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1. Introducció 

Des de la segona meitat del segle XX la nostra societat ha patit transformacions tècniques, 
econòmiques i socials molt importants. És el que es coneix amb el nom de revolució 
tecnològica o revolució científico-tècnica. L’evolució dels equips tecnològics, cada vegada més 
ràpids, eficients, petits i econòmics, i la creixent demanda de tecnologies de la informació, ha 
permès una ràpida difusió de la tecnologia digital. Les tecnologies han repercutit en les 
indústries i les empreses, afectant d’aquesta manera als sectors econòmics. Un dels canvis 
més significatius, però, ha tingut lloc a nivell social. Els països desenvolupats han vist com les 
llars dels seus ciutadans canviaven en poques dècades: van viure l’arribada del televisor, dels 
reproductors de vídeo, l’aparició de les vídeo consoles, dels ordinadors, els reproductors d’MP3 
i l’arribada d’Internet i la telefonia mòbil.  

Tots aquests canvis han influït de manera significativa en les noves generacions, les primeres 
promocions d’adolescents que han crescut immersos en les tecnologies de la informació, amb 
les que estan totalment familiaritzats. Els canvis que han patit aquestes generacions han dut 
als centres educatius a haver de redissenyar els seus fonaments: els joves d’avui en dia tenen 
un perfil molt diferent al que tenien les generacions anteriors. Cal que l’àmbit de l’educació 
evolucioni en el mateix sentit en que ho fa la societat, de tal manera que es puguin atendre les 
necessitats dels joves.  

Arribats a aquest punt es dóna la benvinguda a les aules a les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació (TIC). Les TIC, i més concretament Internet, poden resultar una eina molt potent 
sempre i quan s’utilitzin de manera adequada: un accés il·limitat a la xarxa pot provocar 
accessos a pàgines, continguts o aplicacions no desitjats. Però com ho gestionem quan un 
professor de Tecnologia ha d’explicar el funcionament de les xarxes socials, els xats, el correu 
electrònic, etc? 

En aquest projecte volem parlar precisament d’això, de la necessitat d’anar incorporant les TIC 
i Internet a les aules, però fent servir eines que ens permetin tenir seguretat i que ens ajudin a 
no perdre el control del que passa dins l’aula. D’aquesta manera ens podrem beneficiar dels 
avantatges de les tecnologies, minimitzant-ne els inconvenients. 
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2. Definició i context del problema 

L’institut de secundària a on he realitzat el Practicum ha apostat per la implantació de les 
tecnologies de la informació en el centre. A començaments d’any es van adquirir vint 
ordinadors portàtils per a que els alumnes els fessin servir a l’aula. Inicialment només les 
professores de Tecnologia de 1r i 2n d’ESO els farien servir. Si l’experiència era positiva, la 
resta de docents podrien utilitzar-los de manera gradual. 

Les primeres sessions en què es van emprar els ordinadors portàtils els resultats van ser molt 
favorables: els alumnes estaven atents, concentrats, amb predisposició a treballar, etc. 

De seguida, però, van començar a sorgir els problemes: els alumnes s’enviaven missatges via 
e-mail o xat, d’altres es connectaven al Facebook mentre el professor feia les explicacions, etc. 

Els docents van començar a plantejar-se si tot plegat es podria gestionar o controlar d’alguna 
manera. Aquesta problemàtica va ser la que va donar peu a realitzar el present treball. La 
finalitat del projecte és presentar una solució a la problemàtica concreta del centre. Aquesta 
solució, però, podria ser aplicable per a qualsevol altre centre docent. 
 

2.1 Canvis generacionals 

Segons un informe de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) al 2010[1] sobre l’equipament i ús de 
les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a les llars, el 68,7% de les llars espanyoles 
disposa de com a mínim un ordinador, augmentant fins al 73,1% en el cas de Catalunya. El 
59,1% de les llars espanyoles tenen accés a Internet. Segons l’informe, l’ús dels ordinadors 
entre la població infantil (d’entre 10 a 15 anys) arriba fins al 94,6%, fent ús d’Internet el 87,3%.  

Aquestes dades constaten com les actuals generacions d’adolescents han crescut immerses 
en les tecnologies de la informació. L’escriptor Marc Prensky[2], l’any 2004, va utilitzar per 
primer cop l’expressió natius digitals per a referir-se a aquests joves, en contraposició a 
l’expressió immigrants digitals, que fa referència a totes aquelles persones que, o bé per edat o 
bé per haver arribat tard a les TIC, no tenen domini ple de les tecnologies de la informació. 
 
Si comparem als joves d’avui en dia amb els de generacions anteriors, podrem observar canvis 
significatius. Per exemple, la manera de socialitzar-se ja no és la mateixa: l’ús del correu 
electrònic, la missatgeria instantània i les xarxes socials han pres el lloc a les trucades de 
telèfon o a l’antic correu postal.  

La utilització de la televisió, les vídeo consoles i els ordinadors han acostumat als joves a 
percebre múltiples estímuls a la vegada. Aquest “bombardeig” d’informació no representa un 
problema per a ells: el fet de rebre en segons el mateix volum d’informació que rebrien, per 
exemple, llegint un llibre de text, és el que fa que sentin predilecció per aquest tipus de mitjans. 
El seu entorn els proporciona gratificacions instantànies i recompenses freqüents: la lectura, 
per exemple, no els proporciona la gratificació immediata que els facilita la televisió, sinó que 
ho fa de manera més demorada. En aquest sentit, senten predilecció pels gràfics i no pas pels 
textos. 

Davant d’aquest paradigma canviant alguns científics van començar a plantejar la possibilitat 
de que els diferents estímuls als que estan sotmesos els joves poguessin influir en la seva 
conducta. Gràcies a diversos estudis en l’àmbit de les neurociències, actualment se sap que els 
estudiants d’ara pensen i processen la informació de manera fonamentalment diferent a com ho 
feien els seus predecessors. La seva forma de pensar i l’estructura física del seu cervell és 
diferent. Segons el Dr. Bruce D. Perry[4], de la Facultat de Medicina de Baylor, “diferents tipus 
d’experiències conductuals i el mateix aprenentatge condueixen a diferents estructures 
cerebrals”. 
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Les estructures cognitives de les noves generacions són significativament diferents a les dels 
seus predecessors: 

• Els joves d’ara estan preparats per als treballs multi tasca, rebent molts estímuls al 
mateix temps i tendint a preferir treballar en xarxa. Les seves estructures cognitives són 
paral·leles.  
 

• Els seus antecessors, per contra, disposen d’estructures cognitives seqüencials i el seu 
pensament és lineal. L’aprenentatge de l’escriptura els va frenar la familiaritat amb les 
imatges visuals. 

 

Estudis en l’àmbit de l’aprenentatge cognitiu com els duts a terme per Richard E. Mayer[5], es 
basen a demostrar que l’aprenentatge dels alumnes és major quan les idees s’expressen amb 
paraules i imatges, en comptes de només amb paraules (entenent com paraules el format 
verbal, ja sigui escrit o parlat, i com a imatges, qualsevol informació proporcionada de manera 
pictòrica: il·lustracions, gràfics, fotografies, mapes i fins i tot vídeos o animacions). Aquest tipus 
d’aprenentatge rep el nom d’aprenentatge multimèdia. 
 

2.2 L’aprenentatge multimèdia: l’ús d’Internet 

Existeixen moltes eines que ens poden ajudar a proporcionar aquest tipus d’aprenentatge. Una 
d’elles és Internet: la xarxa de xarxes ens proporciona informació de tot tipus, des de textos 
escrits i imatges fins a vídeos i animacions.  

Un aspecte interessant de la utilització d’Internet en l’àmbit educatiu és el fet que facilita la 
interacció de l’alumnat: les noves generacions no volen limitar-se a la visualització passiva, si 
no que volen ser els actors en primera persona. Els joves esperen rebre informació, recursos i 
comunicació interactiva. Demanden més velocitat, facilitat i accés aleatori al coneixement 
disponible, així com prioritat del grafisme i activitats multi tasca. El fet de treballar amb 
ordinadors i que aquests resultin una novetat dins de l’aula, fan que l’alumnat estigui 
predisposat a interactuar amb ells, augmentant el grau d’implicació dels alumnes a la classe i 
millorant la seva atenció i activitat intel·lectual. A més, les eines i recursos que proporcionen les 
TIC permeten realitzar activitats d’aprenentatge cooperatiu, que serveixen per a millorar les 
habilitats comunicatives i socials dels alumnes.  

Les competències personals del estudiants també milloren amb la utilització d’Internet: la seva 
iniciativa i autonomia personal es desenvolupa havent de fer activitats, recerques d’informació, 
etc. A més, Internet permet plantejar activitats d’autoavaluació, a on l’alumne pot tenir 
coneixement de quins són els seus punts febles i aprendre dels seus propis errors. Recursos 
com les sortides virtuals i els simuladors permeten fer activitats d’aula sense haver de 
preocupar-se de desplaçaments i despeses addicionals. A més, permet als estudiants aprendre 
sense tenir por a equivocar-se. 

Internet contribueix, doncs, a l’adquisició de les competències bàsiques de les diferents 
matèries del currículum. És una eina que podem fer servir per tal de que els alumnes aprenguin 
a: 

• Ser i actuar de manera autònoma. 
• Pensar i comunicar. 
• Descobrir i tenir iniciativa. 
• Conviure i habitar el món. 

