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RESUM

La penetració de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a l’educació primària (EP)

ha esdevingut evident arran dels recents confinaments per pandèmia. En l’àrea d’anglès com a

llengua estrangera (EFL), tradicionalment capdavantera en l’ús de tecnologies a l’aula, la integració

de recursos i eines TIC és habitual, una situació que afavoreix l’aplicació del microlearning. D’altra

banda, s’observa que la tendència general de l’ensenyament-aprenentatge (E-A) de l’EFL sol

respondre a un enfocament pedagògic monolingüe, també en territoris bilingües. Partint d’aquesta

realitat, aquest treball final de màster (TFM) planteja el disseny tecnopedagògic del microlearning

per posar el seu potencial al servei d’una pedagogia multilingüe en el context de l’EP a Catalunya.

En aquest document es justifica la problemàtica i es concreten els objectius que, revisats els

antecedents, marquen el desenvolupament del TFM. En aquest marc teòric es fa una aproximació

al concepte microlearning i als indicis que se’n troben a l’EP. Seguidament se’n proposa una

definició, s’aporten arguments del seu potencial per a l’aprenentatge d’una llengua estrangera i

s’explora la perspectiva multilingüe en aquest àmbit. En aquest punt s’exposen els fonaments

teòrics per al disseny tecnopedagògic i la creació de recursos educatius oberts per aplicar el

microlearning multilingüe en l’aprenentatge de l’anglès com a llengua estrangera (MLMEFL).

Després de l’anàlisi i discussió del tema, es conclou la viabilitat de la proposta i, a més d’apuntar-ne

algunes limitacions, es plantegen possibles línies futures de treball a partir de la tasca realitzada.

Conceptes clau

mIcrolearning, anglès com a llengua estrangera, EFL, L3, disseny tecnopedagògic, recursos

educatius oberts, OER, pedagogia multilingüe, Educació Primària
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ABSTRACT

The penetration of information and communication technologies (ICT) into primary education has

become apparent in the wake of recent pandemic lockdowns. In the English as a Foreign Language

(EFL) area, which has traditionally been a leader in the usage of technology in classrooms, the

integration of ICT resources and tools is regular, a situation that favours the implementation of

microlearning. Furthermore, it is observed that the general trend in teaching-learning EFL usually

corresponds to a monolingual pedagogical approach –even in bilingual territories. Based on this

reality, this MA dissertation proposes the techno-pedagogical design of microlearning to put its

potential at the service of a multilingual pedagogy in the context of primary education in Catalonia.

In this paper, the existing problems are exposed and, considering previous research, the goals that

define this MA dissertation are specified. This theoretical framework consists of an approach to the

concept of “microlearning” and to the traces already present in primary education. Then a

definition is provided, arguments for its potential for learning a foreign language are presented,

and the multilingual perspective in this field is explored. Next, the theoretical foundations for the

techno-pedagogical design and creation of open educational resources aimed at multilingual

microlearning for the learning of English as a foreign language (MLMEFL) are stated. After the

topic’s analysis and discussion, the feasibility of the proposal is concluded, and, in addition to

mentioning some of its limitations, possible future research based on this paper is considered.

Key words

mIcrolearning, English as a foreign language, EFL, L3, techno-pedagogical design, open educational

resources, OER, multilingual pedagogy, Primary Education
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1. INTRODUCCIÓ

Actualment, l’abundància de continguts multimèdia en anglès de lliure accés a la xarxa, així com de

plataformes i eines digitals per a la seva creació, ha fet proliferar-ne l’ús com a recursos educatius

en les classes de llengua estrangera, una tendència amb reminiscències del que es coneix com a

microlearning. Considerat un terme de moda en l’àmbit de l’aprenentatge i el desenvolupament

(Iannone i Torgerson, 2019), el microlearning es pot definir com “an instructional unit that provides

a short engagement in an activity intentionally designed to elicit a specific outcome from the

participant” (Defelice i Kapp, 2019, secció 1.1, par. 9). D’altra banda, l’ús d’aquest tipus de recursos,

integrables a qualsevol programació educativa en l’àrea d’anglès com a llengua estrangera, respon

a un enfocament monolingüe de l’ensenyament de l’anglès com a llengua estrangera (EFL), fet que,

segons Portolés i Martí (2017), no és una imatge realista de l’ús de les llengües que fa l’alumnat

tant dins com fora de l’aula en entorns multilingües. L’objecte d’aquest treball final de màster

(TFM) és plantejar l’aplicació del microlearning basat en les tecnologies de la informació i de la

comunicació (TIC) com a estratègia educativa per aplicar una perspectiva multilingüe a l’àrea de

primera llengua estrangera (anglès) en l'educació d’infants no monolingües. L’estudi es

contextualitza en l'àmbit de l’escola primària de Catalunya, on l’alumnat és bilingüe (català i

espanyol).

Plantejada la problemàtica i formulats els objectius del TFM, se’n recullen els antecedents i es

dibuixa el marc teòric del treball: els indicis del microlearning en l’àmbit de l’educació primària

(EP), una definició fonamentada i contextualitzada del concepte, una exploració de la seva aplicació

a l’aprenentatge de llengües i, finalment, el plantejament del microlearning multilingüe a l’àrea

d’anglès com a llengua estrangera (MLMEFL), que es completa amb l’abordatge del seu disseny,

tant des d’una perspectiva teòrica com d’aplicació pràctica (disseny de recursos). L’anàlisi i

discussió del tema permet explorar alguns interrogants que se’n deriven en el context del treball i

s’argumenta com l’assoliment dels objectius d’aquest TFM hi donen resposta, a més del factor

igualitari i de cohesió social que aporta el plantejament del MLMEFL. A mode de conclusió, es

recullen les raons que avalen aquest treball. Tot seguit se’n reconeixen les limitacions i, finalment,

s’apunten reptes de futur tan prometedors com l’aplicació de la Intel·ligència Artificial (IA) en una

proposta que s’alimenta de valors com la igualtat d’oportunitats que proporciona l’adquisició de la

competència plurilingüe.

1
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2. PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA I JUSTIFICACIÓ

Catalunya és una comunitat autònoma de l’estat espanyol que compta amb dos idiomes oficials

(català i castellà), on el català és la llengua vehicular i d’aprenentatge a l’educació infantil i a

l’educació obligatòria, com a llengua pròpia del territori i com a factor de cohesió social (Llei

12/2009, Art. 11). Per tant, la població escolar de Catalunya és un col·lectiu d’infants bilingües.

Aquesta realitat és fruit del programa d’immersió lingüística desenvolupat al sistema educatiu

català des de 1983, considerat un admirable exemple d’educació bilingüe adreçat a tothom, ja que

no respon a l’alt estatus socioeconòmic de l’estudiantat (de Mejía, 2002), sinó que inclou tota la

població infantil del territori.

En l’àmbit lingüístic, des de l’inici de l’escolaritat obligatòria (als 6 anys d’edat), l’alumnat de

Catalunya accedeix obligatòriament a l’aprenentatge formal d’una primera llengua estrangera

(l’anglès). En finalitzar l’etapa d’educació primària s’espera que l’alumnat hagi adquirit els

coneixements i habilitats “corresponents al nivell B1 (usuari independent) del Marc europeu comú

de referència per a les llengües per a català i castellà i A1 (usuari bàsic), com a mínim, per a la

llengua estrangera” (Decret 119/2015, p. 60).

Tot i aquest paraigua curricular multilingüe, estudis com el de Portolés i Martí (2017) posen de

manifest que, fins i tot en programes escolars bilingües, s’ha tendit prioritàriament a un

enfocament pedagògic monolingüe, on s’ha considerat cada llengua de manera aïllada i, per tant,

s’ha ensenyat cada idioma per separat, deixant de banda les habilitats plurilingües de l’alumnat.

