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1 INTRODUCCIÓ 

Els recursos TIC als centres de l’Estat han anat en augment des dels últims anys. L’any 2003 
Espanya presentava una de les pitjors ràtios d’estudiants per ordinador a l’educació secundària 
per sota de la mitjana dels països de l’OCDE (Area 2007). Al 2007, canvia la situació situant-se 
en la posició 10 dels 27 països estudiats pel Plan avanza (Area 2007). 
 
Tot i això, ja fa anys que hi ha estudis que exposen que tenir més recursos TIC no significa 
directament una innovació pedagògica    (Cuban 1986;  2001), ja que moltes vegades les TIC 
passen a ser un reforç de les metodologies més clàssiques. 
 
L'institut on s’ha realitzat l’estudi és un centre on s'aplica el programa eduCAT 2.0 (antic 
eduCAT 1x1) on cada alumne disposa del seu propi netbook. És per això que l'ús del projector 
a les classes, la utilització de les TAC com la plataforma virtual Moodle, Google Drive i altres 
eines són un fet generalitzat i freqüent.  

Un altra característica dels alumnes i punt de partida per aquest estudi, és que els alumnes de 
l’ESO són “nadius digitals” (Prensky 2001). Tal com analitza Marc Prensky en un dels seus 
estudis, la manera que tenen els nadius digitals de comunicar-se, compartir, buscar,  entendre, 
intercanviar, aprendre i socialitzar-se, solen ser diferents a les maneres utilitzades pels 
“immigrants digitals”, on podríem englobar al professorat actual (Prensky 2004).  

D’altra banda, és important tenir en compte la utilitat dels Entorns d’Aprenentatge Personals 
(PLE) com a eina “tecnopedagògica”. El fet de saber els usos de les TIC que en fan els 
alumnes, podrà ajudar al centre a definir, si es cau, com posar en pràctica PLEs al centre. Així 
doncs, podem concloure que el fet d’analitzar quin ús donen els alumnes a les TIC fora de 
l’escola podrà donar unes pautes al centre per actualitzar o introduir noves eines TAC, innovar 
en metodologies docents i generar estratègies didàctiques que afavoreixin la integració de les 
TAC al centre. 

Aquest TFM estarà basat en un estudi estadístic realitzat a tots els alumnes de l’ESO de 
l’institut analitzat. A través de les dades recollides, es pretén analitzar els aspectes prèviament 
comentats. 
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2 OBJECTIUS 

Els objectius que pretén assolir aquest estudi són: 

- Saber quin ús fan de les TIC els alumnes de l’institut fora del centre. 

- Analitzar com aquest ús de les eines TIC fora del centre podrien afavorir l’ús de les 
TAC del centre.  

- Analitzar si hi ha grans diferències en l’ús de les TIC segons gènere. 

- Oferir els resultats a l’institut per tal de poder millorar les metodologies docents i 
generar estratègies didàctiques que afavoreixin la integració de les TAC. 

3 MARC TEÒRIC  

3.1 Programes europeus. 
 
Des de fa més de 10 anys, a la UE hi ha programes que impulsen i donen unes línies 
d’actuació per a l’aplicació de les TIC a l’educació. 

El primer programa és l’anomenat programa e-Learning – Designing tomorrow’s education. 
(Com 2000) que, entre d’altres aspectes, impulsava la inclusió d’equipament TIC als centres i 
fomentar un canvi metodològic aprofitant l’ús de les TIC. 

Tot seguit, l’any 2001, es va dur a terme el European eLearning summit (European eLearning 
Summit Declaration 2001.) D’aquest document podríem recalcar objectius com el foment de la 
recerca pedagògica en eLearning quant a metodologies, continguts i interfícies i dispositius d’ús 
senzills o el fet d’invertir en la formació permanent del professor i ajudar-los a desenvolupar 
noves metodologies i recursos pedagògics. 

Actualment, dins de  l’estratègia Europa 2020 (estratègies pel creixement de la UE fins al 2020)  
s’ha definit l’ Agenda digital Europea 2020 que fixa 7 pilars d’actuació no sols relacionades amb 
l’àmbit econòmic de les TIC, sinó també per altres aspectes com l’alfabetització digital o 
l’educació a escoles i instituts.  

També, al novembre del 2012 la Commisió Europea va presentar l’estratègia Replantejar 
l’Educació (Rethinking Education), on es recomana potenciar l’ús de les TIC i l’ús dels recursos 
educatius oberts (REA) (Commisió Europea 2012) 

3.2 Normativa vigent sobre l’ús de les TIC als centres de Catalunya. 
 
D’una banda, a Catalunya la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) especifica en el seu article 59: 
“Desenvolupar en el nivell adequat, com a forma de coneixement reflexiu, de formació de 
pensament i d’expressió d’idees, les habilitats i competències culturals, personals i socials 
relatives a: Primer. L’expressió i la comprensió orals, l’expressió escrita i la comprensió lectora, 
les competències matemàtiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves 
tecnologies i de la comunicació audiovisual...” (DOGC, Llei 12/2009, del 10 de juliol, pag 
56617) 
 
D’altra banda, el Decret 147/2007, de 26 de juny, s’estableix el “Tractament de la informació i 
competència digital” com a competència bàsica a adquirir durant l’educació secundària 
obligatòria. Aquesta, és una competència transversal, és a dir, s’haurà de desplegar no sols a 
la matèria de Tecnologia sinó que també s’haurà de tenir en compte per a totes les altres 
matèries. 
 
Per tant, l’objectiu principal de les Competències digitals és garantir que els alumnes 
adquireixin uns coneixements digitals suficients com per a desenvolupar-se autònomament en 
la societat actual i per això, entre altres aspectes, s’hauria de tenir en compte els canvis de 
programari i maquinari i actualitzar les estratègies el seu ús.  
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Competències bàsiques de l’àmbit digital 

 
Pel desplegament d’aquestes competències, el departament d’ensenyament ha publicat el 
document “Competències bàsiques de l’àmbit digital”.  Aquest document (Competències 
bàsiques de l’àmbit digital, Departament d’Ensenyament, 2013) recull, entre altres aspectes, la 
identificació dels continguts associats a cada competència digital i orientacions 
metodològiques.  
 
