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1. Introducció  

En els darrers temps ha proliferat l’ús de les tauletes en l’àmbit educatiu. A l’ombra de la 
popularització de l’ús dels dispositius mòbils entre la població, la incorporació d’aquestes 
tecnologies a l’aula ha suposat un fenomen digne de ser analitzat i avaluat. Les tecnologies han 
entrat a les aules amb certa facilitat i sempre amb l’etiqueta de ser facilitadores del procés 
d’ensenyament/aprenentatge. Ara bé, quan una eina tecnològica com ara la tauleta substitueix 
molts dels elements del procés d’aprenentatge convencional cal avaluar molt bé tot el que això 
suposarà, des de la vessant dels professors, dels alumnes però també dels pares. 

D’altra banda, en el context habitual de les escoles, els indicadors que s’utilitzen per avaluar el 
procés d’aprenentatge sovint van lligats a proves d’avaluació i de diagnosi com ara les 
corresponents a les d’assoliment de les competències bàsiques de 4t d’ESO i les del projecte 
PISA. Aquestes proves només avaluen l’assoliment parcial d’algunes de les competències 
bàsiques i no diuen res sobre aspectes competencials que cada cop són més important pel 
futur professional i personal dels nostres estudiants. 

En la meva proposta inicial l’objectiu principal del treball era trobar indicadors que ens ajudin a 
avaluar l’impacte que té la incorporació de les tauletes en el procés de treball dels professor i 
alumnes en una escola de secundària, per tal de poder relacionar aquests indicadors amb el 
procés d’aprenentatge dels alumnes. Un cop vaig començar a desenvolupar la recerca em vaig 
adonar que realment els indicadors de resultats educatius amb els quals treballen tant els 
sistemes educatius català com l’estatal, així com els diferents organismes educatius 
internacionals, es centren en aspectes molt concrets i bàsics de unes poques (però alhora 
importants) competències bàsiques. Per tant, pretendre definir un ventall d’indicadors que 
abastés un conjunt més ampli de les competències bàsiques es va mostrar com un objectiu 
força inassolible i que depassa àmpliament l’àmbit d’un treball com el d’un TFM. 

Per tant m’he vist en la necessitat de replantejar els objectius inicialment fixats i reconduir-los 
cap a una altra vesant més realista. El meu treball plantejarà doncs l’estudi de l’impacte de la 
inclusió de les tauletes a l’ESO i intentarà relacionar-los amb els indicadors actuals del sistema 
educatiu català. 

2. Definició i context del problema  

2.1. Contextualització de la problemàtica 

2.1.1. Definició 

En una escola concertada de l’àrea de Barcelona estan experimentant amb l’ús de les tauletes 
a l’aula. Des de fa ja uns anys els alumnes de primària del centre desenvolupen part de les 
activitats mitjançant les tauletes (iPad d’Apple). Des d’aquest curs 2012/13 els alumnes del 
cicle superior de primària utilitzen les tauletes com a eina de treball quasi exclusiu substituint 
l’ús de llibres de text i altres materials docents. Sí que com a eina de treball utilitzen també les 
llibretes però la tauleta ha passat a ser el principal recurs de treball dels alumnes. 

L’objectiu del centre és anar estenent la utilització de les tauletes a la resta de nivells, en 
especial a l’ESO.  

La utilització de la tauleta com a eina habitual de treball a l’aula ha suposat redefinir molts 
aspectes del dia a dia a l’escola i també comptar amb la complicitat dels pares dels alumnes. 
Tots els agents que intervenen en el procés educatiu han hagut de modificar substancialment 
els seus papers: Els professors amb la redefinició de continguts, disseny de noves activitats, 
estructuració de les classes de forma diferent, avaluacions més adequades al nou format del 
procés; Els alumnes amb la incorporació d’una nova eina en el seu mètode de treball, amb 
l’organització del treball de forma diferent; Els pares amb la convivència amb una eina nova 
amb la que sovint resulta difícil de conviure, acceptant que els seus fill ara tenen una nova 
manera de treball i d’organitzar-se les tasques. 

En aquest context el debat que sovint sorgeix és sobre si aquestes tecnologies ajuden o no en 
el procés d’aprenentatge, i sovint també si amb aquests nous gins no estem introduint riscos 
innecessaris en l’ecosistema de l’ensenyament. En aquest debat es barregen molts aspectes 
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que fan difícil la correcta diagnosi de la situació i, a més, s’hi afegeix el fet que no existeix 
encara una perspectiva prou àmplia que ens ajudi a tots plegats a realitzar una anàlisi correcta. 

Per tant crec que cal una avaluació serena de la situació i també cal destriar adequadament els 
diferents elements i aspectes que intervenen: cal portar el debat a terrenys on se’ns permeti 
mesurar i avaluar. És per això que considero molt important poder disposar d’eines i indicadors 
que facilitin les mesures dels impactes en els diferents àmbits: alumnes, professors i famílies. 

Tot això en un context on pràcticament ningú no discuteix sobre la idoneïtat de la incorporació 
de les noves tecnologies a l’aula i la necessitat d’augmentar el nivell competencial tecnològic 
dels nostres alumnes. 

2.1.2. Context legislatiu 

La Llei Orgànica d’Educació (LOE, 2006) va fixar unes competències que havien d’adquirir els 
alumnes durant l’ESO. Una d’aquestes competències és la competència digital, en la que es 
pretén aconseguir una autonomia per part de l’alumne en l’ús dels ordinadors i les noves 
tecnologies. A partir d’aquest punt, es van promoure programes com l’EDUCAT 1x1 o la 
incorporació a l’aula de les pissarres digitals interactives (PDI), o les tauletes. 

En l’àmbit europeu podem dir que la Unió Europea ha establert objectius educatius, en el marc 
de l’Estratègia Europa 2020 (ET-2020), que han de permetre l’assoliment d’una economia 
intel·ligent, inclusiva i sostenible. Aquests objectius estan assumits al nostre Estat tant per la 
legislació espanyola com per la catalana. Aquests objectius comprometen als nostres 
governants en la millora dels resultats acadèmics  

2.1.3. Context psicopedagògic 

La LOE, amb la definició explícita d’unes competències bàsiques que cal que siguin adquirides 
pels alumnes, està definint el seu posicionament per un aprenentatge constructivista (o 
aprenentatge per reestructuració cognitiva). A diferència d’altres tipus d’aprenentatge com 
l’associatiu o el basat en l’observació, el constructivisme expressa que l’aprenentatge depèn 
del desenvolupament evolutiu de l’individu i que la intel·ligència de la persona representa el 
mecanisme més importat d’adaptació al medi (Piaget, 1896-1980).  

El constructivisme es basa també en el desenvolupament dels processos psicològics superiors 
(Vigotski, 1896-1934) en els quals es presenta l’aprenentatge com un procés social en el qual 
l’individu pot accedir, interpretar, elaborar i atribuir significat als coneixements. Bruner (1915) 
afegeix a aquestes teories la seva visió sobre l’aprenentatge per descobriment: allò que som 
capaços de descobrir per nosaltres mateixos ho interioritzem millor i ho fem és personal.  

Finalment cal destacar també l’aportació de Ausubel (1918-2008) amb l’aprenentatge verbal 
significatiu, el qual sosté que l’alumne estableix vincles substantius i no arbitraris entre els nous 
coneixements i els prèviament adquirits. És a dir, quan una persona adquireix un nou 
aprenentatge el que està fent és una assimilació d’idees prèvies i una assimilació d’aquestes 
idees. Finalment, a aquest nou aprenentatge se li atribueix un significat. 

Aquestes quatre teories poden considerar-se doncs com els pilars de l’aprenentatge per 
reestructuració cognitiva que en definitiva assenyala que el desenvolupament i l’aprenentatge 
de les persones són el resultat d’un procés de construcció conjunt.  

En el procés d’aprenentatge cal considerar també un concepte introduït per Vigotsky que 
s’anomena la Zona de Desenvolupament Proper (ZDP). Aquest concepte indica la distància 
entre el nivell de desenvolupament real (allò que l’alumne és capaç de resoldre o conèixer per 
ell mateix, tot sol) i el nivell de desenvolupament possible (allò que l’alumne seria capaç de 
resoldre o conèixer amb l’ajuda d’un adult). Aquesta distància o zona és doncs la que delimita 
el marge d’incidència de la nostra acció educativa i per tant també ens condiciona en el tipus 
d’ajuda que hem de donar a l’alumne i fins quan cal aportar-la. És com si els educadors 
construïssin una bastida al costat de l’estructura de creixement cognitiu de l’alumne, bastida 
que cal retirar quan els coneixements estan prou assolits i ferms (Teoria de la bastida, J. 
Brunner). 



  
 

Proposta d’indicadors per a l’avaluació de l’ús de les tauletes a la ESO  5 

Per tant, com a resum, l’aprenentatge constructivista en el que s’empara la nostra legislació 
vigent, considera que els nostres alumnes van construint les seves estructures de coneixement 
en base a experiències educatives anteriors, i aquestes estructures possibilitaran la 
interpretació i assoliment de nous coneixements. Per tant per introduir nous coneixements cal 
partir dels coneixements previs i ser molt conscient de la ZDP de l’alumne on ell mateix haurà 
d’adquirir els seus propis coneixements observant, imitant, col·laborant o seguint les 
indicacions que li aportin altres persones. 

El procés descrit anteriorment requereix una predisposició interna per part de l’alumne per la 
qual ell és el protagonista del seu propi procés, el docent només és un intermediari i el 
llenguatge és un instrument mediador. Com diu Salas

1
, “A cada experiència d’aprenentatge, 

cada alumne, considerat en les dimensions de la ment i del cos, està aprenent; cada 
pensament està acompanyat d’una emoció o bé d’un afecte, i les emocions activen i reforcen 
l’aprenentatge”.  

A banda del constructivisme cal també tenir en compte altres corrents que estan molt presents 
a la nostra escola actualment, com ara la pedagogia sistèmica, que ressalta la importància de 
la relació entres els sistemes familiar, social i escolar, o bé ta teoria de les intel·ligències 
múltiples de Howard Gadner

2
. Totes elles, si bé no es contraposen al constructivisme, podem 

considerar-les com a complementàries i amb bastant pes a les aules actualment.  

2.1.4. Context metodològic 

Durant segles la metodologia més utilitzada ha estat la tradicional, basada en l’exposició del 
docent i l’ús del suport de diversos materials com la pissarra, el llibre de text i els apunts. La 
majoria de professors han utilitzat aquesta metodologia seguint la línia ensenyament > emissió 
> transmissió de coneixements (Fernández, 2012). Aquesta metodologia es mostra ineficient 
per assolir aprenentatges significatius (Leonard, 1992 i 2000) ja que els alumnes prenen un 
paper absolutament passiu en les classes estimulant només una petita part de la capacitat 
d’aprenentatge que té (Dale, 1969). 

Per tant aquest tipus de metodologia que no implica gaire esforç per part dels alumnes fa que 
aprenguin molt menys del que les seves capacitats els hi permetria (Leonard, 2000). A més 
aquesta metodologia orienta bàsicament a la memorització de conceptes i no pas a la 
comprensió i construcció de nous. 

Segons l’experiència aportada per Dale (1969), si a les classes expositives afegim recursos 
que augmentin la interacció dels alumnes (vídeos, activitats interactives,...) el percentatge de la 
capacitat d’aprenentatge estimulada augmenta considerablement. 

Necessitem doncs metodologies que ajudin els nostres alumnes en el procés constructiu del 
seu aprenentatge. I que facilitin el paper protagonista que l’alumne pren a l’aula. Tot això sense 
perdre els valors de convivència entre els alumnes i de respecte i autoritat que el docent ha de 
mantenir. 