Davant d’això, en aquest TFM es planteja l’estudi teòric del potencial del microlearning basat en

TIC per a afavorir una pedagogia multilingüe que tingui en compte el bagatge lingüístic de

l’alumnat. A priori, s’ha optat pel microlearning per dues raons bàsiques:

1. Es tracta d’una estratègia educativa coneguda. Segons Defelice i Kapp (2019),

microlearning no és un concepte nou, sinó que, simplement, amb l’arribada de la

tecnologia mòbil, n’ha crescut l’aplicació. Així, es pot considerar que, des d’una zona de

confort respecte a l’estratègia, hom podrà focalitzar l’esforç que comporta tota innovació

en l’enfocament pedagògic multilingüe de l’acció educativa.

2. Els factors que, segons Tipton (2020), han de reunir els continguts del microlearning

constitueixen uns indicadors adients per a la concreció de recursos educatius multimèdia

adequats per a infants de primària:

2
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● Requeriment de poc esforç per a l’aprenentatge (concret i immediat).

● Temps curt de consumició.

● Unitats petites amb enfocament molt concret (una idea, un concepte).

● Rellevant i immediatament aplicable.

● Obert i flexible (facilitat d’actualització i accessible des de qualsevol aparell).

● Accés immediat.

Vist això, aquest TFM es situa en el marc teòric per, a partir de la literatura existent, elaborar una

argumentació sòlida sobre les característiques del microlearning basat en TIC que el defineixen

com a estratègia adient per a la pràctica educativa a l’educació primària a Catalunya, amb el valor

afegit de posar-lo al servei d’una perspectiva pedagògica multilingüe. A partir d’aquests

raonaments, i en base als principis del disseny tecnopedagògic escaients, l’estudi pretén esdevenir

un document de referència per fonamentar el disseny del que es proposa anomenar microlearning

(ML) multilingüe (M) per a l’aprenentatge de l’anglès com a llengua estrangera (EFL) (MLMEFL

d’ara endavant). A més de possibilitar una millora del procés d’adquisició de l’anglès com a lingua

franca, s’entén que el MLMEFL permet obrir una perspectiva pedagògica que promou la

consolidació de les llengües pròpies dels ciutadans bilingües. En una Europa tradicionalment

plurilingüe i en un món globalitzat com l’actual, el desenvolupament d’aquest TFM pretén servir

com a referent impulsor de l’empoderament lingüístic de l’alumnat multilingüe i oferir les bases per

al disseny i creació de recursos educatius oberts que facilitin integrar-lo a la pràctica educativa. Per

tant, tot i situar-se en un marc teòric, aquest treball neix amb la intenció de constituir un recurs

pragmàtic per a la innovació pedagògica basada en TIC com a via per a contribuir activament en

l’assoliment d’una educació inclusiva i equitativa de qualitat i promoure oportunitats

d’aprenentatge permanent per a tothom, un dels objectius per al desenvolupament sostenible

establerts per l’Organització Nacions Unides (Asamblea General de Naciones Unidas, 2015, p. 16).

3. OBJECTIUS

Aquest TFM sorgeix de qüestionar com es podrien integrar les TIC per innovar la pràctica educativa

d’E-A de l’anglès com a llengua estrangera en un territori bilingüe com ho és Catalunya.

L’objectiu del treball és donar resposta a aquest interrogant des de la perspectiva del disseny

tecnopedagògic i, per facilitar-ho, es plantegen les pregüntes següents:

1. Què és el microlearning basat en TIC en el context de l’educació primària?

3
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2. Quina millora educativa pot comportar l’aplicació del microlearning des d’una

perspectiva multilingüe en la pedagogia de l’EFL adreçada a infants bilingües?

3. Quines pautes de caire tecnopedagògic seria recomanable seguir per al disseny

d’una acció formativa d’aquest tipus?

4. Quines característiques haurien de reunir uns recursos educatius adients per a

portar-la a la pràctica?

A partir d’aquestes qüestions es formulen els objectius del TFM com segueix:

Objectiu general:

Proporcionar al professorat d’educació primària d’entorns bilingües coneixements i orientacions

per a la integració del microlearning basat en TIC en el procés d’E-A de l’anglès com a llengua

estrangera des d’una perspectiva pedagògica multilingüe.

Objectius específics:

OE1. Conceptualitzar el microlearning basat en TIC com a estratègia educativa a l’educació

primària.

OE2. Argumentar l’oportunitat de l’aplicació del microlearning basat en TIC amb un

enfocament plurilingüe a l’àrea d’anglès com a llengua estrangera (MLMEFL) a l’escola

primària de Catalunya.

OE3. Formular els fonaments teòrics bàsics per al disseny tecnopedagògic de pràctiques

educatives basades en MLMEFL a l’educació primària.

OE4. Definir les bases per a la creació de recursos educatius d’accés obert facilitadors del

MLMEFL.

4. ANTECEDENTS I MARC TEÒRIC

A continuació es presenten els antecedents de la temàtica, seguit del marc teòric en què es

fonamenta aquest TFM. Es pren com a base la literatura científica localitzada a partir d’una

estratègia de cerca (vegeu Annex I) que ha facilitat el procés d’anàlisi i posterior selecció de les

fonts de referència en què s’assenta aquest treball (vegeu Annex II).

4
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4.1 ANTECEDENTS

El terme microlearning comença a aparèixer el 2006 per anomenar una pràctica que un bon

nombre de professionals de la formació i del disseny instruccional ja estaven utilitzant (Tipton,

2020). Les dades registrades per la plataforma Google Trends (https://trends.google.com)

permeten corroborar l’existència d’interès en aquesta temàtica fins i tot abans. De fet, segons

Sheneman (2021), a l’àmbit educatiu se’n parlava ja durant la dècada del 1990. L’interès pel

microlearning s’incrementa a nivell global des de finals de 2014 i creix exponencialment fins

l’actualitat, adquirint el punt màxim durant l’abril de 2020 (vegeu Annex III), coincidint amb l’esclat

mundial de la pandèmia de Covid-19. Així, Corbeil et al. (2021) consideren el microlearning un

fenomen recent que esdevé en contextos d’aprenentatge en línia i tradicionals per a millorar la

instrucció, el desenvolupament professional, la capacitació i l’aprenentatge personalitzat. Tot

plegat explica que, malgrat que es trobava prou literatura referida al microlearning, fins el 2019 es

disposava de poques fonts que incorporessin una informació completa sobre la definició, la

investigació, la pràctica i la implementació del microlearning, per facilitar la presa de decisions

fonamentades respecte al seu disseny i aplicació (Defelice i Kapp, 2019). En aquest sentit és

destacable el llibre Microlearning soft and sweet (Defelice i Kapp, 2019) en què, amb exemples

d’aplicació pràctica i estudis de cas, s’exposen els fonaments teòrics del microlearning i es presenta

un full de ruta per a la seva planificació, implementació, disseny i avaluació. En una línia similar es

pot considerar l’obra Designing Microlearning (Iannone i Torgerson, 2019), en aquest cas

explícitament enfocada a l’ús del microlearning per al desenvolupament del talent en les

organitzacions. Aquests tipus de textos aprofundeixen en el concepte microlearning i solen abraçar

els múltiples àmbits en què es presta l’aplicació d’aquesta pràctica formativa, però sol adreçar-se a

aprenents adults i són escasses les dedicades a l’educació primària. Tot i això, es pot trobar algun

llibre més recent, com és el cas de Microlearning in the Digital Age (Corbeil et al. 2021), que dedica

tot un capítol a contextos educatius escolars (K-12 settings). En el pròleg d’aquest llibre, Kapp

(2021) afirma que, si bé l’obra citada anteriorment (Defelice i Kapp, 2019) havia esdevingut una

pedra angular per al disseny i el desenvolupament del microlearning, es podria considerar tot just

una presa instantània que, amb el pas del temps, s’anava difuminant (Corbeil et al., 2021). Una

al·lusió explícita a l’evolució contínua de la conceptualització d’aquesta estratègia formativa, motiu

pel qual s’ha seguit el criteri de descartar les publicacions anteriors a 2016 com a acotació

cronològica (vegeu Annex I) per a la selecció de referències on fonamentar aquest treball.

