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Resum 

Aquest treball vol cridar l’atenció sobre la importància de les noves 
tecnologies entre els estudiants de primària.  Tractarà sobre l’evolució del 
coneixement de les competències digitals, de l’educació mediàtica, de les 
habilitats comunicatives i de com adquireixen els estudiants aquests 
coneixements.  El repte d’ensenyar a nens que aprenen les bases del que 
serà la seva futura professió.  S’analitzarà com integra el nostre sistema 
educatiu les TIC a l’escola i  es trauran conclusions.   

Paraules clau 

Alfabetització Mediàtica,  Tecnologies Digitals, Sistema Educatiu, 
Educadors Mediàtics, LOE, LOGSE, Crisi Educativa, Competències Digitals, 
Educació Mediàtica, TIC, Noves Tecnologies. 

Abstract 

This work stands out about the significance of new technologies between 
primary education.  It will focus in the evolution of the knowledge of 
digital competences, of the media education, of the communicative 
abilities and about how the students get this knowledge. The challenge of 
teaching the bases of the future careers for the students.   It will analyse 
how our educational system includes ICT at school and comes to the last 
conclusions. 

Key words 

Media Literacy, Digital Technologies, Education System, Media Teachers, 
LOE, LOGSE, Education Crisis, Digital Competences, Media Education, ICT, 
New Technologies. 
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1.  Introducció 

1.1. Introducció 

El tema a abordar és la importància de l’educació mediàtica a les escoles, 
el coneixement de les competències digitals i  de habilitats comunicatives 
per formar als nous professionals i a la societat del futur.   

L’educació és un dret humà fonamental de tots els essers humans que els 
permet adquirir coneixements, assolint una vida social plena i contribuint 
a la millora de la qualitat de vida de les persones.  Els nens durant el 
procés d’aprenentatge  desenvolupen la seva personalitat i identitat, així 
com la seves capacitats intel·lectuals, conceptes que li serviran per 
integrar-se a la societat i al món professional. 

Aquest dret a l’educació està reconegut per les normes internacionals.  A 
nivell europeu està inclòs en la Convenció Europea de Drets Humans i a 
nivell internacional al Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i 
Culturals de les Nacions Unides. 

El  tema m’interessa personalment perquè es barregen dues vessants que 
m’apassionen:   

Per una banda l’educació dels més petits, com es forma el seu intel·lecte, 
el procés d’aprenentatge de les noves generacions, la manera en que els 
docents i  les famílies transmeten coneixements i ajuda en el creixement 
humà, com els professors dirigeixen l’educació dels nens, com formar als 
estudiants en els seus valor i coneixements, el desenvolupament del 
pensament i les competències bàsiques per la vida.  

Per una altra banda, les noves tecnologies, les TIC, Tecnologies de la 
Informació i de la Comunicació, un tema molt actual que ja forma part de 
les nostres vides i de la nostra societat de la informació.  El ventall de les 
TIC passa des de comunicar-se amb una persona a l’altra banda del 
planeta, treballar en grup a distància o estar informat de l’última hora 
podrien ser exemples de les noves tecnologies.  La idea que el 
coneixement està a tot arreu trenca amb la idea clàssica de l’educació.  Es 
pot aprendre inclús fora de les aules, és el poder d’Internet.   Totes les 
característiques de les TIC: instantaneïtat, interactivitat, interconnexió, 
audiovisuals, són peces del mateix puzle i fan de les noves tecnologies 
una eina a l’abast de tothom que ha impactat d’una forma molt positiva en 
l’educació dels més petits i ha canviat la manera de transmetre 
coneixements per part de docents i família.   
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És absolutament necessari incloure l’ús d’aquestes tecnologies, de cara a 
formar als nens en el seu futur professional, ja que desenvolupa les seves 
habilitats de percepció i aprenentatge.  La barreja d’aquests dos 
conceptes, el repte d’ensenyar a nens que aprenen les bases del que serà 
la seva futura professió i els formarà com a persones és el que m’atrau 
més del projecte.  Entenc que l’ús de les noves tecnologies a les aules 
amb finalitat didàctica és essencial per aconseguir un sistema educatiu de 
qualitat i actualitzat, ja que les TIC ens permeten renovar les 
metodologies i garanteixen als alumnes les competències que necessiten 
per desenvolupar-se en el món actual. 

Al llarg d’aquest treball s’analitzaran aspectes com la integració de les TIC  
en el sistema educatiu a les escoles de primària catalanes. Valoraré si la  
formació dels docents en noves tecnologies és pertinent i actualitzada.  
Faré un repàs a dues lleis educatives, la Llei Orgànica d’Educació (LOE) i 
la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) i com 
han afectat a alumnes i professors.  Analitzaré l’informe PISA, els seus 
aspectes més controvertits, l’avaluació que aquest informe fa dels 
alumnes de primària i el rebuig que pateix tant per part de les famílies 
com de les escoles.  Compararé dos autonomies com són la catalana i la 
basca en matèria d’educació.  Posaré sobre la taula dos nous projectes 
que tracten de canviar les regles del joc de l’ensenyament, Nova Escola 21 
i Horitzó 2020.   

Davant la gran quantitat d’informació generada per autors, professors i 
periodistes sobre la matèria de les TIC a les escoles, el procés 
d’investigació que he portat a terme ha sigut divers.  M’he basat en 
articles, publicacions i llibres de professionals de referència en educació i 
pedagogia que amb la seva experiència a les aules o observant la tasca 
dels docents tracten d’aportar llum a la difícil feina d’integrar les noves 
tecnologies en el món de l’ensenyament.  Aquests han sigut els referents:   

-Héctor Garcia Barnés, periodista a El Confidencial.  Basant-me en articles 
i en el seu últim llibre,  La ley de las aulas, on explica l’evolució de 
l’ensenyament a Espanya des de Franco a Wert. 

-Josep Maria Momino, professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de 
l’Educació.  Ha escrit diferents llibres sobre educació, La escuela en la 
sociedad red, El impacto de las TIC en la educación. Más allá de las 
promesas  

-Daniel Losada,  professor i director del departament de didàctica i 
organització escolar en la  UPV/EHU.   Té finalitzats diferents projectes 
d’investigació.   
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-David Buckingham, investigador  en el camp de l’educació mediàtica amb 
nens i joves i catedràtic de Mitjans i Comunicació.  Autor de nombrosos 
llibres i articles.  Per aquest treball, he fet servir el llibre Educación en 
medios.  Alfabetización, aprendizaje y cultura contemporánea.  

Hèctor Garcia Barnés ens porta un marc actual del que està passant a les 
aules en temps real.  A través del Josep Maria Mominó analitzarem la 
integració de les TIC en l’educació escolar.  Daniel Losada fa una guia per 
a poder valorar la formació dels docents en TIC, dels materials didàctics i 
de les publicacions professionals.  David Buckingham ens dóna les claus 
de com l’educació ha d’adaptar-se a les noves tecnologies, als mitjans de 
comunicació i ens explica com seran els canvis que tot això comportarà 
dintre de les aules. 

El procés d’investigació acaba amb l’annex d’entrevistes portades a terme 
a docents i famílies en l’àmbit de les TIC a l’aula i a casa.  Aquestes 
entrevistes s’han aconseguit per telèfon, en persona o a traves de correu 
electrònic.  És un estudi sobre la valoració de les lleis d’educació, els 
aspectes positius i negatius de les noves tecnologies, l’evolució de les 
competències adquirides pels nens, les noves metodologies, els continguts 
i els aprenentatges, la formació dels docents, el control del temps i de 
l’accés a Internet per part dels nens, com les famílies ajuden als seus fills 
amb les tasques tecnològiques, la valoració de les tecnologies com a eina 
d’oci o diversió i com puntuen les famílies als docents que utilitzen les TIC 
en el seu ensenyament. 

Amb aquest treball vull provar que l’ús de les noves tecnologies millora 
l’aprenentatge, fa més curt el temps d’instrucció i redueix les despeses de 
l’ensenyament.  Vull explicar com els patrons pedagògics han canviat amb 
la utilització de les noves tecnologies i dels mitjans de comunicació i que 
el canvi és positiu tant pels alumnes, adquirint coneixements d’una 
manera més activa, com pels docents, assumint nous rols i funcions en les 
seves tasques diàries.  Vull demostrar com les TIC treuen de la zona de 
confort a alumnes i docents i com això els enriqueix i els ajuda a superar-
se, perquè en l’àmbit de les noves tecnologies sempre hi ha coses noves i 
interessants per conèixer i aprendre.  Els alumnes  s’han de familiaritzar 
amb les noves tecnologies a primària, aprendre a dominar i fer un bon ús 
de les eines de l’ordinador, aprendre a fer recerca i tria d’informació i 
imatges per Internet.  Però l’escola també està obligada a mantenir-se al 
dia i adaptar-se més enllà del que disposi la legislació, tot pel benefici dels 
seus alumnes.   

 



TREBALL FI DE GRAU 

MARTA IBARS BAUTISTA 

 

8 

 

1.2.  Objectius generals  

-Anàlisi del rol de les TIC’s i descripció de com s’instauren a les escoles de 
primària catalanes.  Tenint en compte el punt de vista dels agents 
integrants del col·legi, docents i famílies, s’annexen a aquest treball els 
seus comentaris en el camp docent i familiar dels estudiants.    

-Descripció de l’evolució dels termes competència digital, educació 
audiovisual i educació multimèdia, a partir de l’aplicació de les successives 
lleis d’educació en l’escola primària, en la Comunitat Catalana. 

1.3.  Objectius específics 

-Anàlisi de les transformacions de les competències a primària durant 
dues legislacions diferents que van fer patir a l’alumnat i als docents dues 
lleis educatives diferents, la Llei Orgànica d’Educació (LOE) 2006 del PSOE 
i la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) 2013 
del PP. 

-Avaluació de l’informe PISA 2015  

-Estudi de dos projectes d’innovació educativa a Catalunya (Nova Escola 
21 i Horitzó 2020).  Aquests casos d’èxit, avançats al seu temps, ajudaran 
a visualitzar els progressos positius dels nous  projectes que tenen com a 
base les noves tecnologies i les noves pràctiques d’aprenentatge.   

Contestant i recopilant informació sobre aquests objectius la intenció és 
arribar a una conclusió que deixi clar si tots els conceptes associats a les 
TIC a les escoles són els correctes o s’han de replantejar de nou. 

1.4. Pla de treball 

Les metodologies han sigut diverses, s’ha fet servir mètodes i tècniques 
diferents per a la recollida i anàlisi per a comprendre i donar-li fiabilitat al 
treball.   

S’han fet servir les entrevistes qualitatives i la lectura de llibres, 
documents i articles relacionats amb l’educació i les noves tecnologies. 

Per aconseguir material relacionat directament amb l’alumne he fet servir 
la tècnica de l’entrevista, per obtenir les dades que més m’interessava 
incorporar al treball, així com la interpretació que la persona entrevistada 
feia del tema tractat.   La pauta d’aquesta entrevista pot observar-se en 
l’annex on es desenvolupen les respostes en la seva totalitat. 
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Aquesta investigació qualitativa que he portat a terme recull informació 
que docents i famílies han volgut compartir sobre les noves tecnologies.   

Les preguntes han sigut sobre fets (des de quan feu servir les noves 
tecnologies a l’aula?), sobre opinions (com valoreu als docents que 
imparteixen les seves assignatures fent servir les TIC?), d’anàlisi (quina és 
la relació entre contingut, metodologia, tecnologia i aprenentatge dintre 
de la seva assignatura?) i d’acció (com us formeu i recicleu els docents 
respecte a les TIC?).  És una entrevista en profunditat on es qüestionen 
sempre preguntes obertes on l’entrevistat pot expressar la seva opinió a 
través de les seves paraules, pot matisar les seves respostes, sortir-se del 
guió per tractar altres temes que li puguin interessar  i pot deixar clar el 
seu punt de vista.  

La preparació de l’entrevista ha consistit en la preparació d’un guió amb 
els temes i la preparació i tria d’una sèrie de preguntes, elaborant una 
entrevista semiestructurada i individual que constava d’un qüestionari 
amb sis preguntes per als docents i cinc per a les famílies, perquè una 
llista més extensa hagués minvat l’atenció de tots dos grups fent-la 
feixuga i interminable.   

Aquests dos grups, docents i famílies, són les persones seleccionades pels 
criteris definits en el meu estudi, perquè formaran, controlaran i dirigiran 
l’educació del nen en l’àmbit de l’escola i de casa, dintre i fora del col·legi,  
les persones més properes que marcaran els seus coneixements i valors, 
per això les he triat.   

A les persones triades les he pogut entrevista en persona, per telèfon o 
per correu electrònic, depenent de la seva disponibilitat, sempre adaptant-
me jo i facilitant la trobada en persona si es podia donar el cas, per 
facilitar la comunicació, introduir en profunditat el tema o per donar 
explicacions més extenses. 

Les persones triades han tingut una molt bona disposició cap a l’entrevista 
i estaven molt motivats sobre el problema tractat.  Han valorat molt que 
es comptes amb ells i se sentien implicats en tot allò que tingues a veure 
amb l’educació  dels més petits.  

La duració de les entrevistes ha estat de entre deu i quinze minuts com a 
màxim i sempre seguint la seqüència del guió predeterminat.  Totes les 
entrevistes han estat registrades en paper.  Abans de començar 
l’entrevista s’ha fet una breu explicació de que es faria servir al Treball de 
Fi  de Grau i que tractaria de les TIC a l’educació primària. 
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Les dades aportades pels dos col·lectius, docents de primària de diferents 
centres, que en el seu dia a dia utilitzen com a eina de treball amb els 
nens les TIC’s (docents triats pel seu compromís amb les noves 
tecnologies) i famílies implicades amb l’educació dels seus nens, que 
opinen i valoren els nous mètodes tecnològics per impartir assignatures, 
són una informació valuosa de la que extrec conclusions en l’última part 
d’aquest treball. 

Una altra tècnica utilitzada ha sigut la revisió documental, la qual va 
implicar la lectura de llibres, documents i articles relacionats amb 
l’educació i les noves tecnologies. 

La informació documental triada i analitzada ha sigut de diversa temàtica 
relacionada amb com s’integren les noves tecnologies a les aules i com els 
nens interactuen amb mitjans electrònics a través de l’investigador David 
Buckingham.   Articles sobre l’informe PISA 2015, les seves competències 
i els bons resultats entre els estudiants, sobre tot els catalans.  Els articles 
del periodista, expert en educació,  Hèctor Garcia Barnés on un anàlisis 
sobre lleis, política, PISA, docents, el sistema educatiu espanyol, les noves 
maneres d’avaluar, col·legis i famílies.  Articles de Daniel Losada, 
professor i investigador, sobre la integració de les TIC, la formació en TIC 
del professorat i les competències digitals a l’escola de la Comunitat 
Autònoma del País Basc.  I publicacions de Josep Maria Mominó, Professor 
de la UOC i investigador del IN3, sobre Internet a l’àmbit educatiu.  
Pàgines web sobre els nous projectes de l’escola 2.0 a les escoles 
catalanes.  I consultes al Butlletí Oficial de l’Estat sobre la normativa del 
currículum bàsic de l’Educació Primària i la LOE i LOMCE.   

Tot el material recollit ajuda a crear un marc de la història de l’educació  
Catalunya.  Es comparen diferents etapes que coincideixen amb els canvis 
de lleis i com aquestes han influït en l’educació.  S’arriba a una conclusió 
gràcies a les dades històriques i a l’informe PISA de com poden 
evolucionar els coneixements en els estudiants. Una curada cerca a la 
xarxa aporta dades sobre les competències digitals, l’educació audiovisual 
i l’educació multimèdia.   
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2.  Desenvolupament de conceptes 

2.1.  Què són les TIC 

Les TIC són les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.  El conjunt 
de tecnologies que permeten l’accés, producció, tractament i comunicació 
de la informació, una evolució en la transmissió d’informació a través dels 
recursos per tractar la informació en totes les seves formes (text, imatge) 
on l’ordinador i especialment Internet juguen un paper molt important 
dintre de la nova Societat de la Informació. 

