interacció, 

http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/ca/cajon-de-sastre/38-cajon-de-sastre/910-monografico-informatica-ubicua-y-aprendizaje-ubicuo?start=4
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autoestimular-nos i motivar-nos amb allò que ens deixi participar en tot moment. 

Perquè la llibertat d'expressió i la llibertat d'escollir és la llavor de la creativitat i el 

talent. 

 

Amb els dispositius mòbils es posen sobre la taula interessantíssimes formes 

d'interacció, on podem ser en tot moment directors del nostre procés 

d'aprenentatge, i això és meravellós, tant a nivell educatiu com en general. 

 

La informació plegada, és a dir amb estructura hipertextual, tal i com la defineix 

Antonio Rodriguez de las Heras (1999), i que exemplifica en els seus e-texts, és una 

eina que obre la possibilitat de posar a l'abast d'un mateix la balança de la 

informació. És torna d'un valor incalculable per a l'educació, tenir la possibilitat de 

transmetre de manera que el receptor pugui triar en profunditzar, a cop de clic, en 

allò que vol saber, el que realment li produeix curiositat o el motiva. D'aquesta 

manera, ens estem acostant al que en psicologia positiva s'anomena experiència 

de flux (Csikszentmihalyi, 1990), la persona gaudeix amb el que aprèn perquè tria, 

participa, l’ interessa, el motiva i sobretot li provoca curiositat.  

 

D'altra banda és molt important dur a terme una alfabetització digital (Buckinham, 

2008), en el sentit de donar eines al professorat i  alumnat perquè siguin capaços de 

gestionar l'excés d'informació. Per una banda, el professorat ha de poder utilitzar els 

dispositius mòbils de manera innovadora i creativa, no intentant reproduir amb la 

tecnologia el que fins ara s’ha fet a les aules tradicionals, sinó aplicant noves 

maneres de fer i diferents concepcions de l’educació. Per la seva,  l’alumnat ha 

d’entendre com és la informació, com es produeix, com es transmet i sobretot com 

adopta sentit.    

 

5.1.3. Fragmentació 

Entendre la informació digital com peces és un encert, perquè igual que hem fet 

tota la vida amb els nostres jocs de construcció, serem capaços d'utilitzar aquesta 

informació, que avui se'ns presenta en forma d'informació curta i concisa (que no 

significa incomplerta) per poder efectuar les nostres pròpies combinacions. Això 

també té un gran valor a les aules, ja que el fet que a partir d'una informació 

determinada es puguin extreure infinitat de resultats diferents, dóna una perspectiva 

molt més àmplia a l'educació. 

 

http://www.ardelash.es/textos/cv.html
http://www.youtube.com/watch?v=UYMKmpuUU5o
http://www.youtube.com/watch?v=UYMKmpuUU5o
http://www.internetaula.ning.com/
http://www.internetaula.ning.com/
http://www.ardelash.es/tiras/lego.html
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Per tant la xarxa, com aquest espai on la informació està però no d'una manera 

tangible, el text i les seves possibilitats multimèdia adopten formes ara per ara 

insospitades. El futur del text tant a nivell de educació com a nivell general, haurà 

de derivar en formats multimèdia on el receptor en tot moment podrà interaccionar 

amb allò que esta llegint (mirant, tocant, escoltant, descobrint ...). El text ja no està 

en un full de paper, està en un espai on caben moltes possibilitats que ara ens toca 

pensar i elaborar a tots els professionals de l’educació. Només d’aquesta manera 

podrem escapar a les limitacions que, el no fer-ho, comporta a nivell 

d’ensenyament-aprenentatge.  

 

La tecnologia mòbil, amb les seves opcions multimèdia, ens apropa a l'oralitat que 

des de fa segles ens acompanya. Fins avui amb el text en paper aquesta possibilitat 

no estava al nostre abast, en canvi el recurs multimèdia obre les portes al que fins 

avui només era possible a través de la comunicació oral. 