5
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Des del punt de vista de la pràctica del microlearning, Sheneman (2021) facilita una relació de

recursos que serveixen com a exemples de l’aplicació d’aquesta estratègia educativa a l’aula de

primària (vegeu Annex IV). A aquesta llista s’hi podria afegir la plataforma per a infants i joves

Ted-Ed (https://ed.ted.com). Des d’aquesta perspectiva, segons l’estudi realitzat per Taylor i Hung

(2022), la investigació empírica sobre els efectes del microlearning, els seus principis de disseny i

directrius d’implementació és escassa i monodisciplinària (camp mèdic/sanitari). Segons aquests

autors es necessiten més estudis per entendre com informar els professionals del disseny

instruccional de les tendències actuals i dels efectes de la formació amb microlearning en la millora

del rendiment de l’aprenent, tant en el lloc de treball com en l’àmbit acadèmic (Taylor i Hung,

2022). Convé destacar que per a la realització d’aquell estudi es van excloure els entorns educatius

i d’aprenentatge per a les aules de K-8, que equivaldria als dos primers cicles de l’educació primària

del sistema educatiu espanyol.

En conclusió, si bé abunda la literatura sobre microlearning, es pot afirmar que són poques les

referències contextualitzades en l’educació d’alumnat no adult (escolaritat obligatòria). A banda de

la recent publicació de Sheneman (2021), resulta difícil localitzar-ne de focalitzades en l’etapa de

l’educació primària. Quant a la temàtica objecte d’aquest TFM, el potencial del microlearning basat

en TIC al servei d’una pràctica educativa amb un enfocament multilingüe, es constata una manca

d’antecedents en la literatura acadèmica al respecte.

4.2 MARC TEÒRIC

Com s’ha apuntat anteriorment, el microlearning no és nou i la seva popularitat creixent, com

defensen Defelice i Kapp (2019), probablement prové de les innovacions tecnològiques recents en

dispositius mòbils, així com de l’augment de l’accés i l’experiència que hi tenen els nadius digitals

amb la tecnologia, inclosos els nens. Si en una cosa pot haver-hi acord entre professionals de la

formació i la docència és justament que no hi ha consens sobre l’aplicació del terme microlearning

(Tipton, 2020). Definir què és no resulta tan fàcil com podria semblar, ja que la realitat del

microlearning es troba en constant evolució i canvi (Defelice i Kapp, 2019). Tipton (2020) considera

que aquesta manca de consens intimida i causa confusió vers aquesta estratègia formativa, motiu

pel qual l’autor evita formular-ne una definició i opta per oferir uns paràmetres estàndard que

facilitin implementar-la. Tanmateix, autores com Iannone i Torgerson (2019) reivindiquen la

necessitat d’una definició comuna que permeti comparar les millors pràctiques i tècniques, així

6
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com l’avaluació del microlearning. En aquest cas, Iannone i Torgerson (2019) plantegen aquesta

estratègia formativa com una combinació d’elements que els professionals de l’àmbit ja han estat

creant i utilitzant (aprenentatge just a temps, suport al rendiment i actualització posterior a la

formació, entre altres), el fil conductor dels quals és que es poden “consumir ràpidament”. Una

definició que ha estat clau com a punt de partida d’aquest TFM, ja que ha propiciat el

reconeixement d’indicis de la pràctica de microlearning o microaprenentatge1 en la realitat

educativa en l’educació primària a Catalunya, aspecte que encapçala l’argumentació fonamentada

que constitueix el marc teòric d’aquest TFM i que es presenta com segueix:

4.2.1 Indicis de microlearning a l’educació primària (EP)

4.2.2 Definició de microlearning a l’EP

4.2.3 Microlearning aplicat a l’àprenentatge de llengües

4.2.4 Microlearning multilingüe a l’àrea d’anglès com a llengua estrangera (MLMEFL)

4.2.5 Disseny del MLMEFL en el marc curricular de l’EP

a) Fonaments teòrics per al disseny del MLMEFL a l’EP

b) Disseny de recursos educatius oberts (REO) per aplicar el MLMEFL

4.2.1 Indicis de microlearning a l’educació primària (EP)

Actualment, l’abundància de continguts multimèdia en anglès de lliure accés a la xarxa, així com de

plataformes i eines digitals per a la seva creació, ha fet proliferar-ne l’ús com a recursos educatius

en les classes de llengua estrangera a l’educació primària. Una tendència facilitada per la

penetració de les TIC a la societat i reforçada pels confinaments amb motiu de la pandèmia de

Covid-19. Donat que es tracta d’un context educatiu formal, els recursos multimèdia que s’hi

incorporen són elements que encaixen en la definició anterior i, degut a l’edat de l’alumnat de

primària, s’entén que responen al paràmetre d’aprenentatge “de ràpid consum” enunciat per

Iannone i Torgerson (2019) com a fil conductor que caracteritza el microlearning. Adoptar la

definició que proposen aquestes autores podria ser útil per despertar en el professorat l’interès

per una primera aproximació al concepte. La perspectiva d’entomar una pràctica educativa ja

coneguda pel professorat permet romandre en la zona de confort des del punt de vista

metodològic i pot incentivar l’aplicació pràctica del microlearning. Tanmateix, hom pot considerar

1 Actualment ni el substantiu microlearning (o micro-learning) ni el seu equivalent en català (microaprenentatge o micro-aprenentatge)
no es troben inclosos als diccionaris de TERMCAT, Centre de Terminologia (https://www.termcat.cat). En aquest treball s’ha optat per
utilitzar el terme que habitualment apareix a la literatura acadèmica: microlearning.
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que aquest concepte està format per diverses capes i, com tal, no és tan fàcil de definir com podria

semblar (Defelice i Kapp, 2019). Per tant, concebre’l com una estratègia educativa que es redueix a

incorporar recursos educatius multimèdia de curta durada obvia els fonaments tecnopedagògics

que han de fonamentar la presa de decisions informades per aplicar el microlearning a l’educació

reglada. Aquest TFM pretén aprofundir en identificar les característiques que mostren com la

veritable intenció del microlearning va més enllà d’un període de temps i d’uns continguts,

aspectes que solen subratllar moltes definicions (Defelice i Kapp, 2019).

4.2.2 Definició de microlearning a l’EP

A partir de la investigació i reflexió sobre diverses definicions de microlearning, Defelice i Kapp

(2019) en formulen una que pot servir de referent al conjunt de professionals docents de l’EP per

integrar-lo a la pràctica educativa. Segons aquests autors, “Microlearning is an instructional unit

that provides a short engagement in an activity intentionally designed to elicit a specific outcome

from the participant (Defelice i Kapp, 2019, secció 1.1, par. 9).” L’anàlisi dels elements d’aquest

enunciat, seguint la proposta dels mateixos Defelice i Kapp (2019), permet concretar les

característiques per descriure la pràctica del microlearning a l’educació primària:

Instructional unit: El microlearning és una unitat didàctica, una experiència d’aprenentatge

de principi a fi. Tot allò que l’aprenent necessita està contingut dins de la unitat.

Short engagement: L’experiència no està pensada per implicar l’alumnat més d’uns minuts,

tot i que no hi ha un temps acordat. La durada depèn de les necessitats d’aprenentatge

tenint en compte que la brevetat afavoreix la concentració de l’aprenent.

Engagement: La implicació es dona qual l’alumnat participa voluntàriament en

l’aprenentatge. Sense estimular la implicació de l’alumnat el valor del microlearning es

perd. Pot prendre forma de ludificació, implicació sensorial (sons) o la necessitat

d’aprendre.

Activity: Cal proposar a l’aprenent una activitat. Mirar un vídeo o llegir un missatge de

forma passiva no garanteix l’aprenentatge.

Intentionally designed: El procés del disseny ha de ser intencionat. No és suficient retallar

un curs d’una hora en fragments de cinc minuts.

Elicit a specific outcome: La intencionalitat del disseny ha de ser provocar un resultat

específic que cal determinar prèviament.
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Participant: Utilitzar el terme participant, evitant els terme aprenent o estudiant, permet

evidenciar que aquesta metodologia es centra en la participació, en el rendiment, en allò

que farà l’alumnat com a resultat de la participació activa en el microlearning.

