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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Context acadèmic 
 
Aquest treball es circumscriu al Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i 
Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC), una titulació de recent creació que habilita als titulats superiors per impartir 
classes al sistema educatiu estatal. I més concretament, en el meu cas, correspon a 
l’especialitat de formació professional (FP), la única a la que tenia accés amb la meva titulació: 
llicenciat en periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona. Tot i així, la obtenció 
d’aquest màster, substitut de l’antic CAP (Certificat d’Aptitud Pedagògica), permet exercir com 
a docent no només a l’especialitat de FP designada pel departament –en el meu cas, Imatge i 
So i Arts Gràfiques–, sinó també a secundària, en funció de les titulacions complementàries 
aportades o de la superació de les oposicions pertinents. De fet, i de manera anecdòtica, 
m’agradaria comentar que a més d’impartir classes a FP, el Departament d’Ensenyament 
també considera que estic capacitat per impartir classes d’anglès a la ESO si aconsegueixo el 
certificat avançat de l’Escola Oficial d’Idiomes, cosa que no descarto en un futur proper.  
 
Tot i així, aquest treball fi de màster (TFM), amb un valor acadèmic de 6 crèdits ECTS 
(European Crèdit and Accumulation System), s’ha orientat a la Formació Professional, i en ell 
he procurat aplicar molts dels coneixements i experiències que he anat adquirint al llarg del 
màster, tant a les seves assignatures com a les pràctiques docents desenvolupades al centre 
assignat, on he viscut en primera persona les vicissituds de la docència a la FP, en el meu cas 
circumscrites a la família de Comunicació, Imatge i So. 
 
La tutoria del TFM ha estat a càrrec del professor de la UPC Francesc Vallverdú Bayés, del 
Departament de Teoria de la Senyal i les Comunicacions de la UPC, i també he comptat amb la 
col·laboració d’alguns professors del meu centre de pràctiques i d’alguns companys del màster. 
A tots ells agraeixo el seus consells, les seves opinions i els seus ànims.  
 

1.2 Motivació personal 
 
Després de treballar durant més d’una dècada al món de la comunicació, primer lligat a mitjans 
editorials i després a l’audiovisual i a Internet, vaig decidir reorientar la meva trajectòria cap a la 
docència, fet que va desembocar en la meva matriculació en aquest màster. 
 
Tot i que el Departament d’Ensenyament sembla no tenir molt clara l’aportació que els 
professionals de la comunicació i la informació poden fer al sistema educatiu –segons la borsa 
de treball de la Generalitat1, un llicenciat en periodisme només pot impartir classes tècniques 
d’imatge i so o d’arts gràfiques, i cap relacionada, per exemple, amb la cultura, les llengües o 
les tecnologies de la informació o la comunicació (TIC)–, considero que tots dos conceptes, 
comunicació i educació, estan íntimament relacionats. Sobretot avui, recentment iniciada la 
segona dècada del segle XXI, on Internet ha revolucionat per complet la forma d’accedir al 
coneixement, i on la informació s’ha convertit en un bé universal que, com l’electricitat o l’aigua, 
flueix de manera incessant. 
 
En aquest sentit, aquest TFM combina els meus coneixements d’ambdues realitats, orientant-
los cap a l’actualització de la FP mitjançant la incorporació de nous recursos tecnològics i 
didàctics que poden contribuir a millorar la satisfacció i la motivació de l’alumnat, els seus 
resultats acadèmics, les seves competències digitals i socials i, sobre tot, la seva capacitat 
d’adaptació a un mercat laboral cada cop més dinàmic, sense oblidar la seva predisposició a 
l’aprenentatge al llarg de tota la vida. 

                                                        
1 http://aplitic.xtec.cat/pls/apex/f?p=100:5:988077751485377::NO::P5_TITOL:293 
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2. OBJECTIUS 

Els objectius d’aquest TFM estan directament relacionats amb l’aprofitament de les noves 
tecnologies de la informació i la comunicació per establir un vincle permanent amb l’actualitat 
del món laboral a totes les famílies professionals de la FP. Es tracta, per tant, d’una proposta 
transversal, orientada a reduir la distància entre la realitat laboral i l’esfera de l’ensenyament, i a 
despertar l’interès de l’alumnat per l’actualitat, les tendències, les novetats, les convocatòries, 
etc., més importants del seu sector, aprofitant per fer-ho el potencial de les TIC. 
 
En concret, aquesta proposta té com a propòsits: 
 

• Conscienciar a l’alumnat sobre la realitat canviant del món, en general, i del seu món 
professional en particular. 

• Apropar l’alumnat a l’actualitat del món laboral en el que desenvoluparà la seva 
professió mitjançant les noves tecnologies, reduint la distància existent entre alguns 
currículums i el dia a dia del sector on volen treballar. 

• Crear l’hàbit de mantenir-se al dia professionalment, d’una forma senzilla, econòmica, 
dinàmica i participativa, mitjançant eines de ràpida assimilació com la recerca de 
informació, la creació de marcadors socials o sindicació de continguts. 

• Donar als alumnes eines de selecció i valoració d’informació segons la matèria que 
estiguin estudiant i els seus interessos personals. També arribar a que els centres 
educatius, els departaments i el professorat que els integrin puguin aprofitar aquestes 
eines. 

• Fer partícip l’alumnat de la importància de l’aprenentatge al llarg de tota la vida, 
establint les bases per a la creació o maduració d’un entorn d’aprenentatge 
personalitzat, aprofitant el potencial de les TIC. 

• Desenvolupar la competència digital, fomentant l’ús responsable, pràctic i productiu 
d’Internet, i aclarint les possibilitats i limitacions d’aquesta forma d’accés al 
coneixement. 

• Crear un catàleg actualitzat de fonts informatives i digitals de referència vinculades als 
cicles que estan estudiant els alumnes, i una plataforma digital informativa, en forma de 
bloc o web, per a tota la classe, on al llarg del curs els alumnes seleccionaran i 
publicaran les informacions més destacades del seu sector professional, en format 
multimèdia (text, imatges, àudio, vídeo, presentacions, mapes mentals...). Això 
permetrà anar més enllà del consum de continguts, per convertir els alumnes en 
creadors del seu propi contingut. 

 
Tots aquest objectius es materialitzarien en un nou mòdul transversal, comú a totes les famílies 
professionals de la FP, i emmarcat preferentment en els Cicles Formatius de Grau Superior, 
que amb només 30 hores i amb recursos a l’abast de tots els centres (bàsicament ordinadors 
amb connexió a Internet), sense cap cost addicional, permetria als alumnes practicar amb la 
recerca, selecció, valoració i subscripció a fonts informatives de interès per a la seva professió 
a través de Internet, desenvolupant en paral·lel les possibilitats de la republicació i transmissió 
en xarxa d’aquesta informació.  
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3. DEFINICIÓ DEL PROBLEMA 

Respon la formació professional reglada a les demandes canviants i creixents del mercat 
laboral? Els alumnes que finalitzen els cicles formatius són els professionals que les empreses 
necessiten? Els continguts de la FP estan suficientment actualitzats com per ajustar-se a la 
realitat laboral? Quan els alumnes acaben el cicle, tenen un coneixement real del seu sector? 
Estan preparats per assimilar el canvi i reciclar-se constantment en un món on les TIC s’han 
convertit en un element omnipresent? Aquestes han estat algunes de les preguntes que, al llarg 
del curs, ens hem formulat els participants del màster en relació a l’eficàcia de la FP com a 
plataforma de formació de professionals ben qualificats, en un moment històric on les autoritats 
governamentals han depositat en la FP una dosi considerable de confiança i esforços per lluitar 
contra l’abandonament escolar i millorar la competitivitat de l’anomenat “capital humà”. De fet, 
no són poques les veus que critiquen el distanciament existent entre les demandes reals del 
món laboral i la preparació que els alumnes reben als centres de FP. Surten els alumnes de FP 
ben preparats per a treballar a les empreses del sector? Estan els currículums suficientment 
actualitzats –i els professors reciclats– com per a que els seus alumnes responguin amb 
garanties al mercat laboral? 
 

3.1 Antecedents històrics de la FP 
 
Començarem amb una definició i una mica d’història. Els estudis de FP, encaminats a la 
inserció, reinserció i actualització laboral, tenen com a gran objectiu augmentar i adequar el 
coneixement i habilitats dels actuals i futurs treballadors al llarg de tota la vida. Podríem 
simplificar la seva definició dient que, així com el concepte “educació” està més lligat al “saber”, 
la “formació” s’acosta més al “saber fer”, i aporta un component més pràctic que teòric, tot i que 
ambdós conceptes no són antagònics. Cal remarcar, però, que des dels seus inicis, la FP 
sempre ha estat estretament lligada a la transició del món acadèmic al món professional. 
 
Recordem que els antecedents de la formació professionals es remunten als aprenents d’ofici 
tradicionals, i que no va ser fins ben entrat el passat segle XX, en plena consolidació de la 
revolució industrial, quan van sorgir les primeres escoles d’oficis, com l’Escola del Treball de 
Barcelona, que data del 1913. Durant molt de temps, la formació professional va estar lligada a 
les ordres religioses, al sindicat vertical franquista o a les pròpies grans empreses que 
formaven a mida els seus empleats. L’any 1970, la Ley General de Educación va intentar 
recollir els nous corrents que des d’Europa i els països de la OCDE (Organització per a la 
Cooperació i el Desenvolupament Econòmic) intentaven renovar aquests estudis, adaptant-los 
a les necessitats de qualificació de la producció automatitzada. Aquella llei va establir les 
passarel·les de FPI (pels qui no obtenien el graduat escolar) i FPII (al finalitzar el BUP), i va 
establir les bases de l’actual FP, amb les seves virtuts i els seus defectes. Des d’aleshores, la 
FP, sempre menyspreada quan se la comparava amb la via educativa del batxillerat i la seva 
extensió universitària, ha anat transformant-se i modernitzant-se, primer amb la Ley Orgánica 
de Ordenación General del Sistema Educativo de España, més coneguda com LOGSE, el 
1990, i més darrerament, amb la Ley Orgánica de Educación (LOE), del 20062. 
 
Avui, la FP encara es troba embardissada en un procés de transició d’una llei a l’altre; només 
cal donar un cop d’ull als currículums de les seves famílies professionals a la Xarxa Telemàtica 
Educativa de la Generalitat (XTEC)3 per assabentar-se de que moltes encara es regeixen per 
normativa LOGSE. Però més enllà d’aquesta transició “burocràtica”, la formació professional 
també es troba immersa en un procés de renovació conceptual i tecnològica amb l’objectiu de 
respondre amb garanties i dinamisme a les demandes d’una societat i d’un mercat laboral en 
constant evolució, accelerada per l’impacte de les noves tecnologies digitals. Aconsegueix la 
FP respondre a aquesta realitat canviant? 
 
Ens podríem aventurar a afirmar que la formació professional ha aconseguit desfer-se del llast 
de desprestigi social que arrossegava des de feia anys, i s’ha convertit en una interessant opció 
                                                        
2 HOMS, Oriol (2008). La formación profesional en España. 
3 www.xtec.cat 
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formativa que no només obre les portes al mercat laboral, sinó també a continuar els estudis a 
la universitat. En un moment de crisi econòmica com el que estem patint, amb una tassa d’atur 
a Espanya que supera el 20% (superior al 40% si parlem dels joves), segons dades de la 
OCDE4, i amb unes xifres de fracàs i d’abandonament escolar sense precedents (en torn al 
30%), les autoritats governamentals estan apostant amb força per aquesta via d’estudis que, 
segons el darrer informe del Consell General de Cambres de la Generalitat5, aconsegueix xifres 
d’ocupabilitat molt satisfactòries en termes absoluts, malgrat la crisi, amb unes taxes d’inserció 
que es mantenen entre un 40% pels graduats mitjans i el 56% en els superiors. En contrast 
amb la superabundància de diplomats i llicenciats, el mercat demana més professionals tècnics 
qualificats, i per aquest motiu s’està forjant un sistema d’ensenyaments professionals molt 
ambiciós, que estableix passarel·les amb estudis superiors, que procura recuperar als joves 
que no han aconseguit finalitzar la ESO (mitjançant els Programes de Qualificació Professional 
Inicial), que obre les portes a les qualificacions dels treballadors sense titulació, i que intenta 
donar resposta a la demanda de competències del mercat amb més 26 famílies d’estudis6. 
 