 

5.1.4. Incertesa 

Arribem així, al que es dona a la comunicació oral, una constant incertesa del 

resultat d’aquesta interacció. Amb els dispositius mòbils aquesta característica està 

constantment present, el que fa que la curiositat i l’atenció augmentin a nivells 

suficients per tal d’alimentar la motivació. És aquest fet el que els constitueix com 

una eina molt poderosa d’ensenyament-aprenentatge, ja que en tot moment ens 

movem en espais d’incertesa. No és el mateix agafar un llibre de text on tot està 

escrit, o com a màxim es demana una serie de respostes preestablertes, que 

interactuar amb diferents aplicacions que, gràcies a aquesta característica, donen 

opció a la creativitat, incentivant la curiositat. 

 

5.2. Aplicacions educatives amb dispositius mòbils 

Existeixen actualment infinitat d’aplicacions educatives per utilitzar amb dispositius 

mòbils, però el més important no són les aplicacions sinó saber utilitzar-les d’una 

manera creativa i innovadora a les aules i fora d’elles.  

 

Els dispositius mòbils poden ajudar a la transició que està vivint actualment 

l’educació. Una transició que va d’una educació mecanicista i que no respon a les 

necessitats de les ments del s.XXI cap a una que haurà de contemplar i valorar els 

sabers de qualsevol tipus obtinguts des de qualsevol moment i en qualsevol lloc.  

 

http://www.apple.com/es/ibooks-author/
https://docs.google.com/presentation/d/1U_tmRBTwHMa3EIjLRMjFMOgOija8pjFnR_u3-ueESXM/edit?pli=1#slide=id.gcc8ea65b_3_0
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Estem vivint canvis en el context educatius que deixen entreveure la necessitat 

d’abandonar preceptes obsolets. Actualment l’educació es viu de moltes maneres i 

els joves tenen accés a tota la informació que vulguin sense necessitat d’un espai- 

temps determinat.  

 

Ja han sorgit els MOOC, cursos massius “on-line” gratuïts, amb una nova visió de 

l’educació, on la cooperació, l’avaluació entre pars, i la tecnologia, deixen 

entreveure necessitats no cobertes de l’educació actual; la motivació de fer, la 

curiositat per saber i la cooperació entre iguals. Aquesta aposta de diferents 

universitats, entre les que es troben algunes de les més prestigioses del món, no fa 

més que corroborar que existeixen estils i mètodes d’ensenyament-aprenentatge 

que no necessiten de més direcció que la curiositat, la motivació i la cooperació del 

propi subjecte.  

 

És important començar a tenir en compte aquestes noves metodologies per tal de 

poder aplicar a l’aula, estils i maneres de fer diferents a allò que s’ha estat fent fins 

ara. Tots els professionals de l’educació hem de col·laborar per aconseguir que 

l’alumnat del s.XXI es senti identificat amb el que aprèn, com ho aprèn i sobretot, 

amb les eines que utilitza per fer-ho. No podem escapar al ritme frenètic de la 

tecnologia actual, per tant és l’educació la que ha de fer l’esforç de canviar una 

metodologia que no lliga amb les eines i ments actuals. Hem d’apropar-nos al nostre 

alumnat, i la  millor manera de començar és compartint tot allò que impregna les 

seves vides. Molts professionals i centres ja estan actualment treballant en aquesta 

línia que aposta per noves concepcions en educació, ara falta que les excepcions 

es converteixin en la norma. 

 

6. Objectius pràctics 
 

Amb aquest treball el que es pretén estudiar i analitzar tant a nivell d’alumnat com de 

professorat és:  

6.1. Ús de dispositius mòbils : 

1. Si estudiants i professors tenen coneixement d’aplicacions educatives. 

2. Si s’utilitzen els dispositius mòbils dins l’aula com a eina d’ensenyament-      

aprenentatge. 

3. Si s’utilitzen els dispositius mòbils quan es troben dins del centre escolar. 

4. Si s’utilitzen dispositius mòbils en la vida diària. 

http://www.bdpa-detroit.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=57:moocs-top-10-sites-for-free-education-with-elite-universities&catid=29:education&Itemid=20
http://www.youtube.com/watch?v=jZkHpNnXLB0
http://www.youtube.com/watch?v=jZkHpNnXLB0
http://cedec.ite.educacion.es/es/kubyx/2012/05/03/65-codigos-qr-12-ideas-para-hacer-del-movil-una-herramienta-didactica?goback=.gde_3329193_member_229598138
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5. El tipus de dispositiu mòbil més utilitzat actualment. 