S’observa que cap dels termes esmentats fa al·lusió a l’ús de les TIC. Probablement no es considera

necessari, ja que l’aparició del microlearning va de la mà de l’auge de les xarxes socials i d’Internet

(Taylor i Hung, 2022) i s’ha anat desenvolupant en l’àmbit del disseny tecnopedagògic. Ambtot,

tenint en compte les peculiaritats de l’EP (obligatorietat, presencialitat i edat de l’alumnat), es

considera rellevant que aquesta característica aparegui explícita en la definició del terme. Així,

l’adaptació de la proposta de Defelice i Kapp (2019), permet proposar la següent definició:

El microlearning a l’EP és una unitat didàctica que facilita a l’alumnat una implicació breu i

participativa en una activitat digital dissenyada amb la intenció que n’obtingui un resultat

específic determinat prèviament.

Prenent com a referent aquesta conceptualització, en paraules de Sheneman (2021), es considera

que el microlearning ofereix el benefici de les estratègies educatives de major impacte a l’EP (K-12

en anglès): implicar l’alumnat, facilitar feedback immediat, permetre la repetició, la demostració de

l’auto-eficàcia i l’aplicació de l’aprenentatge i, fins i tot, pot ser dissenyat per a fomentar el treball

col·laboratiu. Es tracta d’una estratègia al servei tant de l’alumnat com del professorat que es pot

vehicular a través d’una varietat de formats (vídeos curts, infografies, imatges, podcasts, activitats

interactives en línia) i es pot utilitzar en qualsevol fase del procés d’E-A (avaluació prèvia dels

coneixements de l’alumnat, introducció de nous conceptes i fonaments per a futurs aprenentatges

o reforç de conceptes a posteriori). Alguns exemples de microlearning adreçat a alumnat d’EP són,

segons Sheneman (2021): els tutorials en línia, les micro-classes (microlectures) per a la classe

invertida (flipped classroom), les aplicacions mòbils (apps) per aprendre llengües, els llibres de text

digitals i, com a, tendència emergent, el que es coneix com a Recursos Educatius Oberts (Open

Educational Resource, REO d’ara endavant).

4.2.3 Microlearning aplicat a l’aprenentatge de llengües

Definir el concepte ha permès constatar que les estratègies educatives subjacents al microlearning

no són novetat, sinó que han format part de la pràctica docent en l’EP durant dècades, si bé es cert

que l’ús de la tecnologia a l’aula fa que sigui cada vegada més accessible i popular (Torgerson,

2021), una realitat il·lustrada pel fet que tots els exemples de microlearning esmentats a l’apartat
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anterior són recursos i eines digitals accessibles a través de les TIC. Aquestes circumstàncies són

extensibles a les àrees curriculars de l’àmbit lingüístic (Decret 119/2015) i, per tant, a l’E-A de

l’anglès com a llengua estrangera.

Quant al potencial de l’ús del microlearning a les aules de llengua estrangera, l’estudi realitzat per

Brebera (citat per Fennelly-Atkinson i Dyer, 2021) va portar a concloure que les experiències

individuals que constituïen el material de formació, mitjançant l’exposició a un currículum de

llengües estrangeres cada vegada més sofisticat, fomentaven en els aprenents l’increment de la

capacitat de desenvolupament del llenguatge a llarg termini. Una forma recurrent de microlearning

per a l’aprenentatge d’una llengua estrangera és l’ús d’aplicacions mòbils com, per exemple,

Duolingo (https://www.duolingo.com) que, a base de petites ràfegues d’informació, que es van

repetint cíclicament a mesura que l’aprenent avança en els mòduls d’aprenentatge, esdevé un

clàssic exemple dels atributs fonamentals del microlearning per promoure l’aprenentatge de

llengües (Sheneman, 2021). Aquesta aplicació ofereix, també gratuïtament, la versió Duolingo for

schools (https://schools.duolingo.com), la qual facilita la incorporació del microlearning a la

pràctica educativa per aprendre un idioma estranger, entre d’altres l’anglès. En el context d’aquest

treball convé remarcar que aquest tipus de plantejaments no tenen en compte la singularitat de

l’alumnat bilingüe, amb dues llengües pròpies, i responen a un enfocament monolingüe del procés

d’aprenentatge d’una llengua addicional, tendència utilitzada prioritàriament i que, com s’ha

esmentat en el plantejament de la problemàtica (apartat 2) deixa de banda les habilitats

plurilingües de l’aprenent (Portolés i Martí, 2017).

Vist això, aquest TFM vol posar l’atenció en el disseny tecnopedagògic del microlearning, en

concret, en els tipus de recursos educatius que permetin utilitzar la tecnologia per a, com apunta

Torgerson (2021), proporcionar continguts que responguin a les necessitats de l’alumnat i que

facilitin la repetició o consulta amb fórmules que captin la seva implicació. Això comporta, en el

context d’aquest treball, tenir en compte la realitat lingüística d’un alumnat que és bilingüe i

explorar la conveniència d’abordar l’E-A de l’anglès com a llengua estrangera des d’una perspectiva

multilingüe.

4.2.4 Microlearning multilingüe a l’àrea d’anglès com a llengua estrangera (MLMEFL)

Els arguments exposats fins ara permeten posar en relleu la importància del disseny del

microlearning i, més concretament, de cada activitat digital proveïdora de les experiències
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d’aprenentatge que el defineixen. Tanmateix, cal remarcar que microlearning no és només una

altra manera de dissenyar material d’aprenentatge, sinó que el seu disseny i aplicació s’ha de basar

en els principis fonamentals que sostenen tot aprenentatge sòlid: teories i dominis d’aprenentatge

(Defelice i Kapp 2019). Per tant, com s’ha referit anteriorment, tenint en compte la realitat

lingüística en el context d’aquest treball, es considera adient explorar l’enfocament pedagògic del

procés d’E-A de l’anglès com a llengua estrangera (EFL i L3) a l’EP en una comunitat bilingüe.

L’adquisició d’una llengua addicional en comunitats multilingües ha rebut molta atenció en les

darreres dues dècades, tal com apuntaven Aronin i Hufeisen ja el 2009 (citats per Safont Jordà,

2017). Posant l’atenció en les publicacions del darrers anys (vegeu acotació cronològica a l’Annex I),

són diversos els autors i autores que argumenten sobre l’enfocament plurilingüe de l’educació.

Obres com la de Cenoz et al. (2017), posen un èmfasi especial en el llenguatge i l’educació en

contextos bilingües i multilingües. En un dels seus capítols, Safont Jordà (2017) exposa nous

paradigmes teòrics on s’emmarquen propostes pedagògiques des d’una perspectiva plurilingüe i

posa de manifest la constant interacció entre les llengües de cada parlant com a possible

responsable dels avantatges i millors habilitats que mostren les persones multilingües, com són la

consciència metalingüística, la producció pragmàtica, la consciència pragmàtica i la creativitat entre

d’altres.

Tanmateix són escasses les publicacions recents referides a l’aplicació pràctica de l’aprenentatge de

l’anglès L3 en un context escolar i bilingüe des d’aquesta perspectiva. En aquest sentit disposem de

l’estudi realitzat per Portolés i Martí (2017) per mostrar els beneficis que pot aportar l’ús flexible

del repertori lingüístic de l’estudiantat, conegut com translanguaging, per tal d’aprendre anglès

com a llengua estrangera (vid. Jones i Lewis, 2014, citats per Portolés i Martí, 2017), un treball que

es contextualitza en l’etapa educativa prèvia a l’educació primària.

Vist això, posant la potencialitat del microlearning al servei d’una pedagogia multilingüe, es

proposa una estratègia educativa que hom podria anomenar microlearning multilingüe a l’àrea

d’anglès com a llengua estrangera (MLMEFL). Per a la seva posada en pràctica es considera

fonamental aportar-ne una definició com a punt de partida, que, en base a l’exposada en l’apartat

anterior,  es podria  concretar  com segueix:

El MLMEFL a l’EP és una unitat didàctica que facilita a l’alumnat una implicació breu i

participativa en una activitat digital dissenyada amb una perspectiva multilingüe amb la

intenció que n’obtingui un resultat específic determinat prèviament.