En el cas de les metodologies, recalca el fet què s’han d’aprofitar els coneixements i usos 
sobre les TIC que han adquirit els alumnes fora de l’institut: per exemple, quan es parla d’edició 
d’imatges, es comenta: “El docent ha de saber aprofitar els coneixements que els estudiants 
tenen d’aquests elements i que han pogut adquirir en contextos no escolars i completar-los 
amb continguts acadèmics...” (Departament d’Ensenyament. Competències bàsiques de l’àmbit 
digital. Novembre 2013, pàgina 25). També podem trobar recomanacions del mateix caire quan 
es parla de la competència “Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions 
virtuals per compartir informació” en l’apartat metodològic especifica “... és necessari que el 
professorat reculli els sistemes de comunicació digital que l’alumnat fa servir en els seus 
entorns personals i no acadèmics i els complementi, en cas necessari, amb d’altres.” 
(Departament d’Ensenyament. Competències bàsiques de l’àmbit digital. Novembre 2013, 
pàgina 25). 
 
Per últim, en la metodologia proposada per a desplegar la competència “Realitzar activitats en 
grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratius” proposen: “El docent ha de 
permetre i fomentar a l’aula l’ús d’aquestes aplicacions de comunicació i aprofitar el 
coneixement que en té l’alumne perquè, en el context d’aprenentatge, pugui resoldre tant 
qüestions tècniques com aspectes relacionats amb la comunicació.” (Departament 
d’Ensenyament. Competències bàsiques de l’àmbit digital. Novembre 2013, pàgina 59). 

 

Tal com es pot observar quan parlen sobre metodologies,  es potencia el fet d’aprofitar els 
coneixements previs sobre les TIC que té l’alumnat obtinguts fora de l’entorn escolar. 

EduCAT2.0 

L’institut objecte d’estudi, gaudeix del programa eduCAT2.0. Aquest programa dota al centre 
d’uns recursos per a les TAC a més de facilitar l’accés dels alumnes a netbooks mitjançant el 
copagament d’aquests. Tal com especifica el programa, els objectius són els següents:  
 
Alumnat: 

- Obtenir els coneixements sobre el funcionament i el bon ús de les tecnologies de la 
informació i de la comunicació: assolir la competència digital. 

 
- Utilitzar recursos educatius digitals per a la millora dels aprenentatges de les 

diferents matèries. 
 
- Potenciar el treball en equip i desenvolupar la capacitat d’analitzar, contrastar i 

processar la informació. 
 

 
Professorat: 
 

- Conèixer i utilitzar les tecnologies digitals com a  instrument metodològic. 
 

- Elaborar recursos i instruments digitals per la tasca docent. 
 
 
 

 



Guillem Ramos Cantero 

Anàlisis de l’ús de les TIC fora del centre pels alumnes de l’ESO d’un institut de Barcelona.  7 
 

Pla TAC 

 Els instituts, tal i com indiquen les normes d’organització de centres, han de desenvolupar el 
pla TAC propi, el qual estableix les pautes pel desenvolupament de les tecnologies per a 
l’aprenentatge i el coneixement de l’institut. 
 
Tal com indica la normativa: “Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ofereixen 
múltiples recursos per a l'acció didàctica i per a l'aprenentatge dels alumnes i esdevenen un 
element de motivació i de dinamització per a l'adquisició de les competències bàsiques i, en 
especial, de la competència digital, i de canvi i millora en els processos d'ensenyament i 
d'aprenentatge, és a dir, esdevenen tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement (TAC).” 
(Departament d’Ensenyament, Documents per a l’organització i la gestió dels centres, 21 de 
juny de 2013, pàgina 6).  
 
És a dir, hem de saber utilitzar els recursos que ens donen les TIC per a desenvolupar les TAC, 
ja que és un fet motivador pels estudiants. 

 

3.3 Entorns d’aprenentatge personalitzats (PLE) 
 
Podem definir un PLE com a un conjunt d’eines, fonts d’informació, connexions i activitats que 
cada persona utilitza de forma assídua per aprendre (Adell i Castañeda, 2010).  És un concepte 
tecnopedagògic que treu el millor partit de les possibilitats que ofereix la tecnologia i de les 
dinàmiques socials que hi ha al seu voltant (Castañeda i Adell 2013). 
 
D’altra banda, cal aclarir que no sols són les eines, fonts d’informació, connexions i activitats 
orientats a l’aprenentatge, sinó totes aquelles que utilitza habitualment l’estudiant. (Adell i 
Castañeda 2010). 
 
És cert que moltes institucions educatives han començat a introduir eines i recursos TAC als 
centres, però la majoria dels alumnes estan poc disposats a abandonar aquells serveis externs 
que utilitzen fora de l’institut, ja que tenen un percepció més innovadora respecte aquests i 
sobretot per que estan connectats a la seva xarxa personal a través d’ells. (Castañeda i Adell 
2013). 
 
Finalment el més important es que tant els docents com els estudiants comprenguin les 
funcionalitats i els serveis de les xarxes socials que utilitzen en els seus PLE i aprenguin fer-ne 
un us eficient per a realitzar tasques d’aprenentatge. (Castañeda i Adell 2013). 
 
Un PLE es divideix en 3 eixos principals (Castañeda i Adell 2013): 
 
 

- Compartir (Xarxa personal d’aprenentatge). Són les eines amb les quals ens 
relacionem. Englobaria les xarxes socials, xats, etc. 
 

- Llegir (Multimèdia). Són les eines amb les quals  obtenim informació. Engloba 
eines com els Newsletters, blogs, canals de vídeo, etc. 

 
- Escriure / reflexionar. Són les eines on reeditem la informació obtinguda i la 

publiquem. 
 

Així doncs, després d’analitzar els qüestionaris dels alumnes, podrem saber les preferències 
per compartir, llegir i escriure, donant al centre una informació molt útil si decideixen aplicar 
PLE al centre.  
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4 ALTRES ESTUDIS 

 
La majoria d’articles i publicacions relacionades amb els usos de les TIC estan centrades en el 
bon o mal ús d’aquestes eines o com determinar unes pautes per a utilitzar les TIC de manera 
responsable. Un d’aquests estudis va ser realitzat el 2008 a les Illes Balears, en el context de la 
iniciativa XarxaSeguraIB, que té per objectiu aconseguir que els nous espais que brinden les 
tecnologies siguin segurs pels menors (Sureda 2008). D’altres a escala Estatal, com el realitzat 
pel “Instituto Nacional de Tecnologias de la Comunicación” anomenant “Estudio sobre hábitos 
seguros en el uso de las TIC por niños y adolescentes y e-confianza de sus padres “ (INTECO 
2009) també segueix les mateixes línees d’estudi que el de les Illes Balears.  A la ciutat de 
Madrid també van realitzar un estudi semblant anomenat “Estudio de uso problemático de las 
tecnologías de la información, la comunicación y el juego entre los adolescentes y jóvenes de 
la ciudad de Madrid” (INSTITUTO DE ADICCIONES DE MADRID SALUD 2008). 
 