 

6.2. Concepcions:  

1. La valoració que s’en fa dels dispositius mòbils si ha hagut experiència a 

l’aula. 

2. Quines preferències existeixen entre la lectura en dispositius mòbils i la 

lectura en paper. 

3. Si és necessària formació pel professorat per tal d’introduir els dispositius 

mòbils a l’aula. 

4. Si la informació multimèdia motiva més que la oral/presencial. 

5. Quines característiques dels dispositius mòbils ajuden a augmentar la 

curiositat. 

6. Si les tasques grupals pensen que millorarien amb l’ús de dispositius mòbils. 

7. Quines facilitats ens aporten els dispositius mòbils. 

8. Si s’assumeix la responsabilitat de la introducció dels dispositius mòbils a 

l’aula per part del professorat. 

9. Què s’opina de la possible introducció de dispositius mòbils a l’aula. 

10. Si els dispositius mòbils es consideren una eina indispensable i necessària 

tant en general com a l’aula. 

 

7. Metodologia 

        

7.1. Procediment  

 

7.1.1. El centre objecte d’estudi ha sigut l’IES Ramon Coll i Rodes de la població de Lloret 

de Mar. S’ha escollit aquest centre per la seva llarga trajectòria en el món educatiu, que 

el fa constituir-se com un dels instituts amb més experiència de la ciutat.  Amb una 

metodologia oberta a les tecnologies actuals i adaptada a les necessitats del seu 

alumnat, s’ha cregut convenient per aquest estudi saber l’opinió, tant del professorat com 

dels seus alumnes, sobre diferents aspectes dels dispositius mòbils. 

 

Nivells educatius del centre 

 Educació Secundària Obligatòria (ESO), de 12 a 16 anys 

 Batxillerat: 16-17 anys  

             - modalitat d'arts  

             - modalitat de ciències de la naturalesa i de la salut 

             - modalitat d'humanitats i ciències socials 
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             - modalitat de tecnologia 

 Cicles formatius de grau mitjà, 16 a 17 anys: 

             - comerç  

             - cuina i gastronomia 

             - serveis en restauració 

 

7.1.2. Recollida de dades 

 

Participants 

La mostra la formen un total de  214 alumnes i 11 professors. 

4art d’ESO : 140  alumnes d’entre 15 i 16 anys  

Batxillerat: 74 alumnes d’entre 16 i 17 anys 

Professors: 11   

 

Per tal de poder obtenir una mostra prou significativa dels alumnes, es va programar 

una reunió amb el cap d’estudis de l’institut per tal de decidir conjuntament com i 

quan es portaria a terme aquesta recollida de dades. 

 

Aquesta reunió es va concretar en: 

 

 Els estudiants de 4art d’ESO que treballen amb portàtil a les aules, utilitzarien els 

primers 15 minuts de l’hora d’informàtica per tal que el professor expliqués les raons 

de l’estudi i poder contestar al qüestionari. 

 Els alumnes de batxiller, al no treballar amb ordinador portàtil a les aules, per tal 

que poguessin contestar voluntàriament al qüestionari en qualsevol moment i lloc, 

es penjaria l’enllaç al moodle . Prèviament serien informats pel professor 

responsable, per donar a conèixer la necessitat de la seva participació i les raons 

de l’estudi. 

 Pel que fa als professors es va concretar la lliure participació de tot el professorat 

de l’institut, a partir de l’enllaç facilitat al google drive. El propi cap d’estudis seria 

el responsable de donar la informació sobre el qüestionari. 

 

 

       7.1.3. Instruments 

L’instrument de recollida de dades que s’ha utilitzat ha sigut el qüestionari, 

concretament la tècnica d’enquesta tipus likert, que especifica el nivell d’acord o 
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desacord amb els diferents ítems. L’escala es divideix en 5 nivells de resposta que 

són: 

1. Totalment d’acord 

2. D’acord 

3. Ni d’acord ni en desacord 

4. En desacord 

5. Totalment en desacord 

 

L’enquesta s’ha realitzat a partir de l’eina virtual google drive – formulari que permet 

fer tot tipus d’enquestes i fa un resum estadístic de  les dades obtingudes en cada 

moment. 