Les TIC han transformat l’educació perquè han passat a ser 
imprescindibles en la formació a les escoles.  Les seves funcions principals 
són facilitar el procés d’aprenentatge (extracció de la informació, la 
comunicació i la cerca de recursos educatius), com a eina per al procés de 
la informació i com a contingut d’aprenentatge. 

Les  principals característiques de les TIC són (Cabero, 1998): 

 Immaterialitat: procés de creació d’informació immaterial que es pot 
traslladar de manera ràpida a llocs llunyans.  

 Interactivitat: les TIC ajuden en l’intercanvi d’informació entre 
l’usuari i l’ordinador, on els recursos s’adeqüen a les necessitats de 
l’usuari.  

 Interconnexió: té a veure amb la creació de noves possibilitats a 
través de la unió de dues tecnologies.  

 Instantaneitat: és la capacitat que tenen les TIC per transmetre 
informació a llarga distància i de manera ràpida.  

 Digitalizació: tota la informació és representada en un únic format, 
transmeten sons, text i imatges a través dels mateixos mitjans.  

 Les TIC han transformat àmbits com l’economia, l’educació i la 
medicina.  

 Les TIC donen la possibilitat d’accedir a una gran quantitat 
d’informació per a construir coneixement i també a partir de 
l’associació amb altres usuaris connectats a la xarxa.  Els usuaris 
tenen un paper actiu en la creació de coneixement de forma 
col·lectiva, uns canvis a nivell personal i educatiu a l’hora de tractar 
aquestes tecnologies. 

 Innovació: les TIC estan unides a la necessitat d’innovació, com la 
creació de nous mitjans per a potenciar les comunicacions.  

 Diversitat: les TIC tenen més d’una funció.  Poden fer-se servir per 
a la comunicació entre persones i per a la creació d’informació.   

 Tendència a la automatització: gestió automàtica de la informació en 
activitats socials i professionals.  
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Aquestes tecnologies poden emmagatzemar informació i recuperar-la, 
enviar i rebre informació i analitzar informació per obtenir resultats per 
elaborar informes.  Engloba el que és el món de les Tecnologies de la 
Comunicació (televisió, ràdio i telefonia) i les Tecnologies de la Informació 
(informàtica de les comunicacions, telemàtica i interfaces).  Les TIC són 
una tecnologia  canviant, contínuament s’estan actualitzant i tenen un 
gran impacte en el nostre dia a dia, no podem prescindir de les TIC. 

2.2.  Les TIC a l’escola 

Les TIC a l’escola són necessàries perquè fan de complement  a l’educació 
tradicional i creen noves oportunitats per a l’aprenentatge.  Com és 
natural, les TIC han anat implantant-se en l’educació conforme s’han anat 
produint avanços tecnològics.  El sistema educatiu, reconeix a partir dels 
marcs legislatius així com de diferents iniciatives, la importància d’integrar 
les TIC en les escoles.  A nivell de la Comunitat Europea existeix la 
pretensió d’avançar en el desenvolupament d’una sèrie de competències 
clau o bàsiques recollides en l’informe DeSeCo realitzat per la OCDE al 
2008 i en l’informe per a l’aprenentatge permanent elaborat per la 
Comissió Europea al 2006.  Sota aquest escenari, cada país membre (com 
Espanya), a través dels seus dissenys curriculars base estableix les 
ensenyances mínimes relatives a l’Educació Bàsica (Losada et al, 2015).  
L’educació passa de ser una educació assistida per ordinador a la 
utilització d’Internet, on la metodologia dels docents i la seva formació 
queda qüestionada des del punt de vista de si tots es docents estan 
preparats per a la revolució tecnològica a les aules.  

L’UNESCO (la Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la 
Ciència i la Cultura) considera que les TIC fomenten l’accés universal a 
l’educació i milloren la seva igualtat i qualitat, també ajuden al 
desenvolupament de les tasques dels docents i a la millora de la gestió i 
l’administració de l’educació sempre que es faci de manera adequada. 

Les tecnologies digitals es van començar a implantar a les aules catalanes 
a l’any 2009, gràcies al Programa Escola 2.0, que a Catalunya es va dir 
EduCat 1x1 i més tard va passar a dir-se EduCat 2.0.  Els eixos principals 
d’aquest programa van ser les tecnologies digitals per alumnes i docents, 
els recursos educatius en format digital, els recursos i serveis educatius 
d’Internet, la connectivitat a les aules (connexió a Internet) i la formació 
del professorat.  Cada alumne i docent disposava d’un ordinador portàtil 
personal i l’aula digital estava equipada amb una pissarra digital 
interactiva.  Els recursos educatius  i els programes per a la seva gestió es 
trobaven a Internet i la formació del professorat s’especialitzava en 
aspectes tecnològics i metodològics. 
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Progressivament es van dotar d’ordinadors les aules, es van digitalitzar i 
es van formar als docents segons les demandes de cada centre.  A 
Catalunya, la Generalitat va voler accelerar la implantació de les TIC a les 
aules. Es va portar a terme un sistema de copagament entre la 
Generalitat i les famílies en matèria d’ordinadors i llibres digitals, això va 
permetre que la digitalització de les aules no depenges tant de les 
retallades pressupostàries.   

Actualment s’aposta per la implantació del Pla TAC de Centre, amb el 
desenvolupament de les competències digitals dels alumnes en un centre 
competent digitalment.  Es crea la figura de l’assessor TAC per assessorar 
i formar als docents en projectes digitals específics del centre.  Els docents 
poden fer consultes o cercar dubtes a la xarxa EduCat, una xarxa social 
entre els docents.  Les competències bàsiques en l’àmbit digital que se’ls 
hi demanen als alumnes de primària són les següents: 

1.Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les seves 
funcionalitats d’acord amb les tasques a realitzar 

2.Utilitzar les funcions bàsiques de les aplicacions d’edició de textos, 
tractament de dades numèriques i presentacions multimèdia 

3.Utilitzar programes i aplicacions de creació de dibuix i edició d’imatge 
fixa, so i imatge en moviment 

4.Cercar, contrastar i seleccionar informació digital tot considerant 
diverses fonts i entorns digitals 

5.Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de 
tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals 

6.Organitzar i emprar els propis entorns personals digitals de treball i 
d’aprenentatge 

7.Realitzar comunicacions interpersonals i virtuals i publicacions digitals 

8.Realitzar activitats en grup utilitzant eines i entorns virtuals de treball 
col·laboratiu 

9.Desenvolupar hàbits d’ús saludable de la tecnologia 

10.Actuar de forma crítica, prudent i responsable en l’ús de les TIC, 
considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i 
d’identitat digital 
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És un fet constatat que l’ensenyament està canviant a passos de gegant 
dintre i fora de les aules i que aquestes noves tecnologies venen per 
quedar-se.  La proliferació de tecnologies mediàtiques, la comercialització 
i globalització dels mercats mediàtics, la fragmentació de les audiències 
massives i l’aparició de la interactivitat són fenòmens que estan 
contribuint, cadascú a la seva manera, a transformar fonamentalment les 
experiències quotidianes dels joves amb els mitjans (Buckingham, 2003).  
I posats a fer millores en el procés d’aprenentatge, el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, des del passat curs, ha 
canviat el sistema de qualificació dels estudiants de Primària.  Ara es fa a 
través de quatre nivells (assoliment excel·lent, notable, satisfactori i no-
assoliment) per aconseguir que l’avaluació sigui un instrument de 
certificació i orientació.  Així, la finalitat de l’avaluació és identificar les 
dificultats del procés d’aprenentatge i centrar-nos en les competències 
bàsiques per a que els alumnes puguin adquirir-les.  Els alumnes han de 
conèixer també els objectius que han  d’assolir i els criteris de forma que 
puguin regular ells mateixos els seus processos d’aprenentatge (García, 
2017). 

El marc actual de la societat  canvia, no es manté passiu, accepta i 
assimila nous estils de vida, canvis en el sí de la família, canvis culturals 
que influeixen en la formació de l’individu, del nen.  Molts comentaristes 
socials coincideixen en afirmar que el món contemporani es caracteritza 
per una creixent fragmentació i individualització.  Vells sistemes de 
creences i estils de vida es van erosionant; determinades jerarquies 
familiars cauen.  La mobilitat social i geogràfica suposa una amenaça per 
vincles socials tradicionals com els representats per la família i la 
comunitat; la major part dels joves creuen actualment en societats cada 
cop més heterogènies i multiculturals, en les que coexisteixen concepcions 
molt diferents de la moralitat i tradicions culturals molt distintes.  En 
aquest context, la identitat acaba veient-se com una qüestió d’elecció 
individual, y no de dret de naixement o de destí; a més, s’argumenta, en 
el procés, els individus s’han tornat més diversificats encara en l’ús i la 
interpretació que fan dels ben culturals (Buckingham, 2003).  S’ha creat 
un alumnat molt heterogeni en el que cada qual té unes necessitats 
personals que han de ser ateses de manera diferent. L’alumnat ja no és 
estable i homogeni (amb una mateixa religió, amb una mateixa llengua, 
d’una mateixa nacionalitat), si no heterogeni, de diferents nacionalitats i 
diferents identitats.  Alumnes amb una variada procedència geogràfica, 
lingüística, religiosa i cultural i també diversitat d’interessos i motivacions.  
Això es reflecteix en les exigències cap a l’escola que han augmentat 
(Losada et al., 2015). 
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Els nens són molt influenciables i mal·leables, és important tindre un 
domini sobre les informacions que els hi arriben a través de les 
tecnologies.  Certs canvis socials i culturals contemporanis estan tenint un 
impacte significatiu en la naturalesa de les experiències dels nens amb els 
mitjans (Buckingham, 2003).   

La gestió que fan els nens de les noves tecnologies és independent i amb 
total control per la seva part de a què volen accedir i a què no.  Els nens, 
que cada dia tenen més fàcil l’accés a la tecnologia, no es veuen ja 
obligats a veure o llegir el que els seus pares escullen.  A mida que creix 
la importància del nínxol del mercat dels nens, aquests estan en 
condicions de limitar-se als mitjans produïts específicament per ells 
(Buckingham, 2003).   

Existeixen dos tipologies de model d’ús de les TIC en funció de la 
freqüència i el tipus de tasca demanada a l’alumne: un model d’integració 
didàctica dèbil davant un model d’integració didàctica intensa de les TIC.  
Els docents que fan sevir aquest últim model acostuma a ser un docent 
amb bastants anys d’experiència professional, ciutadà usuari habitual de 
les TIC , que està suficientment format i amb competència digital. 

El desenvolupament de les TIC passa per la figura clau del professor 
d’informàtica.  La pràctica totalitat dels centres compten amb professors 
responsables d’informàtica, que majoritàriament presten ajuda als altres 
professors del centre sobre l’ús de les TIC i s’ocupen de les tasques de 
manteniment dels equips informàtics.  El 73% d’aquests responsables 
dóna classes d’informàtica als alumnes del seu centre i un 55,4% els 
ensenya a utilitzar Internet (Mominó et al., 2004). 

Internet és un recurs que ajuda tant a docents com a alumnes a fer allò 
que fins ara es feia sense la incorporació de les TIC.  El seu ús variarà 
depenent de l’etapa educativa, el centre i el projecte educatiu del centre.  
És indubtable la dependència que les TIC tenen d’Internet i és bàsica 
l’adquisició d’un ús avançat d’aquest a través d’un bon projecte pedagògic 
i una bona planificació de pràctiques educatives perquè les TIC sempre 
acompanyaran al nen en el procés de formació futura.  A l’educació 
primària es on la integració de les TIC millor queden incorporats en 
l’aprenentatge dels alumnes i on els docents demostren més voluntat cap 
a les TIC i  un elevat interès per l’ús educatiu d’Internet.  Una gran 
majoria del professorat (91%) creu que la incorporació d’Internet 
originarà millores en els processos d’ensenyament i aprenentatge de 
l’etapa educativa en la que estan impartint docència (Mominó et al., 
2004). 
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Segons Josep M. Momino en la relació entre la tecnologia i els nens es 
considera que els nens no tenen cap mena de problema en desenvolupar 
habilitats per utilitzar les TIC, formen part de la revolució digital, però això 
no és així, aquesta facilitat la desmenteixen les seves investigacions.  
Segons els seus estudis l’escola és el segon lloc més important per 
formar-se en el funcionament d’Internet.  Altres eines fora del col·legi 
representen més activitat online i semblen més importants en el seu 
aprenentatge. 

Queda confirmat que el coneixement no nomes s’adquireix a les aules.  
Les TIC permeten ampliar coneixements dins i fora del col·legi.  Ja no 
s’aprèn solament en les escoles, sinó que en diferents contexts i per 
múltiples mitjans.  Internet i la connectivitat dels dispositius estan al 
nostre servei.  L’aprenentatge al llarg de la nostra vida s’ha convertit en 
una necessitat a la que donar resposta (Losada et al., 2015) 

Les TiC han portat la revolució a les aules, nous camins per a 
l’aprenentatge i la revolució en el món pedagògic.  Docents i alumnes 
valoren aquestes eines positivament perquè milloren la motivació, el 
rendiment i el procés d’aprenentatge. 

2.3.  Educació mediàtica, alfabetització mediàtica i  sistema educatiu 
versus educació tradicional 

Josep M. Momino diu que la sola presència de les TIC en el procés 
d’ensenyament i aprenentatge no necessariament inclou un increment de 
resultats en l’educació tradicional, però sí que és possible observar una 
millora educacional si es té en compte la intenció d’ensenyar, motiu pel 
qual les TIC han sigut incorporades al procés educatiu.   Hi ha aspectes 
claus com són una visió compartida amb valors i objectius comuns, 
establir regles per a una col·laboració efectiva, crear un sentiment de 
pertinença, fomentar la independència i l’autonomia de docents i pares i 
animar-los a participar i crear una escola oberta per a crear relacions en 
un context local.   L’escola està definida com a una organització social en 
la qual diferents oportunitats poden o no ser desenvolupades i recolzades 
per col·laboració, participació y co-rresponsabilitat.  Els objectius són 
construir un relació per millorar el coneixement sobre l’apropiació de les 
TIC com a una eina efectiva per a la construcció de comunitat en les 
classes a les escoles.  Assenyalant el  potencial com a eina per accedir, 
gestionar y processar la informació tant de les TIC com d’Internet, que 
ajuden al desenvolupament de les oportunitats per descobrir, canviar i 
millorar el procés d’aprenentatge en la societat en xarxa.   
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L’adquisició d’aquestes habilitats conforma la part de l’alfabetització TIC, 
dins de l’univers d’alfabetització digital.  S’entén que l’alfabetització TIC 
suposa un concepte més reduït que l’alfabetització digital i es concentra 
principalment en el coneixement tècnic, així com en l’ús de computadors i 
aplicacions del software (Losada et al., 2015). 