11



Microlearning per a l'aprenentatge de l'anglès com a llengua estrangera a l'educació primària: una perspectiva plurilingüe

TFM | Màster Universitari d’educació i TIC | UOC | Ana M. Reyes Ramos | 6/6/2022

4.2.5 Disseny del MLMEFL en el marc curricular de l’EP

Per tal d’incentivar la pràctica del MLMEFL a continuació s’exposen, en primer lloc, els fonaments

teòrics bàsics que han de permetre al professorat d’EP prendre decisions informades en el seu

disseny tecnopedagògic. A continuació es formula una proposta per concretar-ho: la creació de

recursos educatius oberts (REO). Així les bases per al disseny del MLMEFL en el marc curricular de

l’EP es presenten com segueix:

a) Fonaments teòrics per al disseny del MLMEFL a l’EP

b) Disseny de recursos educatius oberts (REO) per aplicar el MLMEFL

a) Fonaments teòrics per al disseny del MLMEFL a l’EP

Les teories de l’aprenentatge (conductisme, cognitivisme, constructivisme i connectivisme) versen

sobre com s’aprèn i, segons descriuren Defelice i Kapp (2019), cada una d’elles aporta principis on

fonamentar el disseny del microlearning, que pot ésser influenciat per més d’una teoria alhora. El

disseny del MLMEFL en el marc curricular de l’EP ha de tenir en compte aquestes consideracions i

determinar els fonaments teòrics de l’aprenentatge que emmarquen les estratègies educatives que

s’adopten per a l’ensenyament de l’anglès com a llengua estrangera, que poden variar en funció de

les diferents etapes evolutives en què es va trobant l’alumnat entre 6 i 12 anys. Així, el

conductisme pot predominar en les primeres edats, per evolucionar progressivament vers el

cognitivisme i el constructivisme a mesura que l’alumnat madura. Encara en l’àmbit teòric, mereix

especial atenció la teoria de l’aprenentatge que abraça l’ús de la tecnologia (Defelice i Kapp, 2019):

el connectivisme. Alguns dels principis que la defineixen (Siemens, 2005, citat per Defelice i Kapp,

2019) es consideren especialment indicats per fonamentar-hi el disseny del MLMEFL:

● L’aprenentatge és un procés de connexió de nodes especialitzats o fonts d’informació.

● L’aprenentatge pot residir en aparells no humans.

● La capacitat de saber és més crítica del que es coneix actualment.

● Cal nodrir i mantenir les connexions per a facilitar l’aprenentatge continu (fonamental per

al progrés en l’aprenentatge i interiorització d’una nova llengua)

● La capacitat de veure les connexions entre camps, idees i conceptes és una habilitat central

(relacionar els coneixements metalingüístics de diferents idiomes).

Defelice i Kapp (2019) consideren que partir d’aquests fonaments teòrics no és suficient per al

disseny de materials educatius sòlids (imprescindibles en l’aprenentatge d’una llengua estrangera),

12



Microlearning per a l'aprenentatge de l'anglès com a llengua estrangera a l'educació primària: una perspectiva plurilingüe

TFM | Màster Universitari d’educació i TIC | UOC | Ana M. Reyes Ramos | 6/6/2022

sinó que cal comprendre el contingut d’aprenentatge i la seva complexitat. És el que anomenen

domini d’aprenentatge (learning domain), el qual inclou la classificació del contingut i les habilitats

(què s’aprèn), i n’analitzen els tres tipus fonamentals: domini cognitiu, domini afectiu i domini

psicomotor. Les taxonomies elaborades per aquests autors (vegeu Annex V) faciliten, d’una forma

visual i pràctica, la presa de decisions respecte a l’experiència d’aprenentatge que es pretén

dissenyar. En una primera taula, o Taxonomia del Domini Cognitiu (vegeu Annex V.a), presenten i

descriuen els nivells de complexitat -de menor a major- dels processos cognitius que requereix

cada tipus d’activitat, partint de la Taxonomia de Bloom (mitjans dècada 1950, citat per Defelice i

Kapp, 2019), actualitzada posteriorment per Anderson i Krathwohl (inicis dècada 2000, citats per

Defelice i Kapp, 2019), així com la teoria d’aprenentatge amb la qual es relaciona cada una d’elles.

La informació es completa amb una columna on un simple Yes/No indica l’adequació de cada tipus

d’activitat al microlearning. De la mateixa manera Defelice i Kapp (2019) proporcionen la

Taxonomia del Domini Afectiu (vegeu Annex V.b), basada en el treball de David Krathwohl (s.d.,

citat per Defelice i Kapp, 2019) i la Taxonomia del Domini Psicomotor (vegeu Annex V.c), basada en

la jerarquia proposada per Dave (dècada 1970, citat per Defelice i Kapp, 2019).

Els plantejaments anteriors faciliten la presa de decisions fonamentades per al disseny del

microlearning a l’EP, inclosa l’àrea d’anglès com a llengua estrangera. Tanmateix, l’aplicació de

l’enfocament multilingüe que es planteja en aquest TFM requereix un element afegit: Focus on

mulilingualism (Cenoz i Gorter, 2013), és a dir, centrar-se en el multilingüisme, suavitzar els límits

entre les llengües en el procés dl’E-A de l’anglès. Un enfocament plurilingüe té en compte la

màxima exposició a la llengua meta i el desenvolupament d’habilitats comunicatives i acadèmiques

en anglès, però, a la vegada, es basa en la consciència metalingüística i les experiències de

l’alumnat com a parlants plurilingües per aprendre l’anglès d’una manera més eficient (Cenoz i

Gorter, 2013).

b) Disseny de recursos educatius oberts (REO) per aplicar el MLMEFL

Les decisions pedagògiques preses en el pla teòric són la base per concretar experiències

d’aprenentatge que responguin al que s’ha definit com a MLMEFL. Arribat el moment de posar-les

a disposició de l’alumnat es dona la dificultat de trobar-ne recursos, ja que no es coneixen

exemples de MLMEFL ni l’existència de recursos d’aprenentatge que responguin a aquest

plantejament. En aquest punt, es considera que el marc teòric dibuixat fins ara és prou sòlid per
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constituir la base que permeti al professorat iniciar-se en el disseny d’experiències educatives per

aplicar el MLMEFL. En aquest sentit, es considera idoni posar els esforços en la creació de recursos

educatius oberts o REO. La raó principal és el concepte que rau darrere dels REO: l’accés obert.

Això significa que són recursos a disposició del professorat per al seu ús sense costos o barreres de

drets d’autor (Butcher, 2015, citat per Dennen i Word, 2021). La creació de recursos MLMEFL des

de la mentalitat dels REO requereix posar l’atenció en fer que aquests materials siguin fàcilment

accessibles per a altri i d’ús flexible. Aquesta flexibilitat queda definida pel que es coneix com les

5Rs (Wiley, s.d., citat per Dennen i Word, 2021), en correspondència a la inicial en anglès de les

cinc accions que es poden voler realitzar en accedir a l’ús d’un recurs educatiu d’accés obert: retain

(tenir-lo, conservar-lo), reuse (reutilitzar-lo), revise (modificar-lo, fer-ne noves versions), remix

(recombinar-lo) i redistribute (compartir-lo amb altri). Els recursos MLMEFL incrementaran la seva

utilitat si, en el procés de disseny, es tenen en compte expressament elements que afavoreixen les

5Rs (Dennen i Bagdy, 2019, citats per Dennen i Word, 2021) perquè faciliten compartir-los: la

granularitat, el compartiment d’arxius i les llicències Creative Commons. La granularitat fa

referència a la mida del REO, la qual, en el cas del microlearning, no suposa gran inconvenient

perquè és una producció reduïda per definició. Tanmateix, tot i que des de la perspectiva del qui el

dissenya pot semblar preferible compartir la unitat d’aprenentatge completa i acabada, des del

punt de vista de qui la voldria reutilitzar resulta més útil poder accedir als arxius que la componen,

especialment perquè això facilita la combinació i la modificació del recurs. Per exemple, en el cas

d’un recurs MLMEFL que es presenta a l’alumnat en forma de vídeo amb subtítols, la granularitat

consistiria en compartir amb el col·lectiu de professionals, la versió prèvia a la renderitació, als seus

elements per separat: imatges (ja sigui en format de presentació multimèdia o vídeo), pistes de so i

arxius de text o de subtitulació. Afegir al REO una llicència Creative Commons

(https://creativecommons.org) no ha de ser entès com l’antítesi del copyright (Dennen i Word,