 

D’altra banda, Internet permet disposar de major nombre de recursos, fent que els professors 
puguin preparar classes molt més atractives i documentades, obtenint d’aquesta manera una 
resposta positiva per part dels estudiants i, conseqüentment, fent que la motivació del 
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professorat també augmenti. Els nous canals de comunicació que s’estableixen (correu 
electrònic, fòrums, blogs, etc.) faciliten la comunicació entre professors i alumnes, que troben 
un lloc comú per a intercanviar opinions, recursos, resoldre dubtes, etc. 

La xarxa de xarxes pot resultar una eina molt interessant per a poder atendre a la diversitat 
dels alumnes i a aquells estudiants amb necessitats educatives especials: 

• En el cas de trobar-nos amb alumnes amb discapacitats auditives, podem fer servir 
Internet per a plantejar activitats en les que aquests estudiants puguin treballar de la 
mateixa manera que la resta dels seus companys: consultant pàgines web i llegint. 
També permet plantejar activitats interactives, que poden afavorir la resolució de 
problemes, la presa de decisions i el desenvolupament de la imaginació. 
 
D’aquesta manera podem facilitar la integració dels alumnes amb discapacitats 
auditives a classe, millorant el seu procés d’aprenentatge i les seves competències 
personals i socials.  
 

• També podem fer servir Internet per a millorar l’aprenentatge d’alumnes amb 
discapacitats visuals. A banda de poder augmentar la resolució de la pantalla i adaptar-
la a la visió de l’alumne, també podem fer servir aplicacions (com ara JAWS) que 
funcionen com a lectors de pantalla. Aquests programes són capaços de convertir el 
contingut desplegat a la pantalla de l’ordinador, en so. D’aquesta manera els usuaris 
amb discapacitats visuals poden accedir a programes i pàgines web sense haver de fer 
servir el teclat, sinó que ho fan mitjançant la veu. 
 

D’aquesta manera, podem considerar que l’ús d’Internet pot resultar molt útil per a que els 
alumnes adquireixin coneixements, fent servir una eina actual, dinàmica i amb la que estan 
totalment familiaritzats. 
 

 

2.3 Problemàtica de l’ús d’Internet a les aules 

L’educació secundària obligatòria (decret 143/2007) estableix vuit competències bàsiques que 
l’alumne ha d’assolir, entre les quals trobem la competència de tractament de la informació i 
competència digital. Per a que els alumnes puguin assolir aquesta competència, molts centres 
han adquirit ordinadors portàtils, han millorat les aules d’informàtica i han adaptat continguts 
curriculars per a poder treballar-los fent servir les TIC. Això, però, ha implicat que molts 
professors que no dominen les tecnologies de la informació s’hagin hagut de posar al front d’un 
aula plena d’ordinadors i d’alumnes que els dominen plenament.  
 

Manca de formació docent
 

El nostre sistema educatiu va ser dissenyat per a educar a un perfil d’estudiant molt diferent al 
que trobem actualment. En aquest punt ens trobem amb un problema de gran rellevància: els 
professors actuals, referents de les noves generacions, no han nascut en l’era digital. Molts 
d’ells són considerats immigrants digitals, docents que pensen que els seus alumnes són o 
haurien de ser iguals a com ells eren a la seva edat. Per tant, entenen que els mètodes que 
empraven els seus professors amb ells haurien de funcionar d’igual manera amb els seus 
estudiants d’avui en dia. Alguns pensen que les tecnologies de la informació ocasionen més 
inconvenients que no pas avantatges. 

Però si com hem vist abans, les estructures cognitives dels joves han canviat, caldria 
preguntar-se si els natius digitals haurien d’aprendre amb mètodes antics o si per contra els 
professors haurien de renovar-se i fer servir mètodes nous, que s’adaptin a les noves 
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necessitats. Caldria reflexionar, doncs, sobre els continguts i sobre la metodologia a ensenyar 
als alumnes.  

La  falta de formació docent es converteix d’aquesta manera en un problema fonamental per a 
que la integració de les TIC en l’entorn educatiu tingui èxit. 
 

Major dedicació docent 
 

La utilització de les TIC, tot i que pugui semblar el contrari, exigeix emprar més temps de 
dedicació al professorat per a preparar les classes. La recerca d’informació a Internet per tal de 
trobar activitats i recursos, requereix una gran inversió de temps. 

Hem de tenir en compte, a més, que si hi ha professorat que no disposa dels coneixements 
adequats sobre la utilització de sistemes informàtics i sobre com aprofitar els recursos 
educatius disponibles, poden sorgir problemes o, fins i tot, ocasionar un augment de l’estrès als 
docents. 
 

Els ordinadors i l’accés obert a la xarxa
 

Segons dades del Ministeri d’Educació[7] el curs 2008-2009 el 99,7% dels centres educatius 
disposaven de connexions a Internet. A Catalunya, més del 74% dels ordinadors disponibles 
als centres són destinats a la docència o a la utilització directa per part dels estudiants (veure 
Annex I). 

Els centres educatius proporcionen accés a Internet als alumnes des de les aules d’informàtica 
o des de les aules ordinàries, amb l’ús d’ordinadors portàtils. Aquest accés hauria de garantir 
que els alumnes no poguessin accedir a determinades pàgines web, ni que es pogués fer ús 
d’aplicacions que es trobin fora de l’àmbit educatiu.  

Filtrar i controlar els continguts als que accedeixen els alumnes hauria de ser un factor a tenir 
en compte abans de portar els ordinadors a les aules. Alguns instituts (com ara el centre a on 
he fet el Practicum) no es van plantejar aquesta problemàtica quan van adquirir els ordinadors, 
i actualment estan patint en primera persona els inconvenients que això comporta. 

Com hem vist anteriorment, la utilització de la xarxa pot resultar una eina molt potent. No 
obstant, pot convertir-se en un element distorsionant dins l’aula si no es fa servir 
adequadament.  
 

 Pèrdua d’atenció
 

Analitzant les experiències que han viscut molts centres de secundària utilitzant els ordinadors 
a les aules es pot constatar que el professorat manifesta amb unanimitat que aquests serveixen 
per a augmentar l’atenció, motivació i participació de l’alumnat. Això es tradueix en una millor 
comprensió de la matèria per part dels alumnes, el que suposa una motivació afegida per als 
docents, que veuen com la seva feina i dedicació resulta més agraïda. 

No obstant, també trobem que hi ha unanimitat entre el professorat en quant a l’atenció que ells 
reben per part dels alumnes quan aquests disposen d’un ordinador amb el qual treballar: els 
estudiants queden tan immersos en l’activitat que estan realitzant que els docents es veuen 
amb problemes per a recuperar la seva atenció. També es troben amb problemes a l’hora de 
fer explicacions de tipus expositiu, donat el fet que els alumnes presten més atenció a 
l’ordinador que no pas al que el docent exposa. 
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Davant d’aquesta problemàtica alguns professors prenen la solució de fer apagar els monitors 
dels ordinadors (o tancar els portàtils) quan ells hagin de fer alguna explicació. Aquesta manera 
de fer, però, no resol el problema que comentàvem abans, sobre la recuperació de l’atenció 
dels alumnes. 

 

Deficiències tècniques 
 

Un dels problemes bàsics amb el que ens trobem quan fem servir ordinadors (ja sigui en l’àmbit 
educatiu o en qualsevol altre) és el que fa referència als problemes tècnics. Hi haurà moments 
en els que ens trobem amb avaries dels equips informàtics: ordinadors que no s’engeguen, 
pantalles que no funcionen, etc. En d’altres ocasions poden produir-se talls en el 
subministrament elèctric (que poden produir, de retruc, avaries en els equips informàtics). Però 
ens podem trobar amb d’altres problemes, com ara els relacionats amb les deficiències en les 
connexions a Internet.  

La supeditació als sistemes informàtics pot plantejar problemes en el desenvolupament de les 
classes si es produeix una avaria o ens trobem amb un problema tècnic. Qualsevol activitat que 
requereixi de la connexió a la xarxa, fer servir el projector, etc., no podrà portar-se a terme en 
cas d’haver una avaria. Disposar d’activitats alternatives, que no depenguin de les tecnologies, 
pot ser una solució si un professor ha de fer front a una situació d’aquest tipus. 

D’altra banda, com ja sabem, la informàtica evoluciona constantment. Els equips i els 
programes milloren dia rere dia, amb la qual cosa es fa imprescindible una constant renovació 
dels components i de les aplicacions informàtiques. A banda de la renovació dels equips, cal 
dedicar temps a tasques de manteniment, per exemple fent configuracions o actualitzacions 
dels antivirus, fent neteja d’aplicacions i documents que els alumnes hagin anant acumulant a 
l’equip, etc.  

A més, cal dedicar temps a l’administració dels usuaris de la xarxa: quin compte faran servir els 
alumnes per a accedir als ordinadors? Quins permisos tindran habilitats? Cal tenir en compte 
que una dolenta gestió dels permisos pot comportar l’execució o instal·lació de programes 
maliciosos (virus, trajans, etc.) que poden fer malbé els equips i poden generar major inversió 
de temps en tasques de manteniment. 
 

Distribució dels ordinadors dins l’aula
 

La utilització d’Internet a les aules implica, com és obvi, la utilització d’ordinadors. Moltes 
vegades la distribució de les taules i dels ordinadors dins l’aula poden facilitar o, per contra, 
dificultar la tasca dels docents. No existeix una distribució millor que una altra, si no que 
dependrà de les necessitats que tinguem en cada moment. 