Cal ensenyar doncs als alumnes a analitzar les característiques dels problemes i també a 
prendre les decisions que cal adoptar davant de les diferents situacions. A l’aula s’han de 
propiciar situacions interactives (i en la mesura del possible individualitzades) per ajudar i guiar 
els alumnes en el desenvolupament i execució d’estratègies i procediments. 

En aquest context el professor, que resulta només un mediador en el procés d’aprenentatge, 
interactua amb els alumnes i amb les activitats d’aprenentatge a través del llenguatge (diàleg i 
negociació) en un triangle conegut com el triangle interactiu i on cada vèrtex (professor, 
alumne, contingut) representa els elements bàsics i necessaris per assolir els aprenentatges 
significatius (Ausbel, 1918-2008). 

Altres consideracions metodològiques interessants ens porten a destacar que el treball 
intel·lectual desitjable en els nostres alumnes cal que estigui dirigit per la seva pròpia iniciativa, 

                                                      
1 Salas, ME (2009). Del proceso de enseñanza aprendizaje tradicional, al proceso de enseñanza aprendizaje para la 

formación de competencias, en los estudiantes de la enseñanza básica, media superior y superior. Cuadernos de 
Educación y Desarrollo, Vol 1, Nº 7 
2 Gardner, H (1983). The theory of multiple intelligences. New York: Basic Books. 



  
 

Proposta d’indicadors per a l’avaluació de l’ús de les tauletes a la ESO  6 

creativitat i esforç. L’aprenentatge es mostra com el resultat de l’estudi el qual utilitza la 
informació com a base d’activitats de processament com la cerca, selecció, avaluació, 
comunicació, contextualització i comunicació. 

3
 

Finalment cal destacar també que ens trobem actualment, per primera vegada a la història de 
la humanitat, davant del fet que disposem d’eines de processament automàtic de la informació 
amb capacitats de tractament, memòria i control que fins fa relativament poc només eren 
accessibles al cervell humà. Ara estan a disposició de tothom i sense requerir capacitat de 
processament humà. Això també ens ha de fer reflexionar sobre les metodologies que hem 
d’emprar a l’aula. És evident que en aquest punt les TIC actuen com una mena de pròtesi de la 
capacitat dels homes i que s’han fet imprescindibles en el nostre dia a dia. 

Juntament amb la irrupció de les tecnologies TIC a l’aula cal destacar també la incorporació de 
nous procediments d’ensenyament com l’aprenentatge cooperatiu.  

L’aprenentatge cooperatiu es defineix com “aquella situació d’aprenentatge en la que els 
objectius dels participants estan estretament vinculats, de tal manera que cadascun d’ells 
només pot assolir els seus objectius si i només si els demés poden assolir els seus” 
(JOHNSON D. i R., 1998). O també es pot definir com “la utilització didàctica de grups reduïts 
en els quals els alumnes treballen junts per a maximitzar el seu propi aprenentatge i el dels 
demés” (JOHNSON D., JOHNSON, R. I HOLUBEC E., 2006). 

Els resultats de l’aplicació de l’aprenentatge cooperatiu a l’aula són molt bons actualment: 
augmenten l’empatia i l’amplitud de mires dels alumnes; es practiquen habilitats intrapersonals 
que resulten molt importants pel mon laboral (negociació, consens, respecte, argumentació 
estructurada, comprendre els punts de vista dels demés, crítica constructiva, expressió amb 
correcció...), i desenvolupen la capacitat per aprendre de forma autònoma, una de les 
competències essencials per a tenir èxit a la canviant societat del segle XXI (DOMINGO, J., 
2008). 

L’aprenentatge cooperatiu posa en joc cinc components bàsics: interdependència positiva (els 
alumnes han de percebre que ‘se salven o s’enfonsen junts’); interacció positiva cara a cara 
(quan s’expliquen entre ells s’ajuden, s’animen, s’assisteixen i es recolzen); exigibilitat 
individual alhora que responsabilitat personal (cal una avaluació individual de cada alumne 
alhora que els alumnes han de saber que no poden recolzar-se del treball d’un altre); 
desenvolupament d’habilitats cooperatives; auto anàlisi de grup (al final del treball cal analitzar 
que ha fet cadascú que sigui d’utilitat al grup i que s’hagués pogut fer per millorar el 
funcionament del grup) (DOMINGO, J. 2008). 

Ens trobem doncs davant d’una metodologia que desenvolupa les competències dels nostres 
alumnes i que ajuda enormement en el procés d’aprenentatge constructivista. 

2.2. La contribució de les tecnologies digitals al sistema educatiu 

2.2.1. Les TICs al sistema educatiu 

El passat 10 de novembre de 2012 el Consell Escolar de Catalunya va celebrar una jornada de 
reflexió al voltant de les tecnologies digitals en l’educació. El Consell és “l’organisme superior 
de consulta i participació dels sectors afectats en la programació general de l’ensenyament no 
universitari dins l’àmbit de l’Administració de la Generalitat”. Hi estan representats entitats i 
organismes que tenen relació amb el sistema educatiu català i també hi formen part 
representats de la comunitat educativa: pares, professors, personal administratiu i de serveis, 
patronals i sindicats, universitats, etc.  

Les conclusions d’aquesta jornada van ser aprovades i publicades al mes d’abril de 2013 i 
constitueixen una interessant síntesi de les diferents contribucions i impacte que tenen les 
tecnologies en les diferents vessants dels sistema educatiu

4
. Crec que constitueix un document 

                                                      
3
 CONSELL ESCOLAR DE CATALUNYA. XII Jornada de reflexió - L’impacte i la contribució de les tecnologies digitals en 

l’educació. 
4
 CONSELL ESCOLAR DE CATALUNYA. XII Jornada de reflexió - L’impacte i la contribució de les tecnologies digitals en 

l’educació. 
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molt vàlid per descriure quina és la situació actual de les tecnologies en l’àmbit educatiu i per 
tant he pres aquest document com a base per sintetitzar les contribucions de les tecnologies 
digitals al sistema educatiu i poder així contextualitzar la situació actual. 

Les tecnologies s’estan introduint cada cop més en qualsevol de les esferes de la nostra 
societat. L’àmbit educatiu no és una excepció, i com a tal es veu influenciat cada dia més per 
l’entrada de les TIC a qualsevol dels seus àmbits: gestió, organització, procés d’aprenentatge i 
ensenyament. A Catalunya existeix una àmplia experiència en la utilització de les TIC en l’àmbit 
educatiu i s’ha generat força coneixement col·lectiu al respecte. 

La relació entre educació i tecnologies digitals és polièdrica: abasta molts aspectes i per tant 
són molts i divers pes els impactes que es poden produir. Per anomenar només alguns es 
poden citar: l’ús de les TIC a l’aula, les TIC com a catalitzadors dels aprenentatges per la vida 
professional, les TIC com a introductores de noves formes d’aprenentatge cooperatius, les TIC 
com a generadores de nous aprenentatges, els aprenentatges assolits emprant TIC i la seva 
forma d’avaluació, les TIC i els resultats educatius, les TIC i el rol del professor, les TIC i 
l’organització, les TIC i la participació de les famílies en el procés d’aprenentatge. Per tant 
parlar de les TIC en l’àmbit educatiu implica com a mínim una primera tasca de triatge, 
gradació i ordenació per tal de que les conclusions posteriors puguin ser també avaluades en la 
seva justa mesura. 

Malgrat que des de fa uns anys la presència de les TIC als centres educatius és cada cop més 
gran, realment, l’ús pròpiament educatiu que se’n fa d’elles és força limitat. Segons dades de la 
OCDE 

5
 tot i que el 90% dels alumnes de 15 anys assisteixen a una escola on tenen accés a 

un PC i a Internet, només un 4% d’aquests alumnes utilitza més d’una hora setmana 
l’ordinador. Les mateixes estadístiques indiquen que els docents d’aquest centre utilitzen 
diàriament l’ordinador (un 75%) per preparar les seves classes o bé per desenvolupar tasques 
administratives, i conclouen també que l’ús més extens que se’n fa de les TIC a l’aula és per fer 
presentacions (un 20% dels professors). Aquestes són dades molt reveladores de la 
contradicció entre l’accessibilitat a les TIC i el seu ús educatiu real. 

Les mitjanes no obstant sovint amaguen dades puntuals de centres que sí que estan fent usos 
molt intensius de les TIC. A aquesta circumstància cal també afegir que la falta d’evidència de 
correlació entre ús de les TIC i rendiment acadèmic ens porten sovint a menystenir els 
aspectes positius que ens poden aportar. 

Quan es parla de canvi en el context de TIC i educació es pot entendre el canvi des de diverses 
vessants: ús d’ordinadors en l’aprenentatge, renovació de metodologies didàctiques, 
organització dels centres... En qualsevol cas el canvi ve propiciat per la penetració que té les 
TIC en el món actual.  

També és conegut que el mon educatiu sovint s’ha manifestat com a molt reticent a la 
incorporació de noves tecnologies en els seus processos... i aquest cop no resulta diferent a 
altres revolucions tecnològiques. A més les connotacions que comporta les TIC (consumisme, 
banalitat de molts continguts, usos contraproduents, dubtes sobre la utilitat pedagògica...) fan 
especialment virulentes algunes reticències, no només de les famílies sinó també dels 
professionals de l’educació, que també poden incloure a la llista d’inconvenients la falta de 
formació, insuficiència de recursos i de temps. 

No obstant això l’increment de l’ús de les TIC en els àmbits lúdic, informatiu, comunicatiu i 
també de l’aprenentatge extraescolar resulta del tot imparable. No podem pretendre doncs 
aturar-lo de forma artificial a l’àmbit escolar. És per aquest motiu que els canvis educatius 
relacionats amb les TIC es plantegen en termes de facilitar l’assoliment de les competències 
per a que els alumnes puguin continuar el seu aprenentatge al llarg de la seva vida. 

Un altre àmbit on la incorporació de les TIC a l’àmbit educatiu ja ha obtingut resultats 
inapel·lables és en l’obertura de nous horitzons als alumnes amb dificultats i que fins ara eren 
considerats pràcticament exclosos del sistema sense perspectives d’aprendre. Les TIC obren 
noves possibilitats de comunicació, de descobrir interessos i aficions que han fet que molts 

                                                      
5

Education at a Glance 2003 (OCDE) 

http://www.oecd.org/document/52/0,2340,en_2649_34515_13634484_1_1_1_1,00.html 

http://www.oecd.org/document/52/0,2340,en_2649_34515_13634484_1_1_1_1,00.html
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d’aquest alumnes hagin trobat nous camins que fins ara estaven ocults. Les TIC s’han mostrat 
facilitadores en les tasques d’atenció a la diversitat. 

Tot i que les TIC s’han incorporat fa uns anys al procés educatiu, encara no disposem d’estudis 
concloents que ens demostrin que milloren els resultats acadèmics. El que si resulta innegable 
és que les TIC ajuden a la col·laboració entre alumnes, milloren la motivació, afavoreixen 
l’esperit de recerca, promouen la integració i estimulen el desenvolupament d’algunes habilitats 
intel·lectuals com ara la resolució de problemes, la creativitat i la capacitat d’aprendre a 
aprendre. 

2.2.2. Les TIC i les famílies 

Sovint els pares reben amb certa recança l’anunci de que els seus fills utilitzaran les tauletes 
com a eina educativa durant moltes hores al dia. Aquestes oposicions normalment venen per 
interpretacions incorrectes o bé per comparatives o extrapolacions de dades que difícilment ho 
permeten. En aquest sentit resulta també força comuna la utilització parcial o esbiaixada 
d’estudis els resultats dels quals resulten doncs involuntàriament manipulats. 