Encara queden coses per fer, com consolidar la permeabilitat del sistema i les 
correspondències entre ensenyaments, nivells i cursos, incrementar l’índex de finalització dels 
estudis, flexibilitzar les programacions, continguts i metodologies per adaptar-les a la varietat 
d’alumnat, i sobre tot, continuar promovent la matriculació d’alumnes als ensenyaments 
professionals, però cal reconèixer que els esforços de les autoritats educatives han aconseguit 
modernitzar considerablement la FP en els darrers anys, transformant-la en una interessant 
alternativa als estudis de batxillerat. La millora dels ensenyaments professionals passa ara per 
orientar la formació cap a les competències de l’alumne, per inculcar als cicles la necessitat 
d’un aprenentatge al llarg de tota la vida, per afavorir la incorporació progressiva de les TIC a 
l’aula, per apropar encara més la formació a l’empresa, i per avançar amb decisió cap a la 
societat del coneixement, adaptant-se a les noves demandes socials. 
 
A propòsit d’aquesta evolució, Oriol Homs, en el seu estudi sobre la FP a Espanya, senyala: 
“Una renovació de la funció docent, que incideixi menys en la transmissió d'aprenentatges i 
més en l'orientació, l'acompanyament i l'entrenament de capacitats d'aprenentatges per a un 
públic ampli, permetria donar un salt en la concepció de la formació al llarg de la vida. La 
formació dels docents i el seu reciclatge es converteixen en una qüestió prioritària per 
actualitzar els seus coneixements i adaptar-los a la nova dimensió formativa. La potenciació de 
l'ús de les noves tecnologies de la informació i comunicació i el desenvolupament de l'e-
learning són requisits necessaris per implantar els nous conceptes de la formació”.7 
 

3.2 La FP en un món canviant 
 
Aquest TFM es construeix al voltant de tres dels pilars fonamentals dels ensenyaments 
professionals actuals. El primer d’aquests pilars és la capacitat de resposta de la FP a les 
necessitats del mercat laboral. Al seu article 40, la Llei Orgànica d’Educació de 2006 8, 
actualment vigent, defineix els objectius de la FP, i entre ells destaquen quatre especialment 
interessants per aquest treball: 
 

• Comprendre l'organització i les característiques del sector productiu corresponent, així 
com els mecanismes d'inserció professional; conèixer la legislació laboral i els drets i 
obligacions que es deriven de les relacions laborals. 

• Aprendre per si mateixos i treballar en equip, així com formar-se en la prevenció de 
conflictes i en la resolució pacífica dels mateixos en tots els àmbits de la vida personal, 
familiar i social.  

• Desenvolupar una identitat professional motivadora de futurs aprenentatges i 
adaptacions a l'evolució dels processos productius i al canvi social. 

• Afermar l'esperit emprenedor per a l'acompliment d'activitats i iniciatives empresarials. 

                                                        
4 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (www.oecd.org) 
5 GENERALITAT DE CATALUNYA (2010-2011). “Inserció laboral dels ensenyaments professionals 2010”. Informe del Consell General 
de les Cambres de Comerç. 
6 http://www.xtec.es/fp/ 
7 HOMS, Oriol (2008). La formación profesional en España. 
8 ESPANYA, Ley Orgánica de Educación, de 3 de maig de 2006. BOE. 
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Aquesta preocupació lògica per formar professionals ben lligats a les transformacions del món 
laboral també queda recollida a la Llei d’Educació de Catalunya de 20099, concretament a 
l’article 62, on es ratifica que la FP té com a finalitats “l'adquisició de la qualificació professional 
i la millora d'aquesta qualificació al llarg de la vida, i també l'actualització permanent dels 
coneixements dels treballadors perquè puguin respondre a les necessitats derivades de la 
competitivitat del teixit econòmic i de la cohesió social i territorial (...)”. En el seu 
desenvolupament, aquesta llei també recull que “els currículums dels ensenyaments de 
formació professional inicial han d'atendre la innovació, les necessitats educatives dels sectors 
econòmics, les iniciatives de sectors nous i els mercats emergents”. 
 
Més recentment, la Llei d’Economia Sostenible10 aprovada aquest any 2011 amb l’objectiu de 
fer front a la crisi que tenalla el país, dedica alguns articles a la formació professional, i posa 
especial èmfasi a l’adaptació de la seva oferta formativa als ritmes que marquen el mercat i la 
societat. Concretament, l’article 72 (capítol VII, Títol 2n) assenyala que el seu objectiu és el de 
“facilitar l’adequació constant de la oferta normativa a les competències professionals 
demandades pel sistema productiu i la societat, mitjançant un sistema d’àgil actualització i 
adaptació del Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals i dels títols de formació 
professional i els certificats de professionalitat”. Aquesta llei també es marca com a propòsit 
l’ampliació de la oferta de FP mitjançant un millor aprofitament dels recursos disponibles, a més 
de impulsar el paper de la FP en els terrenys de la innovació i la iniciativa emprenedora. 
 
L’adaptació dels ensenyaments al mercat laboral també és una de les directrius educatives 
marcades per l’estratègia Europa 2020 de la Comissió Europea11 per fer front a la crisi 
econòmica. Des de Brussel·les s’insisteix en que “s’han de reforçar l'obertura i rellevància dels 
sistemes educatius, establint un marc de qualificacions nacionals i acoblant millor els resultats 
educatius amb les necessitats del mercat laboral”, a més de “millorar l'entrada dels joves al 
mercat de treball mitjançant l’orientació, l’assessorament i la pràctica”.  
 

3.3 La FP en un món digital 
 
El segon gran pilar sobre el que descansa aquest TFM és el de la competència digital. Des de 
la revolució industrial del segle XVIII, la humanitat no havia viscut un període amb tantes 
transformacions socioeconòmiques, tecnològiques i culturals com el que estem vivint arran de 
la denominada “revolució digital”, esclatada a finals del segle XX. En paraules de Nicholas 
Negroponte 12 , fundador i director del prestigiós Massachusetts Institute of Technoloy, i 
abanderat del projecte “Un ordinador per nen” 13 , l’existència de l’esser humà està 
inexorablement destinada a la digitalització, traslladant-se “d’un món d’àtoms a un món de bits”. 
S’han escrit rius de tinta –o bits de paraules, per ser més contemporanis– sobre les 
conseqüències que aquesta dependència tecnològica pot provocar, i fins i tot sobre com la 
utilització de les tecnologies digitals, i més concretament l’ús d’Internet, estan modificant el 
nostre cervell i la forma d’adquirir coneixements. Però deixem les disquisicions filosòfiques 
sobre aquesta interdependència per al sempre recomanable “Redes” de Edurad Punset14; lo 
cert és que la tecnologia ha penetrat a pràcticament tots els racons del sistema productiu, 
modificant la nostra forma de treballar i relacionar-nos amb el món. I tot apunta a que el 
protagonisme de la tecnologia en els entorns professionals serà cada vegada més important. 
 
Aquesta és la raó per la qual les autoritats educatives han decidit que, des de la seva formació 
més primerenca, els ciutadans han de començar a familiaritzar-se amb les tecnologies digitals 
que intervindran entre la seva vida, i més endavant entre la seva professió, i aquest nou “món 
de bits” del que parla Negroponte. Ja en 2005, la Comissió Europea va presentar una sèrie de 
recomanacions sobre l'aprenentatge permanent, proposant vuit competències clau entre les 
quals va incloure la competència digital, que va definir com “l’ús segur i crític de les tecnologies 
                                                        
9 CATALUNYA. Llei d’Educació de Catalunya, de 10 de juliol de 2009. DOGC. 
10 ESPANYA. Ley de Economía Sostenible, de 4 de març de 2011. BOE. 
11 EUROPA. Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Comunicación de la Comisión Europea. 
12 NEGROPONTE, Nicholas (1995). Ser digital. Ed. Atlántida. 
13 www.laptop.org 
14 “Redes”, que emet La 2 de TVE, és un dels pocs espais televisius divulgatius que parla sobre les transformacions que està vivint el 
món de l’educació. (www.rtve.es/television/redes/) 
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de la societat de la informació per al treball, l'oci i la comunicació”, sustentat en les 
competències bàsiques en matèria TIC: l'ús d'ordinadors per obtenir, avaluar, emmagatzemar, 
produir, presentar i intercanviar informació, i comunicar-se i participar en xarxes de 
col·laboració a través d'Internet15.  
 
A Espanya, la Llei Orgànica d’Educació de 2006 integra el tractament de la informació i la 
competència digital dins el currículum prescriptiu. D'aquesta manera, el coneixement i correcte 
acompliment de les TIC és considerat, juntament amb les altres set competències bàsiques 
(comunicació lingüística, matemàtica, coneixement i interacció amb el món físic, competència 
social i ciutadana, cultural i artística, aprendre a aprendre i autonomia i iniciativa personal), com 
un dels aprenentatges imprescindibles que els estudiants han d’assolir en acabar 
l'escolarització obligatòria. I que per descomptat ha de estendre’s al llarg de tota la vida. 
 
Segons la LOE, la competència en el tractament de la informació i el món digital consisteix en 
“utilitzar les noves fonts d'informació en Internet per adquirir nous coneixements i resoldre 
problemes: navegar per hipertexts i Internet sense perdre's, buscar, seleccionar, valorar de 
manera reflexiva i crítica (contrastar), recopilar, organitzar, relacionar..., i processar informació 
de manera intel·ligent amb mitjos TIC”. També “dominar els llenguatges bàsics (textual, sonor, 
icònic) i fer servir els nous codis expressius i les noves possibilitats comunicatives (molt 
diferents de la lectura i escriptura en paper): presentacions multimèdia, hipertexts, simulacions, 
mons virtuals, gràfics 3D, missatges per Internet i dispositius mòbils, videoconferència...”. 
Sense oblidar el “respecte a les normes i ús responsable d'Internet”.  
 
L’Institut de Tecnologies Educatives16, depenent del Ministeri d’Educació, amplia aquesta 
definició, i destaca que la integració de les TIC a les aules ha passat de ser només 
recomanable a fer-se imprescindible, donat que la competència digital és cada vegada més 
important, no només com una habilitat en si mateixa, sinó també com facilitadora d'altres 
habilitats, com el treball en equip, aprendre a aprendre, etc. “La tecnologia no només estimula 
la creativitat i la innovació, sinó que també contribueix al diàleg intercultural i juga un paper 
important en la superació de problemes d'aprenentatge individuals”. Cal afegir que el 
desenvolupament de la competència digital no s'aconsegueix de manera automàtica en fer 
possible la utilització d'eines TIC, sinó que és necessari aconseguir habilitats relacionades amb 
aquestes eines, a més d'una actitud crítica en la creació i utilització de contingut, privadesa i 
seguretat, així com ús ètic i legal. D'aquesta manera, els estudiants han d'aprendre a utilitzar i 
ser creatius amb les eines digitals i els mitjans de comunicació en diferents camps temàtics, 
tenint en compte les consideracions específiques d'algunes matèries.  
 

3.4 La FP més enllà de la FP 
 
Tanca el triangle de fonaments d’aquest TFM l’aprenentatge més és enllà de les portes del 
centre, que com hem vist, també és una de les noves competències bàsiques, i una de les 
directrius educatives marcades per l’estratègia Europa 2020 de la Comissió Europea, que vol 
concentrar tots els seus esforços en millorar els resultats dels sistemes educatius i facilitar 
l’entrada dels joves al mercat laboral. Concretament, des de Brussel·les s’han fixat dos grans 
objectius en matèria educativa per la propera dècada: reduir el percentatge d’abandonament 
escolar per sota del 10%, i aconseguir que al menys el 40% de la generació més jove tingui 
estudis superiors complets. 
 