Cal tenir present que la limitació d’espai acostuma a ser un factor clau a l’hora d’establir 
l’organització de les taules dins la classe, així com les facilitats per a realitzar les connexions 
elèctriques i de connexió amb la xarxa.  

Les distribucions més comunes són les que enumerem a continuació: 

• Fileres:  
 
Moltes aules d’informàtica acostumen a organitzar-se en files de taules individuals o 
per parelles. Aquesta distribució suposa situar la taula del professor en un lloc preferent 
a l’aula, normalment al davant de la classe. Aquesta distribució no resulta massa 
adequada a l’hora de treballar amb ordinadors, donat el fet que el docent no té opció de 
veure les pantalles. Per tal de saber si un alumne està fent l’activitat que se li ha 
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demanat o si està realitzant la tasca correctament, el professor haurà de desplaçar
d’un costat a l’altre de la c
 
Una altra distribució possible seria situar la taula del professor al fons de l’aula. 
D’aquesta manera el docent podrà veure les pantalles dels ordinadors dels alumnes i 
anar-los orientant en el procés d’aprenentatge. Amb aquesta distribució les 
explicacions expositives per part del professor, fent servir la pissarra, no resultarien 
convenients: els alumnes s’haurien de girar cada vegada que el professor fes una 
intervenció. En comptes de fer servir la pissarra, podrien emprar
presentacions de material audiovisual.
  
Aquest tipus d’organitzacions acostumen a ser les més adequades
d’aprenentatge a on treballem amb un grup 

 

Figura 1: Distribució de taules i ordinadors per fileres.

• Agrupaments:  
 
La disposició de les taules de l’aula en petits grups pot resultar adequada per a realitzar 
activitats d’aprenentatge interactiu: intercanvi d’informació entre alumnes, treball 
cooperatiu, etc.  
 
En aquest tipus de distribucions la taula del professor 
cal que sigui possible transitar entre les diferents àrees, sense que això impliqui la 
interrupció de la feina.
 
La manca d’espai pot resultar un inconvenient per a portar aquest disseny a la pràctica. 
A més, per tal de qu
treballant correctament, haurà d’anar desplaçant
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demanat o si està realitzant la tasca correctament, el professor haurà de desplaçar
d’un costat a l’altre de la classe. 

Una altra distribució possible seria situar la taula del professor al fons de l’aula. 
D’aquesta manera el docent podrà veure les pantalles dels ordinadors dels alumnes i 

los orientant en el procés d’aprenentatge. Amb aquesta distribució les 
explicacions expositives per part del professor, fent servir la pissarra, no resultarien 
convenients: els alumnes s’haurien de girar cada vegada que el professor fes una 
intervenció. En comptes de fer servir la pissarra, podrien emprar-se projectors
presentacions de material audiovisual. 

Aquest tipus d’organitzacions acostumen a ser les més adequades
treballem amb un grup nombrós d’alumnes.  

Figura 1: Distribució de taules i ordinadors per fileres. 

 

La disposició de les taules de l’aula en petits grups pot resultar adequada per a realitzar 
activitats d’aprenentatge interactiu: intercanvi d’informació entre alumnes, treball 

En aquest tipus de distribucions la taula del professor no té una col·locació preferent i 
cal que sigui possible transitar entre les diferents àrees, sense que això impliqui la 
interrupció de la feina. 

La manca d’espai pot resultar un inconvenient per a portar aquest disseny a la pràctica. 
A més, per tal de que el professor pugui garantir que tots els alumnes estiguin 
treballant correctament, haurà d’anar desplaçant-se per l’aula. 
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demanat o si està realitzant la tasca correctament, el professor haurà de desplaçar-se 

Una altra distribució possible seria situar la taula del professor al fons de l’aula. 
D’aquesta manera el docent podrà veure les pantalles dels ordinadors dels alumnes i 

los orientant en el procés d’aprenentatge. Amb aquesta distribució les 
explicacions expositives per part del professor, fent servir la pissarra, no resultarien 
convenients: els alumnes s’haurien de girar cada vegada que el professor fes una 

se projectors i fer 

Aquest tipus d’organitzacions acostumen a ser les més adequades en situacions 

 

La disposició de les taules de l’aula en petits grups pot resultar adequada per a realitzar 
activitats d’aprenentatge interactiu: intercanvi d’informació entre alumnes, treball 

no té una col·locació preferent i 
cal que sigui possible transitar entre les diferents àrees, sense que això impliqui la 

La manca d’espai pot resultar un inconvenient per a portar aquest disseny a la pràctica. 
e el professor pugui garantir que tots els alumnes estiguin 
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Figura 2: Distribució de taules i ordinadors per agrupacions d’alumnes.

 

• Distribució en semicercle o en U
 
La distribució en forma de ferradura permet 
preferent a l’aula. Des de la seva taula el docent pot veure la pantalla dels alumnes i 
tenir coneixement del què succeeix a classe.
 
Aquesta distribució resulta òptima pe
de fer classes magistrals en les que sigui necessària la utilització de la pissarra o del 
projector. 
 
El problema fonamental d’aquest tipus de dissenys és l’espai. L’organització de les 
taules d’aquesta manera implica el desaprofitament de l’espai central (tot i que es 
podria situar en aquesta posició la taula del professor). És una distribució pràctica quan 
es disposa d’un nombre reduït d’alumnes.
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: Distribució de taules i ordinadors per agrupacions d’alumnes.

Distribució en semicercle o en U :  

La distribució en forma de ferradura permet situar la taula del professor
preferent a l’aula. Des de la seva taula el docent pot veure la pantalla dels alumnes i 
tenir coneixement del què succeeix a classe. 

Aquesta distribució resulta òptima per a treballar amb ordinadors, però no ho és a l’hora 
de fer classes magistrals en les que sigui necessària la utilització de la pissarra o del 

El problema fonamental d’aquest tipus de dissenys és l’espai. L’organització de les 
manera implica el desaprofitament de l’espai central (tot i que es 

podria situar en aquesta posició la taula del professor). És una distribució pràctica quan 
es disposa d’un nombre reduït d’alumnes. 
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: Distribució de taules i ordinadors per agrupacions d’alumnes. 

situar la taula del professor en un lloc 
preferent a l’aula. Des de la seva taula el docent pot veure la pantalla dels alumnes i 

r a treballar amb ordinadors, però no ho és a l’hora 
de fer classes magistrals en les que sigui necessària la utilització de la pissarra o del 

El problema fonamental d’aquest tipus de dissenys és l’espai. L’organització de les 
manera implica el desaprofitament de l’espai central (tot i que es 

podria situar en aquesta posició la taula del professor). És una distribució pràctica quan 
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Figura 3: Distribució de taules i ordinadors en semice
 

Els professors de secundària que vulguin apropar les tecnologies de la informació als alumnes 
fent servir els ordinadors, hauran de 
D’aquesta manera, resultarà fonamental que el professor 
classe, tenint coneixement del què fan els alumnes per tal de poder
d’aprenentatge.  

Una bona distribució a l’aula facilitarà el procés d’ensenyament al docent i el d’aprenentatge als 
alumnes. 
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: Distribució de taules i ordinadors en semicercle. 

Els professors de secundària que vulguin apropar les tecnologies de la informació als alumnes 
fent servir els ordinadors, hauran de garantir que aquests els facin servir de manera adequada. 
D’aquesta manera, resultarà fonamental que el professor tingui control del què està succeint a 

, tenint coneixement del què fan els alumnes per tal de poder-los orientar en 

Una bona distribució a l’aula facilitarà el procés d’ensenyament al docent i el d’aprenentatge als 
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Els professors de secundària que vulguin apropar les tecnologies de la informació als alumnes 
s facin servir de manera adequada. 

tingui control del què està succeint a 
los orientar en el procés 

Una bona distribució a l’aula facilitarà el procés d’ensenyament al docent i el d’aprenentatge als 
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3. Descripció de la solució

La problemàtica de controlar l’accés a Internet a les aules d’informàtica no és nova. Ja fa molts 
anys que a les universitats i als centres d’estudis professionals (cicles de grau mig i grau 
superior) es treballa per a dona
personal per a administrar les xarxes i els equips informàtics. A més, els docents que fan servir 
les aules d’informàtica solen tenir perfils tècnics, amb 

Els administradors dels centres d’estudis superiors s’encarreguen de controlar la seguretat i de 
gestionar els usuaris que accedeixen a la xarxa. Tenen control sobre quin usuari ha fet servir 
un recurs o qui s’ha connectat a una pàgina determinada. D’aques
responsabilitats individuals als 

Els mecanismes que fan servir per a limitar els accessos a Internet 
poden ser molt diversos i complexos
servir un proxy. A continuació veurem què és i com funciona.

 

3.1 Utilització d’un proxy 

Un proxy és un dispositiu o aplicació informàtica que actua com a intermediari, entre un 
ordinador i Internet. Mitjançant aquests di
la xarxa exterior (Internet), augmentant d’aquesta manera la seguretat de la xarxa local.

Figura 4: Xarxa informàtica que utilitza un 

 

Filtratge de pàgines web

Un proxy es pot configurar 
l’aplicació de polítiques de seguretat. Segons les regles que implementem, podrem aconseguir 
que el proxy autoritzi o denegui una petició de connexió a un lloc web 
 

• Llistes blanques:  
 
El mecanisme de les 
pàgines web o serveis d’Internet podran ser accessibles des de la nostra xarxa, sense 
que sigui necessari aplicar cap tipus de bloqueig.
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Descripció de la solució  

La problemàtica de controlar l’accés a Internet a les aules d’informàtica no és nova. Ja fa molts 
anys que a les universitats i als centres d’estudis professionals (cicles de grau mig i grau 
superior) es treballa per a donar-hi solució. Aquest tipus de centres acostumen a disposar de 
personal per a administrar les xarxes i els equips informàtics. A més, els docents que fan servir 
les aules d’informàtica solen tenir perfils tècnics, amb prou coneixements sobre les TIC.