Un exemple semblant trobem en l’alfabetització informacional, englobada 
en l’alfabetització mediàtica.  En quant a l’alfabetització informacional i 
l’alfabetització mediàtica estan en gran mida superposades.  Si bé 
l’alfabetització informacional fa referència a la cerca, organització i 
processament de la informació, per la seva part, l’alfabetització 
informacional, es refereix principalment als coneixements necessaris per 
interpretar, utilitzar i crear els mitjans en benefici propi (Losada et al., 
2015) 

L’educació mediàtica i l’alfabetització mediàtica són dos termes que tenen 
relació de causa efecte entre sí i que formen part de l’educació bàsica dels 
nens.  Els textos mediàtics combinen amb freqüència diversos llenguatges 
o formes de comunicació: imatges visuals, llenguatge auditiu i escrit.  
Però l’educació mediàtica vol desenvolupar una competència de base 
àmplia, no relacionada exclusivament amb la lletra impresa, si no també 
amb aquests altres sistemes simbòlics d’imatges i sons.  Aquesta 
competència apareix descrita sovint com una forma d’alfabetització; a més 
en el món modern, l’alfabetització mediàtica és tan important pels joves 
com l’alfabetització tradicional que els capacita per llegir la lletra impresa.  
L’educació mediàtica és el procés d’ensenyar i aprendre sobre els mitjans 
de comunicació.  L’alfabetització mediàtica implica necessariament llegir i 
escriure els mitjans.  Per tant, l’educació mediàtica es proposa 
desenvolupar tant la comprensió crítica com la participació activa.  Això 
capacita als joves per a que, com a consumidors dels mitjans, estiguin en 
condicions d’interpretar i valorar amb criteri els seus productes; al mateix 
temps, els hi capacita per convertir-se en productors de mitjans per dret 
propi.  L’educació mediàtica gira al voltant del desenvolupament de les 
capacitats critiques i creatives dels joves. L’educació mediàtica té, doncs, 
que veure amb l’ensenyament i l’aprenentatge sobre els mitjans 
(Buckingham, 2003).   

Des del punt de vista social, l’educació mediàtica és necessària per 
mesurar els continguts als que els nens tenen accés.  L’educació mediàtica 
es contempla generalment com una solució per un problema; i la relació 
dels nens amb els mitjans no es veu com un fet de la vida moderna, si no 
bàsicament com un fenomen perjudicial i danyí al que els educadors han 
de tractar de fer front (Buckingham, 2003).   
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L’alfabetització mediàtica té característiques semblants al llenguatge 
escrit, però també característiques especials del llenguatge visual i 
audiovisual. L’expressió alfabetització mediàtica es refereix al 
coneixement, les habilitats i les competències que es requereixen per 
utilitzar i interpretar els mitjans.  De totes maneres, no és fàcil definir 
exactament què s’entén per alfabetització mediàtica.  Parlar 
d’alfabetització en aquest context semblaria implicar que, d’alguna 
manera, els mitjans fan servir determinades formes de llenguatge i que 
nosaltres estem en condicions d’estudiar i ensenyar els llenguatges visuals 
i audiovisuals de manera semblant a com fem amb el llenguatge escrit.  
L’analogia amb el llenguatge escrit és massa imprecisa, o inclús 
positivament enganyosa.  Alguns especialistes en alfabetització ens posen 
en guàrdia contra aquest ús més aviat imprecís i metafòric de l’expressió, 
abduint que d’aquesta manera es tornen borroses les distincions 
necessàries entre llenguatge escrit i altres formes de comunicació 
(Buckingham, 2003).   

L’alfabetització mediàtica permet adquirir nous coneixements i 
desenvolupar la capacitat de critica en els nens.  L’alfabetització a la que 
ens referim generalment quan parlem d’alfabetització mediàtica és 
evidentment més que una simple alfabetització funcional.  Per 
alfabetització no s’entén aquí simplement una mena de joc d’eines 
cognitives que capacita a les persones per comprendre i utilitzar els 
mitjans.  I d’aquesta manera, l’educació mediàtica passa a ser alguna 
cosa més que una mena de curs d’entrenament o prova de competència 
en les habilitats relacionades amb els mitjans.  L’alfabetització mediàtica 
és una forma d’alfabetització crítica.  Exigeix anàlisi, avaluació i reflexió 
crítica.  Suposa l’adquisició d’un metallenguatge, d’un mitjà que ens 
permet descriure les formes i les estructures de diferents tipus de 
comunicació; i implica una comprensió més basta, per una part, de 
contextos socials, econòmics i institucionals de comunicació i, per una 
altra, de com aquests mateixos contextos afecten a la experiències i les 
practiques de les persones.  L’alfabetització mediàtica inclou sens dubte 
l’habilitat per a utilitzar i interpretar els mitjans, però implica també una 
comprensió analítica molt més àmplia (Buckingham, 2003).   

Tot apunta a que l’alfabetització mai més es donarà com fins ara l’havíem 
conegut. L’alfabetització necessària per al segle XXI haurà de ser 
necessàriament mediàtica, donada la importància dels mitjans avui en dia, 
digital, ja que la major part de la informació que gestiona és digitalitzada, 
i, multimodal, per la convergència de text, so, imatge, vídeo i animació 
(Buckingham, 2003).   
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2.4.  Tecnologies i competències digitals 

La influencia dels canvis tecnològics afecten directament als nens. En els 
discursos sobre les relacions dels joves amb els mitjans sovint s’atribueix 
molta importància a la tecnologia.  Aquests arguments són discutibles per 
varies raons.  Les tecnologies no produeixen canvi social per sí mateixes, 
independentment de com s’utilitzin; per una altra part, les diferències 
inherents a les diverses tecnologies no són tan absolutes com sovint es 
suposa.  Així hem de considerar com es relacionen els canvis tecnològics 
amb el desenvolupament econòmic, per una banda, i amb els canvis en el 
comportament de les audiències, per una altra (Buckingham, 2003).   

La tecnologia pot ser una solució, però també un problema si esdevé una 
dependència.  Per això s’han de vigilar i controlar indicadors com la 
desigualtat a les aules.  Per desenvolupar una visió crítica de la tecnologia 
educativa s’ha de tenir present la lluita per la emancipació, la igualtat 
educativa i la justícia social junt amb criteris de convivencialitat, evitant 
caure en la dependència tecnològica.  No oblidar en la formació dels 
educadors la importància de la cultura visual en la constitució de les 
nostres identitats i prendre consciència sobre cóm ens configura les 
imatges, que han multiplicat el seu protagonisme amb les tecnologies 
digitals.  I compaginar el desenvolupament d’una consciència sobre el 
control i vigilància dels nous mitjans i la importància de la bretxa digital  
junt amb l’aposta de desenvolupament de competències digitals dels 
futurs mestres (Losada et al., 2015). 

L’alfabetització mediàtica comporta adquirir una sèrie de coneixements 
globals que s’apliquen de manera crítica i en tots els àmbits de la societat.  
L’alfabetització mediàtica comporta necessàriament una comprensió 
sistemàtica de les estratègies i convencions formals de comunicació; 
d’aquesta manera, l’educació mediàtica no pot prescindir d’anàlisi textual 
escrit.  Però els textos només representen part del quadre.  
L’alfabetització mediàtica comporta evidentment la capacitat de desxifrar, 
valorar, criticar i ajustar; però també requereix una més amplia 
comprensió dels contextos socials, econòmics i històrics en els que els 
textos es produeixen, es distribueixen i s’utilitzen per part de les 
audiències (Buckingham, 2003).   

L’educació mediàtica depèn de la llei de torn en el nostre sistema 
educatiu.  Aquest sistema hauria de ser abolit, l’educació hauria de 
mantenir-se al marge dels canvis polítics.  Seria desitjable una bona 
educació mediàtica, amb planificació i feta per professionals.   Les 
perspectives de l’educació mediàtica estan determinades en gran mesura 
per l’estructura global del sistema educatiu: factors com el grau 
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d’autonomia dels professors, el control de l’avaluació i del currículum i la 
distribució de fons tenen un significatiu influx en el potencial d’innovació 
(Buckingham, 2003).   

L’opinió dels docents és important a l’hora d’elaborar millores en les TIC. 
En molts països s’estan produint en aquests moments inversions massives 
per dotar a les escoles de tecnologies de la informació i la comunicació.  
Tot i això, els educadors mediàtics necessiten participar també en el debat 
més ampli que envolta aquests avanços i pot ser es vegin obligats a 
adoptar una postura necessàriament crítica davant les ideologies 
educatives especials (Buckingham, 2003). 

Fins aquí podem concloure que les TIC han transforma l’educació actual i 
han creat noves oportunitats per a l’aprenentatge i que l’ús de les TIC 
variarà segons l’etapa educativa, el centre o el projecte educatiu.  En el 
pròxim capítol em centraré en analitzar les lleis LOE i LOMCE als efectes 
de veure els punts negatius que la política té en el marc educatiu.     
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3. Marc Polític 

3.1.  Llei Orgànica d’Educació LOE (2006) 

Un bon marc legal en l’educació és necessari per al bon funcionament i 
organització dels centres educatius, perquè marcarà de manera positiva o 
negativa l’empremta que deixin en la formació dels més petits.  Les 
polítiques educatives exerceixen una gran influència sobre la labor del 
docent i sobre la institució escolar.  Els plans i programes dissenyats per 
les administracions educatives faciliten o obstaculitzen la implementació i 
l’ús de les eines digitals en les escoles.  Dintre d’aquest marc legal 
s’estableix el funcionament del Sistema Educatiu de cada país o territori i 
l’organització dels respectius plans d’estudi.  Per tant, aquestes 
normatives recullen la visió articular sobre l’educació i sobre les TIC en els 
centres escolars.  També, estableixen un model de dotació de recursos i 
de formació del professorat propi (Losada et al., 2017) 

Al nostre país quan es canvia de govern, es canvia de llei educativa.    A 
Espanya hem tingut sempre una manca de gestió del sistema educatiu. 
Gestionar un sistema és complicat, tens que parlar amb la gent, ajuntar 
esforços, esborrar diferències...Tens que complicar-te la vida.  Has te tenir 
talent per a la gestió, i a Espanya els ministres no l’han tingut (García, 
2017). 

A la resta d’Europa això seria inviable.  Aquesta és una reivindicació del 
món educatiu.  Mai se’ls hi té en compte per elaborar les lleis que 
finalment els acabaran afectant tant amb ells com a l’alumnat. Es clama 
casi amb unanimitat per arribar a  una estabilitat en el marc legal que 
doni fi a la successió de lleis i reformes que han complicat el treball dels 
docents (García, 2017). 

La LOE és la llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació que va ser 
creada pel partit socialista. Regulava les ensenyances educatives 
d’Espanya en diferents trams d’edats. Va ser vigent des del curs 2006/07 
fins al 2013, any el qual es va modificar per convertir-la en la LOMCE.  

La Llei Orgànica d’Educació LOE tenia com a objectiu el desenvolupament 
de la personalitat i capacitat dels estudiants, des d’un punt de vista dels 
drets i llibertats, la tolerància, la responsabilitat, l’esforç personal i la 
capacitat de comunicar-se en alguna llengua estrangera. 

Al llibre d’Hèctor Garcia Barnés ‘La ley de las Aulas’ ens explica quines 
eren les vuit competències bàsiques de la LOE: 
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-Competència en comunicació lingüística 

-Competència matemàtica 

-Competència en el coneixement i interacció amb el món físic 

-Tractament de la informació i competència digital 

-Competència social i ciutadana 

-Competència cultural i artística 

-Competència per aprendre a aprendre 

-Autonomia personal 

Durant el mandat socialista es van fer fortes inversions en accions 
educatives orientades sempre cap a les TIC.  Al 2009, el president 
socialista Rodríguez Zapatero va prometre un ordinador portàtil a cada 
alumne de cinquè i sisè de primària i segon de l’ESO, com una manera de 
propiciar la immersió de l’alumne en les noves tecnologies.  Que les noves 
generacions han de tenir un contacte constant amb tota classe 
d’artefactes electrònics que, en teoria, faciliten el seu interès, s’ha 
convertit en un axioma que casi bé mai no es discuteix (García, 2017) 

La LOE va ser una llei de Zapatero que va tenir molta polèmica per la 
nova assignatura que es va crear: educació per a la ciutadania i els drets 
humans, que va ser obligatòria i avaluable, robant-li hores a les 
assignatures de llengua i literatura que van reduir-se a 25 hores i per 
l’assignatura de religió d’oferta obligatòria per als centres educatius.   

Aquesta llei va ser més permissiva que l’anterior, abaixant el llistó 
d’exigència.  Va permetre promocionar de curs amb matèries suspeses. 

3.2.  Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa LOMCE 
(2013) 

Els pèssims resultats acadèmics a nivell espanyol que porten a situar-nos 
per sota de la mitjana europea i els grans nivells d’abandó escolar porten 
a la LOMCE a fixar-se uns objectius clars, millorar el nivell del sistema 
educatiu, però vist des del punt de vista de la millora en els coneixements 
dels alumnes i no de la inversió en educació.  Partint de la premissa que la 
qualitat educativa ha de mantenir-se en funció de l’output (resultat dels 
estudiants) i no de l’input (nivells d’inversió, nombre de professors, 
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nombre de centres, etc).  L’avantprojecte de la llei deixa per escrit una de 
les idees sobre les que més ha insistit el ministre Wert: l’educació pot 
millorar-se sense necessitat d’augmentar la inversió.  Per aconseguir això 
la llei aposta per la diversificació –la divisió de l’alumnat a una curta edat, 
per orientar-les cap a la via educativa que millor s’adapta a les seves 
necessitats i aspiracions-, en lloc de comprensivitat –l’agrupació dels 
alumnes en centres i aules heterogènies, en les que es rep una educació 
semblant-, que era una de les principals apostes de la LOGSE (Garcia, 
2017) 

Les vuit competències bàsiques que van ser definides per la LOE socialista 
amb la LOMCE, del partit popular, alguna d’elles es van renombrar i es va 
substituir la d’autonomia personal per la de sentit d’iniciativa i esperit 
emprenedor.  La LOE era molt més social, anava més al comportament 
cívic i els objectius més personals, però la LOMCE és molt econòmica 
(Garcia, 2017)  

Amb l’entrada de la LOMCE un dels canvis que trobem és que es redueix 
l’educació tecnològica, traspassant-la només a l’Educació Secundària 
Obligatòria.  

Aquesta llei és una proposta de reforma de les lleis anteriors.  On els 
principals canvis portats a terme són: 

-Les assignatures s’agrupen en troncals, específiques i de lliure 
configuració 

-A quart de l’ESO es pot triar entre cursar assignatures orientades a 
Batxillerat o Formació Professional 

-Hi haurà proves al finalitzar 6è primària, 4t ESO i 2n Batxillerat 

-Les funcions del consell escolar són consultives 

-Es promou entre els estudiants la competitivitat i l’empleabilitat 

El rebuig de la LOMCE o llei Wert ve marcat per la manca de diàleg amb 
els docents a l’hora de desenvolupar aquesta llei orgànica.   És probable 
que la LOMCE neixes morta per tres raons: era impossible implantar-la en 
els terminis establerts, les comunitats li donarien l’esquena per la 
conflictivitat diària que això suposa i en la seva configuració es va ignorar 
la resta d’agents socials.  Els professors tornen a estar amb la mosca 
darrera l’orella amb les negociacions per la nova llei i saben que no els hi 
tornaran a preguntar (García, 2016). 
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La LOMCE va ser aprovada el 28 de novembre i va ser una llei molt 
debatuda.  Alguns dels punts negres d’aquesta llei van ser els següents: 

-El repartiment de les assignatures que es divideixen en troncals (triades 
per l’Estat), específiques (triades per la comunitat autònoma) i de lliure 
configuració (triada pel centre).  En el cas de les assignatures específiques 
es passa d’un 45% amb la LOE a un 50% amb la LOMCE a les comunitats 
amb llengua oficial que alguns troben excessiu. 

 -Les avaluacions externes, a la ESO i al Batxillerat, són portades a terme 
per personal extern i amb notes que marcaran el currículum del nen. El 
problema està en que els resultats es fan públics i serveixen per elaborar 
rànquings de centres, tenint en comte que el malestar ve donat perquè les 
condicions dels centres poden variar molt les circumstàncies d’un centre a 
un altre.  

-Els itineraris a partir de quart de l’ESO estan dissenyats per segregar als 
pitjors alumne i també hi ha centres que no ofereixen totes les optatives 
del ventall. 

-La Formació Professional Bàsica que comença a tercer de l’ESO  

-La duració del Batxillerat és més curta que si comparem amb la resta 
d’Europa, perquè els últims sis mesos es dedica a preparar la revàlida. 