 

Els criteris que s’han seguit per elaborar les preguntes o ítems, han sigut els següents, 

tenint en compte les dues dimensions i subdimensions que es volien estudiar: 

 

Sobre l’ús de dispositius mòbils 1. Coneixement d’aplicacions 

2. Ús dins l’aula 

3. Ús fora de l’aula 

4. Ús en general 

5. Tipus de dispositiu mòbil propi 

 

Sobre l’opinió dels dispositius mòbils 1. Valoració si ha hagut experiència 

2. Preferències de lectura: tablet/paper 

3. Formació del professorat 

4. Motivació de la informació multimèdia 

5. Característiques dels dispositius que 

ajuden a augmentar la curiositat 

6. Millora de la cooperació 

7. Facilitats que aporten 

8. Responsabilitat i opinió en la introducció 

dins l’aula 

9. Necessitat de dispositius mòbils 
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8. Anàlisi de dades  
 

     8.1. Resultats  

Amb aquest estudi s’ha volgut posar de manifest una mostra, sobre l’ús actual dels 

dispositius mòbils dins el sistema educatiu i quines eren les perspectives dels implicats en la 

possible introducció d’aquests dins l’aula.  

Es vol remarcar que, tot i que al principi es tenia por, per part del cap d’estudis i director, 

de la baixa participació de l’alumnat, els resultats han demostrat que existeix una pobre 

expectativa i opinió envers als alumnes i que la realitat les contradiu.  

En canvi, la seguretat preestablerta en la serietat i participació del professorat, ha deixat 

palesa la falta d’implicació i interès d’aquest grup, donant com a resultat una mostra molt 

baixa de participació (únicament 11 han participat en els qüestionaris). 

Per altra banda, els resultats no deixen de reafirmar l’abisme existent dins i fora de l’aula i 

pel que fa a l’ús de dispositius mòbils. 

La poca mostra del professorat ens deixa constància  que no hi ha gaire iniciativa  ni 

motivació pel que fa a la introducció d’aquesta eina d’ensenyament-aprenentatge. Tot i 

que existeix un percentatge significatiu que manifesta provocar-li curiositat.  

Mentre que l’alta participació del alumnes, deixa entreveure una opinió generalitzada de 

la importància i valoració positiva d’aquests dispositius tan dins com fora de l’aula. 

 

    8.2. Discussió 

A partir dels resultats obtinguts es pot argumentar diferents aspectes significatius: 

 

- Sobre l’ús de dispositius 

 

 Tal i com afirma l’informe Horizon (2010), tant professors com alumnes tenen 

dispositius mòbils propis, en aquest cas els smartphones són el dispositiu per 

excel·lència, tant en alumnes (Gràfic 1), com en professors ( Gràfic 2). Aquesta 

dada pot ajudar a pensar en aquests dispositius com una eina, disponible en tot 

moment, per fer servir en diferents tasques d’ensenyament-aprenentatge, gràcies 

a les seves característiques d’ubiqüitat que permet compartir informació i 

comunicar-se sense esforç, constant i contínuament al llarg del dia (Sakamura y 

Koshiznka, 2005). 
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           Gràfic 1. Dispositiu mòbil propi                                                          

 

 

Gràfic 2. Dispositiu mòbil propi  

 

 

 

 Es reafirma que actualment ni professors, ni alumnes utilitzen els dispositius mòbils 

dins l’aula. És de ressaltar però, que l’alumnat en percentatges significatius ( 30%) sí 

diu utilitzar-lo (Gràfic 3),  mentre que el professorat en un percentatge mínim (9%) 

ha utilitzat els dispositius mòbils com eina d’ensenyament-aprenentatge.  

Aquesta dada per una banda apunta a la necessitat  que l’alumne té de 

connexió continua ( Siemens, 2004), però negada actualment per l’educació 

formal. L’alumne sent la necessitat de trobar una coherència entre la seva vida 

dins i fora de l’aula; que el que passa fora (Gràfic 4) no deixi d’existir quan entra a 

l’aula ;  aquest punt és important tenir-lo en compte si no es vol perdre una eina de 

complicitat molt important en educació.  Per aconseguir canviar això, primer cal 
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considerar l’ensenyament-aprenentatge com quelcom que va més enllà de 

l’educació considerada formal ( Cobo, Moravec, 2011), transcendir a les 

limitacions de l’educació formal, per poder trobar en la informal diferents maneres 

de fer que motivin a l’alumnat, però sobretot que ens apropi a ells. 