Més enllà d’aquestes xifres, i més enllà de l’horitzó del 2020, les autoritats europees volen 
aprofitar aquesta crisi per transformar els sistemes educatius dels 27, apostant per 
l’aprenentatge al llarg de tota la vida i pel fiançament definitiu de la societat digital. Proposa, per 
aconseguir-ho, que els països membres promoguin el reconeixement de l'aprenentatge no 
formal i informal, i insta a tots ells a impulsar un marc estratègic de cooperació en educació i 
formació. Segons les directrius d’Europa 2020, això hauria de traduir-se en “l'aplicació dels 
principis de l'aprenentatge permanent (en cooperació amb els Estats membres, els interlocutors 
socials i experts) inclusivament a través de vies d'aprenentatge flexibles entre diferents sectors 
                                                        
15 Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente. 
Diario Oficial de la Unión Europea. 
16 VV.AA. (2011). Competencia digital. Instituto de Tecnologías Educativas. Departamento de Proyectos Europeos. 
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d'educació i formació, i reforçant l'atractiu de l'educació i la formació professional”. A més, 
Europa exigeix “assegurar que les competències necessàries per participar en l'aprenentatge 
permanent i al mercat de treball s'adquireixin i siguin reconegudes en tot l'ensenyament 
general, professional, superior i en l'educació d'adults, i desenvolupar un llenguatge comú i un 
instrument operatiu per a l'educació, la formació i el treball: un Marc Europeu de Qualificacions, 
Competències i Ocupacions (MECCO)”. La possibilitat d’acreditar qualificacions professionals 
mitjançant el programa Qualifica’t o la notícia recent de que el 14,5% dels nous alumnes 
universitaris procedeixen de la FP17, segons dades del Ministeri d’Educació, demostra que 
s’estan fent els deures en aquest sentit, flexibilitzant l’accés als ensenyaments professionals, 
establint ponts amb els estudis superior i facilitant el reconeixement de l’experiència laboral. 
 
No obstant això, l’aprenentatge al llarg de tota la vida no es limita a la possibilitat de cursar 
estudis reglats a qualsevol edat, o de flexibilitzar els estudis i permetre l’acreditació de 
l’experiència laboral, sinó que suposa una extensió de la competència bàsica d’aprendre a 
aprendre, definida com la capacitat de l’individu per prosseguir i persistir en l'aprenentatge de 
manera autònoma, d’organitzar el propi aprenentatge, la qual cosa comporta realitzar un control 
eficaç del temps i la informació, de forma individual i grupal, i prendre consciència de les 
necessitats i processos del propi aprenentatge, identificant les oportunitats disponibles i 
superant els obstacles amb la finalitat d'aprendre amb èxit. 
 
Aquí entren en joc conceptes que també s’han tractat durant el màster, com “aprenentatge 
invisible”, “educació expandida” o “entorns personals d’aprenentatge”, també coneguts per les 
sigles PLE (de l’anglès, personal learning environtment). En aquest sentit, les noves 
tecnologies de la informació i la comunicació, i sobre tot Internet, juguen un paper fonamental, 
ja que permeten fer realitat la obtenció, processament i assimilació de nous coneixements i 
habilitats com mai abans s’havia pogut fer, convertint a l’alumne en el protagonista del seu 
aprenentatge. Segons Cristóbal Cobo, investigador de l’aprenentatge invisible, ens trobem en 
un moment de transició entre un models educatius: “El problema sorgeix quan, al segle XXI, els 
estats van deixant enrere el model de societat industrial, evolucionant cap a una societat 
basada en la innovació i el coneixement, que precisa una menor intervenció governamental. És 
a dir, la societat del segle XXI no necessita un sistema educatiu l'objecte del qual sigui generar 
obrers o funcionaris del govern. A la llum d'aquesta rebelió, cal preguntar-se quin és el propòsit 
últim de l’educació. Eduquem amb la finalitat de fabricar obrers del segle XVIII o, per contra, 
estem educant als líders de la societat de la innovació i del coneixement?” 18. 
 

3.5 L’embrió de la proposta 
 
Després d’aquesta introducció sobre d’on ve i cap a on sembla que va la FP, i sobre quins són 
els fonaments d’aquest TFM, tornem a les preguntes que ens formulaven abans sobre si els 
ensenyaments professionals són capaços de donar resposta a les necessitats canviants de la 
societat en general, i del mercat laboral en particular, a les que ara afegim noves preguntes: 
S’estableixen les bases perquè els alumnes desenvolupin un entorn personal d’aprenentatge 
de manera autònoma, afavorint l’afany de coneixement més enllà de les portes de l’aula? 
S’aprofiten les TIC per estar al dia i fomentar aquest aprenentatge invisible? 
 
He de reconèixer que, al començament del màster, una de les coses que més em van sobtar 
va ser esbrinar que, tot i que estem en ple procés de transició de LOGSE a LOE, moltes 
famílies professionals encara es regeixen pels currículums elaborats... l’any 1994! Del segle 
passat! 19. 
 
Durant els darrers anys de la meva trajectòria professional al front d’una revista especialitzada 
en el món audiovisual, he estat testimoni de com l’avenç de les noves tecnologies digitals i la 
popularització d’Internet han transformat per complet el món del periodisme i la comunicació. 
Llavors, com era possible que una família professional com per exemple Comunicació, Imatge i 
So –on puc impartir classes amb la meva llicenciatura de periodisme– sigui capaç de donar 

                                                        
17 http://www.elpais.com/articulo/educacion/nuevos/alumnos/universitarios/procede/FP/elpepusocedu/20110606elpepiedu_1/Tes 
18 COBO, Cristóbal; MORAVEC, John (2011). Aprendizaje invisible. 
19 Excepció: Adaptació del currículum del CFGS de Realització d'audiovisuals i espectacles: Multimèdia interactiva (2003). 
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resposta a un mercat que, en només un lustre, ha vist com cintes i negatius eren substituïts per 
disc durs i targetes de memòria, on el cinema ha passat de ser analògic a digital i 3D, on 
conviuen més de 40 canals de televisió digital i en alta definició, on els televisors de tub han 
sigut reemplaçats per pantalles planes, on l’edició i la postproducció de la imatge i el so es fan 
per ordinador, i on internet i els dispositius mòbils s’han convertit en les noves grans 
plataformes de distribució audiovisual? 
 
Aquestes convulsions a la indústria audiovisual, causades principalment pels avenços 
tecnològics i els negocis sorgits al seu voltant, podrien fer-se extensibles a qualsevol 
sector/família professional. I si a això li sumem la globalització de coneixements, tendències, 
creacions, esdeveniments, tecnologies, transaccions, productes...? Doncs ens trobem amb una 
nova realitat professional on estar al dia del que passa i del que es fa, no només al nostre 
mercat local o nacional sinó també a escala internacional, en un món cada vegada més 
globalitzat, s’ha convertit en una de les responsabilitats de qualsevol professional, sigui quina 
sigui la seva activitat.  
 
Com he pogut comprovar al llarg del meu pràcticum, i com he pogut constatar amb les 
experiències dels meus companys de màster, els professors de FP s’esforcen per actualitzar 
els seus currículums i apropar els continguts de les seves classes a la realitat empresarial on 
els alumnes desenvoluparan la seva feina. Però és suficient aquesta tasca? Fins a on arriben 
les seves capacitats? 
 
Precisament, un parell de professors del centre de FP on desenvolupava les pràctiques com a 
professor de Comunicació, Imatge i So, conscients de la importància cabdal d’estar al dia en un 
món tan canviant com l’audiovisual, i coneixent el meu passat com a periodista al front d’un 
mitjà audiovisual, em van proposar organitzar unes sessions explicant als alumnes quines són 
les revistes especialitzades més importants del sector, convidant-los a llegir-les i despertant en 
ells l’interès per seguir l’actualitat del sector audiovisual. La proposta em va semblar 
interessant, significativa, lògica. No obstant això, vaig decidir anar una mica més enllà. 
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4. HIPÒTESIS 

Els darrers anys s’han substituït les passejades pels passadissos de les biblioteques per 
recerques des de casa a través d’Internet. Google, per davant de tots, s’ha convertit en el 
cercador més utilitzat (més del 95% de les recerques a Espanya es fan amb aquest cercador), 
fins i tot ja és un verb pels anglosaxons (“to google”), i sembla que si no trobem alguna cosa 
allà, no ho trobarem enlloc. Durant el màster he pogut constatar, i amb les meves observacions 
coincidien professors i alumnes, que als centres on realitzàvem les pràctiques s’aprofiten molt 
poc i d’una manera no massa efectiva les eines que proporciona Internet en quant a obtenció, 
generació i intercanvi de dades i informació. En general, als centres semblen no anar més enllà 
de fer recerques per paraules a Google per a trobar allò que busquen. Molts també coneixen i 
utilitzen la llista de favorits i els agrada visitar certs blocs i pàgines periòdicament. Però és 
eficaç la manera en la que es fa?  
 
Les hipòtesis al començament del treball passaven per la certesa de que Internet és la gran 
plataforma d’accés a la informació i al coneixement dels alumnes, i la millor eina per mantenir-
se al dia professionalment mitjançant sistemes tan eficaços com la sindicació de continguts, 
però que no s’utilitzava de forma efectiva, ni tenia cabuda als continguts curriculars de la FP: 
 
 

• La gran majoria d’estudiants i docents prenen actualment Internet com la principal font 
d’accés a la informació i el coneixement. 

• Les TIC configuren un espai molt proper a l’alumnat, integrat bàsicament per nadius 
digitals que han nascut i crescut envoltats de noves tecnologies digitals. El jovent fa un 
ús intensiu d’Internet, sobre tot de xarxes socials com Facebook, Tuenti o Myspace, 
però poc productiu, i gens orientat a la formació o a la integració laboral. 

• Els estudiants no aprofiten els recursos que Internet els hi ofereix per mantenir-se al dia 
dels temes relacionats amb la professió en la qual s’estan formant. 

• Els estudiants coneixen i utilitzen els llistats de favorits d’Internet però desconeixen les 
RSS, sindicació a pàgines web i blocs. 

• La subscripció a fonts d'informació col·lectives a Internet és la forma més atractiva, 
dinàmica, còmoda i accessible per mantenir-se al dia professionalment. 

• Es necessari que tant els professors com els alumnes dominin les noves tecnologies i 
els recursos de sindicació de dades i subscripció a fonts d’informació  per mantenir-se 
al dia de les innovacions relacionades amb la seva professió.  

• Fomentar l’hàbit per mantenir-se al dia professionalment aprofitant les noves 
tecnologies és una ajuda a que els alumnes puguin ser millors professionals, més 
dinàmics i competitius, capaços d’adaptar-se a una realitat cada cop més canviant. 

• La correcta utilització de les eines TIC poc contribuir a establir o expandir els entorns 
personals d’aprenentatge, claus per ampliar l’aprenentatge al llarg de tota la vida. 

• Més enllà de la formació tecnològica, el coneixement en primera persona del mercat 
laboral pot jugar una important tasca orientadora entre aquells estudiants que encara 
no saben cap a on dirigir la seva professió. 
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5. RECOLLIDA DE DADES 

Per contrastar les meves hipòtesis amb la realitat de la docència de la FP vaig decidir realitzar 
una enquesta anònima, en format digital (utilitzant una eina en línia de gran utilitat com Google 
Docs20), en la que van participar un centenar de persones, principalment estudiants de cicles 
formatius de grau superior de les famílies professionals de Imatge i So, Edificació i Obra Civil i 
Fabricació Mecànica –gràcies a la col·laboració d’alguns companys del màster que també van 
enviar l’enquesta a alumnes dels seus respectius centres–, i que vaig fer extensible a 
professors de FP i als meus propis companys i professors del màster. 
 