A banda de la possible intencionalitat en l’ús i abús de dades científicament contrastades, el 
que sí que resulta força clar i evident és la manca d’indicadors que ens permetin avaluar el 
resultat del procés educatiu, en una determinada etapa, amb l’impacte d’eines tecnològiques 
com ara les tauletes. També és prou evident que ens manca la perspectiva temporal suficient 
per poder realitzar aquestes avaluacions amb èxit.  

No obstant això existeixen una sèrie d’elements que sovint surten en totes les argumentacions 
a favor i en contra de l’ús de les tecnologies en el procés d’aprenentatge: impacte de les 
pantalles, dispersió, efectivitat del treball... 

En aquest punt del treball he pres com a referència les diferents argumentacions que han 
arribat a la direcció de l’escola on he desenvolupat les pràctiques i on desenvolupo també 
aquest estudi per part de famílies que mostren la seva reticència a la utilització de les tauletes 
per part dels seus fills. 

Lectura i pantalles 

Una de les argumentacions més freqüents és sobre l’efectivitat de la lectura sobre pantalles en 
contrast a la feta sobre el paper. Estudis solvents han demostrat que ‘els alumnes que llegeixen 
un text en paper tenen millors resultats en comprensió lectora que no pas els que ho fan en una 
pantalla”

6
.  

En efecte, en aquest estudi s’explica la prova realitzada entre 72 nois i noies noruecs d’entre 
15-16 anys. Els resultats conclouen que els alumnes que han llegit sobre paper obtenen 
resultats significativament millors que els que ho fan sobre una pantalla de PC, en un format 
PDF.  

Entenc que la diferència en els resultats tenen a veure en quant a la diferència de funcionalitat i 
operativitat que té l’experiència de la lectura d’un PDF en un ordinador respecte a la lectura 
sobre paper imprès. No és doncs un resultat sorprenent ja que normalment a la majoria de 
persones els hi agrada més llegir sobre paper (és més còmode, no cansa tant la vista, l’angle 
visual és més natural que el que cal tenir en la lectura sobre ordinador...).  

L’estudi no diu res sobre la diferència de llegir en paper o en tauleta. Crec que l’experiència de 
lectura a la tauleta és molt més propera a la del paper i afegeix importants avantatges 
(subratllat, accés a diccionaris, hiperlink...) si pensem en la lectura com a font d’aprenentatge 
(diferenciada de la lectura seqüencial per plaer). Puc suposar doncs que les diferencies entre 
paper i tauleta no han de ser tantes com les que presenta aquest estudi. 

                                                      
6
 Anne Mangen, Bente R. Walgermo, Kolbjørn Brønnick. Reading linear texts on paper versus computer 

screen: Effects on reading comprehension. Internationa Jounal of Educational Research 
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De totes formes val a dir que incorporar la tauleta com a eina de treball a l’aula no implica haver 
de fer les lectures totes sobre la tauleta... és evident que a determinades edats i per 
determinats continguts, la lectura sobre paper continua sent imprescindible. 

Dispositius mòbils i edat 

Segons un recomanació de la American Academy of Pediatrics , els menors de 12 anys no 
haurien de tenir accés a dispositius mòbils

7
. 

De la lectura de l’article es desprèn la preocupació dels metges americans sobre l’ús lúdic 
d’aquest tipus d’aparells. En cap cas es menciona l’ús acadèmic o escolar. És evident que 
facilitar l’accés a internet als nostres infants i adolescents sense una supervisió adulta pot 
comportar riscos innecessaris. El document fa un seguit de recomanacions totes enfocades cap 
a un control de les tecnologies i del seu ús (per cert, en tot moment es presenta als pares com 
a únics responsables d’aquesta tasca de control, no es menciona mai l’escola). Per tant no es 
poden extrapolar, sense fer-ne les adequacions necessàries, les recomanacions sobre l’ús dels 
dispositius mòbils per part dels infants en l’àmbit lúdic a l’àmbit educatiu, tot i que resulta prou 
clar que algunes recomanacions continuaran sen vàlides. 

Pantalles i atenció 

Una altra reticència comuna té a veure als aspectes relatius a l’atenció. Segons un article 
publicat a PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the Unitdes States of 
America), els anomenats “heavy multitaskers” mostren pitjors habilitats en variables com ara la 
memòria a curt termini, capacitat d’enfocament i desenfocament l’atenció amb agilitat i 
capacitat de filtratge de la informació respecte a algun criteri rellevant

8
. 

L’estudi enfoca de forma rigorosa el fet que aquests alumnes es distreuen amb més facilitat, i 
per tant no demostren les mateixes capacitats per fixar l’atenció i filtrar davant determinats 
estímuls. Aquí però estem davant d’una qüestió que afecta més a l’organització del treball dels 
alumnes que no pas a les eines que utilitzin. És a dir, si aconseguim que les activitats i treballs 
que realitzin els alumnes no requereixin canvis de context bruscos, les pautem amb les 
temporitzacions adequades i les executem correctament no tenim perquè augmentar l’efecte de 
multitasca. I, un cop més, l’eina (la tauleta) és només un instrument. 

Eficàcia de les TIC en el procés d’aprenentatge 

Com s’ha expressat anteriorment encara no es disposen d’evidències que demostri l’eficàcia de 
les TIC en el procés d’aprenentatge. “Hi ha molt poques evidències que demostrin que els nens 
aprenen més, més ràpid o millor utilitzant iPads” (Larry Cuban, professor emèrit d’Educació de 
la Universitat d’Stanford). Aquesta resulta una afirmació molt contundent difícil de rebatre. No 
obstant el que sí que crec que permet aquesta afirmació és complementar-la amb 
argumentacions sobre la idoneïtat de les TIC per aprendre de forma diferent que amb els 
mitjans tradicionals, per aconseguir nois i noies més competents i millor preparats pels 
desafiaments del futur immediat. No es tracta doncs d’aprendre més i millor (segons els 
paràmetres convencionals) sinó d’aprendre d’una altra forma (igualment vàlida) per 
desenvolupar competències i habilitats que amb la metodologia tradicional tampoc sabíem 
potenciar-les (com ara la creativitat, innovació, emprenedoria...) 

Per finalitzar aquest apartat relatiu a les famílies només afegir que sovint el rebuig a l’ús de les 
TIC en l’educació és més fort quant més imposat sigui per part de l’escola, i que pot amagar 
problemàtiques arrelades en altres causes. 

Les TIC ajuden a portar el procés d’aprenentatge més enllà de l’aula. Per tant, en aquesta 
obertura l’espai familiar recobra un paper molt important. Pot considerar-se doncs que estem 
davant d’una oportunitat per tal de que les famílies reprenguin el paper de protagonista en el 

                                                      
7 Children Adolescents, and the Media. Pediatrics 132; 958, October 28, 2013. American Academy of 

Pediatrics. 
8 Eyal Ophira, Clifford Nassb,1, and Anthony D. Wagnerc. Cognitive control in media multitaskers. 
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lideratge del procés educatiu dels seus fills. A més les TIC faciliten enormement que la relació 
entre els professors i el centre i les famílies sigui més estreta.  

Per contra implica que les famílies han de dedicar més temps i atenció a aquestes tecnologies i 
fomentar-ne un bon ús. Tot això requereix, és clar, molta més formació en l’àrea digital per als 
pares. Aquí un cop més, resulta fonamental que el centre educatiu doni suport a aquesta 
formació que requereixen els pares. 

2.3. Els indicadors del sistema educatiu català 

El sistema educatiu català recull periòdicament les xifres que caracteritzen el nostre sistema 
educatiu per tal de que es puguin comparar amb les dades que altres organismes 
internacionals també publiquen (Sistema d’Indicadors d’Ensenyament de Catalunya, Barcelona, 
desembre 2013). Les dades són quantitatives o quantificables i permeten doncs la comparació. 
El sistema, elaborat pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu és homologable als 
sistemes estatals i internacional. 

El principal objectiu d’aquests indicadors és disposar d’unes xifres globals que permetin llegir 
en profunditat els diferents paràmetres que intervenen i condicionen el nostre sistema educatiu, 
i alhora, permetre també una continua lectura comparada amb altres sistemes internacionals. 

Es defineixen doncs diversos nivells o agrupacions d’indicadors, segons la seva naturalesa: 
indicadors de context, indicadors de recursos, indicadors d’escolarització i processos i, 
finalment, indicadors de resultats. Els indicadors doncs són xifres que ens ajuden a entendre tot 
allò que passa al voltant del nostre sistema educatiu, i a definir les possibles variables que 
poden tenir certa incidència en qualsevol aspecte.  

Dins de l’apartat dels indicadors de context es configuren les dades que tenen a veure amb 
l’estructura de la població, el nivell d’instrucció de la població, la participació en el mercat 
laboral de la població i el nivell de riquesa del país. 

A l’apartat dels indicadors de recursos s’inclouen els aspectes relatius a les inversions que es 
fan al sistema educatiu. Per tant en aquest grup trobem indicadors de despesa per alumne/a, 
finançament de l’ensenyament, la despesa en ensenyament en els comptes públics, distribució 
de la despesa en ensenyament i recursos humans (nombre d’alumnes per grup, ...). 

Al tercer grup trobem els indicadors d’escolarització i processos. En aquest apartat es 
visualitzen els paràmetres relatius a la escolarització, població total i població escolaritzada, 
escolarització de l’alumnat estranger, percentatge de cursos de formació en la població adulta 
(>25 anys) i participació a les eleccions als consells escolars. 

Finalment, a l’apartat dels indicadors de resultats trobem dades sobre l’avaluació externa del 
final de l’educació primària, l’avaluació externa del final de l’ESO, resultats en l’avaluació 
interna de l’alumnat d’educació primària, resultats en l’avaluació interna de l’alumnat d’ESO i 
dades sobre l’abandonament prematur dels estudis. 

Pel que respecta a aquest estudi són els relatius als resultats els que tenen més importància. 
És a dir, és objecte d’aquest estudi relacionar l’impacte de les TIC en general i de les tauletes 
en particular en l’assoliment i millora dels resultats del nostres alumnes.  

2.3.1. Avaluació diagnòstica 

El marc legislatiu actual (LOE i el seu desenvolupament propi a Catalunya) preveuen la 
realització d’una avaluació diagnòstica sobre l’assoliment de les competències bàsiques del 
currículum. Aquestes proves són de caràcter orientador i pel centre tenen també un caire 
formatiu. El resultat d’aquestes proves és doncs orientador per veure com es desenvolupa 
l’assoliment de les competències bàsiques i no tenen cap rellevància per l’expedient individual 
de l’alumne. Actualment aquestes proves avaluen l’assoliment de les competències a la meitat 
de les etapes de Primària i de la ESO i per aquest motiu es fan durant els cursos de 5è de 
Primària i 3 d’ESO. 

Els resultats d’aquestes proves constitueixen un dels elements a través dels quals les escoles 
poden analitzar i redirigir si cal la seva pràctica docent. Els centres poden disposar també 
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d’altres indicadors complementaris que els permetin fer una avaluació i diagnosi més 
complerts. Aquest curs ha estat el cinquè en que s’han realitzat aquestes proves. 

Aquesta avaluació està centrada en l’assoliment de la competència comunicativa lingüística i 
de la competència matemàtica. En concret les proves i els criteris d’avaluació emprats es 
centren només en avaluar la comprensió lectora i l’expressió escrita pel que fa a la 
competència lingüística i aspectes de numeració i càlcul; espai, forma i mesura; relacions i 
canvi i estadística i atzar en el que respecta a la competència matemàtica. 