Els administradors dels centres d’estudis superiors s’encarreguen de controlar la seguretat i de 
gestionar els usuaris que accedeixen a la xarxa. Tenen control sobre quin usuari ha fet servir 
un recurs o qui s’ha connectat a una pàgina determinada. D’aquesta manera poden demanar 
responsabilitats individuals als usuaris si es troben davant d’algun problema. 

Els mecanismes que fan servir per a limitar els accessos a Internet i per a garantir la seguretat 
poden ser molt diversos i complexos. Una de les solucions més habituals consisteix en fer 

. A continuació veurem què és i com funciona. 

un dispositiu o aplicació informàtica que actua com a intermediari, entre un 
Mitjançant aquests dispositius o aplicacions es poden filtrar els accessos a 

la xarxa exterior (Internet), augmentant d’aquesta manera la seguretat de la xarxa local.

 

Xarxa informàtica que utilitza un proxy per a accedir a Internet.

 per a restringir l’accés a determinades pàgines web mitjançant 
l’aplicació de polítiques de seguretat. Segons les regles que implementem, podrem aconseguir 
que el proxy autoritzi o denegui una petició de connexió a un lloc web concret.

El mecanisme de les llistes blanques permet a l’administrador informàtic indicar quines 
pàgines web o serveis d’Internet podran ser accessibles des de la nostra xarxa, sense 
que sigui necessari aplicar cap tipus de bloqueig. 
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La problemàtica de controlar l’accés a Internet a les aules d’informàtica no és nova. Ja fa molts 
anys que a les universitats i als centres d’estudis professionals (cicles de grau mig i grau 

Aquest tipus de centres acostumen a disposar de 
personal per a administrar les xarxes i els equips informàtics. A més, els docents que fan servir 

coneixements sobre les TIC. 

Els administradors dels centres d’estudis superiors s’encarreguen de controlar la seguretat i de 
gestionar els usuaris que accedeixen a la xarxa. Tenen control sobre quin usuari ha fet servir 

ta manera poden demanar 

i per a garantir la seguretat 
ns més habituals consisteix en fer 

un dispositiu o aplicació informàtica que actua com a intermediari, entre un 
spositius o aplicacions es poden filtrar els accessos a 

la xarxa exterior (Internet), augmentant d’aquesta manera la seguretat de la xarxa local.  

per a accedir a Internet. 

 

determinades pàgines web mitjançant 
l’aplicació de polítiques de seguretat. Segons les regles que implementem, podrem aconseguir 

. 

a l’administrador informàtic indicar quines 
pàgines web o serveis d’Internet podran ser accessibles des de la nostra xarxa, sense 
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Resulta una bona solució en entorns a on l’accés a Internet ha de ser molt limitat o 
restrictiu. En el cas de centres educatius, per exemple, es podria configurar una llista 
blanca a on aparegués la pàgina web del centre, pàgines de recursos web, wikis i 
fòrums educatius, etc. 
 
No obstant, un dels avantatges de fer servir Internet a l’àmbit educatiu és proporcionar 
a l’alumnat moltes fonts d’informació per a que assoleixin la competència de tractament 
de la informació i competència digital. Un accés molt restringit a la xarxa no ajudaria a 
desenvolupar aquestes competències. D’altra banda, crear una llista blanca de grans 
dimensions implicaria una inversió de temps molt elevada (cal tenir en compte que 
Internet és dinàmic i les llistes s’han d’anar revisant periòdicament).  
 

• Llistes negres:  
 
Mitjançant la configuració de les llistes negres, podrem indicar una sèrie de pàgines o 
recursos web als que volem denegar l’accés. Si un usuari intentés accedir a una adreça 
web que estigués inclosa a la llista negra, es bloquejaria l’accés, impedint que l’usuari 
fes servir aquest recurs. 
 
Aquestes llistes resulten una bona solució per a filtrar els recursos. Cal tenir en compte, 
però, que a Internet existeixen milions de pàgines web i que filtrar tots els continguts 
d’aquesta manera resulta una tasca impossible d’assolir. 
 
En entorns educatius, però, es podrien emprar les llistes negres per a limitar l’accés a 
pàgines d’accés habitual per part dels alumnes. Però com ja hem dit, existeixen milions 
de pàgines web i cada dia es creen de noves. Si un administrador bloqueja l’accés a 
una pàgina, els alumnes podran fer servir una altra que no estigui a la llista. D’aquesta 
manera, resulta fonamental realitzar una revisió constant d’aquest tipus de llistes. Però 
hem de tenir en compte que la seva utilització no resol el problema al 100%. 
 
El fet de bloquejar una pàgina web determinada pot comportar d’altres problemes. 
Imaginem que un administrador informàtic detecta accessos a la pàgina de Facebook. 
L’administrador pot introduir l’adreça web d’aquesta xarxa social a la llista negra del 
proxy. Si al mateix temps un professor de Tecnologia ha d’explicar l’ús de les xarxes 
socials i decideix accedir a la pàgina de Facebook, el proxy li denegarà l’accés. Podem 
solucionar aquest tipus de problemàtiques dissenyant polítiques de seguretat que 
tinguin en compte els usuaris i/o els horaris. Aquest tipus de configuracions, però, no 
són trivials i requereixen de coneixements tècnics elevats. 
 

• Filtratge de continguts: 
 
El filtratge per continguts consisteix en bloquejar determinades peticions segons si es 
compleix o no amb una llista de criteris. Per exemple, es pot limitar l’accés a Internet a 
totes les peticions relacionades amb una temàtica concreta: esports, viatges, sexe, etc.  
 
També es poden filtrar els continguts establint una llista de mots “prohibits”. D’aquesta 
manera, qualsevol petició a un recurs web que es realitzi i que contingui alguna de les 
paraules que serveixen de filtre, serà bloquejada automàticament. Per exemple, 
imaginem que tenim configurat un filtre per a que es denegui la connexió a qualsevol 
pàgina que contingui el terme “pit”. Si intentem accedir a una pàgina a on aparegui 
l’expressió “s’ho va prendre molt a pit”, el proxy detectarà que hi ha un mot “prohibit” i 
no ens deixarà accedir-hi.  
 
En el mercat podem trobar dispositius (com ara routers) i aplicacions de filtrat (gratuïtes 
o de pagament) de fàcil utilització i configuració, com els anomenats de control parental 
o control de continguts. Moltes d’aquestes aplicacions i dispositius estan pensades per 
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a fer-les servir en entorns domèstics, però també podem trobar d’altres que es poden 
fer servir en àmbits educatius.  
 

Filtratge d’aplicacions
 

A banda de les pàgines web, podem utilitzar un servidor proxy per a filtrar l’accés a 
determinades aplicacions, com ara programes de missatgeria instantània (xats), programes de 
correu, connexions FTP, etc. 

Aquest tipus de filtratge es realitza a través de ports TCP/IP que es poden habilitar o tancar 
segons les necessitats. Per exemple, el port associat a Internet és el 80, el que fa servir MSN 
Messenger és el 1863, etc. 
 

Registres d’activitat
 

La utilització d’un servidor proxy pot servir d’ajuda als administradors informàtics a l’hora de 
determinar quin usuari ha fet servir un determinat dispositiu de la xarxa. Els proxy tenen opció 
de crear registres d’activitat (logs), guardant tota la informació referent a les peticions que ha fet 
cada usuari, a quines pàgines web s’ha intentat accedir, quins recursos de la xarxa s’han fet 
servir, etc. 

Això permet als administradors demanar responsabilitats individuals als usuaris si sorgeix algun 
tipus de problema derivat de una utilització indeguda dels recursos.  

 

Com podem veure, les possibilitats de configuració que ens proporcionen els proxy són molt 
àmplies. La seva utilització podria resultar una bona solució per a controlar l’accés a Internet 
als centres educatius: els alumnes no es podrien connectar a pàgines indegudes, ni fer servir 
aplicacions no permeses i, a més, l’administrador podria tenir coneixement de quins recursos 
estan essent utilitzats en cada moment i per qui. 

No obstant, configurar un proxy correctament no és una tasca fàcil i es requereix de 
coneixements tècnics avançats. Aquesta solució, doncs, dependrà dels recursos humans dels 
que disposi cada centre educatiu. 

Concretament en el cas de l’institut a on he realitzat el Practicum, l’administrador de la xarxa és 
un dels professors del centre. La seva dedicació principal és la docència, amb la qual cosa no 
disposa de temps suficient per a dedicar-se a tasques de configuració de la xarxa massa 
complexes. Donat el fet que es tracta d’un centre públic, a continuació mirarem d’explicar quina 
mena de suport tècnic reben els centres docents per part de l’administració i si resultaria viable 
una solució com la que hem proposat anteriorment.  
 