L’enquesta21, anomenada “Estàs al dia amb Internet?”, es pot veure seguint aquest enllaç: 
 
https://spreadsheets0.google.com/spreadsheet/viewform?hl=es&hl=es&formkey=dEdQMVBBTz
c4b2dSWlpvTFlJTGk4cFE6MQ#gid=0 
 
A continuació resumiré els resultats de l’enquesta. La gran majoria dels participants han estat 
alumnes de grau superior, amb una participació majoritària dels joves d’entre 18 i 25 anys, que 
són els que de manera immediata s’incorporen al mercat laboral, si no estan desenvolupant ja 
les seves pràctiques a una empresa (crèdit de formació al centre de treball), i que precisament 
són els que demostren major interès per l’actualitat del seu sector professional. Tal i com 
esperava prèviament, Internet esdevé l’eina mes utilitzada per accedir a la informació, amb un 
95%. La freqüència amb la que s’utilitza Internet també és un paràmetre fonamental per 
garantitzar la viabilitat del projecte, i com demostren les dades, els enquestats es connecten 
cada dia i, en un alt percentatge, diversos cops al dia. Aquesta connexió la realitzen 
generalment des de casa, utilitzant primordialment ordinadors, tot i que hi ha un percentatge 
destacable que es connecta des del centre educatiu. 
 
Una dada significativa, i que reflexa l’avenç imparable de les tecnologies en xarxa en l’àmbit 
domèstic, és que només un 11% dels enquestats disposen d’un sol equip amb connexió a 
Internet a casa seva: la gran majoria disposen de més d’un equip que es connecta a Internet. 
Recordem que des de fa uns anys, aquesta prestació no està només limitada als ordinadors, 
fixes o portàtils, sinó que telèfons mòbils, consoles, televisions i tabletes també són capaços de 
connectar-se a la xarxa. 
 
En quant a l’ús que es fa de Internet, els enquestats afirmen que hi accedeixen principalment 
per buscar informació i enviar correus electrònics, amb percentatges que superen el 90% en 
ambdós casos. Altres activitats com estudiar o accedir a les xarxes socials també estan entre 
les molt o bastant utilitzades per part d’aquesta població, sense oblidar les descarregues de tot 
tipus d’arxius o el visionat de material audiovisual en línia. Per contra, activitats com xatejar o 
realitzar compres en línia sembla que no acaben de fer el pes entre la majoria dels enquestats. 
 
De cara a aquest TFM vaig trobar significatiu conèixer com s’accedeix a aquella informació que 
ens interessa. En aquest sentit, cal destacar que l’enquesta, adreçada principalment a un públic 
jove, no fa referència a informació professional o d’oci, sinó que busca una visió general de 
com es fa el seguiment de tot allò que ens interessa. A través de Internet, el 29% dels 
enquestats declara que llegeix blocs i webs molt sovint, un 24% que ho fa bastant, mentre que 
un 35% ho fa només una mica i un 12% gens. Així mateix, el 64% assenyala que utilitza els 
favorits de manera habitual per seguir aquests espais. Curiosament, si donem el salt al món 
físic, és a dir, a la subscripció tradicional a mitjans de paper, només un 25% afirma haver-se 
subscrit a algun diari o revista per posar-se al dia.  
 
Finalment, pel que respecta al coneixement de la tecnologia RSS de sindicació de continguts, 
potser la més sofisticada i eficient a l’hora de rebre continguts d’Internet, prèviament 
seleccionats, de manera automàtica, més de la meitat dels enquestats, el 53%, reconeix que no 
sap de què es tracta, mentre que un 35%, tot i saber de què es tracta, afirma no utilitzar-la. 
Només el 12% dels participants s’aprofiten habitualment d’aquesta tecnologia. 

                                                        
20 http://www.google.com/google-d-s/intl/es/tour1.html 
21 Els resultats gràfics d’aquesta enquesta es poden consultar detalladament a l’Annex d’aquest treball. 
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En conclusió, podem afirmar que els enquestats, majoritàriament alumnes de CFGS, fan un ús 
intensiu d’Internet, principalment com a font informativa i mitjà de comunicació, i demostren un 
interès evident pel seguiment de determinades pàgines web; o el que es el mateix, pel 
seguiment de determinats temes i continguts del seu interès, com ho demostra l’amplia 
utilització de marcadors o favorits als seus navegadors. No obstant, la falta d’hàbit de 
subscriure’s a revistes o diaris en format paper fa pensar que, tot i voler estar informats sobre 
allò que els interessa, els mitjans escrits tradicionals no responen a les seves necessitats de 
manera general, potser per la seva linealitat, per les limitacions del format, per la seva 
dependència publicitària o pel seu preu. Però, la visita a les pàgines web mitjançant els favorits 
són la millor forma d’accedir als continguts? Almenys és la que coneixen i la que més utilitzen 
per accedir a la seva informació en línia, ja que, com hem vist, la majoria dels enquestats 
desconeix formes d’accés a la informació més avançades i eficaces com la sindicació de 
continguts via RSS, que permet optimitzar la lectura dels continguts fent que aquests vagin a la 
persona, enlloc de que sigui aquesta la que vagi a buscar els continguts. 
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6. SOLUCIÓ PROPOSADA 

Sonarà estrany en boca d’un periodista que ha treballat a diaris i revistes en paper, i que 
encara conserva la seva màquina d’escriure, però estic convençut que les pantalles, i no el 
paper, són la millor forma d’arribar a la gent jove, i en elles està el futur de la formació, la 
informació i el coneixement. Concretament, en el context d’aquest TFM, considero que Internet 
pot ser la plataforma perfecta per despertar en els joves l’interès i l’hàbit per mantenir-se al dia 
en tot allò relacionat amb el seu treball, d’una forma efectiva, dinàmica, atractiva i econòmica, 
aprofitant eines TIC tan funcionals com els marcadors socials o la sindicació de continguts, 
sense oblidar l’enorme potencial multimèdia de blocs i webs per generar, compartir i reflexionar 
sobre aquests continguts. A la vegada, la meva proposta obre les portes a l’aprenentatge al 
llarg de tota la vida, establint els hàbits i les eines, i paral·lelament contribueix a complementar 
els currículums de les famílies professionals mitjançant una actualització constant dels seus 
continguts. 
 

6.1 Les TIC i l’interès dels alumnes pel seu sector 
 
Segons l’últim estudi de Telefònica sobre la societat de la informació a Espanya, la penetració 
d’Internet entre els joves catalans menors de 24 anys es troba al voltant del 94%, per sobre de 
la mitjana espanyola22. L’informe, avalat pel conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, 
Xavier Mena, analitza l’evolució de la implantació de les TIC, el seu impacte sobre els nostres 
hàbits de vida, la bona salut econòmica de les empreses relacionades amb aquestes 
tecnologies, i les seves perspectives de creixement. D’aquest estudi es desprèn que els joves 
fan un ús intensiu i molt social de les noves tecnologies i Internet, que passen molt temps a 
xarxes com Tuenti 23  o Facebook 24 , que prefereixen Internet com a mitjà d’informació i 
comunicació per sobre de qualsevol altre, fins i tot de la totpoderosa televisió, i que són 
consumidors voraços de continguts, però d’una forma completament diferent a com es feia fins 
fa ben poc. Per si no fos poc, Internet, i sobre tot les xarxes socials, s’han convertit en 
extensions virtuals del món físic dels més joves, espais on també construeixen la seva identitat. 
De fet, només cal donar un cop d’ull als passadissos de qualsevol centre per ser conscients 
d’aquesta nova realitat digital e hiperconectada, que es materialitza en ordinadors, portàtils, 
mòbils, aplicacions de moda... Per què no aprofitar el llenguatge i les plataformes pròpies dels 
denominats “nadius digitals”25 per augmentar el seu interès per la FP i els seus coneixements 
sobre la seva futura feina? 
 
Segons la perspectiva constructivista de l’aprenentatge, desenvolupada per autors com Jean 
Piaget o Lev Vigotsky, l’alumne és el responsable últim del seu procés d’aprenentatge, i tot i 
que aquest pot facilitar-se –aquí és on entra en joc la figura del professor com a guia i 
orientador–, ha de ser el propi individu qui construeixi el seu propi aprenentatge. Per fer-ho, el 
docent pot utilitzar els coneixements i la informació prèvia que posseeix l’alumne sobre el 
concepte que s’està aprenent, ja que aquests coneixements previs condicionaran els nous 
coneixements i experiències, i a la vegada, aquests modificaran i reestructuraran els primers. 
És el que David Ausbel i altres psicopedagogs han anomenat “aprenentatges significatius”. En 
la pràctica, aquestes teories es tradueixen en convertir paulatinament a l’alumne, en lloc de 
contingut, en el protagonista indiscutible de l’aprenentatge, reservant pel professor el paper 
d’orientador, guia i dinamitzador d’aquest aprenentatge. 

Les noves tecnologies de la informació i la comunicació, amb les que els alumnes estan molt 
familiaritzats, poden facilitar notablement la construcció d’aquest aprenentatge, ja que a més 
del seu potencial multimèdia, poden explotar molt bé el treball col·laboració en xarxa. 
Desgraciadament, la teoria contrasta amb la pràctica, ja que encara s’abusa de les classes 
magistrals, dels apunts en paper, elaborats en un llenguatge lineal que amb prou feines aprofita 

                                                        
22 FUNDACIÓ TELEFÓNICA (2010). La Sociedad de la Información en España 2010. 
23 www.tuenti.com 
24 www.facebook.com 
25 PRENSKY, Marc (2001). Nativos digitales. Inmigrantes digitales. 
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els avantatges multimèdia, i d’uns continguts que poc o res tenen a veure amb la realitat i els 
interessos de l’alumnat. Podria ser aquesta desconnexió entre alumne i aula una de les causes 
de l’elevada taxa d’abandonament escolar? 

Sense cap mena de dubte, Internet ha alterat moltes de les relacions de poder tradicionals en 
l'ensenyament. Segons Cobo, “tasques que abans eren responsabilitat del cos docent estan 
ara sota el control dels estudiants: buscar informació, crear espais d'interacció, formar xarxes 
d'aprenentatge, etc. Gràcies a l'ús dels mitjans socials, els estudiants tenen la capacitat de 
relacionar-se i interactuar entre ells”26. Llavors, per què no s’aprofita amb més intensitat 
aquesta nova realitat digital per reforçar el procés d’aprenentatge inicial? 

6.2 La revolució 2.0 i l’alliberament del coneixement 
 
Des de l’aparició del protocol World Wide Web (www) l’any 1990, la xarxa de xarxes s’ha 
popularitzat com mai cap tecnologia ho havia fet, convertint-se en una realitat omnipresent, 
amb més de 2.000 milions d’usuaris a tot el món, segons les últimes dades de la UIT27 
corresponents a 2010. Però més enllà del seu abast planetari, de les seves repercussions 
econòmiques, i de les seves implicacions en com s’interrelacionen els éssers humans, Internet 
ha suposat una autèntica revolució en la forma d’accedir a la informació, a les dades i, per 
extensió, al coneixement. En només uns anys, la “Web 1.0”, que concentrava en unes poques 
mans el poder i els mitjans per generar continguts a la xarxa de manera unidireccional, s’ha 
transformat en una “Web 2.0” de caire més social i bidireccional, on tothom amb un ordinador i 
una connexió a internet pot participar en la creació de continguts. 
 