-L’elecció del director del centre es fa des de l’Administració, per als 
centres públics i no des del claustre del centre. 

-Reforça el dret dels alumnes en estudiar en castellà, suposa un obstacle, 
doncs per a d’immersió lingüística a Catalunya o al País Basc.  

-Reforç de l’escola concertada davant de la pública perquè les 
Administracions públiques podran convocar concurs públic per a la 
construcció i gestió de centres concertats sobre sol públic.  

-Conflicte amb l’assignatura de religió que molts creuen que no ha d’estar 
finançada amb diners públics 

-La segregació de sexes que suposa una discriminació 

La llei Wert va ser la més polèmica de totes les lleis educatives i des del 
començament molta gent estava en contra de la seva implantació.  
Aquesta llei s’ha qualificat com a sexista, sectària, discriminatòria i 
retrògrada, perquè torna a repescar l’assignatura de religió, recupera les 
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proves externes d’avaluació o revàlida, puja el llistó d’exigència a l’hora 
d’atorgar beques universitàries i recolza als col·legis que separen per sexe 
als alumnes. 

Aquesta llei no va agradar als partits polítics ni als docents ni al alumnes.  
Al llibre de Hèctor Garcia ‘La ley de las aulas’ s’explica com al 2012 la gent 
va sortir a protestar a tota Espanya, professors, pares i  persones de totes 
les generacions que mostraven la seva disconformitat amb la política 
educativa del PP, i amb la LOMCE en particular.   

Clarament les lleis provoquen un conflicte educatiu que s’hauria d’evitar 
pel bé dels alumnes.  Demanaria que es donés d’una vegada un pacte 
educatiu en el nostre país i que no s’utilitzés l’educació com a arma  per 
aconseguir el poder.  Que entenguin que els canvis no vindran des de dalt 
i que la legislació ha de facilitar el canvi, però no pot provocar-lo.  Ha 
d’observar el que està passant i facilitar que l’ innovació pugui fluir.  El 
protagonista no és el Ministeri d’Educació (García, 2017) 

3.3.  Principals diferències entre la LOE i la LOMCE 

La problemàtica del canvi de llei educativa cada cop que canvia el partit 
polític que governa porta a la comunitat docent a manifestar-se en contra 
d’aquest continu anar cap en darrera que involuciona l’educació dels més 
petits.  Tots els professors entrevistats coincidien en demanar que, si us 
plau, es pares ja la roda de la constant roda educativa.  Però, abans de 
tot, en part per aspectes pràctics, perquè segons la seva opinió ningú 
aborda els verdaders problemes de fons.  Efectivament: a major part de 
reformes educatives són altament ideològiques o reflecteixen les lluites de 
poder i competències amb les Comunitats, cosa que a la majoria dels 
docents tant els hi fa (García, 2016)                                                                                         

Els canvis principals entre aquestes dues lleis que afecten a les etapes 
educatives són: 

.Definició i elements del currículum. A la LOMCE es defineix el currículum 
com la regulació dels elements que determinen els processos 
d’ensenyaments i aprenentatge per a cada un dels ensenyaments, 
definició que no constava a la LOE.  També hi ha canvis en els elements 
del currículum, afegint al costat de objectius, continguts, competències, 
metodologia i criteris d’avaluació un nou concepte, els estàndards 
d’aprenentatge, definit com a concrecions dels criteris d’avaluació que 
permeten definir els resultats dels aprenentatges, és l’element que es 
tindrà en compte a l’hora d’avaluar als alumnes en les proves externes, 
també un element nou creat per la llei LOMCE. 
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.Les competències canvien de vuit a set i ja no es diran competències 
bàsiques, es diran només competències o competències clau, i hi ha de 
dos tipus: 

 -Dos bàsiques: lingüístiques i matemàtiques, ciència i tecnologia 

-Cinc transversals: digital, aprendre a aprendre, socials i cíviques, 
iniciativa i empreniment i consciència i expressió cultural 

.A primària hi haurà tres tipus d’assignatures: 

 -Troncals (obligatòries):  

 Llengua Castellana i Literatura 
 Matemàtiques 
 Ciències de la Natura 
 Ciències Socials 
 Primera Llengua estrangera 

 -Específiques (obligatòries i optatives): 

 Educació Física 
 Religió  
 Valors Socials i Cívics 
 Educació Artística 
 Segona Llengua estrangera 

 -De lliure configuració autonòmica (obligatòries i optatives): 

 Llengua cooficial i Literatura 
 Una d’específiques 
 Altres a determinar en funció de l’oferta de 

l’Administració i del centre 

.Avaluacions externes que es feien en totes les etapes.  A primària no 
tenien efectes acadèmics, a l’ESO i a Batxillerat sí, sent obligatori superar-
les per tal d’obtenir les titulacions necessàries.  A primària hi havia dos 
proves externes: 

 A tercer de primària i era individual.  Enfocada a comprovar el 
grau de coneixements de les destreses, capacitats i habilitats 
en expressió oral i comprensió oral i escrita, càlcul i resolució 
de problemes.  Una prova portada a terme als propis centres 
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que s’encarregava d’elaborar l’Administració. Els programes de 
reforç es faran servir per als alumnes amb resultats negatius  
 

 A sisè de Primària i també era individualitzada.  Enfocada a 
comprovar les competències bàsiques i l’assoliment dels 
objectius de l’etapa.  El Govern s’encarregava de posar els 
criteris d’avaluació i les característiques de la prova.  L’informe 
amb els resultat es donava a les famílies i servia als centres 
per saber els nivell dels alumnes i avaluar si aquests centres 
necessitaven plans de millora. 

.Canvia l’organització de l’etapa a primària.  L’etapa consta de sis cursos i 
desapareixen els cicles 

.Desapareix l’assignatura Educació per a la Ciutadania  

.L’Atenció Educativa als alumnes que no feien Religió ara es transforma en 
una assignatura Valors Socials i Cívics 

.Amb la LOMCE es promou l’autonomia dels centres, permetent 
l’elaboració projectes educatius propis 

.Es fa més important la figura del director del centre, augmentant les 
seves competències i es modifica el seu procés de selecció, obligant al 
candidat a treure’s la certificació prèvia a través d’un curs i canviant la 
composició de la comissió. 

.Atenció a la diversitat en alumnes amb necessitat específica de 
recolzament educatiu (TDAH) i en alumnes que hagin obtingut resultats 
dolents en l’avaluació externa ajudar-los amb el pla de reforç. 

.Potenciar les TIC 

.Millora en l’ensenyament de les Llengües Estrangeres  

.175 dies lectius en el calendari escolar 

En resum, fins aquí podem concloure que les majors diferències entre LOE 
i LOMCE són que mentre per a la LOE l’educació primària es divideix en 6 
cursos, per a la LOMCE es divideix en 3 cicles de 2 cursos cadascú.  Amb 
la LOMCE les competències passen de ser 8 a ser 7  i ja no s’anomenen 
competències bàsiques si no competències o competències clau.  S’elimina 
la Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.  A la 
LOE  existia l’àrea  d’Educació Artística i a la LOE no apareix.  
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L’assignatura Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans canvia a la 
LOMCE per les d’Educació Física i Religió o Valors Culturals i Socials, 
segons triïn els pares.   En el pròxim capítol analitzarem l’últim informe 
PISA del 2015 i els resultats encoratjadors entre els estudiants catalans. 
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4.  Marc Educatiu 

4.1.  Informe PISA 2015 

L’informe PISA (Programa Internacional per l’Avaluació d’Estudiants) és un 
estudi fet per l’OCDE (Organització per a la Cooperació i el 
Desenvolupament Econòmic) a nivell de tot el món que avalua als 
estudiants en tres matèries, ciències, matemàtiques i comprensió lectora.  
Fent una comparativa entre països perquè puguin millorar els seus 
resultats.   Val a dir que els resultats d’aquest informe es tenen molt en 
compte des del govern, l’escola i la família. 

L’informe va començar a fer-se a l’any 2000 i es realitza cada tres anys.  
Centrat en analitzar el rendiment dels estudiants de 15 anys a través 
d’uns exàmens comuns per a tots els estudiants, amb un temps màxim de 
2 hores i completament anònims. 

A l’últim informe PISA portat a terme al 2015 hi van participar 72 països, 
500.000 estudiants i en centres triats de forma aleatòria.  Localment, a 
Catalunya, van participar 2.000 estudiants de 52 instituts. 

L’objectiu principal és avaluar si els alumnes de quart de l’ESO són 
capaços d’aplicar la teoria de les aules a la pràctica de la vida real.   

Els resultats del 2015 a Catalunya han sigut més que satisfactoris.  Per 
sobre de la mitjana espanyola, europea i de la OCDE en ciències,  
comprensió lectora i matemàtiques.   

La puntuació a Catalunya ha sigut la següent: 

-Ciències 504 (mitjana espanyola 493, mitjana OCDE 493) 

-Comprensió lectora 500 (mitjana espanyola 496, mitjana OCDE 493) 

-Matemàtiques 500 (mitjana espanyola 486, mitjana OCDE 490) 

Senyal que el sistema educatiu català esta millorant, gràcies al model 
d’ensenyament basat en les competències i resolució de situacions 
complexes, a l’assoliment d’un nivell d’igualtat entre els estudiants que 
estabilitza l’aula i a l’esforç dels docents, que tot i treballar en un marc de 
retallades ha sabut canalitzar els recursos per a millorar les competències 
dels estudiants.  Recordem que en anteriors avaluacions havia obtingut 
uns resultats per sota de la mitjana en tots tres casos.   
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Singapur, Japó i Finlàndia són els tres països que encapçalen el rànquing.  
Singapur és la que guanya en les tres matèries avaluades. 

Tot i els bons resultats l’informe PISA sempre causa controvèrsia.  Per 
alguns el sistema d’avaluació no és del tot just i deixa molt que desitjar.  
L’avaluació educativa és transcendental.  La que s’ha posat de moda és 
PISA, però no ens diu res sobre els mètodes, nomes els resultats.  Tenim 
que aprendre un altre camí. PISA, per exemple, desprès d’haver defensat 
que la ràtio entre alumne i professor no influïa, acaba de reconèixer que 
sí.  No podem anar donant bandades,  el que els interessa als governs és 
sortir bé.  Tant els hi fa que sigui una educació que conegui als ciutadans, 
que ajudi al desenvolupament personal...I això està creant una 
homogeneïtzació dels sistemes educatius al mateix temps que diuen que 
s’ha de fomentar l’autonomia dels centres, la innovació i la creativitat.  
Ens falten elements per avaluar el que funciona i el que no.  Aquí és on 
hauríem d’investigar molt més (García, 2017). 

4.2.  Formadors en TIC 

Les TIC comporten un canvi en el model de transmissió dels 
coneixements.  El docent és la persona que ha de guiar als alumnes, 
perquè els sistemes educatius no només preparen als estudiants per a les 
seves carreres professionals, sinó que també per a portar vides personals 
satisfactòries.    Un model d’ensenyament que neix tal i com el coneixem 
en el segle XIX i que consisteix en un professor que parla i transmet 
coneixement i un alumne assegut passivament que l’escolta, ha entrat en 
crisi (García, 2017).  Els docents han d’experimentar una profunda 
transformació per preparar els alumnes amb noves habilitats promovent el 
treball en equip, l’esperit crític i la resolució de problemes.  Els docents 
són conscients que, com està passant a nivell global, el seu paper en 
l’ensenyament canviarà sensiblement.  Seran guies, admeten, que porten 
als alumnes de la ma a través dels diversos itineraris d’aprenentatge.  Les 
dinàmiques grupals, l’aprenentatge col·laboratiu, la mediació escolar i la 
desaparició dels llibres de text tradicionals seran alguna cosa comú en 
menys d’un lustre....si és que no ho són ja en determinats centres 
(García, 2017). 

La feina dels docents actuals consisteix en no només transmetre 
coneixements, centrant-nos en la persona, el docent és un referent, que 
educa als alumnes, els ajuda a créixer i a desenvolupar-se. 

El camí fàcil és continuar amb la inèrcia de no fer res, no canviar, o copiar 
models d’altres països, models que per ser estrangers mai s’acabaran 
d’adaptar a la problemàtica de cada comunitat espanyola.  No hi ha un 
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model que copiar, perquè si existís, ja l’haurien copiat en tot el món.  La 
crisi de l’educació no és del nostre país, es de tot el món.  Tots van 
buscant camins de canvi.  El repte és que no podem ni hem de copiar.  El 
que s’ha de fer és veure com estem, realitzar un diagnòstic i moure’ns, 
sortir de la inèrcia i de la zona de confort, somniar, experimentar i 
aprendre fent (García, 2017).  

Els problemes amb la formació dels docents a curt termini són dos.  Per 
una banda exigir al docent que es recicli i es mantingui al dia en la seva 
professió, això comporta una formació prèvia que en alguns casos no ha 
arribat o no és del tot satisfactòria.  Són molt pocs els professors que 
inicialment hagin rebut una formació en educació mediàtica (Buckingham, 
2003).  Per altra banda, com revela un informe de OCDE, els professors 
espanyols es cremen per l’escassa evolució salarial de la seva labor, però 
també per suportar una major carrega econòmica per alumne, el que 
dificulta aquest paper assessor que haurien de portar a terme (Garcia, 
2017). 

Altres camps juguen un paper important en les noves tecnologies, es per 
això que els docents han d’actualitzar constantment els seus 
coneixements sobre la matèria.  L’arribada de les tecnologies digitals de la 
informació i la comunicació planteja nous i importants desafiaments als 
educadors mediàtics.  Avui no és possible ensenyar sobre els mitjans 
contemporanis sense tenir en compte el paper d’Internet, dels jocs 
d’ordinador i de la convergència entre els vells i els nous mitjans 
(Buckingham, 2003). 

La formació del docent juga un paper molt important en les TIC.  Sembla 
ser que el desenvolupament de l’educació mediàtica segueix depenent 
àmpliament de la dedicació i l’entrega dels professors individuals, que 
sovint treballen aïllats uns dels altres.  I per desgracia, encara són molt 
pocs els professors que reben la formació especialitzada que necessiten 
(Buckingham, 2003).   

I és que el docent és una peça clau en l’ implantació de les TIC a l’aula, 
tot comença per la seva formació i d’això ells en són molt conscients.  Al 
mateix temps que perceben amb desil·lusió el seu desenvolupament 
professional, també consideren que poc a poc s’enduriran encara més els 
requisits, criteris i probes d’accés a la funció docent especialment el cas 
de les oposicions, que s’exigirà una major formació en TIC i idiomes –el 
bilingüisme, agradi o no, està per quedar-se- i, probablement, un sistema 
d’avaluació del professorat que, com tot sistema extern de diagnòstic, es 
percebut amb por.  Hem definit la identitat digital docent, com un procés 
dinàmic i permanent que implica dotar de sentit i reinterpretar les pròpies 



TREBALL FI DE GRAU 

MARTA IBARS BAUTISTA 

 

32 

 

creences, valors i experiències docents a la llum dels nous contexts i 
marcs de relacions en la societat contemporània caracteritzada per la 
digitalització de l’experiència humana (Losada et al., 2015) 

Un marc educatiu en el que l’estudiant té uns nivells més avançats en 
noves tecnologies que el seu professor pot causar en l’alumne 
desmotivació.  No pot negar-se que l’experiència dels joves que creixen en 
l’entorn mediàtic contemporani es ara molt diferent de la que tenen la 
major part dels seus professors.  Això a la seva vegada complica 
inevitablement la tasca dels educadors mediàtics, perquè limita de manera 
significativa els nostres possibles coneixements, així com la possible 
rellevància del nostre ensenyament (Buckingham, 2003).   