2021), sinó que permet a la persona creadora atorgar permisos i especificar si els continguts creats

poden ser “copiats, distribuïts, editats, remesclats i usats com a base per a una nova creació, tot

dins dels límits dels drets d’autor” (Creative Commons, 2017, par. 1). Tot això permetrà maximitzar

la utilitat d’aquests dissenys i expandir la comunitat de professionals de l’educació interessats en

l’aplicació del MLMEFL, fins i tot més enllà del context en què s’emmarca aquest treball.
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5. ANÀLISI I DISCUSSIÓ DEL TEMA

El microlearning és considerat el tema del nostre temps, un veritable pas endavant en el disseny,

desenvolupament i lliurament de la pràctica formativa (Kapp, 2021), una estratègia que, com s’ha

vingut argumentant en aquest treball, posa un marcat èmfasi en l’ús de la tecnologia. Segons els

antecedents exposats a l’apartat 4.1, es tracta d’una tendència educativa en auge que encara

compta amb pocs referents acadèmics en l’àmbit de l’EP. El marc teòric descrit a l’apartat 4.2

aporta fonaments sòlids per considerar adient l’ús educatiu del microlearning a l’EP. Tanmateix, a la

pràctica, el seu plantejament requereix tenir en compte algunes qüestions prèvies (Sheneman,

2021) com ara: El professorat té accés als recursos adients (ja siguin REO o creats per editorials) o

els haurà de crear per si mateix? En qualsevol cas, tindrà les habilitats necessàries per a integrar-los

en la seva pràctica docent? I l’alumnat, tindrà accés a aquests recursos des de l’escola i des de

casa? Abans de passar a reflexionar sobre cada un d’aquests aspectes, de forma general i en el

context que es situa aquest treball, es pot considerar que les polítiques educatives són favorables a

la integració de l’ús de les TIC a les aules d’EP i, per tant, faciliten l’accessibilitat als recursos, si més

no, des de l’aula. El Pla d’Educació Digital de Catalunya 2020-2030 vol situar-la “com un país

capdavanter en l'ús educatiu de la tecnologia per a l'èxit educatiu i social, al mateix temps que es

pretén millorar la competència digital de l'alumnat, el professorat i els centres educatius en el marc

de la transformació educativa” (Generalitat de Catalunya, 30/11/2020).

5.1 Microlearning adreçat a infants

Pel que fa l’accés de l’alumnat d’EP (6-12 anys) als recursos en què es fonamenta el MLMEFL, tot i

que s’acaba d’apuntar que el context afavoreix que li siguin accessibles des de l’aula, cal tenir en

compte quines eines (versions web o aplicacions) es seleccionen per vehicular l’aplicació del

microlearning, ja que probablement requereixin formalitzar el registre personal de l'usuari. En

aquest sentit, segons la normativa vigent a Catalunya (Llei Orgànica 3/2018, art. 7 i 92) l’alumnat

menor d’edat ha de comptar amb autorització signada per mare, pare o tutor/a legal per a

donar-se d’alta per a l’ús de serveis web, encara que siguin aplicacions educatives (Generalitat de

Catalunya, 1/4/2020). Pel que fa a l’accés al microlearning des de la llar, les circumstàncies es

difuminen i són difícils de concretar, ja que l’edat de l’alumnat requereix la col·laboració de la

família, degut als riscos per a la salut i la seguretat de les TIC (Generalitat de Catalunya, 27/12/2021).
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5.2 Recursos del i per al professorat

Quant a l’accés del professorat als recursos adients i respecte a les seves habilitats per integrar el

microlearning a la pràctica docent, en general la situació és també favorable, tot i que, com

manifesta un dels objectius del Pla d’Educació Digital esmentat, cal “augmentar el nombre de

professorat que tingui la competència digital docent entesa com una competència clau del segle

XXI” (Generalitat de Catalunya, 30/11/2020). A aquest inconvenient amb perspectives de solució,

en el cas del MLMEFL, en tractar-se d’un plantejament innovador, s’hi afegeix afrontar el repte de

la creació de recursos adients per portar-ho a terme. En aquesta línia s’ha enfocat el present TFM

que, responent als objectius establerts (apartat 3), ha presentat un marc teòric (apartat 4.2) que

pretén ser un document de referència per a la divulgació i el foment de la integració del

microlearning basat en TIC i amb una perspectiva multilingüe a la pràctica educativa. Amb aquesta

intenció, s’ofereix al professorat d’EP un coneixement fonamentat del microlearning en l’àmbit de

l’EP (apartats 4.2.1 i 4.2.2) i l’oportunitat de la seva aplicació en l’E-A de llengües (apartat 4.2.3). En

base a això es dibuixa la proposta inexplorada del MLMEFL (apartat 4.2.4), posant en valor les

habilitats lingüístiques diferenciades de l’alumnat bilingüe respecte al monolingüe, seguit

d’arguments sòlids per al disseny tecnopedagògic d’aquesta pràctica (apartat 4.2.5): d’una banda,

els fonaments teòrics referits a l’aprenentatge per a una de presa de decisions informada i, de

l’altra, les característiques bàsiques per a la creació de REO que permetin, alhora, diferenciar

l’estragègia educativa dels recursos digitals que la faciliten.

A més de tenir a l’abast aquests coneixements de tipus teòric, la integració del MLMEFL a l’aula,

requereix comptar amb el recolzament de les institucions educatives oficials per a impulsar la

formació del professorat en el disseny tecnopedagògic del microlearning aplicat a l’EP, fomentar

l’interès per explorar la potencialitat del MLMEFL, així com per a incentivar la creació dels REO per

a la seva aplicació a l’aula. En aquest sentit, la creació d’un repositori d’aquest tipus de recursos

educatius digitals facilitaria la sinergia entre el professorat i estimularia l’experimentació d’aquesta

estragègia educativa.

5.3 Perspectiva ètica i de compromís social del MMLEFL

Tenint en compte tot l’exposat fins ara, es pot considerar que aquest TFM incorpora una

perspectiva sense antecedents en pretendre posar el potencial de les TIC al servei d’un enfocament

multilingüe que ha de contribuir, per definició, a desdibuixar desigualtats produïdes per la
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diversitat lingüística. En el context de Catalunya, això s’alinea amb el paper decisiu conferit al

sistema educatiu que rau en

“la seva funció cabdal d’assegurar l’adquisició de les competències lingüístiques per tal de

facilitar a tothom la igualtat d’oportunitats en l’ús general i especialitzat de la llengua en

tots els sectors de la societat, com a garantia de la cohesió social” (Generalitat de

Catalunya, 2022, p. 14).

En el cas de l’EP el repte principal es concreta en

“igualar de fet les condicions d’accés a un coneixement avançat del català i el castellà i al

coneixement funcional d’una llengua estrangera en un model únic i sense separació dels

estudiants segons llengua inicial”  (Generalitat de Catalunya, 2022, p. 14).

En aquest sentit, aquest treball vol ser una crida a posar en valor el bilingüisme de l’alumnat de

Catalunya, el qual, a més del potencial que li confereix quant a competències lingüístiques per a

l’aprenentatge d’una llengua estrangera, es considera l’element igualitari i de cohesió social d’un

sistema educatiu inclusiu (De Mejía, 2002), com s’ha referit durant el plantejament de la

problemàtica (apartat 2).

6. CONCLUSIONS

El desenvolupament d’aquest treball demostra amb argumentacions sòlides com el microlearning

basat en TIC és una estratègia educativa aplicable a l’educació primària per a l’E-A de l’anglès com a

llengua estrangera, així com la viabilitat teòrica de dissenyar-lo des d’una perspectiva pedagògica

multilingüe (MLMEFL).