Centrats en els usos que fan els alumnes sobre les TIC hi ha vàries publicacions. A l’abril del 
2007 es va publicar un estudi sobre l’impacte d’Internet en les escoles i instituts de Catalunya. 
En uns dels seus apartats analitzen els usos, freqüències i accessibilitat a Internet fora del 
centre i les diferències que existeixen segons sexe i entorn socioeconòmic, però no analitzen 
l’ús des d’una perspectiva pedagògica o d’investigació del coneixement previ que podrien tenir 
els alumnes sobre les TIC, sinó més aviat des del punt de vista de realitzar futures actuacions 
per tal de disminuir aquestes diferències entre alumnes en l’accessibilitat i l’autoconfiança en 
utilitzar aquests recursos. (Sigalés, Mominó i Maneses 2007)  
 
Un altre estudi de la UOC, també analitza l’ús de les TIC pels alumnes fora de l’institut en 
l’àmbit espanyol. Tal com comenten en unes de les conclusions “Por otro lado, en este análisis 
de la presencia de la red en la vida cotidiana de los niños y jóvenes más allá de su actividad en 
las aulas es relevante poner la atención en las formas específicas como utilizan la tecnología. 
Un primer análisis de la formas de aproximación a la red por parte de los niños y los jóvenes 
cuando están en la escuela, pero fuera de las horas de clase o bien cuando ya no están en el 
centro educativo, nos permite distinguir los usos utilizados con más frecuencia.” L’estudi mostra 
que principalment els joves fan un ús lúdic o d’oci i accentuen el fet de què són les noies les 
que en primer terme en fan un ús de recerca d’informació (Sigalés, Momió, Meneses, Badia 
2008).  
 
Analitzant els estudis més propers a la temàtica d’aquest estudi, crec que no s’ha analitzat prou 
els usos i les eines que utilitzen els alumnes amb l’objectiu d’importar aquests usos i eines a 
l’àmbit educatiu. Si els alumnes dominen unes determinades eines i dediquen el seu temps 
lliure a segons quins usos, pot ser molt interessant que l’institut pugui “aprofitar-se” d’aquest fet, 
ja que de ben segur que si la distància entre l’ús domèstic o lúdic i l’ús acadèmic es pot 
escurçar, la motivació dels alumnes a l’hora d’utilitzar les TAC serà més elevada. 
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5 CONTEXT 

5.1 L’institut 

 
 L’institut on s’està realitzant l’estudi, és un centre situat a la zona nord de Barcelona. Es tracta 
d’un institut públic, amb quatre línies d’ESO i dues de Batxillerat. El centre aplica el projecte 
eduCAT2.0, hereu de l’antic eduCAT1x1. Així doncs, el centre disposa de connexió Wireless 
fiable, projector, instal·lació d’àudio a totes les aules ordinàries i cada alumne i professor 
disposa del seu netbook. L’Institut també té una Biblioteca  on hi ha un ordinador connectat a 
un projector i a un equip de so per poder fer presentacions. 
 
Per a treure profit de tot aquest equipament, l’institut utilitza tot un seguit de serveis virtuals, 
com la pàgina web del centre, la intranet, correu electrònic per alumnes i professors o la 
plataforma virtual per l’ensenyament Moodle. També utilitzant software per a tasques de gestió 
com passar llista, incidències a les aules o tutories. 
 
En definitiva, pel que he pogut observar aquest institut és capdavanter en les TAC. No sols té 
un equipament tecnològic molt complet, també l’utilitzen eficientment. Es nota un interès de la 
direcció en les TAC com a eina educativa. 

 

5.2 Els alumnes 
 
Els alumnes que trobem a l’institut són els habituals pel context on es troba. Pel que he pogut 
observar durant els mesos que he estat de pràctiques a l’institut, el alumnes provenen de 
famílies de classe mitjana, tant de procedència catalana com estrangera i segons el curs n’hi 
ha més o menys amb necessitats educatives especials. D’altra banda són alumnes més aviat 
tranquils i en general poc disruptius. Es respecten entre ells i respecten al professorat i les 
instal·lacions de l’institut. D’altra banda, no he vist que siguin habituasl incidents com baralles o 
discussions de to elevat.  
 

6 METODOLOGIA 

6.1 Elaboració del qüestionari 

 
Per realitzar aquest TFM i assolir els objectius marcats, s’ha optat per fer un estudi estadístic a 
tots els alumnes de l’ESO de l’institut, per tal d’analitzar l’ús de les TIC fora del centre. 
 
Aprofitant que es tracta d’un centre 1x1, on tots els alumnes disposen d’ordinadors portàtils, 
l’enquesta ha estat realitzada amb els formularis de Google, els quals es poden realitzar on-
line. 
 
Les qüestions de l’enquesta les he agrupat amb d’altres que ha realitzat una altra alumna en 
pràctiques, també realitzant el TFM al centre, per tal de facilitar la feina a l’institut. De les 33 
preguntes de l’enquesta, 19 corresponen a aquest estudi. Les preguntes pretenen analitzar 
diferents aspectes:  
 

- La autoeficiència i habilitats que tenen els alumnes amb l’ús de les TIC. 
 

- L’interès en treballar amb les TIC i les actituds envers les TAC. 
 

- Els hàbits en l’ús de les TIC fora del centre escolar (horaris, hores dedicades...). 
 

- Dispositius utilitzats. 
 

- Eines i serveis TIC utilitzats fora de l’institut. 
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De les 19 preguntes, 18 són tancades (tria entre una sèrie d’opcions) i n’hi ha una d’oberta on 
poden escriure. Aquesta distribució entre preguntes tancades i obertes ha estat a propòsit, ja 
que encara que les preguntes obertes permeten fer un estudi menys superficial, tractant-se 
d’adolescents, les preguntes tancades són més fàcils de respondre i deixen menys lloc a la 
subjectivitat. També, alhora de formular les qüestions, s’ha tingut en compte tenir un nombre 
parell d’opcions a triar per evitar la temptació de què els alumnes triïn l’opció del mig. 
 
L’enquesta, s’ha realitzat en horari lectiu, dins de l’aula, per assegurar-se que la majoria 
d’alumnes la poguessin realitzar i minimitzar el fet que responguessin a l’atzar.   
 

6.2 Mostra teòrica del qüestionari 

 
La mostra del qüestionari s’intentarà que sigui la totalitat dels alumnes de l’ESO on es centra 
aquest estudi. 
 