El model d’educació que seguim neix a Europa al segle XVII, amb una 
forma de ser de l’època, obsolet per a la nostra.  No és que el model en sí 
estigui malament, sinó que no serveix per a una societat en la que, per 
exemple, no sabem a què professions es dedicaran els nens que estan 
fent ara primària.  No podem seguir educant sota aquest paradigma si el 
que tenim que fer és educar per a la incertesa i l’emprendiment (García, 
2017).   

Sens dubte les TIC són una eina tecnològica bàsica en l’educació del segle 
XXI. L’arribada de les tecnologies digitals ha representat nous i 
significatius desafiaments i oportunitats pels educadors mediàtics.  Per 
una banda, aquestes tecnologies ofereixen un nou conjunt d’objectes i 
processos per a l’estudi i fan que diversos aspectes de la producció 
mediàtica siguin molt més accessibles als estudiants.  Per una altra banda, 
aquestes tecnologies sovint semblen anar acompanyades d’una forma 
d’instrumentalisme educatiu que implícitament mira la tecnologia com una 
utilitat merament neutra (Buckingham, 2003). 

No hi ha marxa enrere, en l’educació moderna els processos han de ser 
més horitzontals que en el passat o, inclús, revertir el sentit tradicional.  
Els estudiants aprenen del professor i els professors dels estudiants, que 
en molts temes, saben més que el professor (García, 2017). 

4.3.  Comparativa amb País Basc 

El sistema de finançament del nostre sistema educatiu és diferent de la 
resta de països del nostre entorn.  Les competències educatives estan 
transferides a les comunitats autònomes.  Al contrari del que passa a 
altres països, són els governs regionals els que més diners aporten als 
col·legis, amb un 80% (molt lluny del 22% de la resta de països).  El 
govern central juga un paper molt menys important, amb un 15%, davant 
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un 55% de la resta de l’OCDE’ (García, 2017).  Independentment d’això la 
despesa total en educació ha baixat i gastem menys que els nostres veïns, 
un 8% de la despesa pública davant un 11% de la mitjana (Losada et al. , 
2012) 

En la Comunitat Autònoma Basca el nou sistema d’aprenentatge a través 
de les TIC, ve donat pel programa Eskola 2.0.  Aquest programa 
consisteix en un canvi d’infraestructures (ordinadors portàtils, wifis), en la 
formació de professors, en nous continguts i programes i es centra, 
només, en l’últim curs de Primària.   

La implantació de les TIC al País Basc ve donat per una consciencia global 
més enllà de les baralles polítiques.  En la Comunitat Autònoma Basca 
s’han pres determinades decisions polítiques que han permès l’articulació 
de la política TIC en els centres escolars.  Un conjunt rellevant de 
decisions en aquest terreny deriva de la Inicativa 2000tres (1999).  
Aquesta iniciativa és precursora i punt de partida d’una visió política 
favorable a la implantació de les TIC en la Comunitat Autònoma del País 
Basc.  Recull les línies filosòfiques i polítiques de la Comunitat Europea i 
d’Espanya en aquesta matèria i permet iniciar a Euskadi una sèrie 
d’actuacions per impulsar de forma planificada i sistemàtica les 
tecnologies en l’àmbit escolar.  El seu principal objectiu va ser la 
modernització d’infraestructura i recursos per poder així convergir amb 
Europa (Losada et al. , 2012). 

El País Basc s’assembla molt a Catalunya a l’hora de voler innovar dintre 
del marc de l’educació.  Apart de la immersió tecnològica mitjançant 
miniportàtils i aules amb connexió sense fil i pissarres digitals interactives 
per a l’últim cicle de l’educació Primària i els primers cursos de l’educació 
secundària obligatòria, la concreció en el sistema educatiu basc suposa 
una volta de rosca més en la cerca de la innovació educativa amb TIC 
(Losada et al., 2011).  Els canvis més significatius del model 1:1 basc (un 
ordinador per alumne) són la formació dels docents basat en el model 
TPACK que fomenta la comprensió i negociació dels coneixements 
tecnològics, pedagògics i disciplinars de cada docent i subministra 
materials digitals educatius a l’aula.  Aquestes són les claus de la filosofia 
Eskola 2.0. 

Daniel Losada comenta que en la Comunitat Autònoma Basca l’Eskola 2.0 
s’estructura en tres eixos fonamentals:   

El primer es basa en els recursos i la transformació de les aules en aules 
digitals, amb la implantació de aules informàtiques centralitzades o 
ordinadors i perifèrics en les aules ordinàries.  La digitalització de l’aula 
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suposa garantir l’accés a la xarxa per a cada estudiant.  També s’instal·len  
l’accés a Internet mitjançant una xarxa sense fil i la Pissarra Digital 
Interactiva.   

El segon es basa en el canvi del mètodes docents i en la creació de 
materials educatius d’Internet actuals, per a millorar la qualitat en els 
processos d’aprenentatge mitjançant la Web 2.0 o Web social.  Aquesta 
web promou l’usuari actiu, creatiu, crític i que comparteix les seves 
inquietuds a la xarxa.  Un dels eixos sobre el que s’articula el mapa 
competencial proposat pel projecte Eskola 2.0 és la Ciutadania Digital.  
Aquest terme implica el desenvolupament per part de l’alumnat d’una 
actitud crítica i reflexiva en la valoració de la informació disponible, 
contrastant-la quan és necessari, així com al respecte de les normes de 
conducta acordades socialment per regular l’ús de la informació i les seves 
fonts en diferents suports (Losada et al., 2015).  Totes aquestes eines 
digitals milloren la comunicació dintre de l’aula, ajuda als alumnes a 
transforma la informació en coneixement i promou l’aprenentatge 
col·laboratiu.  El docent ha de convertir-se en la persona que guiï l’alumne 
en el procés d’aprenentatge. 

El tercer eix es basa en la formació dels docents. Aquesta formació està 
basada en el model teòric TPACK (Mishra y Koehler, 2006), que promou 
que el docent ha de combinar la comprensió i la negociació entre 
coneixements tecnològic, pedagògics i disciplinaris en un context 
determinat si es vol que existeixi un ús adequat de les tecnologies a 
l’escola.  El docent ha de tenir un coneixement i gestió d’aspectes 
relacionats amb el tema a tractar, de diferents estratègies i tècniques 
didàctiques, així com de diverses eines tecnològiques actuals (Loveless, 
2011). 

Desgraciadament, aquest sistema no s’ha pogut posar en marxa a tots els 
centre educatius del País Basc i tampoc hi ha hagut finançament per 
estudiar el grau d’impacte dins dels centres que sí l’han dut a terme, així 
doncs no es poden extreure conclusions al respecte.  L’únic que es poc 
afirmar rotundament és que aquest sistema ha portat una major 
infraestructura i un major nombre de recursos tecnològics en el centres 
educatius, l’alfabetització tecnològica dels docents i la creació de dos 
noves figures per a l’ajuda de l’ implantació de les TIC als centres, el 
Responsable Tècnic en manteniment de les Tecnologies de la Informació i 
les Comunicacions i el Dinamitzador de les Tecnologies de la Informació i 
les Comunicacions. 

Finalment, acabem amb una revisió dels possibles problemes que planteja 
l’Eskola 2.0 com poden ser la falta de col·laboració entre professors, 
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recordem que és un model col·laboratiu, tant dintre com fora de l’aula.  
Les dificultats estructurals que pateixen els docents quan volen utilitzar 
les pròpies tecnologies i els problemes de lideratge que comporta el 
procés d’innovació.  

La conclusió que podríem extreure d’aquest capítol és que l’informe PISA 
és un avaluador molt important entre els 72 països que hi van participar 
en les seves proves.  La mitjana en els resultats dels estudiants catalans 
va ser superiors a altres anys, demostrant que el model d’ensenyament 
per competències funciona.    En el pròxim capítol tractaré de mostrar 
perquè els projectes educatius més innovadors han triomfat a la 
Comunitat Autònoma Catalana. 
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5.  Casos d’estudi 

5.1.  Escola Nova 21 

Escola Nova 21 és un projecte creat l’any 2017 pel Centre Unesco, la 
Fundació Bofill, la UOC i l’Obra Social La Caixa per transformar el sistema 
educatiu català.  Compta amb la col·laboració, en una prova pilot, de 200 
centres públics concertats i privats a tota Catalunya on es va portar a la 
pràctica el projecte d’aquest canvi cap a un sistema educatiu avançat, 
introduït sistemàticament, per desprès fer-ho extensiu en els pròxims 3 
anys a tots els centres.  

El canvi de Escola Nova 21 ve donat per la transformació del sistema 
educatiu per aprendre competències reals, que l’aprenentatge sigui 
rellevant i tingui sentit en la vida real del nen, en resum, que s’adapti als 
reptes actuals.  

L’objectiu  d’Escola Nova 21 és implantar un sistema educatiu col·laboratiu 
mitjançant l’intercanvi i l’aprenentatge mutu (escoles, alumnes, docents, 
centres).  Volen unificar els sistemes de canvi ja existents, en un de sol. 

El  projecte d’escola Nova 21 és crear una escola avançada i té com a 
base el propòsit educatiu , les pràctiques d’aprenentatge, 
l’avaluació i l’organització. 

Un propòsit educatiu orientat a proporcionar competències per a la vida.  
Es vol promoure el desenvolupament de la persona amb una perspectiva 
humanista de l’educació, per arribar a ser autònoma i tenir una vida 
plena.   El propòsit educatiu necessita d’aquestes quatre característiques: 

-Aprendre a conèixer.  Desenvolupar les eines cognitives necessàries per a 
comprendre millor el món i les seves complexitats i per proporcionar una 
base apropiada i adequada per a l'aprenentatge futur. 

-Aprendre a fer.  Desenvolupar les habilitats que permetin a les persones 
participar efectivament en la societat del coneixement, la qual cosa també 
suposa saber afrontar situacions complexes i treballar en equip. 

-Aprendre a conviure.  Desenvolupar les actituds i valors que fonamenten 
els drets humans, la igualtat de gènere, els principis democràtics, el 
respecte i l'entesa intercultural, el desenvolupament sostenible i la pau a 
tots els nivells de la societat i de les relacions humanes, perquè les 
persones i les societats puguin conviure harmònicament. 
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-Aprendre a ser.  Desenvolupar capacitats auto-analítiques i socials que 
permetin que les persones assumeixin les responsabilitats de la llibertat, 
així com desplegar de manera integral el seu màxim potencial psico-
social, afectiu i físic. 

Les pràctiques d’aprenentatge es basen en la manera d’aprendre 
natural de les persones.  El procés d’aprenentatge ha de ser personalitzat 
i inclusiu. Aquestes pràctiques inclouen els set principis de l’aprenentatge: 

1.L’alumnat és el centre de l’aprenentatge (és necessari estimular-los 
perquè s’impliquin i participin de manera activa) 

2.El procés d’aprenentatge és de naturalesa social (s’ha de fomentar 
l’aprenentatge col·laboratiu) 

3.Les emocions i la motivació són part integral de l’aprenentatge (és 
important saber quines són les motivacions dels alumnes i donar 
importància a les seves emocions) 

4.S’han de tenir en compte les diferències individuals de l’alumnat  

5.L’esforç i l’afany de superació de l’alumnat és clau per a l’aprenentatge  

6.L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge 

7.L’aprenentatge es basa en construir connexions horitzontals entre àrees 
de coneixement i activitats 

Nova Escola 21 fa una avaluació competencial i global, mesura totes les 
competències implicades en l’educació.  És una avaluació formativa que té 
en compte a l’alumne i serveix per a millorar el seu aprenentatge i que 
inclou l’àrea cognitiva, física, social i emocional del nen.  S’enfoca cap a 
un desenvolupament per a l’autoregulació i l’autoavaluació del nen, per 
això són necessaris mecanisme d’avaluació personalitzada. 

L’organització de Nova Escola 21 es basa en l’autonomia i l’obertura i ha 
de ser capaç de l’autoreflexió i l’actualització de les seves accions 
educatives.  L’organització de l’escola avançada inclou aquestes tres 
característiques: 

1. Una organització al servei de l’aprenentatge, que posa l’atenció en els 
aspectes nuclears de la pràctica pedagògica per optimitzar-la, incorporant 
models avançats per a una avaluació formativa, fórmules versàtils 
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d’organització del professorat i dels alumnes, o estructures flexibles pel 
que fa a l’ús del temps i l’espai. 

2. Una organització formativa, capacitada per formar-se i per autoavaluar-
se, amb lideratge, visió, estratègies i disseny sustentats per l’evidència 
sobre l’aprenentatge. 

3. Una organització oberta a aliances, que crea sinergies i millora el capital 
professional, social i cultural: amb les famílies i la comunitat, amb 
l'educació superior, institucions culturals, entitats, escoles i altres entorns 
d'aprenentatge. 

Nova Escola 21 busca sistematitzar tots els aprenentatges, els 
d’investigació i projecte per a crear materials pràctics que serveixin 
d’eines per guiar a les escoles a l’hora d’implantar l’escola avançada.  
També el projecte desenvoluparà un sistema perquè els centres avaluïn 
per sí sols si estan alineats amb l’escola avançada, en el marc dels seus 
objectius i competències, les pràctiques d’aprenentatge i els sistemes 
d’avaluació.  Tota aquesta feina es farà conjuntament amb els docents, els 
pares i els ens públics per unificar esforços.  

5.2.  Horitzó 2020 

El projecte Horitzó 2020 ha sigut creat pels jesuïtes a la comunitat 
autònoma catalana desenvolupant un nou model pedagògic.  El projecte 
va començar a recollir propostes per part d’alumnes, pares i docents des 
del 2012.  Durant el 2014 es va implantar en tres dels seus centres i poc a 
poc a anat a més.   

El model d’Horitzó 2020 té les següents característiques: 

1.No es treballen assignatures, sinó que es desenvolupen projectes en 
grup 

2.S’adapten els espais físics per ajudar al treball en equip, per 
desenvolupar els projectes i per fomentar la creativitat 

3.Es fan servir noves tecnologies a l’aula  

4.S’organitza la classe en grups de 50 a 60 alumnes dirigits per dos o tres 
docents  



TREBALL FI DE GRAU 

MARTA IBARS BAUTISTA 

 

39 

 

5.Es fan reunions diàries, primer per definir els objectius i desprès per 
veure si s’han aconseguit aquests objectius i per aconseguir metodologies 
àgils de desenvolupament, semblants a les de la vida laboral 

6.Modifcació del mètode d’avaluacions, valorant a cada alumne segons les 
seves competències.  Es potencia l’autoavaluació i l’avaluació entre 
alumnes 

A Horitzó 2020 l’alumne és el centre de tot el sistema d’aprenentatge.  El 
sistema s’adapta al seu ritme, se’l motiva perquè participi, sigui actiu, 
creatiu, intentant crear un ambient el més semblant possible a la vida 
real.  El sistema vol desenvolupar una transformació participativa, 
sistemàtica i disruptiva.   visió del conjunt del projecte és la següent: 

1.Avui la transformació profunda de l’educació no és opcional, és 
imprescindible superar la bretxa que separa l’escola d’ahir i el món d’avui i 
de demà (una realitat que, amés, no sabem cóm serà) 

2.Per començar és necessari en primer lloc parar-se, reflexionar, 
compartir un diagnòstic i preparar el terreny per a la transformació.  El 
repte així ho demana.  Agafem perspectiva per arribar ben lluny 

3.Ens fem preguntes radicals: Per a què eduquem? Quin món volem? Què 
necessitem i què necessiten els nostres alumnes per conduir 
satisfactòriament la seva vida? Quina persona i societat busquem? 