 

Gràfic 3. Ús de dispositius mòbils dins l’aula 

 

 

 

 

Gràfic 4. Ús de dispositius mòbils fora de l’aula 

 

 

 L’alumnat té més coneixement d’aplicacions i experiències educatives que el 

professorat. Veiem que existeix un alt percentatge de professorat que no té cap 

https://docs.google.com/forms/d/17GeILBbqNc8mEuFqkp4HH0dtLiooTLgFzEygSWsEs_I/viewanalytics
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tipus d’interès pel que fa a noves maneres de fer. Un percentatge elevat no està al 

corrent ni de les últimes aplicacions educatives, ni d’experiències amb aquests 

dispositius i tampoc ha fet proves a l’aula (Gràfic 5).  

Aquesta és una dada força important en la mesura que tal i com afirma Dewey 

(2007) la curiositat és un factor bàsic per l’ampliació de l’experiència. És necessari 

que hi hagi ganes d’ampliar les concepcions sobre educació per tal de poder 

veure més enllà del que hi ha preestablert. Actualment tot i que una minoria del 

professorat aconsegueix veure l’educació des de punts de mira diferents, encara 

predomina la falta d’iniciativa i de motivació per noves metodologies 

d’ensenyament-aprenentatge que ajuden a l’estatisme existent.  

És significatiu en aquest punt, el fet que l’alumnat sembla estar més al dia de les 

aplicacions existents i de les diferents experiències educatives amb dispositius 

mòbils que el professorat. Un percentatge significatiu ha afirmat estar al corrent 

sobre aquestes (Gràfic 6), tot i que només un baix percentatge ha portat a terme 

proves amb aquests dispositius a l’aula. La lectura que s’en pot fer és de curiositat 

per part de l’alumnat, però desídia per part del professorat sobre la introducció 

d’aquests dispositius. 

 

Gràfic 5. Desconeixement d’experiències, aplicacions i proves amb dispositius 

mòbils 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/103nv55ybsPR_dWdmjBjZlgDxdEGz5qR4U3EtCFVtIrI/viewanalytics
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Gràfic 6. Coneixement d’experiències, aplicacions i proves amb dispositius mòbils 

 

 

 Una dada significativa és l’alt percentatge per part de l’alumnat que afirma 

agradar-li la interacció amb aquests dispositius, mentre que el professorat prefereix 

no posicionar-se. Hi ha un percentatge de professors (27%) que afirma agradar-li la 

interacció amb aquests dispositius, però el percentatge més significatiu (36%) 

prefereix no pronunciar-se al respecte ( Gràfic 7).  

Aquestes dades ens posen de manifest que els alumnes o “natius digitals” com els 

anomena Prensky (2001), tenen clar amb quines eines els agrada interaccionar, 

però el professorat no deixa de respondre com “ immigrants digitals”. Existeix una 

escletxa digital que 

Aquesta opinió va lligada a la consideració d’aquests dispositius com 

indispensables de fet tampoc es pronuncien i el percentatge més significatiu (45%) 

no està ni d’acord ni en desacord que siguin indispensables mentre que l’alumnat  

té clar (43%) que les tecnologies mòbils són totalment indispensables. 

Tots aquests resultats ens fan pensar en que caldonar una nova visió més positiva 

d’ aquests mitjans als “immigrants digitals”(Prensky, 2001) per tal que les percebin 

com a eines cognitives, socials i personals, que poden ajudar, i molt, al 

desenvolupament dels nostres “nadius digitals” (Prensky, 2001). Això si, sempre i 

quan es proporcioni una alfabetització digital prèvia, que ajudi a aquesta nova 

generació a saber utilitzar-los de manera activa, crítica i conjunta (Buckinham, 

2008). 
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Gràfic 7. Interacció amb dispositius mòbils 

 

 

  

- Sobre les concepcions   

 

 Tant professors com alumnes opinen que el professorat necessita formació per tal 

de poder portar a terme activitats amb dispositius mòbils. És imprescindible que el 

professorat també porti a terme una alfabetització digital  (Buckingham, 2008) des 

del punt de vista d’innovació i creativitat, per tal de poder introduir activitats amb 

dispositius mòbils sense caure en la mera reproducció del que s’ha estat fent fins 

ara. Les tecnologies mòbils donen un ampli ventall de recursos educatius, que 

difícilment es podran portar a terme si no ha hagut formació prèvia.  