 

3.2 Suport tècnic als centres de secundària 

Als centres públics de secundària els administradors informàtics acostumen a ser personal 
docent, la tasca principal dels quals no és donar suport tècnic. Aquests administradors reben 
l’ajuda de personal extern a través del Departament:  

 

 



Màster Universitari en formació del professorat de secundària 

 

 

 

 

L’aula i l’accés a Internet  15 

 

Avaries en els equips informàtics
 

Els centres educatius que hagin adquirit equips informàtics mitjançant les dotacions anuals 
rebudes per part de l’Administració, poden notificar les avaries que es produeixin en els equips, 
si aquests estan en garantia o en període de manteniment. Per a fer-ho els administradors 
informàtics hauran d’accedir a la pàgina de l’XTEC (Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya) 
i accedir a la “Gestió, Planificació i Seguiment d’Equipaments” (GEPSE).  

El GEPSE mostrarà una llista amb tots els dispositius i equips dels que disposa el centre. 
L’administrador haurà d’indicar quin és l’equip avariat i comunicarà la incidència a 
l’Administració. En un període de 3 dies, un tècnic acudirà al centre per tal de solucionar la 
incidència.  

El centre també pot rebre suport a través del Servei d’Atenció Unificada (SAU), per tal de 
comunicar incidències o fer consultes sobre les línies i routers de la xarxa educativa. 
Actualment aquest servei el dóna Telefónica. 
 

Suport preventiu
 

El Departament d’Educació té un acord amb una empresa externa (actualment Tecnocom per a 
la ciutat de Barcelona i T-systems per a la resta). Aquesta empresa s’encarrega de donar 
suport preventiu als centres educatius públics: un tècnic acut al centre dues hores cada dues 
setmanes per a fer manteniment rutinari, com ara l’actualització dels antivirus, configuracions 
de xarxa, etc.  

Alguna d’aquestes tasques rutinàries també poden efectuar-se de manera remota, sense que el 
tècnic s’hagi de desplaçar al centre.  

 

Tot i que els instituts disposen de routers, sembla que per part de l’administració no hi ha un 
suport adequat a l’hora de controlar i configurar les connexions a Internet als centres. Alguns 
instituts (com ara el centre en el que he realitzat el Practicum) no tenen definides polítiques de 
seguretat i donen accés ple a Internet als alumnes, sense fer cap tipus de filtratge de 
continguts.  

El Departament d’Educació hauria de garantir que l’accés a Internet des dels centres educatius 
es fes de manera segura. Si no és així, la seguretat dependrà de les habilitats i coneixements 
tècnics que tingui el propi personal de cada centre. 

En el cas concret del meu centre de pràctiques, el fet de no disposar de personal que pugui 
configurar un proxy de forma adequada (per falta de recursos, temps o coneixements) fa que 
aquesta solució no sigui viable i haguem de proposar una altra alternativa. 
 

3.3 Extremadura: un exemple real 

A Espanya, una de les comunitats autònomes pioneres en la implantació dels ordinadors a les 
aules va ser Extremadura. Els curs 2002 / 2003 el govern extremeny va fer una gran inversió 
per a garantir un ordinador cada dos alumnes. 

Per a fer funcionar tants milers d’ordinadors era necessària una inversió important en la compra 
de llicències de programes informàtics. Davant d’aquesta problemàtica, la decisió que van 
prendre va ser apostar pel programari lliure. D’aquesta manera, l’any 2000 van començar a 
treballar en un sistema operatiu en castellà i basat en GNU-Linux, que van anomenar Linex. El 
2002 el sistema ja estava operatiu.  
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A Extremadura, tots els centres educatius pertanyen a la mateixa xarxa, anomenada 
Regional. El fet de treballar 
permet que tots els usuaris facin 
experiències. D’aquesta experiència pionera d’apropament d’ordinadors a les aules va
diverses aplicacions pensades
seves funcionalitats i característiques han estat obtingudes en gran part com a conseqüència 
dels suggeriments dels col·lectius de professors i administradors informàtics
han viscut en primera persona les 

Els programes dels que estem parlant són bàsicament dos: 

 

 

 

 

 

Figura 5: Programes de 

Existeixen moltes aplicacions que permeten als administradors informàtics controlar una xarxa 
local de manera global: execució remota de programes i comandes, reiniciar ordinadors 
remotament, obtenir informació de la xarxa, etc. 

ControlAula i AulaLinex só
programes, però, estan pensats per a que puguin ser utilitzats, no només per administradors de 
xarxa, sinó fonamentalment 
professors podran saber en temps real, des del seu ordinador, què és el que està passant a 
l’aula: el professor pot saber què està fent cadascun dels seus alumnes
moment, a quines pàgines està accedint o quins programes està fent servir. 

Com veurem més endavant, aquest
del què passa a l’aula. Són eines que es poden fer servir a classe com a suport a 
l’aprenentatge. A més, són programes fàcils de fer servir i que no requereixen de gran domini 
de les TIC. Això permet que puguin ser 
nivell de coneixements informàtics
configurar, sense necessitat de tenir un gran domini tècnic. 

Com veurem, hi ha programes pensats per a Linux, però també n’hi ha de multiplataforma 
(aplicacions que funcionen sobre qualsevol sistema operatiu).
 

3.4 Catalunya: mirant el futur

A Catalunya, el curs 2005 / 2006 el Departament d’Educació va fer una prova pilot a m
instituts. La prova consistia a 
distribució educativa de GNU/Linux anomenada 
tenir accés de forma legal, gratuïta i amb suport tècnic professional a un conjunt molt ampli 
d’aplicacions: educatives, d’ofimàtica, d’Internet, multimèdia, etc
trobem una aplicació de gestió d’aula semblant a 

Qualsevol centre que ho desitgi pot incorporar el sistema 
però, no ha tingut l’acollida que s’esperava inicialment: 
significa estalviar moltes despeses en llicències, però també 
que molts centres i professionals no estan disposats a fer. D’una banda, molts administradors 
que es mouen amb soltesa en sistemes operatius Windows no es veuen capaços de fer la seva 
tasca en un sistema operatiu que no c
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ots els centres educatius pertanyen a la mateixa xarxa, anomenada 
 en xarxa, fent servir la mateixa distribució del sistema operatiu, 

tots els usuaris facin servir els mateixos programes i que puguin compartir 
experiències. D’aquesta experiència pionera d’apropament d’ordinadors a les aules va

es per a ajudar a integrar els ordinadors en l’ús diari de l’aula. Le
nalitats i característiques han estat obtingudes en gran part com a conseqüència 

dels suggeriments dels col·lectius de professors i administradors informàtics
en primera persona les problemàtiques derivades de la falta de recurs

Els programes dels que estem parlant són bàsicament dos: ControlAula[8] i AulaLinex

: Programes de gestió d’ordinadors fets servir a Extremadura.
 

Existeixen moltes aplicacions que permeten als administradors informàtics controlar una xarxa 
: execució remota de programes i comandes, reiniciar ordinadors 

remotament, obtenir informació de la xarxa, etc.  

són dos programes de control i gestió d’ordinador
programes, però, estan pensats per a que puguin ser utilitzats, no només per administradors de 

fonamentalment per personal docent. Fent servir aquestes aplicacions, e
saber en temps real, des del seu ordinador, què és el que està passant a 

el professor pot saber què està fent cadascun dels seus alumnes 
, a quines pàgines està accedint o quins programes està fent servir.  

davant, aquest tipus de programes permeten als professors tenir el control 
del què passa a l’aula. Són eines que es poden fer servir a classe com a suport a 
l’aprenentatge. A més, són programes fàcils de fer servir i que no requereixen de gran domini 

. Això permet que puguin ser utilitzats per qualsevol professor, sigui quin sigui el seu 
nivell de coneixements informàtics. La part d’administració de la xarxa tamb

de tenir un gran domini tècnic.  

, hi ha programes pensats per a Linux, però també n’hi ha de multiplataforma 
(aplicacions que funcionen sobre qualsevol sistema operatiu). 

mirant el futur  

A Catalunya, el curs 2005 / 2006 el Departament d’Educació va fer una prova pilot a m
. La prova consistia a implantar en els centre un projecte de programari lliure

distribució educativa de GNU/Linux anomenada Linkat[10], que permet als centres educatius 
gratuïta i amb suport tècnic professional a un conjunt molt ampli 

d’aplicacions: educatives, d’ofimàtica, d’Internet, multimèdia, etc. Dins d’aquesta distribució 
trobem una aplicació de gestió d’aula semblant a ControlAula  i AulaLinex, anomenada

Qualsevol centre que ho desitgi pot incorporar el sistema Linkat gratuïtament. 
però, no ha tingut l’acollida que s’esperava inicialment: el fet de treballar amb programari lliure 
significa estalviar moltes despeses en llicències, però també requereix una inversi

professionals no estan disposats a fer. D’una banda, molts administradors 
que es mouen amb soltesa en sistemes operatius Windows no es veuen capaços de fer la seva 
tasca en un sistema operatiu que no coneixen (recordem que els administradors en molts 
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ots els centres educatius pertanyen a la mateixa xarxa, anomenada Intranet 
en xarxa, fent servir la mateixa distribució del sistema operatiu, 

servir els mateixos programes i que puguin compartir 
experiències. D’aquesta experiència pionera d’apropament d’ordinadors a les aules van nàixer 

per a ajudar a integrar els ordinadors en l’ús diari de l’aula. Les 
nalitats i característiques han estat obtingudes en gran part com a conseqüència 

, que durant anys 
problemàtiques derivades de la falta de recursos. 

AulaLinex[9]. 

d’ordinadors fets servir a Extremadura. 