Curs Nois Noies 

1er ESO 44 51 

2n ESO 53 35 

3er ESO 39 46 

4rt ESO 49 40 

Total 185 172 
Taula 1 Nombre de nois i noies per gènere. 

Com es pot observar, seran un total de 357 qüestionaris, 185 de nois i 172 de noies.  
 

6.2 Temporització. 

 
FASES CARACTERÍSTIQUES TEMPORITZACIÓ 

FASE 0 

Preparació dels 
qüestionaris on-line 

El qüestionari s’ha realitzat utilitzant 
l’eina d’enquestes de Google Drive. 
Al tractar-se d’un centre 1x1, això 
facilita molt el fet de passar 
l’enquesta  als diferents cursos de 
l’ESO.  

Primera quinzena de Març 
del 2014. 

Contacte amb l’institut Contacte amb l’institut i organitzar 
com els alumnes de l’ESO 
realitzaran els qüestionaris. 

Segona quinzena de Març del 
2014. 

FASE 1 

Realització del 
qüestionari. 

Realització del qüestionari per part 
de l’alumnat de l’ESO en horari 
escolar. 

Abril 2014 

Anàlisis / seguiment 
de les dades (Fase1) 

Primera fase de l’anàlisi / seguiment 
de les dades. Comprovar que totes 
les classes han respòs el 
qüestionari, monitoritzar que no hi 
hagi cap incidència... 

Abril 2014 

Redacció de la 
memòria (Fase1) 

Redacció dels objectius, el marc 
teòric, context de l’estudi... 

Abril 2014 

FASE 2 

Anàlisi de les dades 
(Fase 2) 

Volcatge de les dades per al 
posterior anàlisis. 

Maig 2014 

FASE 3 

Anàlisi de les dades 
(Fase 3) 

Anàlisis de les dades, generació de 
gràfiques... 

Maig 2014 
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Obtenció de resultats  Maig 2014 

Comparació dels 
resultats amb altres 
estudis. 

 Maig 2014 

Conclusions.  Maig 2014 

Retorn al centre dels 
resultats obtinguts. 

 Juny 2014 

Taula 2 Temporització del TFM 
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7 ANÀLISIS DE LES DADES I RESULTATS 

7.1 Mostra real 
 

Tal com està planificat a la temporització, l’enquesta va ser realitzada per part dels alumnes 
durant el mes d’abril. El fet que hi hagués professors que no van passar l’enquesta a la totalitat 
de les seves classes i les possibles abstencions d’alumnes els dies quan es van respondre, fa 
que la mostra hagi quedar reduïda a 197 registres dels 357 estudiants d’ESO al centre.   

 

 

Gràfic 1 Distribució de la mostra segons edat. 

Tal com podem observar al gràfic 1, els alumnes amb edats de 12, 14 i 15 anys estan 
representats per un percentatge semblant i representen la majoria d’enquestats (75% de les 
enquestes realitzades). Els alumnes de 16 anys i majors de 16 anys són els menys 
representats amb un 12%. Amb aquesta distribució de la mostra, els resultats seran més 
significatius pels cursos de 1er 2n i 3er d’ESO  

 

Gràfic 2 Alumnes enquestats segons edat i gènere. 

La distribució entre nois i noies ha estat molt homogènia: un 53% són noies i un 47% nois del 
total d’alumnes enquestats. Tal com es pot observar a la gràfica 2, en totes les franges d’edat 
els dos sexes estan representats per parts molt semblants excepte a la mostra de 12 anys, on 
hi ha clarament més noies que nois. 
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Així doncs podem considerar que encara que el qüestionari no l’ha realitzat la totalitat 
d’alumnes del de l’institut, hi ha prou varietat i quantitat de registres per a poder tirar endavant 
aquest estudi.  

Per analitzar les dades, s’ha fixat un interval de confiança del 95%. Durant l’anàlisi de les 
dades, quan s’especifica que hi ha diferències significatives és que els intervals de confiança 
de les variables comparades no coincideixen. A l'annex 2 es poden trobar els intervals 
de confiança esmentats. 
 

7.2 Resultat de les qüestions 

7.2.1 Accés a l’ordinador i a Internet. 

 

La totalitat dels alumnes enquestats asseguren tenir accés a un ordinador. D’aquests alumnes, 
un 72% en tenen un per al seu ús personal, el 28% restant el comparteix a casa. Aquest fet 
s’ha  de tenir en compte per a possibles actuacions, ja que si el PC és compartit, limitarà a 
l’alumne a l’hora de fer feina a casa. 

D’altra banda una gran majoria dels alumnes (95%)  tenen accés a Internet des de  casa, fet 
essencial per seguir amb l’estudi, ja que gairebé totes les eines i usos de les TIC analitzats en 
aquest projecte necessiten connexió a la xarxa per a la seva utilització. Cal afegir que el 5% 
restant potser no tenen internet a casa però hi ha espais com les biblioteques, on podrien tenir 
accés. 

Si comparem amb els percentatges d’accés a la xarxa fora de l’institut per part de l’alumnat de 
Catalunya de fa deu anys (Sigalés, M.Mominó, 2004), veiem que passem d’un 71,4% a un 95% 
en el cas de l’institut analitzat.  

7.2.2 Freqüències d’ús d’Internet i dispositius dels quals disposen els 
alumnes. 

 

La majoria dels alumnes enquestats asseguren utilitzar Internet cada dia (80%), un percentatge 
menor (18%) utilitza Internet entre una i sis vegades a la setmana i sols un 2% dels enquestats 
declara que mai utilitza Internet. 

 

 

Gràfic 3 Freqüència i horaris de connexió a Internet fora del centre. 

 

D’altra banda, tal com es pot observar al gràfic 3, un 59% dels alumnes es connecten a Internet 
a qualsevol hora, un 32% a la tarda (quan no són a l’institut) i els que ho fan de matins, migdies 
o exclusivament caps de setmana són una minoria.  

Si ho comparem amb estudis realitzats a Catalunya el 2004 (Sigalés, M.Mominó, 2004), veiem 
que la freqüència de connexió a la xarxa fora de l’horari escolar s’ha incrementat molt 
notablement. D’un 27% d’alumnes que ho feien diàriament el 2004, en l’actualitat i a l’institut 
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analitzat, passem a tenir un 80%. Aquestes dades indiquen la tendència dels nostres alumnes 
a estar connectats permanentment a la xarxa.  

 

Gràfic 4 Freqüència d'ús d'Internet segons gènere. 

D’altra banda, si analitzem les diferències entre nois i noies del gràfic 4 , veiem que la 
diferència és gairebé nul·la i fins i tot es connecten més habitualment les noies que els nois.  