És de remarcar en les dades obtingudes (Gràfic 7),  el reconeixement d’aquest fet 

per part del professorat i la importància de l’opinió dels alumnes. Un altíssim 

percentatge s’adona del problema de falta de formació per part del professorat. 

Això porta a plantejar-se si el recurs d’un aprenentatge entre iguals, pel que fa a 

aspectes tecnològics, faria connectar el binomi alumne - professor. En paraules de 

Siemens (2004) ara l’aprenentatge i el coneixement descansen sobre la diversitat 

d’opinions. Posant-se a la pell d’un alumne potser seria molt motivador portar a 

terme una alfabetització conjunta, on alumnes i professors investiguessin junts 

noves maneres de fer amb ajuda de la connectivitat a la xarxa  (Capdet, 2011). 
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Gràfic 7. Necessitat de formació del professorat 

 

 

 

 

 És de ressaltar els resultats antagònics obtinguts entre alumnes i professorat pel que 

fa a la introducció d’activitats amb dispositius mòbils a l’aula. Mentre que la gran 

majoria d’alumnes afirma que està totalment d’acord (35%) o d’acord (22%) en 

que s’introduïssin aquests dispositius, el professorat es manifesta en total oposició 

(36%), o en oposició (45%) a la introducció dels dispositius mòbils a l’aula com a 

eina d’ensenyament – aprenentatge.  

En la mateixa línia es troben els resultats obtinguts sobre introduir activitats amb l´ús 

de dispositius mòbils a l’aula. Mentre que els alumnes amb un percentatge del 64% 

estarien a favor de la introducció d’aquestes, el professorat només en un 10 % 

estaria d’acord en que li agradaria introduir-les. (Gràfic 9). 

Aquesta diferència és molt significativa pel que fa a les concepcions oposades 

entre alumnes i professorat. Els alumnes implícitament deixen entreveure la seva 

necessitat o curiositat (Dewey, 2007), per una banda, de canvi i novetat, i per altra 

de connexió (Siemens,2004).  

Per la seva banda el professorat deixa patent el seu rebuig per innovar, per 

ampliar sabers i per unir-se al ritme i recursos dels temps en els que estan immersos. 

La lectura pot fer-se des d’un prisma de por al desconegut, de no curiositat o 

https://docs.google.com/forms/d/103nv55ybsPR_dWdmjBjZlgDxdEGz5qR4U3EtCFVtIrI/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/103nv55ybsPR_dWdmjBjZlgDxdEGz5qR4U3EtCFVtIrI/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/17GeILBbqNc8mEuFqkp4HH0dtLiooTLgFzEygSWsEs_I/viewanalytics
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motivació ( Villamarín i Limonero, 2008) per una eina que pot deixar en evidència 

la falta de formació (Buckinham,2008), la necessitat de cooperació entre iguals, i 

la insalvable i temuda innovació. 

 

Gràfic 8. Ús de dispositius mòbils a l’aula com a eina d’ensenyament-aprenentatge 

 

 

               

Gràfic 9. Introducció d’activitats amb l’ús de dispositius mòbils 
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9. Conclusions  
 

L’ús de dispositius mòbils està generalitzat entre alumnes i professors en la seva vida diària 

però existeix un mur que separa el que es fa dins i fora de l’aula. El mur d’unes estructures 

educatives que encara neguen la necessitat de l’alumnat de mantenir una coherència 

entre el que són les seves vides dins i fora de l’àmbit educatiu.  

 

Actualment no s’utilitzen els dispositius mòbils dins l’aula i sembla ser que les poques proves 

fetes no s’han valorat positivament per ningun dels dos grups. Això pot anar lligat a les 

concepcions antagòniques que existeixen envers aquests dispositius, pel que fa a 

considerar-los possibles eines d’ensenyament-aprenentatge.  