Existeixen moltes aplicacions que permeten als administradors informàtics controlar una xarxa 
: execució remota de programes i comandes, reiniciar ordinadors 

n dos programes de control i gestió d’ordinadors. Aquests 
programes, però, estan pensats per a que puguin ser utilitzats, no només per administradors de 

Fent servir aquestes aplicacions, els 
saber en temps real, des del seu ordinador, què és el que està passant a 

 en aquell precís 

programes permeten als professors tenir el control 
del què passa a l’aula. Són eines que es poden fer servir a classe com a suport a 
l’aprenentatge. A més, són programes fàcils de fer servir i que no requereixen de gran domini 

, sigui quin sigui el seu 
també és fàcil de 

, hi ha programes pensats per a Linux, però també n’hi ha de multiplataforma 

A Catalunya, el curs 2005 / 2006 el Departament d’Educació va fer una prova pilot a més de 20 
un projecte de programari lliure, una 

, que permet als centres educatius 
gratuïta i amb suport tècnic professional a un conjunt molt ampli 

Dins d’aquesta distribució 
anomenada italC. 

gratuïtament. La iniciativa, 
l fet de treballar amb programari lliure 

requereix una inversió en formació 
professionals no estan disposats a fer. D’una banda, molts administradors 

que es mouen amb soltesa en sistemes operatius Windows no es veuen capaços de fer la seva 
oneixen (recordem que els administradors en molts 



Màster Universitari en formació del professorat de secundària 

 

 

 

 

L’aula i l’accés a Internet  17 

 

cassos són professors, no tècnics informàtics). D’altre banda, els professors i alumnes en 
general estan acostumats a fer servir un sistema operatiu i unes aplicacions informàtiques 
específiques. Per tal que la implantació del projecte tingués èxit caldria destinar temps i 
recursos en formació.  

L’experiència viscuda a Extremadura demostra que molts professors es queixen de deficiències 
tècniques del sistema, quan la realitat demostra que el problema radica en el desconeixement 
tècnic dels docents. Això es tradueix, a la llarga, en un menor ús dels ordinadors: a 
Extremadura la utilització dels ordinadors per part dels professors es limita a una mitjana de 2 
hores setmanals. (Veure l’Annex II). 

Durant el curs 2009-2010 alguns instituts d’educació secundària van participar en el projecte 
eduCAT1x1, que tenia com a objectiu integrar plenament les tecnologies de la informació i de la 
comunicació a les aules i als centres educatius. La intenció del projecte era que cada alumne 
disposés d’un ordinador portàtil. També es pretenia transformar les aules tradicionals en aules 
digitals mitjançant l’ús d’entorns virtuals d’aprenentatge (EVA), com ara les pissarres digitals. 
La utilització de continguts i recursos educatius en format digital i el fet de proporcionar accés a 
Internet, també constituïen punts importants. 

Actualment el futur d’aquest projecte és incert; hi ha centres que no van participar-hi, d’altres en 
els que no s’ha arribat a implantar, etc. El govern de la Generalitat ha decidit frenar la 
implantació d’aquesta iniciativa. No obstant, hi ha hagut instituts de secundària que han cregut 
en la necessitat d’implantar les TIC a les aules i que han fet inversions importants per a adquirir 
ordinadors, pissarres digitals, etc. 

Ens trobem, doncs, amb una gran quantitat de centres que disposen d’aules d’informàtica i 
d’ordinadors portàtils, i amb un nombre creixent de docents que necessitaran disposar de 
recursos per a poder realitzar la seva tasca educativa de forma eficient. 

A continuació veurem quins avantatges té la utilització de programes de control i gestió d’aula i 
com els podem fer servir per a millorar l’aprenentatge dels alumnes. 
 

3.5 Programes de gestió d’aula 

En el mercat podem trobar diferents programes de gestió d’aula, tots pensats per a facilitar la 
tasca dels professors i dels coordinadors informàtics. 

Alguns d’aquests programes estan associats a una distribució concreta d’un sistema operatiu 
(veure l’Annex III). Per exemple, ControlAula, AulaLinex i TCOS funcionen sobre entorns Linux. 
Aplicacions com Edebenet i Netop School funcionen sobre entorns Windows, però no són 
gratuïts i requereixen una llicència per a poder-los fer servir. D’altres programes, com ara italC, 
es poden instal·lar de forma gratuïta i poden ser executats sobre entorns Linux i  Windows. 

Tots ells són eines didàctiques pensades per a que puguin fer-les servir professors en els 
centres educatius. La seva finalitat és intentar millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge 
fent servir suport informàtic. Els principals objectius d’aquest tipus d’aplicacions són les 
següents: 
 

• Dotar al professor de control complet sobre el què està passant a l’aula d’informàtica, 
independentment del grau de formació en tecnologies informàtiques que aquest tingui. 
 

• Disposar d’equips o sistemes de control remot per a donar suport als estudiants. 
 

• Proporcionar eines col·laboratives que facilitin l’enviament i compartició d’informació, 
entre alumnes o entre els alumnes i el professor. 
 

• Disposar de múltiples funcionalitats en un entorn fàcil de fer servir. 
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• Donar flexibilitat a l’administrador de xarxa a l’hora de configurar el comportament dels 
ordinadors dins de l’aula. 

 

A continuació veurem quines són las característiques i funcionalitats bàsiques d’aquestes 
aplicacions i quins avantatges ens pot proporcionar la seva utilització: 

 

Instal·lació
 

La instal·lació de qualsevol dels programes de control i gestió d’aula es caracteritza, 
inicialment, per la diferenciació que es fa entre l’ordinador central i els ordinadors client: 

• L’ordinador central es refereix a l’ordinador que farà servir l’administrador de xarxa i el 
professor. 
 

• Els ordinadors client seran els que faran servir els alumnes. 

La instal·lació i les funcionalitats que es podran fer servir a l’entorn de l’aplicació variaran 
segons si es tracta d’un ordinador central o un de client. 
 

Consola tècnica per a administradors de xarxa
 

Un cop s’hagi instal·lat l’aplicació en els ordinadors, l’administrador de la xarxa serà 
l’encarregat de realitzar les configuracions bàsiques de l’entorn. Serà ell qui haurà de donar 
d’alta els ordinadors en el sistema. 

D’aquesta manera, quan un professor accedeixi a l’aplicació podrà consultar un llistat 
d’ordinadors, que podran estar associats a un alumne determinat. AulaLinex, per exemple, 
permet associar cada ordinador amb el nom i la fotografia de l’alumne que el fa servir 
habitualment. 
 

Creació de grups
 

Una vegada es tingui configurada la llista d’ordinadors/alumnes podrem crear un curs (per 
exemple, 1r ESO – A), i seleccionar els alumnes que hi formen part.  
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Figura 6: Creació de grups d’alumnes fent servir AulaLinex. 
 

Dins de cada curs, podrem crear diferents aules virtuals, simulant d’aquesta manera 
l’organització de cada grup-classe: número d’equips, distribució de les taules dins de l’aula, 
nom i posició dels alumnes de cada grup, programes que fa servir cada professor a 
l’assignatura que imparteix, grups que hi ha organitzats a cada classe, etc. 
 

 

Figura 7: Dissenyador d’aules d’AulaLinex. 



Màster Universitari en formació del professorat de secundària 

 

 

 

 

L’aula i l’accés a Internet  20 

 

 

Cal destacar que un alumne que es trobi fora del centre (per exemple, per malaltia) podria 
arribar a connectar-se a l’aula de forma remota, podent seguir d’aquesta manera les 
explicacions del professor de manera virtual. 
 

Encendre - apagar
 

Una vegada finalitzades les tasques de configuració de grups, el professor podrà començar a 
fer servir l’aplicació a l’aula. 

Una de les opcions més bàsiques que permeten els programes de control és la d’encendre i 
apagar els ordinadors d’una aula.  Aquestes tasques es poden realitzar sobre un ordinador 
concret o sobre tots els ordinadors que hi hagi a una aula. 

És una opció que permet guanyar temps a l’hora de començar una classe, donat el fet que 
tothom tindrà a punt l’ordinador quan el professor ho requereixi. De la mateixa manera, permet 
finalitzar les classes de forma puntual. 
 

Habilitzar / deshabilitar l’accés a Internet
 

El professor, des del seu ordinador, pot habilitar o deshabilitar l’accés a Internet en qualsevol 
moment. Aquesta opció pot ser pràctica quan els alumnes han de realitzar una activitat a on 
l’ús d’Internet no és adequat, com ara un examen. 

També pot ser útil per a evitar que els alumnes es connectin a Internet mentre el professor està 
explicant. 
 

Restriccions en la utilització d’Internet
 

Algunes aplicacions de gestió d’aula, com ara NetSupport School, permeten restringir l’accés 
dels alumnes a determinades pàgines web. Aquesta funcionalitat no deixa de ser la 
implementació d’un proxy com els que comentàvem anteriorment. Aquesta opció, no obstant, 
no està disponible en els programes de distribució gratuïta. 
 

Projector
 

Una de les funcionalitats que el docent pot utilitzar a l’hora d’impartir classe és la de projecció. 
Amb aquesta opció la pantalla del professor serà visualitzada als equips dels alumnes que 
hagin estat seleccionats. Això permet que l’ordinador del docent es converteixi en una pissarra 
electrònica virtual. Aquesta funcionalitat pot resultar útil per a explicar pas a pas la utilització 
d’una aplicació, o per a que el professor pugui fer anotacions sobre imatges o text, al mateix 
temps que fa les explicacions corresponents. 

La manera de treballar amb aquesta opció seria similar a fer servir un canó o una pissarra 
digital, però amb els avantatges que suposa que cada alumne pugui visualitzar-ho directament 
a la pantalla del seu ordinador, evitant d’aquesta manera problemes derivats d’una dolenta 
distribució a l’aula (per exemple, el reflex del sol a la pissarra) o d’altres associats a dificultats 
visuals (alumnes que no veuen correctament, que seuen massa al darrera, etc.). 