Aquest trencament amb la forma d’accedir a la informació i al coneixement tradicionals (“els 
diaris publiquen, nosaltres consumim”, “les notícies s’emeten, nosaltres les escoltem”) s’ha fet 
extensible al món acadèmic (“el professor ensenya, els alumnes aprenen”). Segons George 
Siemens, amb la digitalització tecnològica i la popularització d’Internet s’ha produït una espècie 
d’alliberament del coneixement (de mans, d’espais, d’estructures, de paquets...): “Ha sorgit una 
alternativa a aquest model unidireccional. Eines simples, socials, controlades per l'usuari final 
(blocs, wikis, etiquetes i marcadors socials, podcasting, videoblogging) proporcionen nous 
mètodes de connexió/retroalimentació de la informació amb la font original. El feedback és més 
comú en els mitjans de comunicació i en la publicitat que en l'educació, però el professorat 
comença a veure el desig creixent dels estudiants per participar en la creació dels materials i 
els conceptes d'aprenentatge, no solament en el seu consum”28. 
 
George Siemens, juntament amb Stephen Downes, ha desenvolupat en aquests últims anys 
una nova teoria que ha vingut a denominar-se connectivisme, la qual actualitza els postulats del 
constructivisme tenint en compte l’impacte de les noves tecnologies en xarxa –a més de reunir 
aspectes de neurociència, ciència cognitiva, teoria del caos, sistemes adaptatius complexos i 
altres disciplines afins–. Des del punt de vista de Siemens, el coneixement es devalua amb 
rapidesa quan s'està generant nou coneixement constantment: “Ja no podem consumir tots els 
elements rellevants de contingut. La capacitat per mantenir-se al dia és més important que 
qualsevol element individual de contingut”. I en aquest sentit, les TIC juguen un paper 
fonamental. En contrast, als plantejaments curriculars de la FP i al desplegament de les TIC als 
centres es detecten carències considerables, sobre tot en el que fa referència a la seva 
utilització com a fonts d’informació i actualització.  
 
Des d’un punt de vista connectivista, i enllaçant amb el que abans parlaven sobre 
l’aprenentatge invisible, la majoria de nosaltres aconsegueix el seu nivell més alt de 
comprensió a través de la reflexió i l'aprenentatge informal, on ens relacionem amb el 
coneixement per aconseguir noves comprensions. Segons Siemens, “El taló d'Aquil·les de les 
teories existents es troba en el ritme de creixement. Totes les teories existents dipositen el 
processament (o la interpretació) del coneixement sobre l'individu que realitza l'aprenentatge. 
Aquest model funciona bé si el flux de coneixements és moderat. Una visió constructivista de 
l'aprenentatge, per exemple, suggereix que hem de processar, interpretar i extreure significat 

                                                        
26 COBO, Cristóbal; PARDO, Hugo (2007). Planeta Web 2.0. Inteligencia col·lectiva o medios fast food. 
27 Unió Internacional de Telecomunicacions, pertanyent a la ONU (www.itu.int). 
28 SIEMENS, George (2006). Conociendo el conocimiento. 
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de diferents formats d'informació. Què succeeix, no obstant, quan el coneixement és més un 
diluvi que un degoteig? Què passa quan el coneixement flueix massa ràpid per al seu 
processament o interpretació? 
 

6.3 Els perills de la “infoxicació” i la superficialitat 
 
Arribats a aquest punt cal recordar que l’exposició a aquest flux descomunal i imparable de 
informació –es calcula que entre dispositius analògics i digitals, la humanitat emmagatzema 
actualment uns 295 exabytes (1018 bytes) de informació 29– pot provocar en l’alumne una 
incapacitat per comprendre-la i assimilar-la, per prendre una decisió o per romandre ben 
informat sobre un tema concret, i fins i tot un estat de desconcert i inoperància personal en 
l'àmbit laboral, formatiu o cultural. És el que s’anomena “sobrecàrrega informativa”, un 
concepte encunyat per l’escriptor i científic Alvin Toffler30, a qui també s’atribueix una cita 
realment clarificadora: “Els analfabets del segle XXI no seran aquells que no sàpiguen llegir i 
escriure, sinó aquells que no sàpiguen aprendre, desaprendre i reprendre". 
 
Aquest concepte ha estat recentment rebatejat, i crec que encertadament, amb el neologisme 
“infoxicació”, atribuït a Alfons Cornellà, fundador de la consultora sobre noves tendències 
Infonomia31, que el defineix com aquell estat d’ansietat que es produeix quan la informació 
rebuda és molt més gran que la que som capaços de processar, amb conseqüències 
negatives. En un article sobre el tema32, Cornellà advertia que “l'entrada constant d'informació, 
en un món always on (sempre connectat), et porta a no tractar cap informació en profunditat. 
Quan hi ha massa informació, tot és lectura interruptus. El fenomen es desboca quan tots 
passem a ser productors d'informació, i quan els instruments per produir-la són millors que els 
instruments per organitzar-la i buscar-la. Tots sabem usar un processador de text, però pocs 
saben buscar informació de qualitat amb criteri”.  
 
Per aquest motiu, en aquest projecte, a més de desenvolupar la utilització de les eines TIC per 
buscar, seleccionar i seguir digitalment les fonts informatives més adients en cada cicle, també 
es desenvoluparien els coneixements necessaris per enfrontar-se a aquests dos riscos, la 
infoxicació i la superficialitat, com la valoració crítica de les fonts o la capacitat de seleccionar 
continguts amb un objectiu, de llegir-los e interpretar-los correctament, d’analitzar-los i 
sintetitzar-los, fomentant la curiositat i el plantejament de preguntes i diferents respostes. 
Veiem a continuació com es desplegaria la proposta.  
 

6.4 Creació d’un nou mòdul transversal 
 
La materialització d’aquest projecte, que recordem té com a principal objectiu que els alumnes 
de FP aprenguin a mantenir-se al dia professionalment utilitzant les TIC, culminaria amb la 
creació d’un nou mòdul professional de suport33, és a dir, amb continguts de formació de base 
o transversals a diferents cicles formatius, a diferència dels mòduls associats a una o més 
unitats de competència, i per tant, exclusius de cada família, o dels mòduls professionals 
comuns a tots els títols, com el de Formació i orientació laboral (FOL), Empresa i iniciativa 
emprenedora (EIE) i el mòdul de Formació al centre de treball (FCT). 
 
Com a directrius generals, aquest nou mòdul es desenvoluparia durant un any escolar, 
preferentment al segon any del cicle formatiu de grau superior, avantsala del món laboral per a 
molts alumnes, que ja disposarien de la maduresa i el bagatge suficients com per aprofitar la 
proposta. La durada del cicle seria d’unes 33 hores, lo que es tradueix en una hora de classe 
setmanal a la programació del curs. Com que les hores per a la creació del mòdul es prendran 
de les hores de lliure disposició del cicle, aquestes serien flexibles, però he calculat que 

                                                        
29 Segons un article de la revista Science de febrero de 2011, a partir d’una investigación del Dr. Martin Hilbert, de la University of 
Southern California. 
30 TOFFLER, Alvin (1970). El shock del futuro. 
31 www.infonomia.com 
32 FANJUL, Sergio. Atentos a todo... y nada. El País. 12 de mayo de 2011. 
33 Parlem en terminologia LOE, que s’estructura en mòduls, ja que els currículums LOGSE, basats en crèdits, aniran desapareixent 
progressivament. 
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aproximadament una trentena permetrien explicar acuradament els continguts, i alhora posar-
los en pràctica. 
 
Pel que fa a la metodologia docent, tot i que es realitzarien classes magistrals per explicar els 
diferents conceptes i les diferents tecnologies, les activitats d’ensenyament i aprenentatge 
serien eminentment pràctiques. Durant els tres trimestres del curs, les classes permetrien als 
alumnes exposar les seves descobertes i preguntar els dubtes que els hagin sortit durant la 
feina feta durant la setmana a casa. Que els alumnes tinguin classe d’aquest mòdul cada 
setmana permetria fer un seguiment de la seva feina prou acurat i alhora donaria temps per a 
que posessin les noves eines en pràctica de forma autònoma.  
 
En tractar-se d’un mòdul aplicable a molts cicles i famílies, aquest capítol s’ha d’entendre com 
a unes directrius i no com a unes instruccions estrictes i inamovibles, ja que dependrà de les 
necessitats i l’organització de cada centre, de cada cicle i de cada professor. Tot i això, 
podríem resumir el mòdul de la següent manera: 
                                              
MÒDUL: “Mantenir-se al dia professionalment a través d’Internet” 
 
Durada: 33 hores (a partir d’hores de lliure disposició) 
 
Unitats formatives que ho componen:  
 
UF 1: Recerca i selecció de fonts informatives 
UF 2: Subscripció i lectura crítica de la informació 
UF 3: Sindicació de continguts en xarxa 
UF 4: Noves tendències a internet  
 
Pel que fa a la programació dels continguts, aquests es dividirien entre els tres trimestres:  
 
TRIMESTRE 1 
 
 Com funciona internet. 
 
 Com funciona un buscador. 
 
 Com utilitzar la recerca avançada. 
 
 Diferències entre treballar online i offline: avantatges de treballar “al núvol”. 
 
 Recerca i catalogació de la informació. 
 
 Organitzar els marcadors/favorits de forma col·laborativa amb eines socials. 
 
 
TRIMESTRE 2 
 
 Diferències entre fonts d’informació tradicionals i fonts d’informació 2.0. 

 
 Diferències entre els diferents tipus de subscripció. 
 
 Avantatges de la tecnologia RSS. 
 
 Mètodes de subscripció per RSS. 
 
 Criteris per identificar i valorar les fonts informatives. 
 
 Lectura crítica de la informació.  
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TRIMESTRE 3 
 
 Creació i participació en el bloc de classe.  
 
 Incorporació de tot tipus de material multimèdia: text, foto, vídeo, àudio, presentacions... 
 
 Com es cita i es redistribueix a internet? 
 
 Drets d’autor, Copyright/Copyletf, llicències Creative Commons34. 
 
 Noves tendències d’actualització informativa a través d’Internet: microblogging (Twitter)35, 

xarxes socials (Facebook)... 
 
 
AVALUACIÓ CONTINUADA I FINAL 
 
 Test final d'actualitat sobre el que ha passat durant l’any al sector (30% de la nota), 

juntament amb l’avaluació continuada, consistent en les aportacions al bloc de la classe 
(com a mínim, dos al mes), en les reflexions escrites sobre les notícies, en la varietat de 
fonts i notícies, etc. (60% de la nota). El 10% restant correspondria a l’assistència i a 
l’actitud, tant a classe com a Internet. 

 
D’aquesta manera seguiríem la taxonomia de Bloom, en la seva versió més actualitzada36, per 
anar assolint nivells cada cop més avançats al llarg del curs. Així doncs, durant el primer 
trimestre, l’objectiu serà que els alumnes RECORDIN i ENTENGUIN les eines TIC que se’ls 
expliquen. Durant el segon trimestre, amb la subscripció als continguts se’ls demanarà que 
ANALITZIN les eines que els semblen més interessants i AVALUÏN les fonts més fiables. Per 
últim, durant el tercer trimestre, es crearà un bloc entre tota la classe al qual cada alumne tindrà 
la seva funció i a més a més hi hauran de participar. Així assolim l’últim nivell de la taxonomia 
de Bloom, la CREACIÓ.  
 
 

 
 

Font: Educational Origami, Bloom's and ICT Tools, d’Andrew Churches 
 
                                                        
34 http://cat.creativecommons.org 
35 www.twitter.com 
36 CHURCHES, Andrew. (2007). Educational Origami, Bloom's and ICT Tools. 
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A grans trets, i fent una analogia amb el món del periodisme, aquest mòdul permetria 
conscienciar als alumnes de la importància de estar al dia de l’actualitat del seu sector, de tenir 
una visió global de la seva professió, convertint a cada estudiant en un “miniperiodista” capaç 
de buscar, seleccionar, valorar i re-publicar les informacions més rellevants relacionades amb 
el seu sector professional. En una època on el periodisme tradicional es troba en un procés 
d’indefinició, es substituirien les clàssiques revistes en paper, fins fa ben poc la única forma 
d’obtenir informació especialitzada, per plataformes informatives elaborades pel propi alumne 
en funció dels seus interessos, molt més interactives i dinàmiques. Continuant amb l’analogia, 
ja no serà l’editor, la línia editorial o els anunciants els que decidiran quina informació i amb 
quin biaix apareixen en el seu espai. Ara serà l’alumne qui cercarà les fonts i decidirà quines li 
agraden, quines llegeix, com i quan. 
 