Si bé a priori s’ha apuntat que el microlearning es podia considerar una pràctica en ús, de forma

més o menys intuïtiva, l’aprofundiment en aquest concepte ha permès posar de manifest la

rellevància del disseny tecnopedagògic que el fonamenta i defineix. A partir d’aquesta idea, tot i

l’escassetat d’antecedents en l‘àmbit de l’educació primària, s’han aportat arguments que donen

solidesa, per una banda, a l’aplicació d’aquesta estratègia educativa a l’aprenentatge de llengües i,

per l’altra, a la proposta de l’enfocament multilingüe per a l’E-A d’una llengua estrangera en

entorns bilingües, com ho és l’escola catalana. Reunint ambdues idees i en base a la definició

esmentada anteriorment, s’ha plantejat el microlearning multilingüe aplicat a l’àrea d’anglès com a

llengua estrangera (MLMEFL), concretant-ne una definició que esdevingui el punt de referència per

al seu disseny i posada en pràctica a l’EP. Aquesta iniciativa, que per la manca de referents similars
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es pot considerar innovadora, ha pres cos mitjançant l’exposició d’arguments teòrics que permetin

la presa de decisions fonamentades per al seu disseny i l’especificació de les característiques

bàsiques per a la creació de recursos educatius oberts (REO) per portar-la a la pràctica.

Fruit d’una l’anàlisi crítica, tot i que el context en què es planteja aquest TFM es pot considerar

favorable, s’apunten algunes qüestions rellevants que cal tenir en compte per a l’aplicació del

MLMEFL. D’una banda, l’edat de l’alumnat requereix observar la normativa vigent respecte a la

protecció de dades i els riscos per a la salut i la seguretat de les TIC. De l’altra, cal parar atenció a la

competència digital requerida pel professorat, amb perspectives propícies en el context d’aquest

treball, i a la necessitat d’accedir a recursos educatius adients, un inconvenient que dona sentit a

l’apartat d’aquest document dedicat als recursos educatius oberts (REO). Tanmateix, la reflexió

global sobre el treball realitzat permet defensar la idoneïtat de la temàtica abordada, el

microlearning, estratègia educativa en auge que encara compta amb exigua literatura científica

relacionada amb l’EP. En aquest sentit, en compliment dels objectius plantejats, s’ha constatat la

contribució d’aquest TFM en oferir coneixements fonamentats i orientacions sòlides per a la

integració del MLMEFL a l’EP. Més enllà de l’aportació en l’àmbit del disseny tecnopedagògic,

l’enfocament multilingüe proporciona a la proposta el valor afegit de parar compte a les habilitats

lingüístiques específiques de l’alumnat bilingüe que aprèn l’anglès com a tercera llengua curricular,

en atenció al compromís ètic i social de garantir l’adquisició de les competències lingüístiques que

facilitin a tothom la igualtat d’oportunitats. En definitiva, es considera assolida la intenció de

contribuir a la millora educativa recollida en la introducció d’aquest document respecte als

objectius per al desenvolupament sostenible establerts per l’Organització Nacions Unides

(Asamblea General de Naciones Unidas, 2015, p. 16).

7. LIMITACIONS

La principal limitació d’aquest TFM rau en la manca de diversitat de literatura acadèmica

localitzada sobre microlearning basat en TIC en l’àmbit de l’EP, fet que ha limitat el contrast

d’arguments teòrics ubicats en aquest context. Així mateix no s’han trobat referents de tipus

experimental que aportin fonaments en la vessant empírica amb alumnat en edat escolar.

D’altra banda, convé tenir en compte que la majoria de fonts de referència d’aquest TFM són textos

en anglès. Això no és remarcable respecte a l’aprofundiment en el microlearning basat en TIC,
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però sí confereix un biaix respecte a l’estudi de la seva aplicació en l’E-A de l’anglès com a llengua

estrangera, una temàtica que, per definició, té menys interès en entorns anglòfons.

Encara referit a la llengua dels textos, la qual és un dels criteris d’acotació de les fonts de referència

que fonamenten aquest TFM (vegeu Annex I), convé destacar que durant la cerca s’han localitzat

publicacions que, segons el seu títol i resum en anglès, responien altament a la línia d’investigació

d’aquest treball, però s’han hagut de descartar per resultar innaccessibles degut a l’idioma del cos

del text, com ara el rus o el turc. Per tant, haver d’excloure literatura acadèmica pel motiu de no

trobar-se publicada en cap de les considerades lingua franca es pot contemplar com un element

limitant, no només per al desenvolupament d’aquest TFM, sinó també quant a l’abast de la

divulgació del resultat, en tractar-se d’un treball redactat en català. Tanmateix, en aquest cas, si

desperta prou interès acadèmic fora del context on es troba situat, es tractaria d’un escull salvable

amb la traducció del text per oferir-ne la versió completa en espanyol i/o en anglès.

En l’ambit del disseny tecnopedagògic del microlearning i, per tant del MLMEFL, els coneixements i

orientacions que s’han aportat es consideren bàsics però ampliables, amb arguments que

permetin definir i distingir alguns conceptes clau per aprofundir en el disseny tecnopedagògic per a

l’aplicació d’aquesta estratègia educativa: objecte d’aprenentatge, recurs d’aprenentatge i

seqüència d’aprenentatge.

Finalment, tot i trobar-se fora de l’àmbit del disseny tecnopedagògic, una limitació que es podria

atribuir a aquest treball és l’escàs aprofundiment en les habilitats lingüístiques específiques de

l’alumnat bilingüe i que són motiu de l’enfocament pedagògic multilingüe del microlearning que es

proposa.

8. LÍNIES FUTURES DE TREBALL

En general, aquest treball es pot considerar una invitació a centrar la mirada en la pràctica docent que

s’està realitzant a les aules d’EP, concretament quant a la integració de les TIC en el procés d’E-A de

llengües. En aquest sentit s’obre una línia de treball vers aprofundir en el disseny tecnopedagògic del

microlearning en aquesta etapa escolar i explorar les possibilitats que aquesta estratègia educativa

ofereix per al desenvolupament de les competències bàsiques de l’alumnat de 6 a 12 anys.

Referent a la temàtica concreta que planteja el TFM, en el benentès que la divulgació del MLMEFL com

a estratègia educativa a l’EP esdevingui una realitat a Catalunya, seria adient la realització d’estudis

que permetin avaluar aquestes experiències i el seguiment dels resultats obtinguts per comprovar
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com, a més de possibilitar una millora del procés d’adquisició de l’anglès com a lingua franca,

aquest enfocament del microlearning permet obrir una perspectiva pedagògica que promou la

consolidació de les llengües pròpies dels ciutadans bilingües. En una Europa tradicionalment

plurilingüe, aquests estudis podrien servir de referent per a la seva aplicació en altres territoris

bilingües, tant de l’estat Espanyol com en territoris foranis.

Finalment, tot i la manca de referències documentades sobre l’aplicació del microlearning en

l’àmbit en què s’emmarca aquest treball, la problemàtica es situa en la línia que caracteritza l’E-A

de les llengües estrangeres, on la docència sempre ha utilitzat com a recurs les tecnologies del

moment (Escobar, 2021). Per tant, s’escau obrir la mirada vers l’ús de la Intel·ligència Artificial (IA)

en aquest àmbit. En un futur això pot fer possible comptar amb eines que permetin crear

aplicacions i sistemes que, inspirats en les propostes d’Escobar (2021), contemplin aspectes que

podrien incrementar el potencial i la personalització del microlearning i, per tant del MLMEFL, fins

a límits insospitats, com per exemple:

● Text a partir de dades recaptades per tal que les computadores comuniquin idees i

continguts a l’alumnat bilingüe que aprèn anglès com a llengua estrangera.

● Agents virtuals que atenguin els requeriments acadèmics i escolars d’aquest alumnat.

● Software dirigit per robots intel·ligents que prenguin les decisions d’anàlisi i estudi que

permeti generar experiències d’aprenentatge el més eficaces possible.