Aquesta funcionalitat disposa de dues modalitats: 
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• En la primera, la pantalla del professor és visualitzada des de l’ordinador de l’alumne, 
fent que aquest perdi el control del seu ordinador i no pugui fer cap tipus d’operació 
amb ell. És una opció útil quan es requereix l’atenció total de l’alumne sobre una 
explicació donada. 
 

• En la segona, la pantalla del professor és visualitzada des de l’ordinador de l’alumne, 
en una finestra, de tal manera que l’alumne pot continuar treballant i obrint noves 
finestres, sense perdre el control de l’equip. És una opció útil quan, per exemple, el 
professor està explicant el funcionament d’una aplicació pas a pas, indicant a l’alumne 
què és el què ha de fer en cada moment. 

 

El professor també pot projectar la pantalla d’un alumne concret a la resta d’ordinadors de la 
classe. Aquesta funcionalitat pot permetre que un alumne faci una explicació des del seu 
ordinador, de manera anàloga a com ho faria sortint a la pissarra. 
 

Visualització
 

És una de les opcions més interessants dels programes de control. Aquesta funció permet 
veure la pantalla de tots els alumnes, o la d’aquells que s’hagin seleccionat. D’aquesta manera 
el professor podrà saber què es el que està succeint a classe en un precís moment, si algun 
alumne està accedint a alguna pàgina web indeguda, etc. 

Si el professor selecciona la pantalla d’un alumne en concret, podrà veure a pantalla completa 
l’escriptori del seu ordinador.  

Aquesta opció té dues modalitats: 

• Silenciosa: es pot veure el monitor de l’alumne remotament, però ell no serà conscient 
de que està essent observat. No podrem fer cap modificació a l’equip. Aquesta opció 
només és útil per a observar el que està fent l’alumne. 
 

• Control: a banda de veure el monitor de l’alumne, podem guanyar accés al seu 
ordinador, és a dir, podrem fer servir el seu ratolí i el seu teclat. Pot ser una opció útil 
per a donar suport a un alumne. 

 

Figura 8: Visualització del ordinadors dels alumnes amb italC. 
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Segons el programa que fem servir, tindrem l’opció de capturar la pantalla de l’alumne, així com 
consultar la llista d’aplicacions que està fent servir en aquell precís moment. 

Aquestes funcionalitats permetran al professor saber què és el que està fent cadascun dels 
alumnes, de tal manera que pugui saber si treballen o no de forma adequada, i podent 
demanar responsabilitats individuals quan convingui. 
 

Bloqueig
 

Quan els alumnes estan treballant amb els ordinadors i el professor vol fer una explicació, de 
vegades pot resultar difícil tornar a captar la seva atenció. Si els alumnes treballen amb 
ordinadors portàtils, el professor pot demanar als alumnes que abaixin la pantalla del 
computador. Si treballen amb ordinadors de taula, podrà demanar que apaguin el monitor.  

No obstant, aquestes maneres de fer no són les més òptimes, perquè impliquen pèrdua de 
temps.  

Una manera ràpida i senzilla d’aconseguir el mateix és fer servir les opcions de bloqueig. 
Aquestes funcionalitats permeten bloquejar el teclat i/o el ratolí dels alumnes, i fins i tot 
permeten deixar la pantalla en negre (simulant que s’ha apagat el monitor). L’atenció de 
l’alumne es recupera a l’instant, sense haver d’esperar a que sigui ell qui tanqui o apagui la 
pantalla. Fent servir aquesta opció, els alumnes no poden continuar treballant i han de prestar 
atenció a les explicacions donades pel professor. 
 

Enviament de missatges
 

Aquesta opció permet al professor enviar un missatge als alumnes, que el visualitzaran a la 
seva pantalla. El missatge es pot escriure al moment o bé es pot seleccionar un d’introduït 
prèviament (en el cas, per exemple, que el professor s’hagi programat la sessió i ja el tingui 
escrit). 

A més d’un text, el missatge pot tenir un fitxer adjunt. D’aquesta manera, l’alumne pot rebre un 
document i les instruccions per a treballar amb ell. 

AulaLinex va més enllà i permet enviar, no només un fitxer, si no una carpeta o directori sencer.  
 

Documents compartits
 

Cada un dels grups creats amb AulaLinex, disposa d’un apartat de documents compartits. 
Aquesta opció és molt útil per a que el professor pugui intercanviar documentació amb els 
alumnes, o per a que els propis alumnes puguin intercanviar informació entre ells. 

L’aplicació disposa d’una opció de recollida d’activitats. Amb aquesta opció el programa 
recopilarà tots els documents que els alumnes hagin enviat i crearà de forma automàtica un 
sistema de directoris: es crearà una carpeta per al professor que contindrà totes les activitats, 
classificades per grup.  

Un cop el professor hagi finalitzat la tasca de correcció, podrà fer servi l’opció retornar arxius. 
L’aplicació crearà una carpeta al directori de l’alumne, amb el nom de la matèria i la data, i 
l’arxiu corregit. 
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Emissió de vídeo / àudio
 

En comptes de fer servir un projector a l’aula, el professor pot visualitzar un DVD, VCD o 
qualsevol altre format de vídeo al seu ordinador i fer que s’emeti al mateix temps als ordinadors 
dels alumnes.  

Si els alumnes disposen d’auriculars, es podran realitzar activitats sense molestar a d’altres 
companys (per exemple, si l’activitat només la fan alguns alumnes de classe). 
 

Llançador d’aplicacions
 

Un professor pot voler fer servir una aplicació a l’aula, per exemple si vol explicar el seu 
funcionament. Per tal d’orientar als seus alumnes pot fer servir aquesta opció per a arrencar la 
mateixa aplicació a tots els ordinadors.  

De manera similar un professor pot llençar una pàgina web. Aquesta funcionalitat permet 
aconseguir que els alumnes naveguin per Internet de forma ordenada, seguint les indicacions 
del professor. 
 

Mòdul d’exàmens i qüestions
 

Alguns programes de gestió d’aula (com AulaLinex) disposen d’un mòdul d’exàmens. Amb 
aquesta funcionalitat es poden crear proves de tipus text que seran automàticament avaluades 
per l’aplicació, un cop els alumnes les realitzin. Els professors podran compartir els exàmens 
amb d’altres professors, creant així una biblioteca de recursos. 

Els alumnes podran veure la correcció de la prova des del seu ordinador i podran guardar els 
resultats en format text. 

L’aplicació, a més, permet generar gràfics estadístics, que permetran veure quin és el nivell de 
la classe, quines puntuacions han trets els alumnes, etc. 

A banda dels exàmens, els professors poden proposar qüestions als alumnes. A la pantalla 
dels alumnes apareixeria un missatge amb una qüestió que aquest hauria de respondre. 
Aquesta funcionalitat pot servir per a sondejar els coneixements previs que tenen els alumnes 
sobre una determinada qüestió. A més, facilita l’interactivitat dels alumnes, requerint de la seva 
participació. 
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3.6 Proposta d’activitat d’aula fent servir italC 

Com ja sabem, podem fer servir les tecnologies de la informació per tal de millorar el procés 
d’ensenyament-aprenentatge. Els programes de control i gestió d’aula no són una excepció i, a 
banda de servir per a realitzar tasques de supervisió, podem utilitzar-los com a recurs per a 
proposar diferents activitats d’aula. 

A continuació presentem una activitat que podem preparar i desenvolupar a classe, fent servir 
com a element conductor un dels programes de control que hem vist abans: italC.  
 

Nota: Tot i que AulaLinex ens brinda moltes més possibilitats a l’hora de plantejar activitats 
d’aula, hem triat italC perquè és un programa open source (de codi lliure) i 
multiplataforma. D’aquesta manera, qualsevol centre educatiu podria fer-lo servir sense 
tenir despeses addicionals ni haver de reinstal·lar els sistemes operatius dels equips. 

 

Activitat d’aula amb italC
 

A la matèria de Tecnologia podem fer servir com a mètode de treball el procés tecnològic. 
Aquest mètode facilita la realització de projectes, establint un seguit de fases o etapes de 
treball que cal aplicar en ordre. 

 

Figura 9: Fases del projecte tecnològic 
 

L’activitat que proposem correspondria a les dues primeres fases del projecte, l’etapa de 
requeriment i la de recerca d’informació:  

• El requeriment és l’inici del procés tecnològic i és la fase en la que s’ha d’identificar 
quin és el problema o la necessitat que hem de ser capaços de solucionar o satisfer. 
 

• La recerca d’informació correspon a la fase d’investigació. És l’etapa en la que s’hauran 
de cercar solucions al problema plantejat, buscant informació en llibres, pàgines web, 
demanant opinió a persones expertes, etc.  
 

 



Màster Universitari en formació del professorat de secundària 

 

 

 

 

L’aula i l’accés a Internet  25 

 

Fase prèvia: 

1. El professor accedirà al programa de control italC i seleccionarà el grup amb el qual 
treballarà, fent servir l’opció Classe.  
 

2. Mitjançant l’opció d’Encendre equips, es posaran en funcionament tots els ordinadors 
de l’aula. 

 

Fase de requeriment: 

1. El professor farà servir l’opció de Projecció per a fer la presentació del projecte 
tecnològic. Podrà utilitzar qualsevol tipus d’aplicació, des de programes de 
presentacions (com ara PowerPoint), fins a programes de dibuix, fulls de càlcul, etc.  
 