De fet, els professors que ho considerin oportú, i depenent de l’existència de mitjans 
professionals especialitzats en funció del cicle, podrien també aprofundir en les diferències 
entre els mitjans d’informació tradicional, com per exemple les revistes en paper, i els nous 
mitjans d’informació en línia, on conviuen els continguts generats per aquests mitjans 
tradicionals amb els continguts elaborats pels propis usuaris... Com diu Dan Gillmor37, un dels 
pares de l’anomenat periodisme ciutadà, els mitjans han deixat de tenir l'exclusivitat de la 
informació, que passa a mans del “poble”. Amb aquest mòdul, els alumnes aprendrien a 
consultar i aprofitar la informació en aquest món 2.0, independentment del format. Potser en 
uns cicles la informació estaria composta bàsicament per text i foto, o potser en altres cicles 
interessaria més familiaritzar-se amb el material audiovisual. En definitiva, com resa l’eslògan 
del portal de vídeos YouTube: “Broadcast Yourself”38. 
 

6.5 Eines TIC 
 

Internet ofereix un ampli ventall d’eines en línia per treballar amb la informació a classe, totes 
gratuïtes i de funcionament realment intuïtiu. A continuació detallaré les que en aquests 
moments em semblen més adients per a la realització d’aquest mòdul, àmpliament utilitzades a 
tot el món, i amb una solvència i una capacitat d’actualització contrastades, tot i que es tracta 
només d’una proposta. Cada professor podrà utilitzar les que consideri més interessants o les 
que millor s’adaptin a la seva classe i als seus continguts, tot i que des de la meva experiència 
recomano simplificar al màxim, i escollir només una per a cada funció. A més, aquestes eines 
s’aniran transformant amb el temps. Recordem que el títol del mòdul és “Mantenir-se al dia 
professionalment a través d’Internet”, independentment a les eines utilitzades. 
 
El fet d’escollir aplicacions on line, en comptes d’escriptori, permetrà als alumnes familiaritzar-
se amb la última gran tendència d’Internet: el treball i emmagatzemament en xarxa, 
l’anomenada “cloud computing” (computació als núvols), amb els avantatges que això suposa, 
com la realització de treballs col·laboratius en temps real, o la disponibilitat d’accedir en 
qualsevol moment, des de qualsevol lloc, ja sigui a casa o al centre, mitjançant l’ordinador o el 
mòbil, a la feina realitzada: favorits en xarxa, subscripcions en xarxa, bloc en xarxa, comentaris 
en xarxa... 
 
 
PRIMERA FASE: RECERCA I CATALOGACIÓ 
 
Per a la primera fase del curs, centrada en la recerca i catalogació dels marcadors/favorits, 
s’utilitzaria fonamentalment el buscador Google39, que acapara a Espanya més del 90% de les 
recerques, i el servei de marcadors socials Diigo40. Mitjançant el buscador, els alumnes no 
només aprendran a realitzar recerques avançades i selectives (de text, d’imatges, de vídeos, 
de notícies...), sinó que aprofitarem l’ocasió per explicar com jerarquitza Google els resultats de 

                                                        
37 GILLMOR, Dan (2004). We the Media. Ed. O’Reilly Media. 
38 www.youtube.com és ja el segon portal més consultat als Estats Units, per darrera de Google, fet que indica la progfressiva tendencia 
cap als continguts audiovisuals de la xarxa. 
39 www.google.com 
40 www.diigo.com 
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recerca, i com funciona el sistema d’enllaços hipertextuals sobre el que es fonamenta Internet. 
Els alumnes practicaran amb funcions avançades com: 
 
• Recerca d’una paraula o frase exacta, mitjançant cometes. Per ex. “universitats de 

Barcelona”. 
• Recerca de pàgines que incorporin determinades paraules, mitjançant els operadors OR, 

AND i el símbol menys (-). Per ex., per buscar webs a les que apareguin els conceptes 
‘educació’ i ‘formal’, però no ‘online’: educació AND formal –online. 

• Forçar la recerca de paraules. Google òbvia determinades paraules, com els articles, les 
conjuncions o les preposicions (en català: ‘a’, ‘de’, ‘la’...; en anglès: ‘to’, ‘of’, ‘the’...). Si 
volem que les tingui en compte, utilitzarem el símbol ‘+’ al davant d’aquestes paraules. 

• Utilització dels comodins per substituir paraules i facilitar les recerques de, per ex., anys: 
els ** anys. 

• Ús de la instrucció ‘link’ per veure quins enllaços apunten a una pàgina determinada. 
• Ús de la instrucció ‘Allinurl’ per veure totes les pàgines indexades en un mateix domini. 
• Ús de la instrucció ‘Site’ per buscar una determinada paraula en un mateix domini. 
 

 
El buscador Google permet fer recerques avançades de tot tipus d’informació  

 
 
Pel que fa a Diigo, aquesta eina permet crear col·leccions de favorits a nivell individual o 
col·lectiu, classificant-los com a privats o públics, per ser compartits entre usuaris amb 
interessos similars. Diigo permet crear xarxes d'usuaris interessats en temàtiques similars, que 
comparteixen enllaços mitjançant núvols d'etiquetes i enllaços a blocs, amb la possibilitat de 
subscriure's mitjançant RSS al compte d'un usuari determinat, al d’un grup d’usuaris, o a 
etiquetes de continguts d'interès. Paral·lelament, la creació d’aquest catàleg de fonts 
informatives permetria als alumnes familiaritzar-se amb la utilització de les denominades “tags” 
(etiquetes), que són la base de organització informativa a Internet, un mitjà que, malgrat la seva 
naturalesa multimèdia, i la seva deriva audiovisual, encara es basa en paraules. 
 
Aquest sistema d’etiquetatge social, també conegut com folksonomia, permet organitzar els 
marcadors i realitzar recerques de recursos associats a determinades etiquetes; a més, es 
poden classificar en un rànquing els recursos segons el nombre d'usuaris que els van marcar. 
“A diferència de les taxonomies (o classificacions), on existeixen múltiples relacions 
jeràrquiques entre els termes que les formen, les folksonomies manquen de qualsevol tipus de 
jerarquització: no hi ha relacions explícitament indicades entre els termes que les formen; es 
tracta tan sols de termes que un grup d'usuaris ha utilitzat per descriure un determinat 
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contingut. L'ús social d’aquestes etiquetes és una de les formes més senzilles d'afegir al 
contingut metadades riques en valor semàntic”.41 
 
Diigo té una versió exclusiva per professionals del món de l’educació, que permet, per exemple, 
crear grups de classe sense necessitat de que els alumnes es donin d’alta. A més, les seves 
funcions no es limiten a la catalogació de marcadors de forma col·laborativa. El sistema també 
ofereix una sèrie de complements tan atractius com la Diigo Toolbar, una barra d'eines que es 
pot instal·lar a diferents navegadors (Explorer, Firefox, Chrome), i que permet marcar 
nous recursos, subratllar parts de la web o afegir comentaris a una web, en forma de capa 
superposada, que podran visualitzar tots els membres del grup. 
 
 

 
 
 

Tinc molts favorits però els tinc a l’ordinador de casa! Aquest problema s’acaba amb eines com Diigo, 
que permeten emmagatzemar marcadors en línia, crear grups d’interès, i a més, mitjançant el complement 

Diigo Toolbar, fins i tot subratllar fragments d’una web i afegir notes i comentaris 
 
 
Tot i que existeixen més buscadors al mercat, com Bing o Yahoo!, i altres aplicacions per 
emmagatzemar els marcadors socials, com Del.i.ci.ous o Mister Wong, la meva recomanació 
passa per fer servir només un d’ells a classe, preferentment el més popular i utilitzat, ja que 
aquesta popularitat, i el seu gran nombre d’usuaris, son una garantia de continuïtat, sense 
oblidar que comptar amb una gran comunitat d’usuaris al darrera també és sinònim de millores 
constants i noves prestacions. Una vegada més considero adient subratllar que l’important no 
és l’eina en si mateixa, sinó el que es fa amb ella. I a tenor del ritme al que evoluciona el 
mercat tecnològic, i a la successió frenètica de les aplicacions de moda, segurament les eines 
canviaran cada dos o tres cursos. 
 
Per tancar aquesta fase, també podríem explicar altres mètodes per descobrir blocs i webs 
sobre temes del nostre interès, com la recerca a Google dels rànquings i seleccions que ja han 
elaborat altres usuaris (“the best webs about...”, “rànquing de webs sobre...”, “les millors webs 
sobre...”); les webs de recomanació temàtica (StumbleUpon42, GetClue43...); els llistats de webs 
per audiència (Alexa44, Technorati45...); els blogrolls d’altres webs i blocs, les recomanacions 
dels professionals a Facebook i Twitter... 
 
Per descomptat, per fer ús de la majoria d’aquestes aplicacions, a més de la indispensable 
connexió a Internet, cada alumne haurà de disposar d’un compte de correu electrònic, 
preferiblement de Gmail46, sobre la que orbitaran tots els serveis i aplicacions. 
 
                                                        
41 ESTELLÉS, E.; DEL MORAL, Mª.E. y GONZÁLEZ, F. (2010). Diigo: Marcadores Sociales, Soporte del Aprendizaje e Investigación 
colaborativa. 
42 www.stumbleupon.com 
43 www.getglue.com 
44 www.alexa.com 
45 www.technorati.com 
46 mail.google.com 
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SEGONA FASE: SUBSCRIPCIÓ I LECTURA CRÍTICA 
 
Per a la segona fase del mòdul, on es tractarà la subscripció i lectura crítica de la informació, 
les activitats giraran en torn a una altra de les eines del gegant Google: Reader47. Es tracta 
d’una senzilla aplicació de funcionament en línia, també gratuïta en totes les seves funcions, 
que bàsicament redirecciona totes les novetats dels webs i blocs favorits a una mateixa pàgina 
perquè no es perdi temps navegant per la xarxa. En realitat no és més que un magatzem on es 
van recopilant totes les novetats de les pàgines que es seleccionen o de les recerques que 
s’hagin definit des del propi Reader.  
 

 
Aquesta és la icona que identifica la tecnologia de sindicació de continguts RSS a Internet. 
Gràcies a aquesta, es pot reunir en un mateix lloc, i a un sol clic de distància, tota la 
informació actualitzada de les pàgines web (fonts o canals RSS) que més ens interessin. 
Cada cop que la font original introdueixi un nou contingut al seu web, aquest apareixerà de 
forma automàtica, en temps real, a l’ordinador de l’alumne. 
 

 
La subscripció és tan senzilla com trobar a la pàgina web la inconfusible icona taronja de la 
sindicació RSS (Really Simple Syndication), prémer-la i escollir el mètode de subscripció 
pertinent. Amb Reader, les subscripcions estaran sempre en línia, a disposició dels usuaris en 
qualsevol moment i des de qualsevol lloc, independentment des d’on s’accedeixi al sistema. A 
més, per fer encara més atractiva la lectura d’aquestes fonts, hi ha tota una constel·lació 
d’aplicacions per a tot tipus de plataforma (per a les tabletes i els mòbils tàctils, pels diferents 
navegadors, per l’escriptori…) que, mitjançant la sincronització amb Google Reader, permeten 
llegir els continguts de formes realment atractives i variades: NetNewsWire48, Feeddeemon49, 
Sage50, Flipboard51, Reeder52… Fins i tot el propi Google ha llençat una forma més vistosa per 
visualitzar els continguts, anomenada Google Reader Play, que esprem al màxim les 
possibilitats multimèdia de les publicacions. 
 