● Sistemes de reconeixement de veu que permetin la pràctica de textos orals amb feedback

immediat.
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Annex I. Estratègia de cerca de literatura acadèmica de referència

La selecció de referències bibliogràfiques respon als següents criteris generals:

● Acotació cronològica: de 2016 a l’actualitat.

● Idiomes de publicació: anglès, català, espanyol i francès.

Els següents quadres resumeixen el procediment de cerca que ha permès la localització de les

referències bibliogràfiques que s’han acabat seleccionant com a fonamentals (vegeu Annex II) per

al desenvolupament d’aquest treball.

Cercador: https://biblioteca.uoc.edu/ca/

Algoritme de cerca Criteris d’afinació

microlearning qualsevol idioma

tipus de recurs: llibres

microlearning NOT economy

2016-2021

microlearning NOT economy NOT adult

Algoritme de cerca Criteris d’afinació

TESOL qualsevol idioma

TESOL AND Catalunya tipus de recurs: capítols de llibres

Algoritme de cerca Criteris d’afinació

L3 AND ENGLISH qualsevol idioma

català

Cercador: https://scholar.google.com

Algoritme de cerca Criteris d’afinació

L3 English AND Bilingual AND Catalan AND Spanish AND
primary school
(2016-2022)

per rellevància

review articles

microlearning AND K-12 per rellevància

← Torna a l’índex d’Annexos
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Annex II. Fonts fonamentals de referència

TAULA-RESUM de les fonts de referència fonamentals del TFM,

integrades a la llista completa de Referències bibliogràfiques del treball

AUTORIA ANY PAÍS TIPOLOGIA INTERÈS

Cenoz, J. [Janose], Gorter, D. [Durk], i May,

S. [Stephen] iMay, S. [Stephen] (Eds)
2017 Suïssa llibre Consciència

lingüística i
multilingüisme

TÍTOL Language awareness and multilingualism

Corbeil, J.R. [Joseph Rene], Khan, B.H.

[Badrul H.] i Corbeil, M.E. [Maria

Elena]

2021 Estats Units llibre Microlearning
des de diferents
perspectives

TÍTOL
Microlearning in the Digital Age: The Design and Delivery of
Learning in Snippets (1st ed.)

Defelice, R [Robyn] i Kapp, K. [Karl] 2019 Estats Units llibre Definició i
fonaments del
microlearningTÍTOL Microlearning:  Short and Sweet

Dennen, V.P. [Vanessa P.] i Word, K. [Kari] 2021 Estats Units
capítol de

llibre
Característiques
dels recursos
educatius
oberts per
aplicar
microlearning

TÍTOL
Sharing microlearning materials as open educational
resources (OER)

Fennelly-Atkinson, R. [Rita] i Dyer, R.

[Renee]
2021 Estats Units

capítol de
llibre

Característiques
del
microlearning

TÍTOL Assessing the Learning in Microlearning

Iannone, S. [Sue] i Torgerson, C. [Carla] 2019 Estats Units llibre Disseny del
microlearning

TÍTOL Designing Microlearning

Portolés, L. [Laura] i Martí, O. [Otilia] 2017 Espanya
article de

revista
Estudi sobre E-A
de l’anglès (EFL)
amb
enfocament
multilingüe

TÍTOL
Translanguaging as a teaching resource in early language
learning of English as an additional language (EAL)

↓ ↓ ↓
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AUTORIA ANY PAÍS TIPOLOGIA INTERÈS

Safont Jordà, M.P. [Maria Pilar 2017 Suïssa
capítol de

llibre
Aprenentatge
de L3 en
entorns
multilingüesTÍTOL Third Language Acquisition in Multilingual Contexts

Sheneman, L. [Laura] 2021 Estats Units
capítol de

llibre
Aplicació del
microlearning a
l’EPTÍTOL Microlearning in K-12 settings

Taylor, Ad. [Ai-Dung], Hung, W. [Woei] 2022 Suïssa
article de

revista
Recerca sobre
els efectes del
microlearningTÍTOL The Effects of Microlearning: A Scoping Review

Tipton, S. [Shannon] 2020 Estats Units
capítol de

llibre
Característiques
del
microlearningTÍTOL Microlearning as a Framework

← Torna a l’índex d’Annexos
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Annex III. Microlearning com a tendència

Representació gràfica de l’interès vers el microlearning arreu del món, en base a les dades

registrades en el motor de cerca de Google (https://www.google.com) i recollides per Google

Trends (https://trends.google.com) des dels seus inicis (2004) fins l’1 de març de 2022:

El gràfic permet observar la freqüència de cerca de la paraula microlearning, ja sigui del concepte

com a temàtica (línia blava) o com a terme (línia vermella).

Segons s’indica en aquesta plataforma, els números representen l'interès de cerca en relació amb

el punt més alt del gràfic per a la regió i el moment determinats. Un valor de 100 és la popularitat

màxima del terme. Un valor de 50 significa que el terme és la meitat de popular. Una puntuació de

0 significa que no hi havia prou dades per a aquest terme.

← Torna a l’índex d’Annexos
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Annex IV. Recursos per aplicar Microlearning a l’EP

“Resource List of Microlearning Tools for the K-12 Classroom”

(Sheneman, 2021, pp. 137-138)

● Adobe Premiere Pro –

www.adobe.com/products/premiere

● Adobe Spark –

https://spark.adobe.com

● Biteable – https://biteable.com

● Brush Ninja – https://brush.ninja

● Canva – www.canva.com

● Chatterbox – www.getchattering.com

● Chatterpix –

https://apps.apple.com/us/app/chatte

rpix-kids-by-duck-duck/

● id734046126

● Duolingo – www.duolingo.com

● Edmodo – https://new.edmodo.com

● edpuzzle – https://edpuzzle.com

● Giphy – https://giphy.com

● Google Classroom –

https://classroom.google.com

● Google Draw –

https://docs.google.com/drawings

● Poll Everywhere –

www.polleverywhere.com

● imgflip – https://imgflip.com

● Kahoot – https://kahoot.com

● Khan Academy –

www.khanacademy.org

● Merlot – www.merlot.org/merlot

● openstax – https://openstax.org

● Pixabay – https://pixabay.com

● Powtoon – www.powtoon.com

● Quizziz – https://quizizz.com

● Remind – www.remind.com

● S’more – www.smore.com

●

● Screencastify –

www.screencastify.com

● Screen-casto-matic –

https://screencast-o-matic.com

● Screencast-O-Matic

https://screencast-o-matic.com/scree

n-recorder

● Talkr – https://talkrapp.com

● Unsplash – https://unsplash.com

● Vimeo – https://vimeo.com

● Vizia – https://vizia.com

● Wakelet – https://wakelet.com

● Youtube – www.youtube.com

← Torna a l’índex d’Annexos
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Annex V. Tipus de domini d’aprenentatge (taxonomies)

Taxonomies presentades per Defelice i Kapp (2019, secció 1.2)

a) Taxonomia del Domini Cognitiu

(vegeu Annex V.a)

Defelice i Kapp (2019, secció 1.2, Taula 2-1)

b) Taxonomia del Domini Afectiu

(vegeu Annex V.b)

Defelice i Kapp (2019, secció 1.2, Taula 2-2)

c) Taxonomia del Domini Psicomotor

(vegeu Annex V.c)

Defelice i Kapp (2019, secció 1.2, Taula 2-3)

← Torna a l’índex d’Annexos
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Annex V.a Taxonomia del Domini Cognitiu

TAXONOMIA DEL DOMINI COGNITIU

Defelice i Kapp (2019, secció 1.2, Taula 2-1)

← Torna a l’Annex V
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Annex V.b Taxonomia del Domini Afectiu

TAXONOMIA DEL DOMINI AFECTIU

Defelice i Kapp (2019, secció 1.2, Taula 2-2)

← Torna a l’Annex V
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Annex V.c Taxonomia del Domini Psicomotor

TAXONOMIA DEL DOMINI PSICOMOTOR

Defelice i Kapp (2019, secció 1.2, Taula 2-3)

← Torna a l’Annex V
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