L’estudi Eurydice del 2005 (Eurydice 2005) va analitzar la freqüència d’ús dels ordinadors fora 
del centre escolar. Encara que la variable analitzada no sigui la mateixa, el fet de connectar-se 
a Internet implica l’ús d’un dispositiu per fer-ho, així doncs si comparem les dades, podem 
observar que d’un 60% de nois i un 37% de noies que utilitzaven cada dia l’ordinador segons 
Eurydice al 2005, hem passat a un 81,7% de nois i un 78,8% de noies que utilitzen algun 
dispositiu (mòbil, tablet o ordinador) per a connectar-se diàriament a Internet.  

Podem dir que tant l’ús de dispositius per la utilització de les TIC fora de l’institut i la freqüència 
de connexió a Internet s’ha incrementat notablement i s’està escorçant la diferència entre 
gènere.  

En quant els dispositius emprats pels alumnes, tal com podem observar al  gràfic 5, destacar l’ 
igualat d’ús del mòbil i l’ordinador (fet a tenir en compte per possibles utilitzacions educatives 
amb smartphones) i el creixent ús de les tablets. 

 

 

Gràfic 5 Dispositius utilitzats pels alumnes 

 

Si ens fixem al gràfic 6, podem observar que hi ha un augment de l’ús de les tablets per part de 
les noves generacions que arriben a l’institut. Un 62% dels alumnes de 12 anys assegurant 
utilitzar i tenir una tablet, en comptes sols un 33% dels enquestats de més de 16 en fan ús. 
Podem deduir que hi ha una tendència a l’ús d’aquests dispositius en les noves generacions. 

D’altra banda no hi ha massa diferències segons edat amb la possessió d’ordinadors. Entre els 
12 i 16 anys  (un 95% de la mostra)  el percentatge d’alumnat amb ordinador es mou al voltant 
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d’un 90% i 96 %, és a dir, gairebé la totalitat de l’alumnat disposa d’un ordinador. Aquest fet no 
és estrany si partim que l’institut analitzat gaudeix del programa eduCAT 2.0 on cada alumne té 
el seu propi netbook.  

Amb el mòbil, encara que si que hi ha un augment segons l’edat, el 82,7 % dels alumnes de 1er 
d’ESO en tenen. És important tenir en compte que els alumnes, en tota la franja d’edat, tenen 
més mòbils que tablets.  

 

Gràfic 6 Dispositius segons edat. 
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7.2.3 Ús de diferents eines i serveis fora de l’institut i  dispositius emprats 
per aquestes activitats. 

 

Analitzades a l’apartat anterior qüestions com l’accés  als diferents dispositius,  accés a Internet 
i les freqüències i horaris de connexió, podem afirmar que les següents qüestions tindran 
utilitat, ja que realment són alumnes on predomina un accés a habitual a Internet fora de 
l’institut i on els alumnes disposen diversos dispositius per gaudir dels serveis que Internet 
ofereix. 

En aquesta bateria de preguntes, es pretén analitzar quines eines i serveis utilitzen els alumnes 
fora de l’institut i el grau d’ús que en fan. D’altra banda també s’analitza quines preferències 
tenen pel que fa a dispositius, per a utilitzar els diferents serveis i eines. 

Per aquest motiu, es preguntava als alumnes sobre l’ús del xat, Skype i Hangout, jocs on-line, 
xarxes socials, ús d’eines per realitzar els deures,  correu electrònic, Youtube, descàrregues, 
ús de blogs, fòrums i sobre llegir noticies per Internet.  

 

 

Gràfic 7 Ús de diferents serveis i eines fora de l'institut. 

I d’altra banda, se’ls preguntava pels dispositius que empraven per a utilitzar aquesta llista 
d’eines i serveis. 
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Gràfic 8 Preferències pel que fa a dispositius. 

Per analitzar aquests resultats, en basarem en els tres eixos principals d’ un Entorn Personal 
d’Aprenentatge PLE (Castañeda i Adell 2013) . 

 

Eines per relacionar-se.  

 

Observant el gràfic 7,  l'ús del xat com a eina de comunicació fora de l’institut, és de les més 
esteses entre els nostres alumnes: un 46,2% assegura que l’utilitza molt i un 35,5% l’utilitza 
força, això ho podem interpretar com que un 81,7% dels alumnes l’utilitzen habitualment. Si 
comparem amb l’estudi realitzar per “Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación” 
(INTECO, 2009) s’ha incrementat considerablement aquest percentatge, ja que a  l’estudi sols 
un 50% dels menors afirmava utilitzar el xat com a eina de comunicació. D’altra banda, també 
s’ha incrementat des de les proves PISA 2003 (OECD, 2005) passant d’un 56% dels alumnes 
al 81,7% dels estudiants de l’institut.  

D’altra banda, l’ús d’eines com Skype o Hangout (on podem realitzar vídeo-trucades)  no és tan 
comú com els xats en general, una majoria del 71% dels enquestats l’utilitzen poc o gens.  

El correu electrònic, que és dels mitjans de comunicació més utilitzats als centres, sols un 60% 
de l’alumnat l’utilitza habitualment, bastant inferior al 81,7% del xat. 
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Gràfic 9 Ús del xat segons edat 

Tal com podem observar al gràfic 9, encara que hi ha un augment de l’ús del xat amb l’edat, a 
tots els cursos els alumnes que afirmen utilitzar habitualment el xat supera sempre el 70%.  

 

Gràfic 10 Eines i serveis per relacionar-se segons gènere 

Les diferències segons gènere són petites. Veiem que tant en l’ús del xat, en el del correu  com 
en l’ús les xarxes socials, no hi ha grans diferències entre nois i noies (un màxim del 12,2% en 
el cas del xat). Del xat i el correu les noies en fan un ús més habitual que els nois i les xarxes 
socials el percentatge d’ús és gairebé el mateix per ambdós gèneres. 

L’ús de les xarxes socials està per sota de l’ús del xat, però també està molt estès entre els 
nostres alumnes. Un 76,7% dels alumnes les utilitzen habitualment per comunicar-se i 
compartir amb els seus. Analitzant més en detall quines són les xarxes que més utilitza 
l’alumnat, podem observar que la xarxa preferida és Youtube amb un 87,3% d’alumnes que 
l’utilitzen de manera habitual seguida de Facebook amb un 69,1%.  

Cal comentar que els bons resultats que ha obtingut Youtube a l’enquesta, pot ser fruit de 
confusió entre l’alumnat. És probable que hagin triat aquesta opció més com a canal de vídeo 
que com a xarxa social. En tot cas, és una servei d’ús quotidià entre els alumnes i l’haurem de 
tenir totalment en compte.  
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Gràfic 11 Ús de diferents xarxes socials. 