 

De l’estudi se’n desprèn que els alumnes es mostren curiosos, motivats, pensen que serien 

una bona eina per treballs grupals i les veuen com a eines imprescindibles en general. Per 

la seva banda, els professors tenen una opinió totalment contrària. No es pronuncien en 

molts casos i, en els que es pronuncien, la gran majoria són totalment contraris a la 

introducció d’aquests dispositius a l’aula. S’ha de tenir en compte però, que aquests 

resultats poden estar influïts pel fet que el mateix professorat reconeix necessitar formació 

per introduir activitats amb aquestes dispositius.  

 

Així doncs, la conclusió a la que s’arriba amb aquest estudi és, que encara queda molta 

feina a fer, molt camí per recórrer i moltes concepcions que canviar. Però com tots els 

grans canvis que ha hagut en la història, s’haurà de passar per la transició que precisa 

arribar a una educació diferent.  

 

 

10. Prospectiva 
 

Aquest treball no tenia altra aspiració que intentar integrar tres enfocs que ajudessin a 

poder plasmar d’una manera coherent la necessitat d’introduir els dispositius mòbils com a 

eina d’ensenyament-aprenentatge. Una eina que, actualment, gràcies a les seves 

característiques, pot ajudar a millorar tres factors bàsics en educació com són la 

motivació, la curiositat i la cooperació.   Això s’ha volgut aconseguir utilitzant com a marc 

teòric l’enfoc constructivista, connectivista i la psicologia positiva.  Cadascun d’ells 

aportava punts de mancança en els altres, i permetia plasmar un concepte educatiu des 

d’un punt de vista integral.  
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El repte ha sigut difícil, en la mesura que la psicologia positiva, tot i ser teló de fons de les 

altres dues teories molt més conegudes en educació, internament formava part de 

l’objectiu principal del treball. Un objectiu que no era més que plasmar el somni d’una 

educació diferent, més lliure i més humana, on no imperi tot el que està preestablert, i on 

l’objectiu principal sigui la felicitat i benestar dels seus educands.  

 

De vegades els pensaments són difícils de traduir en paraules, però si alguna cosa es 

buscava era moure reflexions, moure accions, moure el cor de tots els professionals que 

estan al peu del canó i que si bé és cert que són “immigrants digitals”, per davant de tot 

són educadors. Uns educadors que necessiten, ara més que mai, sentir-se connectats als 

seus alumnes. 

 

Avui en dia es respira un aire d’incertesa i de desorientació tant en alumnes com en 

professors. Estem vivint una etapa de transició a nivell educatiu que segurament i amb 

l’esforç de tots els implicats haurà d’impulsar un nou concepte educatiu més flexible i més 

cooperatiu,  però sobretot més humà.  

 

Les aules actuals, des d’una perspectiva més integral, hauran de donar pas a la llibertat 

de fer dins i fora de l’àmbit escolar, on els dispositius mòbils permetran que l’educació, per 

fi, escapi a les diferents etiquetes (formal, no formal o informal).  

 

Seria bo per aconseguir aquesta finalitat, seguir aquesta línia d’estudi i valorar, a partir 

d’una mostra molt més extensa, l’opinió i ús d’aquests dispositius. També seria bo analitzar 

la relació que existeix entre aquests dispositius mòbils i  la motivació, curiositat i 

cooperació, per tal de poder introduir-los com a eina d’ensenyament-aprenentatge. 

 

Per altra banda, paral·lelament s’ha d’aprofundir molt més en les concepcions actuals del 

professorat, ja que ells són una  peça clau per un canvi a nivell educatiu. Potser el tema 

més important a seguir estudiant no són només les eines que s’utilitzen i el que aporten, 

sinó quins objectius persegueixen els professionals de l’educació. Què busquen en 

l’educand, però sobretot i el més important, quin concepte tenen d’educació. 
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11. Annexos 

 Qüetionari dispositius mòbils alumnat 

https://docs.google.com/forms/d/103nv55ybsPR_dWdmjBjZlgDxdEGz5qR4U3EtCFVtIrI/viewf

orm 

 Qüestionari dispositius mòbils professorat 

https://docs.google.com/forms/d/17GeILBbqNc8mEuFqkp4HH0dtLiooTLgFzEygSWsEs_I/vie

wform 
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