Aquesta avaluació, tot i ser un dels indicadors més importants del sistema educatiu actualment, 
abasta només l’avaluació de dues (i de forma parcial) de les competències bàsiques.  

2.3.2. Prova d’avaluació d’Educació Secundària Obligatòria 

A final de l’etapa de l’ESO els alumnes han de demostrar l’adquisició de les competències 
bàsiques. Aquesta prova avalua el grau d’adquisició de les competències i coneixements 
bàsics que ha d’haver adquirit un alumne al final de la ESO, en competència lingüística (les tres 
llengües) i matemàtica. 

Com la prova d’avaluació diagnòstica es tracta d’una avaluació externa de caràcter formatiu i 
orientador amb l’únic objectiu de ser una eina al servei de al comunitat educativa per potenciar 
una millora global del sistema educatiu. 

Aquest curs 2013-14 ha estat la tercera vegada que s’ha aplicat i la realitza la totalitat dels 
alumnes de 4t d’ESO de Catalunya. 

2.4. El sistema estatal d’indicadors de l’educació 

L’estat espanyol, segons determina el seu marc legislatiu en l’àmbit educatiu (LOMCE), 
desenvolupa un sistema d’indicadors amb la finalitat de contribuir al coneixement del sistema 
educatiu i orientar la presa de dedicions de les institucions educatives i de tots els sectors 
implicats a l’educació (SEIE, 2014). La publicació d’aquests indicadors s’ha fet des del 2000 en 
deu ocasions, la darrera aquest mes de juny. Com a les darreres publicacions es publiquen 17 
indicadors agrupats en 3 apartats: escolarització i entorn educatiu, finançament educatiu i 
resultats educatius. 

En el que respecta a resultats educatius de l’ESO, aquest sistema d’indicadors incorpora les 
dades que presenta la Taula 1: 

Competencias básicas en segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria  

Competencia básica en Comunicación Lingüística  

Competencia básica en Matemáticas  

Competencia básica en el Conocimiento y La Interacción con el Mundo Físico  

Competencia básica Social y Ciudadana  

Conocimiento Cívico y Ciudadano (ICSS)  

Competencias clave a los 15 años de edad (PISA)  

Competencias clave a los 15 años en Comprensión lectora  

Competencias clave a los 15 años en Matemáticas  

Competencias clave a los 15 años en Ciencias  

Competencias clave a los 15 años en Resolución de problemas de la vida real 

Taula 1. Indicadors sobre resultats educatius en el SEIE. 

2.4.1. Avaluació general de diagnosi (EGD) 

L’avaluació general de diagnòstic del sistema educatiu té com a finalitat contribuir a la millora 
de la qualitat i l’equitat de l’educació, orientar polítiques educatives, augmentar la transparència 
i eficàcia del sistema educatiu i oferir informació sobre el grau d’adquisició de les competències 
bàsiques. Té com a principal objectiu obtenir dades representatives del grau d’adquisició de les 
competències bàsiques i valorar fins a quin punt l’escola prepara pera a la vida i forma els 
alumnes per assumir el seu paper de ciutadans. És una avaluació que es realitza a segon curs 
de la ESO i es tracta d’una avaluació formativa per al conjunt del sistema educatiu i no pretén 
donar informació individualitzada ni als estudiants ni als centres. (Informe EGD, 2010). 
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Les proves d’avaluació es passen a una mostra de la població. És a dir, no són realitzades per 
tots els alumnes. En concret la mostra fixada és de 50 centres per a cada comunitat autònoma, 
tant de titularitat pública com a privada. En el cas de Catalunya i pel que respecta a Segon curs 
de la ESO, la prova es va administrar a 1.583 alumnes. 

A diferència de les avaluacions del sistema educatiu català, aquesta EGD avalua, a més de les 
competències lingüística i matemàtica, la competència en el coneixement i interacció amb el 
món físic, i la competència social i ciutadana. 

2.5. Competències en l’àmbit digital 

El passat mes de gener el Departament d’Ensenyament va presentar la publicació del 
document Competències bàsiques en l’àmbit digital. Identificació i desplegament a l’educació 
secundària obligatòria.  

Aquest document suposa la continuació dels ja publicats sobre les competències lingüística i 
matemàtica i cal englobar-los dins de l’ofensiva de país a favor de l’èxit escolar. Com a marc 
referencial es pren també l’Estratègia Europea 2020 (ET-2020)

9
 que ha de permetre una 

economia intel·ligent, inclusiva i sostenible. Aquest marc estratègic obliga al govern a focalitzar 
els esforços en millorar els resultats escolars i també el nivell formatiu dels ciutadans com a via 
per assolir un desenvolupament personal, professional i social al llarg de la vida. Igualment el 
nostre desenvolupament legislatiu (LEC, Llei 12/2009, de 10 de juliol) també refereix 
explícitament al desenvolupament de la competència digital al llarg de les educacions primàries 
i secundària. 

El document pretén també recollir les conclusions de la XXII Jornada de reflexió del Consell 
Escolar de Catalunya sobre l’impacte i la contribució de les tecnologies digitals en l’educació 
(document abastament referenciat anteriorment). 

La necessitat del desenvolupament de les competències digitals resulta bàsica tenint en 
compte que l’escola cal que prepari ciutadans per a la vida i la tecnologia digital avui és una 
part indissociable d’aquesta vida. A més les TIC estan canviant profundament les maneres 
d’ensenyar i d’aprendre: l’accés a la informació, processament i comunicació. 

El context educatiu en el qual cal desenvolupar aquesta competència (vist amb més profunditat 
anteriorment) és actualment interactiu i cooperatiu, i fuig de plantejaments expositius centrats 
en el professor. 

La competència digital no ocupa actualment un espai propi al currículum, sinó que cal 
entendre-la com un conjunt de competències transversals. El document presenta un 
desplegament de les competències (11) (Taula 2) en base a uns continguts clau i una 
agrupació d’aquestes competències en 4 dimensions. A continuació detalla cadascuna de les 
competències, les explica, mostra una gradació per poder avaluar el nivell d’assoliment i 
proposa uns continguts claus de cada competència. Juntament amb cada competència es 
proposen orientacions per a l’avaluació, orientacions metodològiques i exemples d’activitats. 

Aquest desplegament prou detallat ha de servir als centres i als docents per poder avançar en 
l’avaluació de l’assoliment de les competències digitals, sobre tot tenint en compte que fins ara 
no existia ni cap proposta de definició, ni cap proposta d’avaluació prou detallada i, com ja s’ha 
vist abans, la competència digital no està avaluada en cap dels indicadors del sistema educatiu 
català ni estatal. 

La taula següent presenta les 4 dimensions i les 11 competències bàsiques en l’àmbit digital. 

 

Instruments i aplicacions Competència 1. Seleccionar, configurar i programar dispositius digitals  

segons les tasques a realitzar 

 Competència 2. Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, 

presentacions multimèdia, tractament de dades numèriques per a la 

                                                      
9
 Council conclusions of 12 May 2009 on a strategic framework for European cooperation in education and 

training (‘ET 2020’) - 2009/C 119/02 
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producció de documents digitals. 

Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i imatge en 

moviment per a produccions de documents digitals. 

 Competència 3. Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, 

so i imatge en moviment per a produccions de documents digitals. 

Tractament de la 
informació i organització 
dels entorns de treball i 
aprenentatge 

Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital 

adient per al treball a realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans 

digitals. 

 Competència 5. Construir nou coneixement personal mitjançant 

estratègies de tractament de la informació amb el suport d’aplicacions 

digitals. 

 Competència 6. Organitzar i utilitzar un entorn personal de treball i 

aprenentatge amb eines digitals per desenvolupar-se en la societat del 

coneixement. 

Comunicació 
interpersonal i 
col·laboració 

Competència 7. Participar en entorns de comunicació interpersonal i 

publicacions virtuals per compartir informació. 

 Competència 8. Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i 

entorns virtuals de treball col·laboratiu. 

Ciutadania, hàbits, 
civisme i identitat digital 

Competència 9. Realitzar accions de ciutadania i de 

desenvolupament personal, tot utilitzant els recursos digitals propis de 
la societat actual. 

 Competència 10. Fomentar hàbits d’ús saludable de les TIC vinculats 

a l’ergonomia per a la prevenció de riscos. 

 Competència 11. Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les 

TIC, tot considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de 
sostenibilitat i d’identitat digital. 

Taula 2. Dimensions i competències en l’àmbit digital. 
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3. Descripció de la solució proposada  

3.1. Enquesta 

Un cop estudiat el context en el qual ens trobem considero que una primera aportació seria 
estudiar l’impacte que ha tingut la introducció dels iPads a les aules a l’escola. Per aquest 
motiu em plantejo realitzar una enquesta que pugui copsar en quins aspectes la introducció de 
la tauleta ha pogut impactar més i de quina manera. Em proposo realitzar una enquesta 
adaptada a la visió dels pares, una altra pels alumnes i una també per als professors. Sóc 
conscient que la introducció dels iPads a l’aula en aquesta escola ha impactat també en 
aspectes organitzatius i d’infraestructura tècnica que no són objecte d’avaluació del meu estudi. 
Per tant aquests punts no estan considerats en els qüestionaris de les meves enquestes. 

Per intentar copsar quines són les opinions dels diferents agents en l’experiència d’introducció 
dels iPads a l’aula, s’ha dissenyat una enquesta per a cadascun dels tres col·lectius. L’objectiu 
principal de l’enquesta és obtenir informació rellevant sobre l’impacte que ha tingut en el dia a 
dia de cadascun dels agents la utilització de les tauletes. 

Les enquestes s’han enviat per correu electrònic als pares i als professors. La dels alumnes 
s’ha executat amb l’ajut del professors a l’aula. L’estructura de les tres enquestes és molt 
similar i totes tres intenten esbrinar el mateix tipus d’informació però cadascuna està orientada 
a la problemàtica i visió de cada col·lectiu. Les respostes són de tipus valoratiu sobre l’acord o 
desacord de cadascuna de les asseveracions (mai – gairebé mai – igual – gairebé sempre – 
sempre o una representació numèrica: 1 – 3 – 5 – 7 – 9) 

L’enquesta s’ha enviat a 100 famílies, 100 alumnes i els 4 professors tutors. 

3.1.1. Enquesta per als alumnes 

 
CLASSES 

1 
 

Les classes ara són més amenes i divertides que abans 
2 

 
Creus que ara aprens més coses a les classes? 

   

  
Ara, a les classes amb iPad hi ha aspectes diferents respecte a les classes ‘tradicionals’. D'aquests aspectes, el 
que més valores és: 

3 
 

El treball cooperatiu amb altres companys 

4 
 

Els continguts són més transversals, o sigui no són propis d'una assignatura sinó que són vàlids per a diverses 
assignatures alhora. 

5 
 

Ajuden a conèixer millor les teves habilitats i les dels teus companys. 
6 

 
Són més participatives 

   
  

Respecte a la manera de fer les classes actuals, quina metodologia t’agradaria que hi hagués més a les classes?: 
7 

 
Més activitats de treball cooperatiu 

8 
 

Més explicacions dels professors 
9 

 
Més ús de la pissarra per aclarir dubtes 

   
 

MATERIALS DOCENTS 
10 

 
Amb els nous materials digitals resulta més fàcil aprendre 

11 
 

La lectura dels continguts és més còmoda que en paper 
12 

 
Quan estudio em resulta més fàcil retenir els conceptes 

   
  

Quins aspectes creus que són més positius del llibre digital: 
13 

 
Les imatges 

14 
 

Els vídeos 
15 

 
Els hipervincles 

16 
 

El text 

   
 

ACTIVITATS DOCENTS 
18 

 
Les activitats es plantegen de forma clara i senzilla 

19 
 

Conec els objectius que cal assolir en cada activitat 
20 

 
El temps que es dedica a cada activitat és l’adequat. 