4.No ens confonguem: el canvi és sobre tot un canvi de mirada cap a la 
persona.  Per transformar l’escola fa falta que ens transformem nosaltres 
mateixos, només connectats amb la nostra vocació podrem acompanyar el 
descobriment de la pròpia en els alumnes 

5.L’essencial és situar l’alumne en el centre de l’escola fent-lo 
vertaderament protagonista del seu aprenentatge i projecte vital.  Les 
escoles han de deixar de ser centre d’ensenyament per convertir-se en 
centre d’aprenentatge 

6.Per fer el salt que tant necessitem, és imprescindible aprendre a 
somniar.  Definim en gran, sense interferències ni limitacions, l’escola que 
volem (el què).  Desprès, en un altre moment diferenciat, trobem 
maneres de fer realitat (els coms) 

7. Preparats, passem llavors a l’acció.  Dissenyem i vivim les experiències 
pilot que ens permetran innovar i aprendre constantment convertint 
l’escola en una organització del segle XXI 
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Passats els anys, l’anàlisi que es fa d’Horitzó 2020 és molt positiu.  Ni 
Finlàndia ni Singapur: havia sigut un programa pilot anomenat Horitzó 
2020 el que havia recollit i aplicat en el nostre país algunes de les 
propostes de canvi educatiu més avantguardistes.  El més important, vist 
anys després, es que la seva intervenció era sistèmica i els resultats, que 
van presentar aquest mateix any, convincents  (García, 2017). 

Les claus són  una escola més humana, significativa, real i més 
compromesa amb l’entorn.  Es basen en la regla de les 4c, les persones 
han de ser conscients, competents, compromeses i compassives.  A més a 
més, aquest programa de competències transversals i específiques suma 
la docència compartida i el treball cooperatiu per projectes. 

Horitzó 2020 consta de vuit escoles (set a Barcelona i una a Lleida), 
13.000 alumnes i 1.300 educadors.  En paraules de Josep Menéndez, 
Director de Relacions Corporatives de la Fundació Jesuïtes Educació, el 
projecte es basa en la connexió dels alumnes amb el seu aprenentatge 
dintre d’un ecosistema d’innovació. 

L’objectiu d’Horitzó 2020 és portar a terme una educació integral 
modificant la programació, la organització dels alumnes (donant prioritat a 
l’aprenentatge, l’autoavaluació i els resultats) i la dels professors (on es 
qüestiona el paper del docent).  L’educador no dicta classes, prepara en 
equip projectes en els que es convida als alumnes a resoldre reptes, en 
paraules de Xavier Aragay, líder d’Horitzó 2020. 

La manera de treballar és en grup format per 60 alumnes i al qual 
s’integren diferents professors a l’hora de treballar en equip.  El gran 
repte de Xavier Aragay era no copiar els models d’educació que havien 
tingut més èxit, era crear un de nou.  No hi ha un model que copiar, 
perquè, si existís, ja l’haguessin copiat en tot el món.  La crisi de 
l’educació no és del nostre país, es de tot el món.  Tothom busca el canvi.  
El repte és que no podem ni hem copiar.  El que s’ha de fer és veure cóm 
estem, realitzar un diagnòstic i moure’ns, sortir de l’ inèrcia i de la zona 
de confort, somniar, experimentar i aprendre fent (García, 2017). 

Com passa amb altres canvis dels últims anys, Catalunya s’ha convertit en 
la regió impulsora d’aquests canvis, aprofitant les competències 
transferides d’educació i la seva tradició innovadora.  Vivim temps 
apassionants per a la innovació educativa.  Desprès de dècades en les que 
l’escola ha flotat en una bassa d’oli en la que quant menys canviessin les 
coses, millor, els ràpids canvis en el mercat laboral i l’economia global han 
obligat a replantejar-se els principis sobre els que el sistema educatiu es 
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construeix.  Per això, cada cop és més habitual que coneixem interessants 
projectes alternatius, ja sigui a Espanya o a l’estranger (García, 2017). 
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6.  Conclusions entrevistes 

En aquest apartat s’extreuen conclusions del diferents punts de vista dels 
docents i de les famílies en relació a les TIC i al sistema educatiu que fan 
servir als seus centres d’ensenyament.  Una mirada de vegades crítica i de 
vegades encoratjadora que veu com les TIC han revolucionat el marc de 
l’educació. 

Les famílies i docents han estat sondejats sobre fets, opinions,  se’ls hi ha 
demanat anàlisis i valoracions, enumerar aspectes negatius de les TIC,  
s’han tractat aspectes com  l’aprenentatge, la metodologia i la formació 
dels docents o quina és la seva posició respecte a les noves tecnologies. 

Entrevistes a docents de Reus, per veure com integren i desenvolupen els 
seus projectes educatius amb l’ajuda de les TIC.  Als entrevistats se’ls 
demanarà pel seu material propi elaborat amb l’objectiu d’analitzar-lo 
(Annex). 

Entrevista amb famílies de Reus implicades en l’educació dels seus fills per 
veure què opinen i com valoren les noves tecnologies dintre i fora de l’aula 
(Annex).  

Les preguntes triades abasten la metodologia d’aprenentatge, la llei 
d’educació,  les noves tecnologies, les competències, els continguts i la 
formació.  És una enquesta curta que tracta grans temes, encara que 
molts altres s’han quedat en el tinter, qui, com, quan i per a què està 
introduint Internet en l’activitat escolar; les relacions entre els usos de la 
tecnologia i les pràctiques professions i educatius preexistents; què 
incentiva i què inhibeix l’ús de les xarxes per part del professorat; quin 
paper juguen els recursos tecnològics i la formació que proporcionen les 
administracions educatives; cóm influeixen els responsables dels centres 
en la incorporació d’Internet; cóm afronten els professors joves les 
pràctiques docents amb TIC; què es pot fer per incrementar i millorar el 
nivell actual de presència de la xarxa en les escoles; quina és la relació 
entre rendiment acadèmic dels alumnes i l’ús de la xarxa tant dintre com 
fora de l’àmbit escolar; com és aquesta relació respecte a la proximitat de 
les famílies a les TIC; de quina classe és la divisòria digital per a que no hi 
hagi igualtat d’oportunitats en aquest terreny; què hi ha de veritat en dir 
que les escoles funcionen en xarxa; quina és la contribució de l’escola en 
la inclusió digital dels nens... (Mominó et al., 2004). 

L’ importància dels docents en la vida dels nens de primària és tan 
important com la de les seves famílies.  Aquestes edats són claus per a la 
formació com a persona, com a membre de la societat, com a identitat.  
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Per això l’enquesta ha anat dirigida amb ells i a les famílies.  El paper del 
professor de col·legi o institut sempre ha sigut molt polivalent.  Com un 
dels responsables de la socialització de l’estudiant, el seu paper no s’ha 
limitat a ser un simple transmissor de coneixement.  Especialment en els 
primers anys d’infantil i primària, es docents estan molt a prop dels pares, 
als que expliquen les necessitats, problemes i ansietats del seu fill, ja que 
passen més temps amb ell que ells.  És una subtil tasca que es dóna per 
feta, però que sovint no ha sigut reconeguda (García, 2017) 

A la pregunta de quina manera us faciliten la feina les noves tecnologies 
les contestacions han sigut diverses.  La tecnologia, contesten, permet 
ampliar el ventall metodològic, cercar informació i continguts, la 
immediatesa en la comunicació o els recursos educatiu.  Un nivell més 
avançat de l’ús d’Internet en els processos d’ensenyament i aprenentatge 
és el que el situa com eina per desenvolupar coneixements en altres àrees 
del currículum. Ens estem referint, en aquest cas, a Internet com a font 
de continguts curriculars, d’informació i d’accés a dades especifiques que 
resulten d’utilitat a alumnes i professors en la preparació i realització 
d’exercicis i d’altres activitats escolars.  També incloem l’ús de les 
possibilitats multimèdia que ofereixen les TIC, ja sigui a través d’Internet 
o mitjançant l’ utilització de programes específics, per a representar la 
realitat o per l’exemplificació i l’il·lustració de continguts conceptuals 
complexes.  Naturalment aquest tipus d’ús requereix, per a que sigui 
realment efectiu, un grau d’integració molt major de les TIC als espais en 
els que habitualment es porten a terme les activitats escolars i una major 
implicació per part dels equips de professors, a través dels departaments i 
de les altres instàncies en les que es prepara el desenvolupament del 
currículum de les distintes àrees (Mominó et al. , 2004).  Els docents 
contesten que les tecnologies tenen un punt motivador i agraden als 
estudiants, cosa que serveix com a reclam a l’hora d’impartir una 
assignatura.   L’ús de les TIC i d’Internet en els processos educatius és el 
que atorga a aquestes eines un paper important en la motivació per 
l’estudi i en l’estímul i desenvolupament de competències per a 
l’aprenentatge autònom per part dels alumnes.  Aquest nivell més avançat 
de l’ús de les TIC i d’Internet pot tenir implicacions més profundes en la 
transformació de les pràctiques docents que predominen en els centres.  
En el context social emergent, a l’escola se li exigeix cada cop més, que 
atengui de manera personalitzada a una gran diversitat d’alumnes i que 
els prepari per afrontar els reptes de tenir que formar-se i aprendre de 
manera continuada al llarg de tota la seva vida (Mominó et al., 2004). 

Els docents ha de fer una tria adequada de les aplicacions i dels 
programes didàctics acords per l’aprenentatge.  És a dir, l’equilibri radica 
en integrar les noves tecnologies dintre de l’ús pedagògic.  Des de la 
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nostra perspectiva, el major interès radica en l’observació de la relació 
existent entre l’ús de les TIC, fonamentalment d’Internet, i les 
modificacions que es produeixen en les pràctiques educatives, entenent en 
el cas, que la clau no està en la tecnologia ni tampoc en la pedagogia, si 
no en l’ús pedagògic de la tecnologia (Mominó et al., 2004). 

El control sobre el temps que l’alumne passa davant de l’ordinador i els 
continguts per part de la família i dels docents és una mesura que en tots 
els casos es compleix.  Encara que una de les famílies diu que busquen 
mecanismes per que les seves filles es puguin regular elles mateixes el 
temps davant de les pantalles.  Així per identificar els possibles usos 
d’Internet en els diferents nivells d’activitat dels centres educatius, ens 
hem basat en criteris d’estudi de l’ incorporació de les TIC a l’educació, 
com la quantitat i la qualitat del temps que es dedica a l’ utilització de les 
TIC, en proporció al temps total dedicat a l’aprenentatge; els objectius 
subjacents en aquest ús (les TIC com objecte d’aprenentatge; les TIC com 
eina per desenvolupar coneixements en altres àrees del currículum i les 
TIC com eina per estimular i motivar l’aprenentatge autònom dels 
alumnes) i l’impacte que l’ús de les TIC tenen en el mateix currículum 
(Mominó et al., 2004). 

Sobre el que tothom està d’acord és que el temps davant l’ordinador s’ha 
de controlar, perquè és una eina relativament nova i perquè sobrepassa 
l’exposició  desitjable per un nen petit.  La tecnologia s’ha convertit en les 
seves vides.  La consumeixen de totes les maneres imaginables.  El que 
vull qüestionar és que les generacions de pares, educadors i treballadors 
hagin d’acceptar que aquesta és la nova realitat (García, 2017).   La 
majoria de vegades el temps que es passa un nen davant l’ordinador és 
un temps mort on no exerceix cap activitat intel·lectual ni cap estimulació 
d’aprenentatge.  Les noves tecnologies per sí mateixes no formen als 
alumnes, si no que fa falta la pedagogia, l’estímul.  El problema que hem 
descobert és que els nens molt sovint pesen massa temps consumint 
passivament entreteniment en els seus aparells tecnològics basats en 
pantalles.  El resultat és que els hi costa concentrar-se, pensar de forma 
crítica, resoldre problemes i interactuar socialment.  Però aquesta situació 
no afecta únicament als nens, també als que els envolten, que han 
acceptat l’abús de la tecnologia com a normal.  Si un pare passa 11 hores 
al dia davant d’una pantalla i els col·legis animen als estudiants a utilitzar-
lo, què poden fer?  (García, 2017).  Les conclusions que aporten l’anàlisi 
de les evidències trobades a nivell nacional i internacional, sembla indicar 
que malgrat la insistència de les administracions públiques i els mediadors 
de la política TIC, indiquen que per sí soles les tecnologies no tenen cap 
poder transformador de la pràctica educativa (Losada et al., 2011). 
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A l’hora d’enumerar els usos de les noves tecnologies dintre de les 
matèries dels docents, els usos queden estrictament vinculats a cerca 
d’informació, utilització d’aplicacions, metodologia, etc... però la part més 
creativa queda oblidada,  sent aquest un punt a reforçar dintre de les 
escoles.  Certament, aquests estils docents limiten algunes de les funcions 
educatives que Internet pot proporcionar.  Creem que això explica d’una 
manera bastant clara, més enllà de l’escassetat de recursos, perquè 
Internet s’utilitza fonamentalment com a font complementària d’obtenció 
d’informació, en el cas dels alumnes, o de preparació de classes i de 
materials, en el cas dels professors, però no com a mitjà per fomentar 
formes d’aprenentatge més autònom, per propiciar noves fórmules de 
col·laboració i treball en equip, o com a instrument per a potenciar la 
interacció i la comunicació entre professors i alumnes en els processos 
d’ensenyament i aprenentatge (Mominó et al., 2004). 

Sobre la valoració que fan les famílies dels docents, s’ha de dir que la 
valoració és positiva sempre que es reflecteixi en els resultats acadèmics. 
Però la gran majoria de pares creu que qualsevol problema ve de 
l’educació i diuen que la culpa és dels professors , injustament jutjats per 
la societat.  Ningú sap molt bé perquè ni com, ni té en compta la 
complicada universalització de l’educació espanyola en els últims 40 anys, 
però el que sí tenen clar és que no funciona, ja sigui per una raó ( no 
s’innova prou) com per la contrària (hi ha poca mà dura).  Aquest suposat 
fracàs espanyol s’ha convertit en un axioma que s’accepta com una 
realitat obviant l’esforç dels més de 600.000 docents del nostre país que, 
recurrentment, es converteixen en el blanc perfecte de tots aquests 
problemes que no hem sigut capaços de solucionar com a societat (Garcia, 
2017).  El fracàs d’un sistema educatiu que culpabilitat als docents, que 
els fa responsables de la frustració dels estudiants, dels errors de 
l’aprenentatge.   Però si hi ha alguna cosa emergent en l’anàlisi de les 
experiències que hem realitzat és el desengany que el professor ha sofert 
en les polítiques educatives que té associada la tecnologia.  Estan de 
tornada els discursos optimistes i romàntics sobre un tipus d’escola que no 
existeix, discursos falsos del negoci de les tecnologies, el somni i la utopia 
de convertir les escoles en parcs temàtics Disney, que el professorat mai 
s’ha terminat de creure i que li han estat fent empassar.  Davant 
d’aquesta gran narrativa de la tecnologia implícita en les polítiques TIC, 
ara encara més s’alcen veus crítiques sobre la seva desorientació.     
Desorientació que tracta de centrar l’esforç i les anhels dels mestres en 
credos i doctrines artificials que llancen fum sobre els problemes 
estructurals del propi sistema educatiu i que comptabilitza al professorat 
de l’anunciat fracàs.  Un discurs que durant els últims anys ha predicat les 
bondats associades a certes tecnologies i que ha responsabilitzat del 
fracàs al professorat (Losada et al., 2011).  El docent és una peça clau en 
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el procés d’ensenyament, però també és una peça feble que té l’obligació 
d’integrar les noves tecnologies a les aules amb el repte de que tot surti 
bé.  Si hi ha alguna cosa que ha caracteritzat el procés d’integració de les 
tecnologies en les aules, és la major vulnerabilitat del professorat, davant 
aquests processos irreflexius i interessats d’aquestes polítiques a la 
intensitat del treball docent per a la necessària integració de les 
tecnologies en les seves tasques diàries, se li suma la vulnerabilitat del 
professor davant el fracàs de transformació de les seves pràctiques 
docents  (Losada et al, 2011). 