 
 

Google Reader facilita l’administració i visualització de les subscripcions per RSS, i fins i tot permet trobar 
altres fonts de temàtica similar a la d’una web o bloc mitjançant la opció “Més com aquest” 

 
                                                        
47 www.google.es/reader 
48 netnewswireapp.com 
49 www.feeddemon.com 
50 sagerss.com/ 
51 flipboard.com 
52 reederapp.com 
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El fenomen de l’agregació de continguts mitjançant la tecnologia RSS està transformant per 
complet la forma en que accedim a la informació. George Siemens, gran defensor de les 
tecnologies en xarxa, col·laboratives i obertes, com la sindicació, apunta: “Fins fa poc, la 
majoria de la informació de la qual disposàvem arribava a través d'un agent centralitzador –un 
aparell de televisió, un periòdic, una revista, la ràdio–. En aquest model, la nostra tasca 
fonamental consistia a absorbir o consumir l'estructura del coneixement configurada per un 
tercer agent. Ara som nosaltres els que triem com volem accedir a les nostres fonts. Som els 
aprenents els que teixim (connectem) contingut i elements conversacionals, per crear i integrar 
–de vegades de forma contradictòria– xarxes de temes i inquietuds. Prenem peces, afegim 
peces, dialoguem, re-emmarquem, re-pensem, connectem, en un procés que ens porta a 
conformar patrons que simbolitzen el que està passant i el que això que està ocorrent significa 
per a nosaltres”. 53 
 

 
 

Cada vegada són més les pàgines que implementen la subscripció per RSS. Per exemple, el diari El País 
(esquerra), permet que els usuaris rebin només les notícies de les seccions que els interessin. A més, tots els 
navegadors són capaços de llegir les RSS sense necessitat d’aplicacions externes, tot i que eines com Reeder 

o Flipboard (dreta) fan molt més atractiva i interactiva la lectura 
 
 
Simultàniament, els alumnes també aprendran a llegir i seleccionar les fonts informatives de 
forma crítica, i a evitar caure en el parany de la “infoxicació”, transformant la informació en 
coneixements realment enriquidors per a la seva vida professional. Aquest ús intel·ligent de la 
informació s’abordarà mitjançant la pràctica de l’anàlisi de la informació de cada pàgina web, 
categoritzant-la i identificant la seva autoria, fiabilitat, rigor científic, potencialitat educativa, etc. 
Concretament, seguint les recomanacions del Centre per a l’Aprenentatge i la Investigació de la 
Universitat de Barcelona54, podríem establir cinc punts per avaluar els llocs web i evitar caure 
en la lectura d’informació poc científica, gens verídica o fruit d'alguna estratagema de 
màrqueting comercial, redactada expressament de forma equívoca, etc. 
 
Aquest cincs punts d’avaluació per desplegar la faceta de miniperiodistes dels alumnes serien: 
 Autoria: Determinar qui ha creat una pàgina web és un factor crític per jutjar la qualitat 

d'aquests recursos. Generalment, molta informació que es troba és anònima i no s'hauria 
d'utilitzar en la recerca acadèmica. L’alumne hauria de respondre a preguntes com a quin 

                                                        
53 SIEMENS, George (2006). Conociendo el conocimiento. 
54 http://www.bib.ub.edu/atri/tutorial1/ 
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tipus de domini pertany el lloc web (.gov, .edu, .cat, .es, .com, etc.), qui publica la pàgina, 
quina persona o institució està al darrera, on es troben les credencials del lloc… 

 Propòsits i objectius: Igual que en el cas dels llibres i els articles en format paper, s'ha 
d'avaluar l'objectiu pel qual s'ha creat el lloc web. Quin és l'objectiu declarat o implícit del 
lloc? El lloc web informa, explica, o proporciona fets i dades? Té el lloc web un "propòsit " 
amagat?... 

 Vigència: Una raó important per utilitzar recursos web en els treballs acadèmics és la de 
trobar informació actualitzada. Quan ha estat creada la pàgina? Quan va ser la darrera 
actualització?  

 Contingut: Quin tipus de continguts i amb quina profunditat estan tractats? Aporta aquest 
lloc informació complementària sobre el fets, qüestions i arguments que ja es coneixien? 
Proporciona detalls que no estan disponibles enlloc més? Quines altres fonts de referència, 
cita o enllaça el lloc web que s'està avaluant?... 

 Punt de vista: Qui ha creat la pàgina i quines organitzacions patrocinen el lloc web? 
S'inclouen enllaços que adrecin a altres punts de vista? Hi ha senyals de "tendenciositat"? 
Quin llenguatge s’utilitza? Hi ha possibles prejudicis que es puguin explicar per la data i el 
lloc en que va ser creada la pàgina? Quins punts de vista culturals poden estar presents? 
Quins sentiments transmet la pàgina?... 

 
 
TERCERA FASE: CREACIÓ D’UN BLOG I REPUBLICACIÓ DELS CONTINGUTS 
 
Finalment, a la tercera fase, es crearà un bloc col·lectiu on tots els alumnes demostraran el seu 
coneixement sobre l’actualitat del sector incorporant informació original i d’actualitat que hagin 
anat recopilant al llarg del curs, en tot tipus de format (foto, vídeo, àudio, gràfiques, 
presentacions...), acompanyada sempre d’algun comentari reflexiu sobre la informació 
compartida. Per a fer-ho, el professor, que exercirà de dinamitzador, editor i moderador de 
l’espai web de classe, podrà recórrer a plataformes gratuïtes de creació de blocs com 
Blogger 55 , Tumblr 56  o Wordpress 57 . Totes elles permeten controlar la privacitat del lloc, 
personalitzar el seu disseny, afegir participants (alumnes)...  
 

 
 

Amb només uns clics, i de manera gratuïta, eines com Blogger, de Google, permeten crear blocs de classe, 
oberts o privats, en el que participin tots els alumnes sota la supervisió i moderació del professor 

                                                        
55 www.blogger.com 
56 www.tumblr.com 
57 es.wordpress.com 
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En aquesta part del mòdul, a més de practicar amb les eines de creació i publicació de 
continguts en xarxa, i familiaritzar-se amb la seva estructura i funcionament (mapa d’un web, 
seccions, hiperenllaços, incrustació de continguts multimèdia), els alumnes també aprendran 
com s’han de citar els continguts i com s’han de respectar els drets d’autoria. De fet, 
s’aprofitarà la pràctica per debatre a classe sobre la propietat intel·lectual i les peculiaritats 
d’Internet com a plataforma per crear, (re)distribuir i compartir tot tipus de continguts (textuals, 
visuals, sonors), endinsant-los en conceptes de total actualitat com Copyleft/Copyright, 
llicències Creative Commons 58 , programari lliure i codi obert, tecnologia P2P 59  i arxius 
compartits... 
 
En definitiva, al final del curs, els alumnes hauran adquirit un coneixement molt més actualitzat i 
proper del seu entorn professional, i per fer-ho hauran après a fer servir unes tecnologies que, 
a més, fan més atractiva la lectura i faciliten l’aprenentatge continu. Tornant a la teoria del 
connectivisme, podríem dir que mitjançant aquest mòdul estaríem aconseguint un procés 
d’aprenentatge a cinc bandes: aprendre fent [learning-by-doing], aprendre interactuant 
[learning-by-interacting], aprendre buscant [learning-by-searching], aprendre compartint 
[learning-by-sharing], i aprendre sent en comunitat [learning-by-being, learning to be]. Seria un 
aprenentatge perfectament integrat en aquest nou món 2.0 on l’estudiant és el centre de 
l’aprenentatge, i on les TIC esdevenen una eina fonamental per establir un enllaç no només 
amb l’alumne, sinó també amb la realitat i amb la seva futura feina. 
 
 

ENTORNS D’APRENENTATGE TRADICIONAL NOUS ENTORNS D’APRENENTATGE 

Centrats en el professor Centrats en l’estudiant 

Estímul d’un sol sentit Estímul multi sensorial 

Progrés o avanç per un sol camí Progresso o avanç per molts camins  

Mitjà de comunicació únic Comunicació multimèdia 

Treball individual Treball col·laboratiu 

Aprenentatge passiu Aprenentatge actiu, basat en la indagació 

Aprenentatge fàctic, basat en els sabers Pensament crític i presa de decisions informades 

Resposta reactiva Acció proactiva/planejada 

Context artificial, aïllat Context autèntic, del món real 

 
Font: Estàndards TIC per a docents de la Societat Internacional per a les TIC a la Educació60 

 
 

6.6 Viabilitat del projecte: aspectes pràctics 
 
Des d’un punt de vista pràctic, el desplegament d’aquest projecte es perfectament viable. Els 
recursos necessaris són mínims, ja que només es necessitarien ordinadors amb connexió a 
internet, un recurs que pot trobar-se a qualsevol centre, ja que la pràctica totalitat d’ells 
compten amb connexió de banda ampla i sales informàtiques. Com hem vist, les eines TIC 
utilitzades són totalment gratuïtes, i el fet de treballar en línia no només permet que l’alumnat 
continuï amb les seves activitats fora de classe, sinó que a més limita els requeriments 
d’emmagatzemament i memòria, ja que només es necessari un navegador web. Només en el 
cas que es pretengués fomentar la creació de continguts multimèdia per part dels propis 
alumnes, com vídeos o àudios, seria necessària la instal·lació de un programari complementari 
                                                        
58 http://cat.creativecommons.org/ 
59 Peer-to-peer: xarxa punt a punt, on tots els ordinadors es comporten com iguals, i permeten compartir tot tipus d’arxiu  
60 www.iste.org 
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per a l’edició d’aquests continguts. En aquest sentit, també hi han aplicacions de programari 
lliure per fer-ho, com Gimp (tractament de fotos)61, Audacity (tractament d’àudio)62, VideoSpin 
(edició de vídeo)63, sense oblidar que podem utilitzar recursos al núvol com YouTube64 o 
Flickr65 com  a repositori del material de classe. 
 
Des d’un punt de vista legal, cal afegir que, degut a la necessitat de que els alumnes facin 
servir eines digitals que requereixen la creació de comptes personals i la publicació a Internet, 
hauríem de tenir en consideració el que diuen les resolucions d’organització i funcionament 
dels centres educatius de la Generalitat, concretament les instruccions per al curs 2010-2011 
per a centres de secundària, tant públics com privats66. Aquestes indiquen que per a la 
publicació d’imatges, dades personals o materials la propietat intel·lectual dels quals recau en 
l’alumnat menor d’edat, cal disposar de la corresponent autorització signada per les persones 
que n’exerceixen la pàtria potestat. A la web de la Generalitat es pot trobar un model 
d’autorització que haurà d’especificar de la manera més concisa possible la finalitat a què es 
destinaran les dades, imatges o materials, la durada de l’autorització i el mitjà de difusió. Quan 
l’alumnat és major d’edat, l’autorització l’ha de signar directament l’alumne. En aquest sentit, 
pel que fa a la protecció de dades de caràcter personal, cal recordar que l’article 13 del Reial 
decret 1720/2007, de 21 de desembre, admet la validesa del consentiment del tractament de 
les dades de caràcter personal atorgat per les persones majors de 14 anys, mentre que per a 
les menors d’aquesta edat cal el consentiment de les persones que n’exerceixen la pàtria 
potestat.  
 
Pel que fa al professorat, tot i coneixent el risc de ser titllat d’oportunista o sectari, vull 
reivindicar l’especialitat dels professionals de la informació i la comunicació, com els llicenciats 
en periodisme, per impartir aquest mòdul. Com comentava en les primeres pàgines d’aquest 
treball, trobo lamentable que un professional de la informació i la comunicació, com és un 
periodista, només pugui impartir classes tècniques a les famílies professionals d’Arts Gràfiques 
i Imatge i So. I crec que els seus coneixements de les eines digitals, tant de seguiment com de 
creació de continguts, així com de com dels mètodes per llegir i interpretar la informació d’una 
forma crítica i reflexiva, podrien resultar especialment útils pel desplegament d’aquest mòdul.  
 