   
 

TREBALL A CASA 
23 

 
Amb l’iPad tens més feina que abans? 

24 
 

El treball a realitzar a casa és diferent que el de l'any passat? 
25 

 
Les activitats a desenvolupar a casa, requereixen de més temps per fer-les. 

26 
 

A casa sovint continuo treballant activitats de classe 

   
 

ESTUDI 
27 

 
Creus que estudiar ara és més fàcil? 

   
 

ORGANITZACIÓ DEL TREBALL 
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30 
 

Amb l’IPad m'organitzo millor 
31 

 
Ara sé amb més seguretat quines tasques he de fer i per a quan són 

32 
 

Amb l’IPad em costa més acabar les tasques 
33 

 
Amb l’IPad canvio molt fàcilment d'activitat i això fa que em distregui amb facilitat 

   
 

DESENVOLUPAMENT INTRA/INTERPERSONAL 

  
Sobre la relació amb la resta de companys 

34 
 

El treball cooperatiu m'ha facilitat el relacionar-me més i millor amb tots els companys. 
35 

 
He descobert aptituds i capacitats d'altres companys que no coneixia 

36 
 

M'ajuda a conèixer millor les meves capacitats però també les meves limitacions 

   
 

VALORACIÓ GLOBAL 
37 

 
Amb l'Ipad aprenc igual que abans però és més divertit 

38 
 

Amb l'Ipad aprenc i desenvolupo capacitats que abans no desenvolupava 
39 

 
Amb l'Ipad aprenc igual que abans però em resulta més complex 

   
 

DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES 

  
Quines de les competències que s'indiquen a continuació creus que amb l'ús de les tauletes es poden 
desenvolupar millor. 

41 
 

Creativitat 
42 

 
Expressió oral 

43 
 

Expressió escrita 
44 

 
Treball en equip 

45 
 

Coneixement personal 
46 

 
Coneixement i relació amb els companys 

47 
 

Emprenedoria 
48 

 
Responsabilitat 

3.1.2. Enquesta per als pares 

 
MOTIVACIÓ 

1 
 

El meu fill, en general, va més content i motivat a l'escola. 

   
 

EINA 
3 

 
Crec que l’iPad resulta una bona eina per ajudar el meu fill en el procés d'aprenentatge. 

4 
 

Crec que l’iPad, encara que pot resultar una eina útil, introdueix riscos que poden dificultar el procés 
d'aprenentatge del meu fill. 

5 
 

Crec que l’iPad i en general el projecte educatiu que el sustenta poden ajudar a desenvolupar competències i 
aprenentatges molt necessaris actualment que d'una altra manera resultaria molt difícil desenvolupar. 

   
 

SEGUIMENT DEL PROCÉS D'APRENENTATGE 
6 

 
Als pares ens resulta més difícil seguir el procés d'aprenentatge dels nostres fills. 

7 
 

Les meves limitacions en coneixements informàtics m'impedeixen de seguir adequadament el procés 
d'aprenentatge del meu fill. 

8 
 

Sense considerar els aspectes tecnològics del projecte crec que el seguiment del procés d'aprenentatge ara 
resulta més complex que abans. 

   
 

TREBALL A CASA 
9 

 
No sé si treballa més ara que abans ... no puc valorar-lo 

10 
 

No sé si està treballant, jugant o perdent el temps. 
11 

 
El meu fill treballa més ara que abans. 

12 
 

Encara que treballa més que abans, el veig motivat i content 
13 

 
El meu fill ens explica més coses que abans sobre els treballs i activitats que fan en l'escola 

   
 

VALORACIÓ GLOBAL 
14 

 
L’iPad resulta una eina útil. 

15 
 

El projecte pedagògic Learning Forward crec que ajuda el meu fill a desenvolupar noves competències i 
aptituds. 

16 
 

Amb aquest nou projecte el procés d'aprenentatge transcendeix de l'aula, la qual cosa resulta positiva. 

   
 

DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES 

  
Quines de les competències que s'indiquen a continuació creus que amb l'ús de les tauletes es poden 
desenvolupar millor: 

18 
 

Creativitat 
19 

 
Expressió oral 

20 
 

Expressió escrita 
21 

 
Treball en equip 

22 
 

Coneixement personal 
23 

 
Coneixement i relació amb els companys 

24 
 

Emprenedoria 
25 

 
Responsabilitat 

3.1.3. Enquesta per als professors 

 
PREPARACIÓ DE LES CLASSES 
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1 
 

Em resulta més difícil preparar les classes. 
2 

 
La coordinació amb altres companys és més complexa. 

3 
 

Observo limitacions tècniques importants en la meva formació que m'impedeixen preparar i desenvolupar les 
classes convenientment. 

4 
 

Falten recursos i materials bàsics que m'ajudin a preparar les classes. 

   
 

DESENVOLUPAMENT DE LES CLASSES 
5 

 
Les classes són més complexes i difícils de desenvolupar. 

6 
 

Requereixen més esforç per la meva part. 
7 

 
Les meves tasques són més de control que no pas de docent. 

8 
 

Algunes activitats resulten molt difícil de desenvolupar-se. 

9 
 

Existeixen dificultats estructurals (aula, mobiliari, ...) que dificulten el desenvolupament adequat d'algunes 
activitats. 

   
 

MOTIVACIÓ DELS ALUMNES 
10 

 
Els alumnes, en general, estan més motivats que abans. 

11 
 

Els alumnes es mostren més inquiets i moguts. 

   
 

PROCÉS D'APRENENTATGE 
12 

 
Ara és més difícil realitzar el seguiment. 

13 
 

El procés d'aprenentatge és més complex. Ara intervenen aptituds i competències que abans no podíem 
desenvolupar (ni per tant avaluar). 

   
 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

14 
 

El projecte LF i en particular la metodologia de treball i els continguts digitals ajuden l'adaptació de les 
activitats als alumnes amb dificultats. 

15 
 

Ara puc programar i desenvolupar activitats més adaptades a la diversitat de la classe. 

   
 

AVALUACIÓ 
16 

 
Hi ha un excés d'activitats i treballs per avaluar. 

17 
 

Els criteris d'avaluació de les activitats i el seu pesos són clars, precisos i equilibrats. 
18 

 
Disposo de les eines necessàries (com ara rúbriques) per avaluar adequadament cada activitat i treball. 

   
 

TREBALL DELS ALUMNES A CASA 
19 

 
Els alumnes treballen més que abans. 

20 
 

Els resultats del treball a casa és millor que abans. 

   
 

VALORACIÓ GLOBAL 
21 

 
En general la nova metodologia és positiva per a l'alumne i em permet treballar millor. 

22 
 

La nova metodologia em genera bastant més treball que abans. 
23 

 
La nova metodologia em genera inseguretat en la impartició de les classes. 

   
 

DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES 

  
Quines de les competències que s'indiquen a continuació creus que amb l'ús de les tauletes es poden 
desenvolupar millor. 

25 
 

Creativitat 
26 

 
Expressió oral 

27 
 

Expressió escrita 
28 

 
Treball en equip 

29 
 

Coneixement personal 
30 

 
Coneixement i relació amb els companys 

31 
 

Emprenedoria 
32 

 
Responsabilitat 

3.2. Recerca d’altres indicadors 

A banda de l’enquesta considero que cal buscar nous indicadors que ens facilitin l’avaluació del 
impacte de les tic a l’aula. A la vista dels indicadors sobre els resultats escolars que s’han 
enumerat en el capítol anterior i que estan molt concentrats en els aspectes de la competència 
lingüística (comprensió lectora i expressió escrita) i matemàtica, crec que convé buscar 
elements que ens permetin mesurar no només les altres competències bàsiques sinó també 
capacitats i habilitats molt més properes a les demandes del mercat laboral actual. 

En els darrers temps s’ha parlat molt de la necessitat de que les empreses siguin innovadores i 
competitives, i també que el sistema educatiu actual (sobre tot l’universitari) no aporta 
professionals formats en aquestes competències que tant necessiten les nostres empreses. 
Prenent com a referència aquesta mancança m’he parat a buscar quins aspectes poden definir 
el caràcter emprenedor i innovador que tant buscat està avui en dia i que sense cap dubte serà 
cada cop més necessari. Conscients d’aquesta necessitat la Generalitat de Catalunya ha 
impulsat el projecte “Catalunya, escola d’emprenedors”. Amb aquesta mesura “el Govern 
aposta per fomentar l’esperit emprenedor entre l’alumnat. Així, les mesures defineixen les 
competències emprenedores i fixen els corresponents objectius en les diferents etapes 
educatives –infantil i primària, secundària, formació professional i batxillerat– i també en 
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l’escola rural. Aquestes competències són els coneixements, habilitats i actituds que conformen 
la capacitat per convertir les idees en accions. Comprenen iniciativa, innovació, assumpció de 
risc, planificació, organització per objectius, treball en equip, construcció de xarxes de suport i 
creativitat.”

10
 Aquesta decisió es concreta ja avui en dia en la implantació d’assignatures com 

ara la d’Emprenedoria entre els alumnes de al ESO. 

Ens veiem doncs en la necessitat de que a banda d’assolir les vuit competències bàsiques els 
nostres alumnes han d’adquirir també competències en l’àmbit de la innovació i la 
emprenedoria. Aquest àmbit és molt ampli i difícil de precisar, no obstant he intentat enumerar 
alguna dels coneixements, habilitats i actituds que segurament tenen a veure amb aquest 
àmbit. Per això he pres com a base el coneixement de prestigiosos empresaris en l’àmbit de la 
innovació. A la taula 3 es presenten les característiques que cal que tingui un bon 
emprenedor

11
. A les columnes següents he afegit una percepció personal sobre quins 

d’aquestes actituds (o capacitats intrapersonals o interpersonals) poden tenir sentit treballar-les 
a les aules de la ESO (columna on?), per quines les tic (i en concret les tauletes) ens poden 
facilitar el seu assoliment i per quines les metodologies de treball cooperatiu (que normalment 
van lligades amb el treball amb les tauletes) poden també desenvolupar-les adequadament. 

 

Característica on? Tic? Treball 
coope-
ratiu? 

Motivació Esc/fam SÍ SÍ 

Capacitat d’assumir riscos, ambició Esc/fam SÍ SÍ 

Capacitat d’assumir fracassos Esc/fam SÍ SÍ 

Autonomia Esc/fam SÍ SÍ 

Confiança  Esc/fam SÍ SÍ 

Responsabilitat Esc/fam SÍ SÍ 

Integritat, honestedat Família  SÍ 

Humilitat Família   

Tenacitat i capacitat de focalitzar Esc/fam SÍ  

Paciència Família  SÍ 

Generositat Esc/fam   

Alegria i optimisme Família   

Sinceritat Família   

Sobrietat Família   

Sentit comú Família   

Capacitat d’acció, iniciativa Esc/fam SÍ SÍ 

Capacitat d’aprendre Esc/fam SÍ SÍ 

Força de voluntat Família   

Flexibilitat Esc/fam SÍ SÍ 

Creativitat Esc/fam  SÍ 

Curiositat Família SÍ SÍ 

Autoconfiança Esc/fam  SÍ 

Gaudir Família   

Passió Família   

Pensar en el client, satisfer una 
necessitat, capacitat de servei, qualitat 

Família   

Visió d’una oportunitat Universitat   

Taula 3. Característiques d’un bon emprenedor 

A la taula 3 es mostren algunes habilitats o competències que clarament entren dintre del àmbit 
intrapersonal i que probablement son molt difícil d’educar en l’etapa de l’ESO i cauen dins de 

                                                      
10

El Govern impulsa mesures en totes les etapes educatives per fer de Catalunya una escola 

d'emprenedors. Acord de Govern de 8 de novembre de 2011. 
http://www.gencat.es:8000/acordsdegovern/20111108/01.htm 
11

 Antonio González Barros. ¿Qué características buscamos en los emprendedores en los que 

invertimos?- Col·legi d’empresistes de Barcelona. 15º Forum Empresarial, Barcelona, 16 de noviembre de 
2012 
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l’àmbit familiar. Altres que poden ser educades tant a l’escola com a la família, i alguna que 
clarament entra a l’àmbit universitari. 