 
Els dispositius més emprats per comunicar-se dependran de l'eina analitzada: si es tracta del 
xat, el mòbil és el dispositiu més utilitzat amb un 65% dels casos. En el cas de les xarxes 
socials, el dispositiu més utilitzat és el PC amb un 48,2% seguit molt a prop pel mòbil amb un 
43,1%. En el cas del correu electrònic el PC és el més utilitzat amb un 78,2%. 

Pel que fa als dispositius utilitzats per a xatejar, tal com podem observar al gràfic 8, una majoria 
(65%) dels alumnes ho fan utilitzant el mòbil, sent de les poques eines o serveis on el mòbil 
supera en ús a l’ordinador.  

 

Gràfic 12 Preferències a l’hora de relacionar-se els alumnes. 

També s’ha de tenir en compte com prefereixen relacionar-se els nostres alumnes no sols amb 
les noves tecnologies, sinó mitjançant altres canals més clàssics. Si observem el gràfic 12, tant 
nois com noies prefereixen en un 67,5% relacionar-se en persona, cara a cara.  

En definitiva, si volem apropar-nos a la forma de relacionar-se dels nostres alumnes, s’hauria 
de potenciar l’ús, ja sigui introduint com a eina TAC o dins d’un PLE, el xat com un mitjà més 
de comunicació alumne – alumne i professor – alumne i d’altra banda l’ús de les xarxes socials 
que utilitzen els nostres alumnes fora del centre com Youtube o Facebook.  
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Respecte als dispositius, seria interessant que la plataforma d’un hipotètic PLE estigui 
adaptada a smartphones  per a què els alumnes hi puguin accedir des d’aquest dispositiu fora 
de l’escola. 

Finalment destacar les dades del gràfic 12, on s’interpreta clarament que els alumnes, encara 
utilitzar d’una manera habitual eines com el xat o les xarxes socials, prefereixen comunicar-se 
en persona. Això ho podem interpretar com que per segons quines tasques podrem utilitzar els 
serveis i eines virtuals, però en la majoria de casos hem de saber que el canal oral és el preferit 
per l’alumnat.  

 

Eines per obtenir informació. 

 

Els alumnes del centre analitzat, prefereixen en primer lloc navegar per Internet per realitzar 
consultes (87,3%) seguit molt de prop del servei Youtube (83,8%). També els alumnes realitzen 
descàrregues d’Internet habitualment en un 61,9% dels casos. A molta distància es trobaria 
llegir notícies per Internet (25,9%) o l'ús de fòrums (12,7%). 

En el cas de les consultes per Internet,hi ha una gran diferència del 55% que mostrava les 
proves PISA 2003 (OECD 2005) i el 87,3% dels alumnes de l’institut. En el cas de les 
descàrregues encara que la diferència no és tan gran, passa d’un 43,5% a les proves PISA 
2003 al 61,9% d’aquest estudi.  

 

 

Gràfic 13 Eines per obtenir informació segons gènere 

 

Si comparem les dades segons gènere, l’ús de les eines i serveis per a buscar informació són 

utilitzades amb una intensitat molt semblant entre nois i noies. 

Així doncs, a part de navegar per la xarxa (servei disponible en gairebé tots els centres) i les 
descàrregues, seria interessant tenir un canal Youtube del centre amb material relacionat amb 
els continguts. 

En aquest cas, el dispositiu més utilitzat tant per a les consultes en Internet (77,2%) com per a 
l'ús de Youtube (59,9%) i les descàrregues (53,3%) és el PC.  
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Eines per escriure, reflexionar i publicar. 

 

L'eina més utilitzada per a aquest ús tornaria a ser les xarxes socials amb el 76,7%. Seguiria 
des de lluny la utilització de blogs o pàgines web (17,7%) i l'ús del fòrum (12,7%).  

  

 

Gràfic 14 Eines i serveis utilitzats per escriure, reflexionar i publicar segons gènere. 

 

Les diferències entre gènere tornen a ser molt petites. En aquest cas els nois en fan un ús 
superior en totes elles però que no supera un 6.5 % de diferència respecte a les noies.  

Si haguéssim de triar una eina o servei per a escriure, reflexionar i publicar, hauria de ser les 
xarxes socials, mitjançant Facebook i canals a Youtube gestionats pels propis estudiants.  

Com comentàvem en l'apartat d'eines per relacionar-nos, hi ha un empat en l'ús de mòbil 
(43,1%) i PC (48,2%) per a l'ús de les xarxes socials. En el cas de fòrum, blogs i pàgines web 
el dispositiu preferit és el PC. 
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Altres eines i usos.  

 

A les enquestes realitzades per l’alumnat, també se’ls preguntava per altres serveis i usos que 
no queden dins dels eixos d’un PLE. Un d’aquests usos era la freqüència que tenen els 
alumnes a jugar on-line. Tal com podem observar al gràfic 7, només un 36,5% dels alumnes 
juga habitualment a aquests jocs.  

 

Gràfic 15 Jocs on-line segons gènere. 

Si ho comparem entre nois i noies, sí que hi ha una diferencia significativa en la tendència a 
jugar on-line. Mentre que un 58,1% dels nois hi juga habitualment, només un 17,3% de noies 
ho fa. Aquest fet és important tenir-lo en compte a l’hora d’elaborar material didàctic que 
incloguin jocs interactius o on-line. Haurem d’intentar fer-los més atractius per les noies, encara 
que això s’allunya dels objectius d’aquest TFM. 

 

 

Gràfic 16 Deures segons gènere. 

En el cas dels usos relacionats amb la feina de l’institut feta a casa, hi ha una diferència 
significativa entre gèneres, sent les noies les que me utilitzen les TIC per fer els deures, però 
realment costa identificar si és que els nois utilitzen altres eines per fer els deures o 
directament és que no els fan tan habitualment com les noies. Tot i això, hi ha un 81,7% dels 
nois que ho fan habitualment i un 93,3% de noies, tots dos percentatges són elevats i podria 
tenir certa correlació amb el fet que sigui un centre eduCAT2.0. 