Finalment, com que es tracta d’un mòdul transversal de nova creació, més enllà del 
desenvolupament de objectius, resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació –que, per cert, 
haurien de donar molta flexibilitat als centres i al professorat, ja que el seu desenvolupament 
variaria molt en funció de les famílies professionals i de les fonts disponibles–, considero 
imprescindible establir alguna mena de control comparatiu per avaluar els resultats del mòdul. 
Inicialment, podria realitzar-se una comparació entre alumnes de diferents cicles, mesurant 
variables com el grau de coneixement de l’actualitat i el mercat laboral, les habilitats en la 
utilització de les TIC, o el grau de satisfacció general dels alumnes. Més endavant, podria 
establir-se un control comparatiu temporal, en forma d’enquesta als exalumnes de fa dos o tres 
cursos, per veure si realment han assolit l’hàbit de mantenir-se al dia.  
 

                                                        
61 www.gimp.org 
62 audacity.sourceforge.net 
63 www.videospin.com 
64 www.youtube.com 
65 www.flickr.com 
66 http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/Educacio/InstruccionsCurs 
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7. ALTERNATIVES I FUTUR DE LA PROPOSTA 

 Tot i que s’estableix que la especialitat del professorat ha d’estar relacionada amb les 
tecnologies de la informació o la comunicació, qualsevol docent amb un complement 
formatiu podria desenvolupar el mòdul, adaptant-lo a les necessitats concretes de cada 
família professional. 

 
 Els nous cicles de formació professional prioritzen la incorporació de la llengua anglesa als 

cicles formatius. Per la seva duració i característiques, per la possibilitat de seguir 
informació internacional, i per la facilitat per instal·lar les eines TIC utilitzades en anglès, 
aquest mòdul és especialment procliu a ser desenvolupat en aquesta llengua. 

 
 En comptes d’establir-se com a mòdul transversal independent, també podria barrejar-se la 

possibilitat d’integrar-lo com a unitat formativa als mòduls ja existents de l’àrea FOL: 
“Formació i orientació laboral” o “Empresa i iniciativa emprenedora”. Després d’analitzar els 
seus currículums, no he trobat que contemplin aquest plantejament de “mantenir-se al dia 
professionalment”, tot i que les sinergies resultants podrien ser realment interessants per 
l’assoliment de conceptes com innovació a l’empresa, iniciativa i autonomia, coneixement 
de l’entorn laboral i la competència, detecció de noves idees i oportunitats de negoci... A 
més, s’establiria un nexe directe amb l’actualitat del món laboral real. 

 
 El mòdul podria ampliar-se amb una segona part encaminada a la utilització d’Internet com 

a eina de promoció i màrqueting professional, no només perquè els alumnes aprenguin a 
construir-se la seva identitat digital, també coneguda com a reputació en línia, sinó també 
per augmentar les seves possibilitats professionals mitjançant la creació de blocs o webs 
de la seva pròpia empresa. 

 
 Al començament del curs, si els pressupostos i la logística ho permeten, podríem comptar 

amb la col·laboració d'un expert del sector que impartís una ponència sobre l'ús d'Internet 
com a eina d’actualització i promoció professional. Aquesta ponència augmentaria l’interès i 
les expectatives dels alumnes envers l’assignatura. 

 
 El mòdul s’emplaça inicialment en el segon curs dels cicles formatius de grau superior, ja 

que es considera que el seu alumnat ja té els coneixements, la maduresa i l’interès 
necessaris per assolir els objectius, i a més, es troben en molts casos a l’avantsala del seu 
primer treball. No obstant això, també es podria impartir als cicles de grau mitjà, tot i que 
potser seria convenient alternar els continguts professionals amb els d’oci per fer més 
atractiu el seguiment informatiu. 

 
 Recordem que el nom del mòdul és “Mantenir-se al dia professionalment a través 

d’Internet”, independentment a les eines utilitzades. La proposta es centra inicialment en la 
tecnologia RSS, ja que en aquests moments la considero la més adient per aquesta 
finalitat, la que permet accedir a la informació d’una forma dinàmica i molt atractiva per 
l’alumne. He descartat altres més limitades, com la subscripció per correu electrònic 
(newsletter), que depèn de la periodicitat de publicació que estableixi el creador, i que pot 
despistar al barrejar-se amb els correus personals. Però queden obertes les portes a la 
incorporació de altres tecnologies que també comencen a utilitzar-se com a fonts 
informatives, com per exemple les xarxes socials, com Facebook, o plataformes de 
microblogging, com Twitter. 

 
 En funció del cicle i de la família professional, la creació del bloc pot basar-se en la mera 

publicació de text i fotos o en la creació de continguts multimèdia per part dels alumnes: 
àudio, vídeo, presentacions, podcasting… 

 
 Més enllà dels continguts i activitats propis del mòdul, els alumnes podrint agafar les 

regnes de la classe mitjançant l’explicació oral, de forma individual o en grup, de webs o 
blocs que trobin interessants, i de com estructuren la informació; o de com subscriure’s als 
continguts en altres plataformes, com per exemple els telèfons mòbils. 
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8. EXPERIÈNCIA PRÀCTICA 

Al llarg d’aquest màster he pogut comprovar l’interès que entre els professors i els companys 
del màster despertava aquesta combinació d’actualització professional i noves tecnologies de 
la informació i la comunicació. De fet, vaig rebre per part d’alguns professors del centre on 
desenvolupava les meves pràctiques la demanda de més informació sobre el tema, i fins i tot 
vaig tenir l’oportunitat d’impartir un parell de classes sobre el tema per alumnes de grau 
superior67. Per aquest motiu, i davant la impossibilitat de desenvolupar al llarg d’un curs sencer 
el projecte, i d’avaluar els seus resultats amb controls comparatius, he cregut convenient 
explicar aquesta experiència com a exemple pràctic i punt de partida de desenvolupament del 
mòdul. 
 
A les sessions, que van durar unes dues hores, els alumnes van escoltar amb interès la meva 
explicació sobre l’evolució dels mitjans de comunicació i la forma d’accedir a continguts. La 
sessió constava d’aquesta part introductòria, d’uns 30 minuts, i d’una part pràctica on a mesura 
que accedien a diferents webs sobre la matèria del cicle, anava explicant les eines fonamentals 
per buscar i seguir continguts a Internet. Els alumnes van adaptar-se ràpidament a la 
manipulació de la plataforma de subscripció RSS, i després vam iniciar un debat amb alumnes i 
professors sobre la utilitat d’aquesta eina a nivell professional i inclús personal. Els alumnes 
van formular preguntes sobre la fiabilitat de les fonts informatives i la millor forma de trobar-les, 
deixant la porta oberta a una formació més en profunditat. Per la seva part, els professors van 
mostrar el seu interès per una explicació més extensa, i van assegurar que començarien a 
utilitzar als seus projectes aquestes tecnologies. 
 
Els resultats tan satisfactoris d’aquesta experiència docent, i l’interès manifestat per alumnes i 
professors, van confirmar els plantejaments d’aquest treball final de màster. 
 
 
 

                                                        
67 La presentació utilitzada en aquestes sessions es pot trobar a l’Annex d’aquest treball. 
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9. CONCLUSIONS 

La formació professional, immersa en un procés de renovació conceptual i tecnològica, s’ha 
convertit en una de les grans apostes de les autoritats educatives per fer front a l’augment 
alarmant de l’abandonament i el fracàs escolar, erigint-se com una de les mesures 
governamentals més importants contra la crisi econòmica. No en va, es pretén augmentar 
considerablement la oferta de cicles formatius disponibles, amb l’objectiu de formar 
professionals capaços de respondre a les necessitats d’un mercat laboral molt dinàmic, 
depenent com mai d’unes tecnologies en constant actualització, i cada cop més interrelacionat. 
Al mateix temps, es pretén potenciar l’aprenentatge al llarg de tota la vida, trencant amb la 
clàssica concepció d’una formació circumscrita només a l’etapa inicial de les nostres vides. 
 
En aquest sentit, les noves tecnologies de la informació i la comunicació poden jugar un paper 
fonamental en aquesta flexibilització de continguts i capacitats. El fet que Internet sigui ara 
l’eina preferida per a l’obtenció d’informació a tots els nivells, per la seva potència, funcionalitat 
i accessibilitat, queda reflectit en els resultats de les enquestes realitzades en aquest treball. No 
obstant, la gran majoria dels usuaris fa un ús poc eficient d’aquesta plataforma d’aprenentatge 
per a mantenir-se actualitzats; es visiten moltes pàgines que no tenen a veure amb els temes 
desitjats, les llistes de favorits dels usuaris són tan llargues que no són emprades correctament 
i es perd molt de temps descartant informació no desitjada. Sense oblidar els perills de la 
“infoxicació”, ja que una afluència tan aclaparant de informació pot arribar a ser desconcertant, 
generant l’efecte contrari al que aquesta llibertat informativa, la més gran de la història de la 
humanitat, hauria de provocar. 
 
En Sebastià Serrano, catedràtic de lingüística de la Universitat de Barcelona, va obrir amb una 
reflexió força interessant el primer cicle de conferències “La tasca docent més enllà de la 
pedagogia”, organitzat per l’Institut de Ciències de la Educació de la Universitat Politècnica de 
Catalunya: el nostre cervell processa avui, en un sol dia, més informació que el de una persona 
fa cent anys. Segons deia Serrano, la informació total emmagatzemada al món es duplicarà 
cada dos mesos abans de 2020, i fins i tot els principals experts del món de la neurociència 
coincideixen en que aquesta exposició constant a un ingent flux d’informació està modificant 
l’estructura biològica dels nostres cervells. 
 
Si aquesta pertorbadora reflexió la portem al dia a dia dels centres educatius, i més 
concretament, a la realitat del ensenyaments professional, ens trobem amb un moment de 
canvi radical on els continguts, que fins feia ben poc acaparaven el protagonisme del procés 
d’aprenentatge, es veuen ara amenaçats per la obsolescència, fent necessària una 
actualització constant dels coneixements que es comparteixen als centres –sobretot si tenim en 
compte que moltes famílies encara es regeixen per l’antiga LOGSE, amb currículums que van 
establir-se l’any 1994, i que han quedat completament descontextualitzats–. En aquest sentit, 
les noves tecnologies de la informació i la comunicació, que han contribuït enormement a 
aquest canvi a escala social i econòmica, es converteixen en les noves aliades d’un estament 
educatiu, el de la FP, íntimament lligat a les dinàmiques del teixit empresarial. I a més té una 
utilitat orientadora 
 
Aquest treball dóna en part resposta a aquestes limitacions, introduint als cicles formatius les 
eines tecnològiques per a fer un ús d’Internet més eficient, sobre tot en l’adquisició, valoració i 
utilització de la informació. Mantenir-se al dia professionalment utilitzant les TIC no només és 
una responsabilitat de qualsevol alumne de la FP, sinó que a més pot convertir-se en un plaer 
si es fa amb seny. Paral·lelament, aquest projecte obre les portes a l’aprendre a aprendre, a 
l’aprenentatge continu al llarg de tota la vida, i a conèixer més de prop la realitat laboral en la 
que els alumnes hauran de desenvolupar-se professionalment. Un coneixement que, a més, 
pot tenir una funció orientadora, esvaint la incertesa provocada per l’escenari de crisi i la 
inseguretat pròpia d’aquesta època de la vida que alguns alumnes poden patir, sense oblidar 
els beneficis futurs: el professional ben format i ben informat no només serà més competitiu, 
sinó que a més tindrà més possibilitats laborals, ja que coneixerà millor les necessitats reals del 
mercat laboral. 
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