A banda d’aquestes habilitats o competències es podrien afegir d’altres com ara
12

: la oratòria 
(competència lingüística, capacitat d’expressió i d’escriure correctament), la capacitat 
organitzativa i de planificació, i la facilitat de treballar en equip. Aquestes habilitats sovint són 
les configuren l’esquelet bàsic que permet a un universitari desenvolupar la seva carrera amb 
normalitat i preparar-se adequadament al mon laboral. 

Per tant el que sí que crec que és molt important ressaltar és que d’una banda els indicadors 
que tenim actualment són molt limitats en quan l’abast de l’assoliment de les competències, i 
d’altra banda que les necessitats competencials que requereix la nostra societat són cada cop 
més complexes i àmplies. Urgeix doncs establir nous mesuradors que ens permetin focalitzar-
nos en l’ensenyament d’aquestes competències (al menys de les més rellevants) i poder 
avaluar-ne el seu assoliment.  

  

                                                      
12

 Enrique Banús. Conferencia sobre las capacidades de los buenos universitarios 
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4. Resultats  

4.1. Enquesta per als alumnes 

A continuació es mostren els resultats de la enquesta administrada als 
alumnes.  

L’enquesta ha estat contestada per 73 alumnes 

A l’annex es detallen els resultats numèrics de tota l’enquesta. 

El codi de colors utilitzat és: 

 

CLASSES  

 

 Les classes ara són més amenes i 
divertides que abans 

 Creus que ara aprens més coses a les 
classes? 

 

 

 

Ara, a les classes amb iPad hi ha aspectes 
diferents respecte a les classes ‘tradicionals’. 
D'aquests aspectes, el que més valores és: 

 

  El treball cooperatiu amb altres 
companys 

 Els continguts són més transversals, o 
sigui no són propis d'una assignatura 
sinó que són vàlids per a diverses 
assignatures alhora. 

 Ajuden a conèixer millor les teves 
habilitats i les dels teus companys. 

 Són més participatives 

 

 

 

 

 

 

Respecte a la manera de fer les classes 
actuals, quina metodologia t’agradaria que 
hi hagués més a les classes?: 

 

 

 Més activitats de treball cooperatiu 
 

 Més explicacions dels professors 
 

 Més ús de la pissarra per aclarir dubtes 

 

 

 

 

MATERIALS DOCENTS  

 Amb els nous materials digitals resulta 
més fàcil aprendre 

 La lectura dels continguts és més 
còmoda que en paper 

 Quan estudio em resulta més fàcil 
retenir els conceptes 

 

0% 50% 100%

0% 50% 100%

0% 50% 100%

0% 50% 100%
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Quins aspectes creus que són més positius 
del llibre digital: 

 

 

 Les imatges 
 Els vídeos 
 Els hipervincles 
 El text 

 

 

 

 

 

ACTIVITATS DOCENTS  

 

 Les activitats es plantegen de forma 
clara i senzilla 

 Conec els objectius que cal assolir en 
cada activitat 

 El temps que es dedica a cada activitat 
és l’adequat. 

 

 

 

 

 

TREBALL A CASA  

 

 Amb l’iPad tens més feina que abans? 
 El treball a realitzar a casa és diferent 

que el de l'any passat? 
 Les activitats a desenvolupar a casa, 

requereixen de més temps per fer-les. 
 A casa sovint continuo treballant 

activitats de classe 

 

 

 

 

ESTUDI  

 

 Creus que estudiar ara és més fàcil? 

 

 

 

ORGANITZACIÓ DEL TREBALL  

 

 Amb l’IPad m'organitzo millor 
 Ara sé amb més seguretat quines 

tasques he de fer i per a quan són 
 Amb l’IPad em costa més acabar les 

tasques 
 Amb l’IPad canvio molt fàcilment 

d'activitat i això fa que em distregui 
amb facilitat 

 

 

 

 

DESENVOLUPAMENT INTRA/INTERPERSONAL  

  El treball cooperatiu m'ha facilitat a 
relacionar-me més i millor amb tots els 
companys. 

 He descobert aptituds i capacitats 
d'altres companys que no coneixia 

 M'ajuda a conèixer millor les meves 
capacitats però també les meves 
limitacions 

 

 

 

 

VALORACIÓ GLOBAL  

0% 50% 100%

0% 50% 100%

0% 50% 100%

0% 50% 100%

0% 50% 100%

0% 50% 100%
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 Amb l'Ipad aprenc igual que abans 

però és més divertit 
 Amb l'Ipad aprenc i desenvolupo 

capacitats que abans no desenvolupava 
 Amb l'Ipad aprenc igual que abans 

però em resulta més complex 

 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES  

 

Quines de les competències que s'indiquen a 
continuació creus que amb l'ús de les 
tauletes es poden desenvolupar millor. 

 

 
 Creativitat 

 
 Expressió oral 

 
 Expressió escrita 

 
 Treball en equip 

 
 Coneixement personal 

 
 Coneixement i relació amb els 

companys 
 

 Emprenedoria 
 

 Responsabilitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Enquesta per als pares 

A continuació es mostren els resultats de la enquesta administrada als 
pares.  

L’enquesta ha estat contestada per 75 pares. 

A l’annex es detallen els resultats numèrics de tota l’enquesta. 

El codi de colors utilitzat és: 

 

MOTIVACIÓ  

 
 El meu fill, en general, va més content i 

motivat a l'escola. 

 

EINA  

 

 Crec que l’iPad resulta una bona eina per 
ajudar el meu fill en el procés 
d'aprenentatge. 

 Crec que l’iPad, encara que pot resultar 
una eina útil, introdueix riscos que poden 
dificultar el procés d'aprenentatge del meu 
fill. 

 Crec que l’iPad i en general el projecte 
educatiu que el sustenta poden ajudar a 
desenvolupar competències i 
aprenentatges molt necessaris actualment 
que d'una altra manera resultaria molt 
difícil desenvolupar.  

 

 

SEGUIMENT DEL PROCÉS D'APRENENTATGE  
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 Als pares ens resulta més difícil seguir el 

procés d'aprenentatge dels nostres fills. 
 Les meves limitacions en coneixements 

informàtics m'impedeixen de seguir 
adequadament el procés d'aprenentatge 
del meu fill. 

 Sense considerar els aspectes tecnològics 
del projecte crec que el seguiment del 
procés d'aprenentatge ara resulta més 
complex que abans. 

 

 

 

TREBALL A CASA  

 

 No sé si treballa més ara que abans ... no 
puc valorar-lo 

 No sé si està treballant, jugant o perdent el 
temps. 

 El meu fill treballa més ara que abans. 
 Encara que treballa més que abans, el veig 

motivat i content. 
 El meu fill ens explica més coses que abans 

sobre els treballs i activitats que fan en 
l'escola. 

 

 

 

 

 

VALORACIÓ GLOBAL  

 

 L’iPad resulta una eina útil. 
 El projecte pedagògic Learning Forward 

crec que ajuda el meu fill a desenvolupar 
noves competències i aptituds. 

 Amb aquest nou projecte el procés 
d'aprenentatge transcendeix de l'aula, la 
qual cosa resulta positiva. 

 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES  

 Quines competències creus que amb l'ús de les 
tauletes es poden desenvolupar millor: 
 
 Creativitat 

 

 Expressió oral 
 

 Expressió escrita 
 

 Treball en equip 
 

 Coneixement personal 
 

 Coneixement i relació amb els companys 
 

 Emprenedoria 
 

 Responsabilitat 
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4.3. Enquesta per als professors 

A continuació es mostren els resultats de la enquesta administrada als 
professors.  

L’enquesta ha estat contestada per 4 professors 

A l’annex es detallen els resultats numèrics de tota l’enquesta. 

El codi de colors utilitzat és: 

 

PREPARACIÓ DE LES CLASSES  

  

 

  Em resulta més difícil preparar les 
classes. 

 La coordinació amb altres companys és 
més complexa. 

 Observo limitacions tècniques importants 
en la meva formació que m'impedeixen 
preparar i desenvolupar les classes 
convenientment. 

 Falten recursos i materials bàsics que 
m'ajudin a preparar les classes. 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LES CLASSES  

 

 Les classes són més complexes i difícils de 
desenvolupar. 

 Requereixen més esforç per la meva part. 
 Les meves tasques són més de control que 

no pas de docent. 
 Algunes activitats resulten molt difícil de 

desenvolupar-se. 
 Existeixen dificultats estructurals (aula, 

mobiliari, ...) que dificulten el 
desenvolupament adequat d'algunes 
activitats. 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓ DELS ALUMNES  

 
 Els alumnes, en general, estan més 

motivats que abans. 
 Els alumnes es mostren més inquiets i 

moguts. 

 

 

PROCÉS D'APRENENTATGE  

 
 Ara és més difícil realitzar el seguiment. 
 El procés d'aprenentatge és més complex. 

Ara intervenen aptituds i competències 
que abans no podíem desenvolupar (ni per 
tant avaluar). 

 

 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT  

 

 El projecte LF i en particular la 
metodologia de treball i els continguts 
digitals ajuden l'adaptació de les activitats 
als alumnes amb dificultats. 

 Ara puc programar i desenvolupar 
activitats més adaptades a la diversitat de 
la classe.  
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0% 50% 100%

0% 50% 100%

0% 50% 100%
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AVALUACIÓ  

 
 Hi ha un excés d'activitats i treballs per 

avaluar. 
 Els criteris d'avaluació de les activitats i el 

seu pesos són clars, precisos i equilibrats. 
 Disposo de les eines necessàries (com ara 

rúbriques) per avaluar adequadament 
cada activitat i treball. 

 

 

 

TREBALL DELS ALUMNES A CASA  

 

 Els alumnes treballen més que abans. 
 Els resultats del treball a casa és millor que 

abans. 

 

 

  
 

VALORACIÓ GLOBAL  

 

 
 En general la nova metodologia és positiva 

per a l'alumne i em permet treballar 
millor. 

 La nova metodologia em genera bastant 
més treball que abans. 

 La nova metodologia em genera 
inseguretat en la impartició de les classes. 

 

 

 

  

DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES  

 

Quines de les competències que s'indiquen a 
continuació creus que amb l'ús de les tauletes 
es poden desenvolupar millor. 
 Creativitat 

 

 Expressió oral 
 

 Expressió escrita 
 

 Treball en equip 
 

 Coneixement personal 
 

 Coneixement i relació amb els companys 
 

 Emprenedoria 
 

 Responsabilitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.4. Anàlisi dels resultats 

Dels resultats gràfics anteriors i dels numèrics que es detallen als annexes, es poden 
desprendre les següents conclusions: 

Des del punt de vista dels alumnes: 

 Tenen la percepció que les classes són més amenes i alhora aprenen més. 

 Perceben també que les diferències amb la metodologia tradicional són considerables i 
hi destaquen molt favorablement el treball cooperatiu i la participació a classe. 