Es presentarà als alumnes una determinada problemàtica a la que ells hauran de donar 
solució. Exemple: construcció d’una làmpada de sobretaula a 2n d’ESO. 
 
Els alumnes veuran a la pantalla del seu ordinador el mateix que es mostri a la pantalla 
del professor, en aquest cas, la presentació del projecte. Mentre el professor explica, 
els alumnes no podran fer servir l’ordinador per a una altra cosa que no sigui fer 
seguiment de les explicacions que s’estan impartint (el teclat i el ratolí del seu ordinador 
estaran inhabilitats). 
 

2. Un cop exposada la problemàtica a resoldre, el professor sortirà del mode projecció i 
enviarà un missatge als alumnes, indicant quants equips de treball es crearan i quins 
alumnes formaran part de cada grup.  

 

Fase de recerca d’informació: 

1. Els alumnes hauran de fer servir Internet per a cercar informació que els permeti donar 
resposta a la problemàtica plantejada. El professor pot orientar als alumnes en aquesta 
fase fent servir l’opció de Llançament de comandes i aplicacions. Amb aquesta opció, 
el professor pot obrir el navegador d’Internet dels alumnes i mostrar-los una 
determinada pàgina web. 
 

2. Un cop els alumnes hagin començat a fer la recerca d’informació, el professor podrà fer 
servir l’opció de Visualització per tal de fer seguiment dels progressos dels alumnes. En 
cas de que algun estudiant requereixi l’ajuda del docent, aquest el podrà orientar 
enviant-li algun missatge, de forma individual. També podrà fer servir l’opció de 
Visualització activa, guanyant el control de l’ordinador de l’alumne i guiant-lo en les 
tasques que ha de fer. 
 
Fent servir l’opció de visualització, el professor podrà anar controlant que cap estudiant 
estigui visitant pàgines que no estiguin relacionades amb la temàtica de l’activitat. Si ho 
creu necessari, podrà fer captures de les pantalles dels alumnes amb l’opció 
Snapshots. 
 

3. Si en un moment donat el professor necessita fer una intervenció (per a fer una 
explicació general, aclarir dubtes, etc.) podrà fer servir l’opció de Bloqueig dels 
terminals. D’aquesta manera, els equips dels alumnes restaran inactius i el professor 
aconseguirà guanyar l’atenció dels alumnes de manera immediata. 
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Figura 10: Bloqueig d’equips fent servir italC. 
 

4. Si el docent considera que un alumne ha arribat a una pàgina interessant, o bé 
l’estudiant planteja una pregunta concreta, el professor podrà fer servir el mode 
Demostració de l’alumne. Aquest mode permet a tota la classe i al propi docent 
visualitzar la computadora de l’alumne que hagi estat seleccionat.  
 
Aquesta opció es pot fer servir per a que un alumne resolgui un exercici, faci una 
explicació, etc. Seria similar a fer sortir a la pissarra a un alumne, però podent fer servir 
més recursos: donat el fet que es mostra directament l’equip de treball de l’alumne, 
aquest disposarà d’aplicacions i d’eines que el poden ajudar a fer una bona 
demostració. 
 

 
 

Figura 11: Mode Demostració d’alumne amb italC. 
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5. Per a finalitzar la sessió, el professor pot aprofitar la funcionalitat d’Emissió de vídeo 
per a proporcionar mes informació als alumnes sobre el projecte que han de fer. El 
vídeo podria explicar quines són les diferents fases que cal realitzar en un projecte 
tecnològic, o bé podria mostrar diferents resultats finals del problema plantejat (per 
exemple, diferents dissenys de làmpades de taula), etc. 
 

6. Un cop finalitzada la sessió, el professor podrà apagar tots els ordinadors de l’aula al 
mateix temps i de manera automàtica, fent servir l’opció Apagar. 
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4. Resultats 

La utilització d’Internet com a recurs educatiu proporciona nombrosos avantatges als quals 
molts docents no volen renunciar. Garantir la seguretat en els accessos a la xarxa és una de 
les preocupacions més generalitzades entre el personal docent, actualment.  

La solució proposada de configuració d’un proxy permetria filtrar els continguts i les aplicacions 
que els alumnes i el personal docent, d’administració, etc., podrien arribar a tenir accessible. 
Aquesta solució, no obstant, no resulta satisfactòria per a determinats centres educatius (com 
ara l’institut a on vaig realitzar el Practicum) que consideren aquesta solució massa complexa 
per a portar-la a la pràctica de forma satisfactòria. 

D’altra banda, la utilització de programes de control i gestió d’aula (com ara AulaLinex, 
ControlAula o italC) interessen molt als docents, que consideren que amb aquest tipus de 
recursos es podria millorar de forma notable el procés d’ensenyament-aprenentatge. Són 
programes de fàcil utilització i configuració, que es poden tenir disponibles en diferents entorns: 
Windows, Linux, etc. Per tant, no es requereix d’una formació tècnica específica per a poder-los 
manipular adequadament, i els administradors de xarxa els poden instal·lar i configurar sense 
massa problemes. A més, no cal fer inversions econòmiques importants, donat el fet que molts 
d’aquests programes són gratuïts.  

El programes de control i gestió d’aula ens permeten, a més, plantejar activitats d’aula molt 
diverses, fent servir Internet com a fil conductor: activitats d’atenció a la diversitat, cooperatives, 
de recerca, etc. 

La problemàtica derivada de l’accés obert a Internet pot ser controlada a través de la supervisió 
i monitorització dels equips per part dels docents. Aquests mecanismes permeten tenir 
coneixement del què està succeint a l’aula, proporcionant informació als professors sobre el 
ritme que tenen els alumnes, si algun d’ells requereix d’atencions especials, si s’està duent a 
terme l’activitat de forma adequada o si per contra s’està accedint a recursos que no tenen 
relació amb l’àmbit educatiu, etc. 

Els problemes d’atenció derivats de l’ús d’ordinadors a les aules podrà disminuir-se de forma 
considerable fent servir els recursos de forma adequada: deshabilitant Internet, bloquejant els 
equips, etc. 

D’altra banda, fent servir els programes de gestió d’aula es redueix la problemàtica de la 
distribució dels ordinadors dins de l’aula: el professor pot monitoritzar els equips dels alumnes 
des del seu propi ordinador i sense haver-se de desplaçar constantment per la classe. 

 

D’aquesta manera podem concloure que la utilització d’aquest tipus de programes permet als 
docents mantenir el control a l’aula, sense haver de prescindir d’Internet i dels avantatges que 
comporta la seva utilització. 
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5. Conclusions 

Els canvis socials i tecnològics que s’han produït en els darrers anys fan imprescindible 
introduir canvis en l’àmbit educatiu. Per tant, es fa necessària una revisió dels sistemes 
d’ensenyament-aprenentatge, intentant aprofitar tots els recursos que ens proporciona la 
tecnologia. No s’han de tancar les portes a noves metodologies o maneres de fer (com ara la 
utilització d’Internet a les aules), perquè poden resultar eines útils, tant per als mestres com per 
als estudiants. 

D’altra banda, per a que les noves metodologies i recursos puguin utilitzar-se de manera 
adequada cal destinar esforços a la formació del professorat. Cal que els docents tinguin 
coneixement ple de les eines que tenen a l’abast: la manca de coneixement tecnològic pot  
donar peu a una mala utilització dels recursos, fet que comportaria l’obtenció de resultats no 
desitjats i, per tant, significaria la fi de la seva utilització. 

El treball en xarxa entre els diferents centres educatius podria resultar positiu per a que la 
implantació de les TIC es fes de manera satisfactòria a Catalunya. Experiències com les 
viscudes a Extremadura, per exemple, demostren com la utilització dels mateixos recursos en 
diferents centres comporten millores considerables: 

• Poden desenvolupar-se aplicacions informàtiques a mida (com ara AulaLinex), creades 
a partir de l’experiència dels propis docents i dels problemes reals als quals han de fer 
front cada dia.  
 

• Qualsevol problema amb el que es trobi un centre pot haver estat plantejat 
anteriorment per un altre. D’aquesta manera, poden crear-se fòrums d’ajuda, 
d’intercanvi de recursos, etc. 

El fet de fer servir les mateixes aplicacions o de trobar-se davant dels mateixos problemes fa 
que tothom treballi cap a una única direcció, facilitant les tasques i reduint els esforços 
col·lectius.  

Per a que la implantació de les TIC tingui èxit, cal dotar als centres dels recursos adequats: tots 
els centres haurien de poder garantir aspectes com les bones connexions a Internet, tenir 
establerts sistemes i polítiques de seguretat en l’accés a la xarxa, disposar d’un bon suport 
tècnic, etc. independentment de quins siguin els recursos econòmics dels que disposa el 
centre.  

Pel que fa a l’ús d’Internet, si els centres educatius no disposen de suficients recursos per a 
poder garantir la seguretat en l’accés a la xarxa mitjançant la utilització de proxys, es poden fer 
servir d’altres eines, com ara les aplicacions de control i gestió d’aula, programes de fàcil 
configuració que permetran als professors tenir control del que succeeix a l’aula, sense haver 
de renunciar als avantatges que aquest recurs proporciona. 

En definitiva, per a poder gaudir de tots els avantatges que les TIC poden proporcionar al 
sistema educatiu cal dedicar temps i esforços a crear i configurar bones xarxes de connexió i 
comunicació, així com destinar recursos a la formació. 
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