Un important nombre de famílies disposen d’ordinador a casa seva.  La 
majoria dels alumnes (87%) disposa d’ordinador a casa seva i un 72,5% 
disposa a més a més de connexió a Internet (Mominó et al., 2004).  En 
aquest punt, les famílies enquestades guien i ajuden  al nen a seleccionar 
la informació entre la sobresaturació d’informació a la xarxa, però no són 
els pares la figura més rellevant dintre de casa.  El suport el troben en els 
germans, més aviat.  Hem observat que la majoria d’alumnes (81%), 
quan estan a casa seva i naveguen per Internet, ho fan sols.  Es a dir, que 
solament el 1% d’aquests alumnes ho fan en companyia d’altres persones.  
Entre les persones que acompanyen als alumnes, destaquen, en primer 
lloc, els germans (7,2%) abans que els pares i mares (5.5%), que es 
situen pràcticament al mateix nivell que els amics (5%).  Sembla que 
d’influència i la tutela dels pares i mares en l’accés a Internet des de casa 
són molt limitades.  Més aviat podríem dir que l’influencia pares/fills, quan 
parlem de l’ús d’Internet en l’àmbit familiar, es produeix de manera 
inversa,  sent els fills els que, en moltes ocasions, actuen com a impulsors 
d’aquest procés (Mominó et al., 2004). 

A la interessant pregunta sobre la valoració dels canvis i transformacions 
que cada nova legislació porta inclòs en l’apartat d’ensenyament, els 
docents han contestat que l’escola està obligada a mantenir-se al dia i 
adaptar-se més enllà del que disposi la legislació en benefici dels alumnes 
o que els canvis sempre que siguin lògics i útils són positius pel procés 
d’aprenentatge dels alumnes, sense entrar en polèmiques amb les lleis 
d’ensenyament.  La principal cosa que hauríem de copiar de Finlàndia és 
el fet que allà govern i oposició, tots els partits polítics, sindicats, 
empresaris i la societat en general van ser capaços fa 30 anys de posar-se 
d’acord en que l’educació era el més important del país, que no és una 
arma política per aconseguir el poder.  Gràcies a això hi ha un sistema 
que funciona i que millora dia a dia (García, 2017).  On a Espanya encara 
li queda molt per aprendre ja que la lògica de les seves lleis se’ns escapa.  
La dinàmica de la política educativa espanyola: canviar les coses per 
tornar a deixar-les com estaven.  O, en altres paraules, nomes podem 
posar-nos d’acord en el que ja vam estar d’acord un dia (García, 2017).  I 
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és la política la que s’hauria de mantindre al marge de l’educació, pel bé 
dels alumnes.  No buscar l’enfrontament que deteriora el sistema educatiu 
i l’aprenentatge.  El sistema educatiu espanyol viu en constant estat de 
transició des de fa dècades, quan les reformes van començar a succeir-se 
sense parar.  Quan una s’ha assentat, una altra està començant a gestar-
se en els despatxos del partit polític contrari; i quan finalment sembla que 
es pot arribar a un pacte, aquest termina saltant pels aires davant les 
pressions dels diferents agents socials.  Encara que s’ha avançat molt des 
dels anys de la Transició, tenint en compte el tradicional hàndicap històric 
espanyol, correm el risc de quedar-nos enrere entre batalles que no 
porten a cap lloc i disputes sobre temes secundaris (García, 2017). 

Encara que els coneixements de les noves tecnologies en les famílies dels 
alumnes van sempre un pas enrere dels coneixements dels seus fills.  
Començarem per dir que més de la meitat dels pares (53,5%), segons els 
seus propis fills, no es connecten mai a Internet.  En el cas de les mares, 
aquest percentatge és encara més elevat (66,7%).  Aquestes freqüències 
en l’ús d’Internet per part dels pares i mares es mantenen sense 
diferències excessives quan fem distincions per etapes.  Però s’observa un 
cert augment en les freqüències de connexió de les famílies d’alumnes 
més joves, sent els pares i mares dels alumnes d’Educació Primària els 
que presenten unes freqüències una mica més altes (Mominó et al., 
2004).   

Un altre tema interessant que treu un dels docents, al preguntar-li els 
aspectes negatius de les noves tecnologies, contesta que són els aspectes 
econòmics.  El  cost de mantenir una adequada dotació es fa difícil degut 
al finançament que es manté invariable des de fa molts anys.  Les 
inversions es congelen, però els equips han de tenir un bon manteniment.  
Ha sigut un procés imparable des dels últims anys del govern Zapatero: 
cada cop s’ha destinat menys fons a l’educació, encara que s’hagin produït 
petits repunts per recuperar el terreny perdut.  Inclús desprès que la crisi 
sembli haver-se quedat enrere, els professionals entenen que la reducció 
del recolzament econòmic a l’educació forma part d’un moviment global 
en el que no hi ha volta enrere (García, 2017) 

Quan a les famílies se’ls hi pregunta sobre els usos que fan els nens de les 
noves tecnologies,en referència a si serveixen per adquirir nous 
coneixements o com a diversió i oci, contestes que fan els dos usos de 
forma quotidiana, o, respon una altra, potser d’oci  més, de manera 
voluntària  i per menys quan ho han de fer obligats pel col·legi.  En 
termes estadístics, aquesta impressió és irreal: En quant a les finalitats 
d’ús d’Internet fora del centre, la cerca d’informació segueix tenint el 
major protagonisme, tal com succeïa en el cas de l’ús d’Internet a l’aula.  
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En primer terme, sembla que els alumnes, quan estan fora del centre, es 
connecten a la xarxa per buscar informació que els hi fa falta per les seves 
activitats escolars (71,2%).  També busquen informació relacionada amb 
els seus interessos personals o per qüestions de caràcter lúdic.  Amb 
aquest propòsit i amb freqüències semblants, els alumnes accedeixen a 
Internet per descarregar música, jocs o pel·lícules (56,6%) o amb la 
intenció de trobar informació sobre temes específics que els interessen 
(56,4%) (Mominó et al., 2004). 

Bàsicament, els docents, tenen un grau alt de coneixement.  Cal dir que 
d’entre el professorat que sap utilitzar Internet, una fracció bastant 
important (43%) s’atribueix un nivell de domini alt (32%) o inclús molt alt 
(10,9%).  Els que es situen en les posicions més baixes són molts menys i 
superen per poc una quarta part del professorat (27,8%) (Mominó et al., 
2004). 

Els docents contesten en relació a com es formen i reciclen respecte a les 
TIC, dient que es mantenen actualitzats i que pensen que estar al corrent 
de nous programes i canvis és important.  Aquest és un aspecte bàsic a 
tenir en compte a l’hora de formar en noves tecnologies.  Comprovem que 
el 38,9% del professorat ha realitzats cursos sobre Internet i el 36,4%, 
cursos d’informàtica en els que no utilitzava Internet.  Ens sembla 
destacable, en tot cas, que la formació en TIC hagi sigut una prioritat per 
al 75,3% del professorat, superant a tots els demès àmbits temàtics que, 
en suma, han interessat al 64,9% dels professors (Mominó et al., 2004). I 
sobre els continguts de la formació un docent comenta que principalment 
es forma en programes, TIC i noves eines que utilitzaran a classe.  Com la 
gran majoria dels seus col·legues: En aquesta mateixa línia, el professor 
posa de manifest la tendència a donar prioritat als continguts vinculats a 
les TIC i a Internet en la formació per a la seva actualització professional.  
Les tres primeres necessitats de formació per al futur immediat que citen 
els professors són les didàctiques específiques (el 28,8%), l’aplicació de 
recursos telemàtics a les distintes àrees curriculars (27,8%) i la navegació 
i cerca d’informació per Internet (26,6%).  Segueixen els cursos sobre 
atenció a la diversitat de necessitats educatives dels alumnes (25,4%), 
l’elaboració de projectes educatius en xarxa (22,6%), el disseny de 
pàgines web (21,8%) i els cursos sobre ús de programes d’informàtica 
bàsica no vinculats a Internet (18,8%).  L’educació intercultural, la 
disciplina, la dinàmica de grups, el treball cooperatiu, els llenguatges de 
programació i, en últim lloc, l’organització i la gestió de centres on, en 
ordre decreixent, els continguts als que es dóna menor prioritat.  Al 
comparar la formació realitzada en els últims dos anys i les prioritats 
formatives constatem que, entre el professorat, creixen en expectativa 
tots aquells continguts vinculats a Internet, especialment els referits a la 
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seva aplicació en àrees curriculars específiques (que passa del 10,6% al 
27,8%) i al desenvolupament de projectes educatius en xarxa (del 8,1% 
al 22,6%).  Es manté, amb un lleu increment, l’ interès per la navegació i 
cerca d’informació a Internet (del 23,5% al 26,2%) i el disseny de pàgines 
web (del 16,7% al 21,8%)’ (Mominó et al., 2004). 

La manera de formar-se que tenen els docents entrevistats és diversa.  Un 
a través del Centre de Recursos Pedagògics i per la Fundació d’Escola 
Cristiana de Catalunya, encara que això no és el més habitual.  En un altre 
ordre de coses, el professorat s’ha format en l’ús educatiu d’Internet en 
bona part (57,9%) a través dels plans de formació impulsat pel 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  La segona 
via sembla que és l’activitat autodidacta (38.8%), seguida de les accions 
impulsades pel propi centre (26,1%) (Mominó et al., 2004). 
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7.  Conclusions 

Un alumne motivat és un alumne que aprèn d’una manera més ràpida i 
gaudeix a l’hora d’adquirir nous coneixements i les noves tecnologies són 
un element molt motivador pels estudiants i pels docents.  El fons 
d’aquesta motivació està en com les TIC influeixen en el present de 
l’educació i en el futur professional del nen, també l’oci pot ser un element 
motivador.  Als professors se’ls anima a utilitzar ordinadors o tauletes en 
totes les classes.  En lloc d’introduir l’educació a través de programari a 
tal efecte, els professors ara fan tot el que poden per encaixar les seves 
classes en la tecnologia amb la que els joves estan més a gust, com les 
xarxes socials i els videojocs (García, 2017).  I benvingut sigui l’oci, 
perquè el desenvolupament de les competències tecnològiques també el 
podem trobar en la diversió, però tot, aprenentatge i oci, s’ha de fer d’una 
manera supervisada i dins del temps adequat, per controlar la correcta 
gestió de les noves tecnologies sobre els alumnes.  Internet com a 
element motivador de l’aprenentatge entre els alumnes: El anàlisi 
d’aquesta qüestió posa de manifest que una gran majoria d’alumnes 
(72,4%) han après a utilitzar Internet fora de l’escola: en ordre 
decreixent, en un 30.6% dels casos de forma autodidacta, en un 18,2% 
amb l’ajuda d’amics, en un 11% amb els germans, en un 9,5% amb 
l’ajuda dels pares o en una acadèmia d’informàtica (4,9%).  En contrast, 
el percentatge dels que explícitament es refereixen a l’escola es redueix al 
23,5%  (Mominó et al., 2004). 

Per un altre costat, trobem la desafecció que provoquen les noves 
tecnologies per la seva vessant negativa.  Les diferents formes de 
tecnologies incentiven diferents formes de pensament i per distintes 
raons, Internet encoratja la multitasca i fomenta molt poc la concentració.  
Cosa que en la infància pot ser totalment decisiu, adverteixen els 
psicòlegs (García, 2017).  Però els aspectes positius superen de bon tros 
els aspectes negatius de les noves tecnologies.  Són eines que han trobat 
en el seu lloc i la seva utilitat en l’escola no només en l’apartat educació.   
La majoria dels estudis conclouen que aquestes eines tecnològiques poden 
tenir una incidència significativa en el processos d’ensenyament-
aprenentatge, en l’organització escolar i en la comunicació amb els agents 
educatius (Losada et al., 2004). 

El paper dels docents, que encara s’estan adaptant a una nova forma 
d’aprenentatge amb noves eines, i de les escoles,  és del tot fonamental 
perquè funcionin les TIC a l’aula i facin gaudir a l’alumne de l’experiència 
d’aprendre. En un primer nivell se situa el docent.  La seva competència 
digital, així com les seves creences i les seves actituds són factors clau per 
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un impacte positiu de les TIC en el context escolar.  En un nivell intermedi 
es troba l’escola.  Els centre educatius condicionen enormement la 
implementació i l’ús de les TIC per part del professorat a través del 
lideratge exercit i del seu model d’organització i planificació de recursos 
personals i materials (Losada et al., 2004). 

Igual d’important és la col·laboració entre docents de diferents centres, 
compartint recursos, superant el tradicional l’aïllament, creant un espai de 
reflexió i millorant les seves classes en un entorn més col·laboratiu.   

Hi ha dos grans problemes que perjudiquen i perjudicaran directament 
l’educació a Espanya,  la gestió dels recursos i la política.  I aquest no són 
problemes menors, si no que afecten als centres, als docents i als 
estudiants per un igual.  La legislació en matèria d’educació és l’últim 
factor clau a tenir en compte.  Les polítiques educatives exerceixen una 
gran influència sobre la labor del docent i sobre la institució escolar.  Els 
plans i programes dissenyats per las administracions educatives faciliten o 
obstaculitzen la implementació i l’ús de les eines digitals en les escoles.  
Dintre d’aquests marc legal s’estableix el funcionament del sistema 
educatiu de cada país o territori i l’organització dels respectius plans 
d’estudis.  Per tant, aquestes normatives recullen la visió particular sobre 
l’educació i sobre les TIC en els centres escolars.  També estableixen un 
model de dotació de recursos i de formació del professorat propi (Losada 
et al., 2004) 

Durant els 40 anys de democràcia del país sempre hi ha hagut polèmica 
amb les lleis.  El canvi de govern comportava el canvi de les lleis i això ha 
afectat tant a docents, que han quedat sempre exclosos de les decisions 
importants,  com a alumnes, que pateixen i patiran en les seves carns la 
deficiència del sistema educatiu.  Acabar amb aquesta roda està en les 
mans dels polítics.  Lamentablement, despolititzar l’educació és difícil, 
perquè és un caramel per a cada govern que assoleix el poder . Es tracta 
d’un problema tant de gestió com de sistema educatiu que afecta a 
Espanya, un país que té que millorar la seva relació entre recursos i 
necessitats, perquè gasta molt , però de forma poc eficaç.  I una gran 
diferència:  Els països més avançats no polititzen l’educació  (García, 
2017). 

Un altra tema tractat al llarg del treball, és que les TIC per sí mateixes no 
són educació, no són aprenentatge.  Estic d’acord en que hi ha d’haver-hi 
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un mètode pedagògic i uns valors que adaptin l’aprenentatge a través de 
les noves tecnologies.  Les TiC han de ser un recurs per l’aprenentatge i la 
clau per a l’inclusiu social, però això no s’aconsegueix amb la mera 
integració física de les TIC a les  aules.  És necessari transformar certes 
concepcions del professorat sobre el que s’ensenya i aprèn amb TIC 
(Losada et al., 2012).  Encara es segueixen plantejant qüestions sobre la 
influència que tenen les eines i els recursos tecnològics a l’aula, 
l’enfocament actual que utilitzen està més centrant en la competència 
digital necessària per a la societat del coneixement.  Així es reivindica el 
protagonisme metodològic de la tecnologia en l’escola del segle XXI.  
Durant aquests últims anys s’han publicat molts estudis sobre l’ 
interpretació que fa el professorat sobre les TIC, sobre la millor forma per 
integrar-les en els processos d’aprenentatge, així com sobre què efectes 
te el canvi tecnològic en altres aspectes del procés educatiu, tals com el 
desenvolupament curricular, l’organització escolar i els processos de 
comunicació (Losada et al., 2004). 