0% 50% 100%

0% 50% 100%
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0% 20% 40% 60% 80% 100%
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 Es mostren també absolutament receptius amb els nous materials docents i no hi 
veuen desavantatges en la seva utilització. Aprecien especialment la incorporació de 
vídeos. 

 Igualment es mostren molt favorables a les activitats i es seu desenvolupament. 

 Sobre la percepció del treball a casa existeix major disparitat de resultats però tot i la 
dispersió sembla clar que el perceben com un tipus de treball diferent al de l’any passat 
però que no els genera més feina. Sí que és percep la possibilitat de continuar 
activitats començades a classe. 

 Definitivament consideren que l’estudi ara és més senzill. 

 Respecte a l’organització del treball es visualitza que l’iPad resulta una eina afavoridora 
i tot i que introdueix la possibilitat de canviar de tasca fàcilment no en facilita la 
distracció. 

 La tauleta es mostra també com una eina facilitadora de les relacions intrapersonals i 
del coneixement personal de l’alumne. 

 La valoració global de l’eina és positiva no tant per que suposi un increment de 
l’aprenentatge sinó per la seva vessant més lúdica. 

 L’iPad afavoreix el desenvolupament d’altres competències: treball en equip, creativitat, 
relació amb els companys i responsabilitat. 

 

Des del punt de vista dels pares: 

 Els pares perceben clarament que la motivació dels seus fills ha augmentat. 

 Valoren positivament l’eina com a instrument que ajuda al procés d’aprenentatge dels 
seus fills i que està sustentada en un projecte pedagògic. 

 Mostren una certa dificultat o en el seguiment del procés d’aprenentatge i veuen que el 
treball a casa ha augmentat una mica, de vegades els resulta difícil de seguir però 
veuen al seu fill content i motivat. De fet explica més coses sobre les activitats. 

 La valoració global és absolutament positiva. Perceben també la gran utilitat de l’eina 
com a desenvolupadora de competències: creativitat, emprenedoria i responsabilitat. 

 

Des del punt de vista dels professors: 

 L’iPad no ha dificultat les tasques de preparació de les classes, ni les coordinacions 
amb els altres companys. Tampoc ha requerit un sobre esforç en quant als 
coneixements tècnics.  

 Tampoc ha incrementat la dificultat en quan al desenvolupament de les classes. 

 També perceben increment en la motivació dels alumnes. 

 Les tauletes es mostren com a eines facilitadores en la gestió de la diversitat a l’aula. 

 Destaca també la visió sobre el treball dels alumnes a casa: treballen més i millor. 

 La valoració global és positiva i destaca també el desenvolupament de competències 
com el treball en equip, la creativitat, emprenedoria i responsabilitat. 
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5. Conclusions  

Els actuals indicadors del sistema educatiu català i també de l’estatal poden donar-nos molta 
informació relativa al context educatiu (estructura de la població, nivell d’instrucció de la 
població, participació en el mercat laboral de la població), als recursos (despesa per alumne, 
finançament de l’ensenyament, distribució de la despesa, ...) i als indicadors d’escolarització i 
processos (nivells d’escolarització, alumnat estranger, formació adults, ..). Informació molt útil i 
vàlida que ha de servir a les institucions per dirigir la política educativa.  

No obstant això, si parlem estrictament d’indicadors de resultats escolars, aquestes xifres 
mostren realment aspectes molt parcials del procés d’aprenentatge dels nostres alumnes. Sí 
que podem trobar en els sistemes actuals xifres que mostrin el grau de fracàs escolar, 
estadístiques que projectin quants alumnes superen totes les assignatures, taxes d’idoneïtat 
d’alumnat, taxes de repetició, diferències segons les titularitats del centre... Però no mostren 
l’evolució de l’assoliment de les competències. 

Potser estem davant d’un problema semàntic. Potser hauríem de considerar estrictament que 
el terme indicador entra més en l’àmbit estadístic on les xifres serveixen per comparar i buscar 
tendències, i sí el que realment volem és mesurar processos caldrà referir-nos-hi amb un altre 
terme. Sóc conscient que aquest potser ha estat un problema en tot el meu treball... potser no 
he sabut destriar de forma precisa el que jo volia entendre com ‘indicador’. El meu objectiu era 
poder trobar formes per mesurar l’assoliment de les competències i mirar de relacionar-ho amb 
el impacte que tenen les tauletes a l’aula. 

Amb aquesta premissa (potser errònia) sí que he arribat a la conclusió que les úniques proves 
que actualment avaluen el grau d’assoliment de les competències bàsiques són les 
diagnòstiques de segon d’ESO i la d’avaluació de quart d’ESO. I ambdues només avaluen certs 
aspectes de la competència bàsica comunicativa lingüística i de la matemàtica. Queden doncs 
fora la resta de competències. 

A aquest dèficit cal afegir el fet que tant les noves metodologies docents de l’aprenentatge 
cooperatiu, com la introducció de les TIC a l’aula estan desenvolupant enormement el 
creixement d’altres competències, potser no bàsiques segons la terminologia actual, però sí 
necessàries o nuclears pel desenvolupament professional dels nostres alumnes.  

Urgeix doncs començar a definir processos avaluatius que ens permetin mesurar el procés 
d’adquisició d’aquestes competències, les bàsiques i també les que poden ser importants pel 
desenvolupament professional dels nostres alumnes. I això ho hem d’aplicar a les activitats 
diàries de les nostres aules: no podem perdre de vista aquesta necessitat de mesura en tot allò 
que desenvolupem a l’aula: activitats, problemes, exàmens...  

Definitivament hem de fugir de mesurar només assoliment de coneixements i hem de posar 
l’accent en mesurar l’assoliment de les competències. I per això tant la metodologia 
d’aprenentatge cooperatiu com les TIC ens poden resultar bons aliats. 

Cal aprofitar també els impactes positius que estan tenint les TIC a l’aula (l’enquesta ho 
demostra) per mesurar quins aprenentatges estem desenvolupant millor. Potser encara no 
existeixen evidències per demostrar que els alumnes aprenen més ni més ràpid ni millor... crec 
que es tracta de mesurar que estan aprenent, d’una altra forma però amb un desenvolupament 
competencial més complert. Potenciem aspectes com la creativitat, innovació i emprenedoria, 
que han sortit claríssimament a les enquestes. Treballem i mesurem aquests assoliments 
competencials.  

El problema és com fer-ho. Com trobar una metodologia que ens ajudi a visualitzar aquests 
indicadors. I aquí només podrem avançant començant a definir recursos i processos.  

A continuació enumero algunes pautes que ens poden guiar en aquest procés i ens poden 
servir per aconseguir identificar elements de mesura: 

 Cal avançar en la transversalitat dels currículums. Cal trencar els currículums i barrejar-
los de forma atractiva als alumnes. La tecnologia (les TIC) ens pot ajudar molt en això! 

 Hem de pensar en definir activitats a l’aula que siguin duradores en el temps (que 
ocupin vàries sessions, que impliquin portar el treball i l’aprenentatge fora de l’aula,...), 
utilitzant metodologies d’aprenentatge cooperatiu l’aprenentatge basat en projectes. 
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Això ens ha de permetre introduir elements del currículum de diferents matèries en una 
mateixa activitat. Mirem de definir problemes atractius i el més reals possibles, 
carreguem-los de continguts curriculars de diferents matèries i fem que els alumnes 
aprenguin resolent el problema. 

 Definir molt bé, per a cada activitat, els seus objectius i relacionar-los directament amb 
les competències (no només les bàsiques, sinó també les altres que ja hem vist que 
són fonamentals pel desenvolupament professional i personal futurs).  

 Definir eines d’avaluació molt precises (rúbriques) que permetin visualitzar els 
aprenentatges assolits a l’activitat. 

 Establir indicadors sobre la producció de materials que generin els alumnes 
(documents, vídeos, presentacions, ...) per poder mesurar els elements que es generen 
durant el curs. 

Tots aquests elements ens han d’ajudar a poder visualitzar, a mig termini, indicadors (o 
mesuradors) del procés d’aprenentatge. Ara que estem començant pot resultar difícil predir 
quin son, però a mig termini hem de trobar mesuradors potents com els que ara són la 
comprensió lectora o la velocitat de càlcul (que per altra banda són dels pocs mesuradors que 
encara ara utilitzem després de molts anys). 

Tot això cal fer-ho en un marc on la tecnologia no ha de ser la finalitat del projecte educatiu del 
centre... ha de ser una eina, neutra, que faci que el projecte educatiu on ha d’estar sustentada 
es pugui executar millor, i per tant ens permeti assolir millor objectius que d’altra manera no 
podríem assolir. I sempre amb la complicitat de les famílies. 

És fonamental que el projecte educatiu en el que es sustenta la implantació de les TIC estigui 
ben comunicat i informat a les famílies. Cal el suport explícit de les famílies per aconseguir els 
objectius del projecte i per aquest motiu les famílies han de fer-se seu el projecte. 

Necessitem comença a definir eines que ens serveixin per avaluar  
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7. Annex – Resultats numèrics de les enquestes  

7.1. Enquesta per als alumnes 

ÀREA 
 

Qüestió 

T
o

ta
l 

M
a

i 
- 

1
 

G
a
ir

a
b

é
 m

a
i 

- 
3
 

Ig
u

a
l 
- 

5
 

G
a
ir

a
b

é
 s

e
m

p
re

 -
 7

 

S
e
m

p
re

 -
 9

 

M
a

i 
- 

1
 

G
a
ir

a
b

é
 m

a
i 

- 
3
 

Ig
u

a
l 
- 

5
 

G
a
ir

a
b

é
 s

e
m

p
re

 -
 7

 

S
e
m

p
re

 -
 9

 

  2 Creus que ara aprens més coses a les classes? 73 1 1 9 33 29 1% 1% 12% 45% 40% 

CLASSES 1 Les classes ara són més amenes i divertides que abans 73 0 1 14 29 29 0% 1% 19% 40% 40% 

 
6 Són més participatives 73 0 1 11 25 36 0% 1% 15% 34% 49% 

 
5 Ajuden a conèixer millor les teves habilitats i les dels teus companys. 73 0 3 14 22 34 0% 4% 19% 30% 47% 

 
4 

Els continguts són més transversals, o sigui no són propis d'una assignatura sinó 
que són vàlids per a diverses assignatures alhora. 73 0 4 19 32 18 0% 5% 26% 44% 25% 

  3 El treball cooperatiu amb altres companys 73 0 1 3 29 40 0% 1% 4% 40% 55% 

  9 Més ús de la pissarra per aclarir dubtes 73 9 15 16 14 19 12% 21% 22% 19% 26% 

 
8 Més explicacions dels professors 73 6 10 19 19 19 8% 14% 26% 26% 26% 

  7 Més activitats de treball cooperatiu 73 0 2 10 27 34 0% 3% 14% 37% 47% 

  12 Quan estudio em resulta més fàcil retenir els conceptes 73 4 2 10 21 36 5% 3% 14% 29% 49% 

 
11 La lectura dels continguts és més còmoda que en paper 73 7 1 9 8 48 10% 1% 12% 11% 66% 

MATERIALS DOCENTS 10 Amb els nous materials digitals resulta més fàcil aprendre 73 1 0 6 14 52 1% 0% 8% 19% 71% 

  16 El text 73 2 2 10 21 38 3% 3% 14% 29% 52% 

 
15 Els hipervincles 73 3 2 18 21 29 4% 3% 25% 29% 40% 

 
14 Els vídeos 73 1 2 4 19 47 1% 3% 5% 26% 64% 

  13 Les imatges 73 2 5 10 18 38 3% 7% 14% 25% 52% 

  20 El temps que es dedica a cada activitat és l’adequat. 73 1 9 10 25 28 1% 12% 14% 34% 38% 

 
19 Conec els objectius que cal assolir en cada activitat 73 0 4 13 28 28 0% 5% 18% 38% 38% 

ACTIVITATS DOCENTS 18 Les activitats es plantegen de forma clara i senzilla 73 0 5 7 24 37 0% 7% 10% 33% 51% 