Guillem Ramos Cantero 

Anàlisis de l’ús de les TIC fora del centre pels alumnes de l’ESO d’un institut de Barcelona.  23 
 

7.2.4 Percepcions dels alumnes sobre les TIC a l’educació i actitud davant 
l’ús dels ordinadors. 

 

Fins ara hem analitzat els usos que fan els alumnes de les diferents eines i serveis fora de 
l’institut, però és important saber l'opinió que tenen els alumnes sobre l'ús de les TIC dins del 
centre educatiu. Tal com podem observar al gràfic 17, englobant les opinions de “molt” i “força” 
a la pregunta de si creuen que les TIC ajuden a treballar més ràpid i fàcil en classe, els 
alumnes han respost afirmativament en un 85,8% dels casos. A la pregunta sobre la 
importància que tenen les TIC para la seva educació, en un 91,9% de les respostes han estat, 
molt o força. 

 

 

Gràfic 17 Percepció dels alumnes sobre  les TIC a l'educació. 

 

Si analitzem les dades segons el gènere, a totes les dues preguntes les noies majoritàriament 
han resposta “Força” i els nois “Molt”, però si sumem ambdues opcions (Molt + Força), els 
percentatges entre gèneres són gairebé els mateixos amb una màxima diferència del 2%. 

Amb aquests resultats es pot deduir que la motivació dels alumnes per aprendre amb les TIC 
és estesa i no existeixen diferències significatives entre gènere, dada molt important per a 
aquest estudi, ja que reforça la idea que potenciar les TAC pot ajudar a millorar l'aprenentatge 
de tots els alumnes. 

D’altra banda, es  van plantejar una sèrie de preguntes respecte a l'actitud que tenien els 
alumnes davant l’ús de l’ordinador: Tal com es pot observar al gràfic 18, tant l'actitud enfront del 
PC, com el fet d'utilitzar-ho en classe, resoldre problemes o tenir nous reptes, no suposa cap 
por, problema o actitud en contra d'aquesta possibilitat.  
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Gràfic 18 Actitud en vers l'ús dels ordinadors 

 

Taula 3 Correspondència codi pregunta. 

D’altra banda, si analitzen les diferències entre les opinions de les noies i dels nois, aquestes 
gairebé no es diferencien menys en la pregunta “M’agradaria fer totes les classes de l’institut 
amb l’ordinador” on sí que les noies, encara respondre de manera afirmativa en un 58,7% els 
nois estan més disposats a fer-ho amb un 72%. També són les noies, amb poca diferència,  les 
que més els hi agrada intentar coses noves i que menys agressives són  en vers l’ordinador. 
Aquest fet, la menor agressivitat i nivell d’ansietat en vers l’ordinador (P7 i P8), contradiu 
estudis on mostren que el nivell d’ansietat de les noies és molt més elevat que dels nois 
(Durndella, A., Haag, Z 2002). 

Si analitzem els nivells de confiança respecte a l’ús dels ordinadors (P1 i P2), aquesta és molt 
elevada per tots els estudiants, però qui més confiança en té són les noies. Aquest fet també es 
contradiu amb estudis que mostren que hi ha una major confiança dels nois respecte a l’ús de 
l’ordinador que les noies (Ogan, Herrig, Robinson i Ahuja, 2005). 

Considero que aquesta part de l'estudi és molt important, ja que indica que els alumnes, siguin 
nois o nies,  tenen unes actituds que, en el cas de voler innovar amb les TAC, els motivarà i no 
es convertirà en una font de problemes, malestars o pors. 
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7.2.5 Nivells de coneixement de les diferents eines / serveis 

 

Fins ara hem analitzat tant les eines que utilitzen fora de l’institut analitzat, els dispositius que 
utilitzen i l’actitud cap als ordinadors i les TIC en general. En aquest apartat analitzarem quin és 
el nivell de coneixement que ells diuen tenir sobre diferents tasques relacionades amb les TIC. 

 

Gràfic 19 Nivell de coneixement de diferents tasques. 

 
Taula 4 Correspondència codi pregunta. 

En general, podem dir que en la majoria de tasques els alumnes, tant nois com noies, amb un 
percentatge molt elevat, tenen o diuen tenir uns coneixements o confiança en poder realitzar-
les autònomament. 

Les tasques que presenten percentatges baixos en quant a coneixements de l’alumnat són 
sobretot el fet de crear un blog i pàgines web. Aquestes dues tasques també són les que 
presenten un percentatge més elevat d’alumnes que declaren que no ho poden fer o que no 
saben el que significa. És important fixar-nos que alhora de crear blogs o pàgines web, amb un 
percentatge elevat, els alumnes declaren que amb ajuda podrien realitzar aquestes tasques, és 
per això que potser seria positiu una mica de formació al mateix centre perquè aquests 
alumnes esdevinguin autònoms. 

Lògicament, aquelles tasques que més desenvolupen a l’escola com la utilització del correu 
electrònic, utilitzar el Google Drive, crear documents de text, fulls de càlcul o presentacions on-
line són les que presenten percentatges més elevats d’autoeficàcia. 

Si ens fixem en les diferències segons gènere, en la majoria de tasques les noies tenen més 
confiança alhora de realitzar-les que els nois, sobretot en l’edició de fotografies digitals. D’altra 
banda, en les dues tasques on els nois diuen tenir més nivell de coneixements que les noies, la 
diferència són grans arribant fins al 19,1% en el cas de fer una pàgina web.  
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Tot i això els nivells de coneixement entre nois i noies està bastant equilibrat, tal com es pot 
observar al gràfic 19,  els percentatges de nois i noies que declaren que no ho poden fer o que 
ni tan sols saben el que significa són molt petits. 

Aquests resultats no coincideixin amb el que alguns autors exposen sobre que les noies tenen 
una autoeficàcia significativament menor  respecte dels nois pel que fa a les matemàtiques, les 
ciències i la informàtica (Miura, 1987).  

 
PISA 2009   Institut analitzat 

  Nois Noies 
DIF (nois-

noies)   Nois Noies 
DIF (nois-

noies) 

Presentacions 70,60% 70,50% 0,10%   82,80% 85,60% -3,10% 

Document 
multimesdia 57,40% 47,20% 10,20%   63,40% 76,90% -13,50% 

Fulls de càlcul 54,70% 45,90% 8.8%   84,90% 84,60% 0,30% 
Taula 5 Comparativa autoeficàcia amb PISA 2009 

Si ho comparem amb les dades de l’informe PISA 2009 (OECD 2011) el nivell d’autoeficàcia en 
tasques que realitzen habitualment al centre, s’observa un gran augment del domini d’aquestes 
eines tant en nois com en noies. 

D’altra banda és interessant destacar què a l’informe PISA 2009, eren els nois qui dominaven 
més aquestes eines amb algunes diferències significatives. Ara sembla que la tendència és una 
altra, ja que en dues de les tres tasques de la taula 5, són les noies qui es senten més segures 
alhora de realitzar-les superant en alguna d’elles en un 13,5% als nois.  
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7.2.6 On han après a utilitzar les diferents eines i serveis.  