A través de les entrevistes portades a terme hem pogut saber que el 
paper del professor és tan important com el de les famílies a la vida dels 
estudiants de primària.  Ell serà qui, amb la seva forma de fer, triarà la 
millor manera d’aplicar el mètode d’aprenentatge i integrarà de la manera 
convenient noves tecnologies i pedagogia.  Ell i les famílies seran qui 
controlin el temps davant de l’ordinador i inculcaran els valors a 
l’estudiant dintre d’un ambient creat per a que el nen s’autoreguli i analitzi 
quines són es gestions per arribar a uns resultats satisfactoris. 
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9.  Annex (entrevistes) 

Nom i cognom: Marta Díaz 

Càrrec: Professora d’Informàtica de Primària 

Col·legi: Pare Manyanet de Reus 

 

Preguntes: 
 

-Des de quan feu servir les noves tecnologies a l’aula? Quina és la 
vostra valoració sobre els canvis i les transformacions que cada 
nova legislació porta inclòs en l’apartat d’Ensenyament? 
 
Al ser la professora d’Informàtica, des que vaig entrar a treballar a l’escola 
que les utilitzo.  
En un principi els canvis i les transformacions es fan per millorar i 
evolucionar, i en faig una valoració positiva sempre que els canvis que es 
vulguin aplicar siguin lògics i útils, i estiguin enfocats en la millora del 
procés d’aprenentatge dels alumnes. 
 
-Dintre de l’assignatura que impartiu, de quina manera us faciliten 
la feina les noves tecnologies? Tenen algun aspecte negatiu? 
 
En el meu cas, l’assignatura sorgeix a partir de les noves tecnologies. 
Cada alumne disposa d’un ordinador i una compte d’usuari per cada 
classe, i l’assignatura es realitza des de 1r fins a 6è. 
Les noves tecnologies són molt motivadores i agraden molt, però s’ha de 
saber escollir les aplicacions i programes que siguin més didàctics i ajudin 
positivament al procés d’aprenentatge dels alumnes. 
Sempre intento preparar activitats engrescadores, utilitzar eines molt 
visuals i programes que els siguin útils pel seu aprenentatge i 
desenvolupament personal. 
Les noves tecnologies tenen molts aspectes positius: trobar informació i 
continguts ràpidament, la immediatesa en la comunicació, infinitat de 
recursos educatius, realitzar treballs a partir de diferents tipus de 
programes (PowerPoint, Word, eines Google, Moviemaker…), visualitzar la 
teoria i continguts d’altres assignatures a partir d’exemples pràctics i 
activitats telemàtiques, etc. Però també tenen aspectes negatius, sempre 
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els hi dic als alumnes que Internet no és un joc i que s’ha de fer un bon 
ús. A Internet hi ha de tot, i és molt fàcil accedir a pàgines web amb 
continguts inadequats per la seva edat o trobar imatges i informacions 
indecents.  
Per això, és molt important educar als alumnes en les noves tecnologies 
des de l’escola i també des de casa. Des de l’escola assessorem, ajudem i 
guiem als alumnes per a què sàpiguen utilitzar correctament les eines 
telemàtiques, els programes que els hi ensenyem i també fem debats i 
xerrades sobre les xarxes socials. I des de casa seria convenient que els 
pares estiguessin pendents de l’ús que fan els seus fills dels diferents 
aparells tecnològics que tenen a casa i en facin un seguiment per ajudar-
los a fer un bon ús de les eines telemàtiques i les xarxes socials. 
 
-Quin tipus de continguts són els més adients per ser consultats a 
traves de les TIC?  Com valoreu l’evolució de les competències en 
els nens? 
 
Tots els continguts treballats a les altres assignatures són molt adients per 
ser consultats a través de les TIC. A la nostra escola, en diverses 
ocasions, utilitzem l’assignatura d’Informàtica com un suport per ampliar 
la informació i l’adquisició dels continguts treballats i impartits en les 
altres matèries, per tal de complementar els continguts i facilitar la seva 
comprensió als alumnes. 
Avui en dia els alumnes estan molt familiaritzats amb les noves 
tecnologies i penso que l’evolució de les competències en els nens és molt 
positiva. A partir del treball de les competències s’aconsegueix que els 
nens i nenes adquireixin les eines necessàries per entendre el món i se’ls 
proporciona recursos perquè siguin els mateixos alumnes qui construeixin 
de manera autònoma els seus propis coneixements. 
A més, l’ús de les noves tecnologies a les aules amb finalitat didàctica és 
essencial per aconseguir un sistema educatiu de qualitat i actualitzat, ja 
que les TIC ens permeten renovar les metodologies i garanteixen als 
alumnes les competències que necessiten per desenvolupar-se en el món 
actual. 
 
-Quina és la relació entre contingut, metodologia, tecnologia i 
aprenentatge dintre de la seva assignatura? 
 
El contingut, la metodologia, la tecnologia i l’aprenentatge estan molt 
complementats i combinats dins l’assignatura. 
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Els continguts que es treballen són els propis de l’assignatura 
d’Informàtica i també continguts treballats a les altres assignatures 
(socials, naturals, anglès, llengua catalana i castellana, matemàtiques…). 
La metodologia és molt activa i s’intenta que els alumnes adquireixin més 
autonomia i coneguin i dominin diferents eines i programes telemàtics. 
A les sessions d’Informàtica utilitzem els ordinadors i els Ipads per 
treballar. Els programes amb els quals treballem són: el PowerPoint, el 
Word, el Paint, les diferents eines de Google, el Powtoon, el Canva, el 
Moviemaker, i diferents aplicacions i recursos digitals que estan 
relacionats amb els continguts treballats a classe. 
Els objectius i continguts estan adaptats al nivell d’aprenentatge dels 
alumnes de cada curs. I la majoria de les activitats i treballs ajuden a que 
els alumnes adquireixen autonomia i es familiaritzin amb les noves 
tecnologies. 
A Cicle Inicial, un dels principals objectius de la meva assignatura és 
familiaritzar als alumnes amb les noves tecnologies i que aprenguin a 
dominar i fer un bon ús de les eines més bàsiques de l’ordinador. Les 
activitats que es realitzen són per introduir als alumnes en l’ús de 
programes senzills de dibuix, activitats per agafar domini i control del 
ratolí (clicar, seleccionar, arrossegar…) i activitats de mecanografia per 
conèixer les funcions de les tecles més rellevants. 
A Cicle Mitjà, les activitats que es realitzen són per fomentar la recerca 
d’informació i imatges per Internet, que aprenguin a buscar informació, la 
llegeixin, seleccionin el més important i facin bones presentacions amb el 
programa PowerPoint. A més, realitzen activitats de mecanografia per 
agafar domini i agilitat amb el teclat i també es fan diferents activitats 
mitjançant el programa de processador de textos Word per a què 
coneguin les eines i funcions més bàsiques del programa. 
I a Cicle Superior, els objectius principals són que aprenguin i dominin 
diferents programes, que agafin més autonomia personal i confiança a 
l’hora de fer treballs i sàpiguen fer recerques per Internet, selecció 
d’informació i un bon ús dels navegadors d’Internet i les xarxes socials. 
Les activitats que es realitzen són per fomentar la recerca d’informació, 
fer presentacions en format PPT, crear documents en format Word, 
gestionar un compte de correu electrònic, agafar domini i agilitat amb el 
teclat, millorar la presentació i organització dels seus treballs i conèixer i 
saber utilitzar programes informàtics com: el Google Drive, el Prezi, el 
Powtoon, el Canva… 
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-Com us formeu i recicleu els docents respecte a les TIC? 
 
A l’escola fem cursets relacionats amb les noves tecnologies que ens 
ajuden a conèixer noves eines i a estar al dia amb les TIC. Aquest curs 
hem introduït els Ipads a Primària, i durant aquest any vam realitzar un 
curset sobre Ipads per formar-nos i conèixer les aplicacions més útils i 
adients per utilitzar amb els nostres alumnes. 
Personalment, penso que és molt important estar al corrent dels nous 
programes que van apareixent i dels canvis constants que hi ha en el món 
de les TIC. En l’àmbit de les noves tecnologies sempre hi ha coses noves i 
interessants per conèixer i aprendre, i hem d’intentar estar actualitzats i 
conèixer les últimes novetats telemàtiques. 
 
-Teniu material propi elaborat sobre les noves tecnologies? Es 
possible accedir-hi? 
 
Tinc treballs i activitats sobre les noves tecnologies, pautes i exemples de 
treballs que realitzen els alumnes, però no tinc cap jclic o activitat online 
creada per mi que s’hi pugui accedir. 
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Nom i cognom: Antoni Montserrat i Duch 

Càrrec:   Director i membre de l’equip TAC del col·legi 

Col·legi:   SANT PAU de Reus 

Preguntes: 

-Des de quan feu servir les noves tecnologies a l’aula? Quina és la 
vostra valoració sobre els canvis i les transformacions que cada 
nova legislació porta inclòs en l’apartat d’Ensenyament? 

Des de fa 15 anys.  

La realitat canvia tant ràpidament que l’escola està obligada a mantenir-se 
al dia i adaptar-se més enllà del que disposi la legislació en benefici dels 
seus alumnes. Constantment apareixen nous dispositius i aplicacions que 
sovint fa fins i tot difícil estar al dia 

-Dintre de l’assignatura que impartiu, de quina manera us faciliten 
la feina les noves tecnologies? Tenen algun aspecte negatiu? 

Treballo el Medi (treball per projectes) i Matemàtiques a Cicle Superior. 
Les tecnologies permeten ampliar el ventall metodològic. 

L’utilitzem dins i fora de l’aula per: cercar informació, com a processador 
de textos, banc d’exercicis, kahoot, passar llista, informar a les famílies de 
les activitats i dates d’exàmens (facebook, Educamos)...   

Els aspectes negatius o més difícils són: 

- el cost de mantenir una adequada dotació amb una financiació que es 
manté invariable des de fa molts anys.  
-Tenir un claustre equilibrat no només en l’ús sinó també en el 
manteniment dels equips.  
-El control de l’accés per part de l’alumnat a un marc tant obert com el 
dels diferents cercadors. 

-Quin tipus de continguts són els més adients per ser consultats a 
traves de les TIC?  Com valoreu l’evolució de les competències en 
els nens? 
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Treballar la competència lingüística li dóna transversalitat a moltes àrees 
sense oblidar la música, l’artística, les matemàtiques (càlcul, geometria), 
robòtica. 

-Quina és la relació entre contingut, metodologia, tecnologia i 
aprenentatge dintre de la seva assignatura? 

Està tot integrat. La tecnologia és una eina més al servei de 
l’aprenentatge. 

-Com us formeu i recicleu els docents respecte a les TIC? 

Cursos oferts pel Centre de Recursos Pedagògics i participació a trobades 
específiques organitzades per la FECC (Fundació d’Escola Cristiana de 
Catalunya). 

-Teniu material propi elaborat sobre les noves tecnologies? Es 
possible accedir-hi? 

Tenim materials elaborats puntualment a INFANTIL i utilitzem aplicacions 
específiques com Bonesnotes i l’App d’EntusiasMAT. També disposem del 
“Ninus”, el bee-boti el blue-bot. 
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Família (cognoms): Assou Assou 

Col·legi: Teresa Miquel (Reus) 

Data: 12/11/2017 

Preguntes:  
-Esteu a favor o en contra de les noves tecnologies a les aules? 
Perquè? 
Estem a favor perquè avui en dia són una font de formació necessària que 
facilita i cerca certs serveis de manera immediata.  
A més, ara que moltes administracions, centres educatius i universitats   
fan servir les noves tecnologies per informar a la ciutadania de diferents 
procediments administratius etc és una eina positiva. 
Tot i així m'agrada que els meus fills serveixin els llibre com a font 
d'informació i  d'aprenentatge 
-Penseu que hi ha seguretat i control a l’aula a l’hora de deixar a 
un nen sol davant l’ordinador? A casa controleu d’alguna manera 
les pàgines que visita el vostre fill i el temps a l’ordinador? 
Jo crec que sí. Sí que controlem el temps i les pàgines que visita el meu 
fill petit. La filla que és major d'edat confiem que ho fa bé, encara així 
l'alertem sobre alguns risc d'aquesta tecnologia i sobre tot sobre les 
xarxes socials o pàgines trampa. Encara que la meva filla domina  aquest 
tema més que nosaltres, crec que els joves confien massa en aquestes 
tecnologies. 
-De quina manera ajudeu el vostre fill en les tasques que inclouen 
l’ús de les noves tecnologies?  Creieu que teniu un bon 
coneixement sobre noves tecnologies o de vegades us costa seguir 
el ritme dels vostres fills? 

Normalment ens seiem amb ell, els guiem per poder seleccionar la 
informació necessària pel treball a fer perquè de vegades hi massa de 
contingut. 

Personalment crec que tinc prou coneixement per seguir el ritme del meu 
fill, però considero que tinc que tenir més coneixement encara per estar a 
la altura del ràpid desenvolupament d’aquestes tecnologies. 
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-Penseu que els nens utilitzen les noves tecnologies més com a 
eina per adquirir nous coneixements o com a diversió i oci? 

Cerc que els nens la serveixen més per oci, i per coneixement només quan 
ho necessiten per fer algun treball  

-Com valoreu als docents que imparteixen les seves assignatures 
fent servir les TIC? 

Els valoro positivament, si fan que els resultats acadèmics dels nens 
siguin bons i que tot l’alumnat tingui el mateix nivell o facilitats per seguir 
la lliçó és positiu. 
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Família (cognoms): Puig Bruno 

Col·legi: Alberich i Casas (Reus) 

Data: 13 de desembre 2017 

Preguntes: 

-Esteu a favor o en contra de les noves tecnologies a les aules? 
Perquè? 

Estem a favor de les noves tecnologies a l’aula, per si mateixes crec que 
no hi ha res per estar-hi en contra, el que sí que cal és que l’ús que se’n 
faci sigui l’adequat. Són eines que ens permeten millorar alguns recursos, 
doncs aprofitem-les. Però no les utilitzem per tot, hi ha aprenentatges que 
amb les noves tecnologies no milloren. 

 

-Penseu que hi ha seguretat i control a l’aula a l’hora de deixar a 
un nen sol davant l’ordinador? A casa controleu d’alguna manera 
les pàgines que visita el vostre fill i el temps a l’ordinador? 

Un nen de primària a l’escola no ha d’estar sol davant de l’ordinador, a 
l’igual que en altres moments, ha d’estar acompanyat, guiat.... 

mA casa sí que controlem el temps que hi estan (a l’ordinador i a les 
pantalles en general) i busquem mecanismes perquè les nostres filles es 
puguin regular elles mateixes el temps davant de les pantalles (les dues 
grans són d’ESO i la petita encara en fa un ús poc significatiu) 

 

-De quina manera ajudeu el vostre fill en les tasques que inclouen 
l’ús de les noves tecnologies?  Creieu que teniu un bon 
coneixement sobre noves tecnologies o de vegades us costa seguir 
el ritme dels vostres fills? 

Des de l’institut ja tenen aplicatius segurs des d’on treballar. El mòbil el 
duen a partir de 3r ESO, i pensem que així ajudem a no tenir dispositius a 
l’abast quan encara no els necessiten i que acaben convertint-se amb 
necessitats sense ser-ho.  
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Les filles grans tenen coneixements tecnològics que nosaltres no, sobretot 
de navegar i de relacions en xarxa, però a l’inrevés també és habitual 
quan es tracta d’altres coneixements tecnològics. 

-Penseu que els nens utilitzen les noves tecnologies més com a 
eina per adquirir nous coneixements o com a diversió i oci? 

Crec que les dues coses van lligades, en principi l’ús que en fan més és 
per oci i relació, però també obre les portes a nous coneixements, a seguir 
aquells temes que t’interessen, a desenvolupar les tasques de l’institut... I 
crec que en fan els dos usos de forma quotidiana 

-Com valoreu als docents que imparteixen les seves assignatures 
fent servir les TIC? 

No els valoro per aquest fet, com he dit, per mi són una bona eina. Poden 
utilitzar les noves tecnologies i ser pedagògicament horrorosos , i els 
valoraria negativament. O bé no utilitzar-les gens però ser fantàstics 
pedagogs. Es com les utilitzen el que faria tenir el meu criteri. 