  26 A casa sovint continuo treballant activitats de classe 73 2 9 21 16 25 3% 12% 29% 22% 34% 

 
25 Les activitats a desenvolupar a casa, requereixen de més temps per fer-les. 73 17 14 21 7 14 23% 19% 29% 10% 19% 

 
24 El treball a realitzar a casa és diferent que el de l'any passat? 73 3 5 8 21 36 4% 7% 11% 29% 49% 
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TREBALL A CASA 23 Amb l’iPad tens més feina que abans? 73 24 10 22 11 6 33% 14% 30% 15% 8% 

ESTUDI 27 Creus que estudiar ara és més fàcil? 73 4 1 16 10 42 5% 1% 22% 14% 58% 

  33 Amb l’IPad canvio molt fàcilment d'activitat i això fa que em distregui amb facilitat 73 18 14 14 13 14 25% 19% 19% 18% 19% 

 
32 Amb l’IPad em costa més acabar les tasques 73 27 24 14 2 6 37% 33% 19% 3% 8% 

 
31 Ara sé amb més seguretat quines tasques he de fer i per a quan són 73 0 6 7 16 44 0% 8% 10% 22% 60% 

ORGANITZACIÓ DEL TREBALL 30 Amb l’IPad m'organitzo millor 73 1 1 5 10 56 1% 1% 7% 14% 77% 

  36 M'ajuda a conèixer millor les meves capacitats però també les meves limitacions 73 0 1 15 26 31 0% 1% 21% 36% 42% 

 
35 He descobert aptituds i capacitats d'altres companys que no coneixia 73 2 2 12 16 41 3% 3% 16% 22% 56% 

DESENVOLUPAMENT 
INTRA/INTERPERSONAL 34 

El treball cooperatiu m'ha facilitat a relacionar-me més i millor amb tots els 
companys. 73 1 1 12 16 43 1% 1% 16% 22% 59% 

  39 Amb l'Ipad aprenc igual que abans però em resulta més complex 73 11 8 11 18 25 15% 11% 15% 25% 34% 

 
38 Amb l'Ipad aprenc i desenvolupo capacitats que abans no desenvolupava 73 0 2 11 20 40 0% 3% 15% 27% 55% 

VALORACIÓ GLOBAL 37 Amb l'Ipad aprenc igual que abans però és més divertit 73 5 2 4 15 47 7% 3% 5% 21% 64% 

  48 Responsabilitat 73 1 1 9 12 50 1% 1% 12% 16% 68% 

 
47 Emprenedoria 73 2 2 14 24 31 3% 3% 19% 33% 42% 

 
46 Coneixement i relació amb els companys 73 2 2 8 25 36 3% 3% 11% 34% 49% 

 
45 Coneixement personal 73 2 2 15 21 33 3% 3% 21% 29% 45% 

 
44 Treball en equip 73 1 0 3 20 49 1% 0% 4% 27% 67% 

 
43 Expressió escrita 73 4 7 18 14 30 5% 10% 25% 19% 41% 

 
42 Expressió oral 73 2 2 12 21 36 3% 3% 16% 29% 49% 

DESENVOLUPAMENT DE 
COMPETÈNCIES 41 Creativitat 73 1 1 5 18 48 1% 1% 7% 25% 66% 
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7.2. Enquesta per als pares 
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MOTIVACIÓ 1 El meu fill, en general, va més content i motivat a l'escola. 75 0 0 21 30 24 0% 0% 28% 40% 32% 

  3 

Crec que l’iPad i en general el projecte educatiu que el sustenta poden ajudar a 
desenvolupar competències i aprenentatges molt necessaris actualment que d'una altra 
manera resultaria molt difícil desenvolupar. 75 0 3 7 40 25 0% 4% 9% 53% 33% 

 
4 

Crec que l’iPad, encara que pot resultar una eina útil, introdueix riscos que poden 
dificultar el procés d'aprenentatge del meu fill. 75 3 32 19 17 4 4% 43% 25% 23% 5% 

EINA 5 Crec que l'iPad resulta una bona eina per ajudar el meu fill en el procés d'aprenentatge. 75 0 3 6 48 18 0% 4% 8% 64% 24% 

  6 
Sense considerar els aspectes tecnològics del projecte crec que el seguiment del procés 
d'aprenentatge ara resulta més complex que abans. 75 13 21 23 12 6 17% 28% 31% 16% 8% 

 
7 

Les meves limitacions en coneixements informàtics m'impedeixen de seguir 
adequadament el procés d'aprenentatge del meu fill. 75 26 19 14 13 3 35% 25% 19% 17% 4% 

SEGUIMENT DEL PROCÉS 
D'APRENENTATGE 8 Als pares ens resulta més difícil seguir el procés d'aprenentatge dels nostres fills. 75 10 15 20 21 9 13% 20% 27% 28% 12% 

  9 
El meu fill ens explica més coses que abans sobre els treballs i activitats que fan en 
l'escola 75 3 5 30 30 7 4% 7% 40% 40% 9% 

 
10 Encara que treballa més que abans, el veig motivat i content 75 1 3 15 36 20 1% 4% 20% 48% 27% 

 
11 El meu fill treballa més ara que abans. 75 4 8 41 19 3 5% 11% 55% 25% 4% 

 
12 No sé si està treballant, jugant o perdent el temps. 75 5 22 20 20 8 7% 29% 27% 27% 11% 

TREBALL A CASA 13 No sé si treballa més ara que abans ... no puc valorar-lo 75 8 15 25 16 11 11% 20% 33% 21% 15% 

  14 
Amb aquest nou projecte el procés d'aprenentatge transcendeix de l'aula, la qual cosa 
resulta positiva. 75 0 2 12 35 26 0% 3% 16% 47% 35% 

 
15 

El projecte pedagògic Learning Forward crec que ajuda el meu fill a desenvolupar noves 
competències i aptituds. 75 0 1 6 30 38 0% 1% 8% 40% 51% 

VALORACIÓ GLOBAL 16 L’iPad resulta una eina útil. 75 1 4 6 35 29 1% 5% 8% 47% 39% 

  18 Responsabilitat 75 0 4 21 26 24 0% 5% 28% 35% 32% 

 
19 Emprenedoria 75 0 2 11 39 23 0% 3% 15% 52% 31% 
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20 Coneixement i relació amb els companys 75 1 4 29 32 9 1% 5% 39% 43% 12% 

 
21 Coneixement personal 75 0 6 34 25 10 0% 8% 45% 33% 13% 

 
22 Treball en equip 75 1 4 21 33 16 1% 5% 28% 44% 21% 

 
23 Expressió escrita 36 3 10 15 7 1 8% 28% 42% 19% 3% 

 
24 Expressió oral 75 4 7 30 25 9 5% 9% 40% 33% 12% 

DESENVOLUPAMENT DE 
COMPETÈNCIES 25 Creativitat 75 0 1 8 38 28 0% 1% 11% 51% 37% 
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7.3. Enquesta per als professors 
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  1 Falten recursos i materials bàsics que m'ajudin a preparar les classes. 4 1 1 1 1 0 25% 25% 25% 25% 0% 

 
2 

Observo limitacions tècniques importants en la meva formació que m'impedeixen 
preparar i desenvolupar les classes convenientment. 4 1 3 0 0 0 25% 75% 0% 0% 0% 

 
3 La coordinació amb altres companys és més complexa. 4 2 1 1 0 0 50% 25% 25% 0% 0% 

PREPARACIÓ DE LES CLASSES 4 Em resulta més difícil preparar les classes 4 0 2 2 0 0 0% 50% 50% 0% 0% 

  5 
Existeixen dificultats estructurals (aula, mobiliari, ...) que dificulten el 
desenvolupament adequat d'algunes activitats. 4 1 2 0 1 0 25% 50% 0% 25% 0% 

 
6 Algunes activitats resulten molt difícil de desenvolupar-se. 4 0 3 1 0 0 0% 75% 25% 0% 0% 

 
7 Les meves tasques són més de control que no pas de docent. 4 1 0 2 1 0 25% 0% 50% 25% 0% 

 
8 Requereixen més esforç per la meva part. 4 0 0 3 1 0 0% 0% 75% 25% 0% 

DESENVOLUPAMENT DE LES 
CLASSES 9 Les classes són més complexes i difícils de desenvolupar. 4 1 0 3 0 0 25% 0% 75% 0% 0% 

  10 Els alumnes es mostren més inquiets i moguts. 4 0 0 3 1 0 0% 0% 75% 25% 0% 

MOTIVACIÓ DELS ALUMNES 11 Els alumnes, en general, estan més motivats que abans. 4 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 50% 50% 

  12 
El procés d'aprenentatge és més complex. Ara intervenen aptituds i competències que 
abans no podíem desenvolupar (ni per tant avaluar). 4 1 0 2 1 0 25% 0% 50% 25% 0% 

PROCÉS D'APRENENTATGE 13 Ara és més difícil realitzar el seguiment. 4 2 1 1 0 0 50% 25% 25% 0% 0% 

  14 Ara puc programar i desenvolupar activitats més adaptades a la diversitat de la classe. 4 0 0 0 1 3 0% 0% 0% 25% 75% 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 15 
El projecte LF i en particular la metodologia de treball i els continguts digitals ajuden 
l'adaptació de les activitats als alumnes amb dificultats. 4 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 50% 50% 

  16 
Disposo de les eines necessàries (com ara rúbriques) per avaluar adequadament cada 
activitat i treball. 4 0 0 1 1 2 0% 0% 25% 25% 50% 

 
17 Els criteris d'avaluació de les activitats i el seu pesos són clars, precisos i equilibrats. 4 0 0 2 1 1 0% 0% 50% 25% 25% 
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AVALUACIÓ 18 Hi ha un excés d'activitats i treballs per avaluar. 4 0 1 3 0 0 0% 25% 75% 0% 0% 

  19 Els resultats del treball a casa és millor que abans. 4 0 1 0 2 1 0% 25% 0% 50% 25% 

TREBALL DELS ALUMNES A 
CASA 20 Els alumnes treballen més que abans. 4 0 0 2 2 0 0% 0% 50% 50% 0% 

  21 La nova metodologia em genera inseguretat en la impartició de les classes. 4 2 1 1 0 0 50% 25% 25% 0% 0% 

 
22 La nova metodologia em genera bastant més treball que abans. 4 0 0 2 2 0 0% 0% 50% 50% 0% 

VALORACIÓ GLOBAL 23 En general la nova metodologia és positiva per a l'alumne i em permet treballar millor. 4 0 0 0 3 1 0% 0% 0% 75% 25% 

DESENVOLUPAMENT DE 
COMPETÈNCIES 25 Responsabilitat 4 0 0 2 0 2 0% 0% 50% 0% 50% 

 
26 Emprenedoria 4 0 0 0 3 1 0% 0% 0% 75% 25% 

 
27 Coneixement i relació amb els companys 4 0 0 1 2 1 0% 0% 25% 50% 25% 

 
28 Coneixement personal 4 0 0 2 2 0 0% 0% 50% 50% 0% 

 
29 Treball en equip 4 0 0 0 1 3 0% 0% 0% 25% 75% 

 
30 Expressió escrita 4 0 0 2 1 1 0% 0% 50% 25% 25% 

 
31 Expressió oral 4 0 0 1 2 1 0% 0% 25% 50% 25% 

  32 Creativitat 4 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 50% 50% 

 