 

Fins ara hem estat analitzant quines són les eines i serveis que més utilitzen i com les utilitzen, 
però una qüestió molt important és on les han après a utilitzar. Si observem el gràfic 20, en un 
68% dels casos són els propis alumnes els que han après a fer servir les eines que s’han 
analitzat. Si sumem els alumnes que han après a utilitzar aquests serveis amb ajuda, però fora 
del context escolar, sumen un 88,2%. 

És una dada clau, que dóna importància al fet d’utilitzar els coneixements previs o obtinguts 
fora de l’àmbit educatiu per revertir-los a l’institut.  

 

Gràfic 20 On han après a utilitzar les eines segons gènere. 

Si ens fixem en les diferències entre gènere, es pot observar que els nois són més autònoms a 
l’hora d’aprendre a utilitzar eines TIC. Les noies són les que més aprenen a l’institut i amb 
ajuda dels amics. En el cas d’aprendre amb l’ajuda de familiars i en centres socials, caus, 
esplais hi ha molt poca diferència entre nois i noies.  

Aquestes dades no es corresponen del tot amb l’informe PISA 2003: és cert que encara els 
nois són més autodidactes i les noies aprenen més a l’escola, però en l’informe citat, gairebé 
s’aprenia amb el mateix percentatge a l’escola que a casa. A l’estudi realitzat, els alumnes són 
o diuen ser majoritàriament autodidactes tant nois com noies.  
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8.  PROPOSTA DE PLE PER L’INSTITUT ANALITZAT 
Un dels objectius d’aquest TFM era el d’analitzar l’ús de les eines TIC fora del centre i com això 
podria afavorir l’ús de les TAC del centre, d’altra banda també es vol oferir els resultats per a 
què el centre pugui millorar les metodologies docents. És per aquest motiu, que més que una 
proposta tancada de PLE pel centre, es vol donar unes pautes, una base tenint en compte els 
resultats obtinguts de l’estudi estadístic, per a què, si el centre ho vol aplicar, pugui tenir-lo en 
compte per a un hipotètic PLE pels alumnes del centre.  

També s’ha de tenir en compte, que l’alumne és el protagonista del PLE, és a dir, tal com diu el 
seu nom, és un entorn “personalitzat”. Així doncs la proposta que s’exposarà a continuació és 
la base on després cada alumne hauria d’acabar de personalitzar-la. 

Actualment, el més semblant a un PLE del centre són les eines de Google: documents i fulls de 
càlcul de Google, Google Drive i Gmail on i poden accedir des del correu de l’institut que utilitza 
la  plataforma Google.  

La proposta és seguir utilitzant aquests serveis, vista la gran acceptació i coneixement que els 
alumnes disposen i afegir-hi aquelles eines que hem analitzat i que tenen més acceptació entre 
els alumnes del centre. 

Per englobar tots els serveis necessitarem una “base”, un portal on puguem englobar tots els 
accessos a aquestes eines i serveis. Una opció interessant, gratuïta i amb una versió 
específicament per a l’educació sense propaganda,  és la pàgina web Symbaloo 
(http://www.symbalooedu.es/). 

Aquesta pàgina web serveix per organitzar els nostres enllaços a altres webs i així no oblidar-
se i no haver d’escriure la direcció cada cop que s’hi vol accedir. D’altra banda, també es pot 
utilitzar com a base per al nostre PLE, ja que pot englobar tots els serveis que hem vist que són 
més populars entre els alumnes. 

Una altra característica important, és que hi podem accedir des de l’ordinador, mòbil i tablet. 
Així ens assegurem que fora de l’escola, també hi accedeixin amb els dispositius amb el quals 
ho fan habitualment. 

APLICACIONS DEL PLE PROPOSAT 

Per relacionar-se 

Fixant-nos en els apartats d’anàlisis dels resultats de les enquestes proposem incloure com a 
eines bàsiques per a que els alumnes es relacionin  Facebook, Youtube i el correu Gmail  (ja 
en ús al centre). D’altra banda, necessitarem un xat, ja que és l’eina més utilitzada pels nostres 
alumnes. Una opció seria utilitzar  el xat que inclou Gmail (Hangout), ja que és accessible des 
de la web del correu i  d’altra banda es pot instal·lar una petita app gratuïta tant als navegadors 
web Google Chrome,  smarthphones i tablets per tenir un accés més ràpid. 

Per obtenir informació 

Per a realitzar cerques a Internet, s’opta pel servei de cerca de Google. D’altra banda 
s’utilitzarà el servei de vídeos de YouTube, on seria molt interessant que el mateix centre 
tingués el seu canal on englobi vídeos que trobi interessants per l’alumnat. 

Per escriure, reflexionar i publicar 

Les xarxes socials tornen a tenir un paper clau. Per aquestes tasques Facebook i Youtube 
serien les opcions més adients. En el cas de Youtube els alumnes podrien crear-se un canal 
propi, on poguessin compartir vídeos amb els altres companys.  

D’altra banda, utilitzaríem tot el potencial de les eines Google que disposa l’institut:  documents, 
fulls de càlcul, el servei d’emmagatzematge Google Drive i Blogger. També s’afegiria un enllaç 
a Prezi, servei per realitzar presentacions on-line. 

http://www.symbalooedu.es/
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Il·lustració 1 Exemple de la base d'un hipotètic PLE del centre. 

A la il·lustració 1 podem observar com seria la base d’aquest hipotètic PLE. Cal afegir que 
després el centre hauria de fer una selecció dels centenars d’enllaços relacionats amb 
l’educació que ofereix Symbaloo for education per suggerir-los a l’alumnat, i sobretot que el 
mateix alumnat hi afegeixi aquells enllaços que trobi interessants no sols en l’àmbit acadèmic, 
sinó del seu àmbit personal. 

 

Aspectes legals 

La gran problemàtica que ens trobem alhora de dissenyar el PLE, és la distància que hi ha 
entre la realitat i el que legalment s’hauria de fer. Per obrir-se un compte a Facebook s’ha de 
tenir més de 13 anys (2n d’ESO), encara que un 80,8% dels estudiants de 12 anys de l’institut 
analitzat tenen un compte obert.  

Amb Youtube passa el mateix, es requereix tenir 14 anys (3er d’ESO) per poder registrar-se i 
utilitzar-lo com a xarxa social. En el cas de la visualització dels vídeos no es requereix estar 
registrat, i per tant es pot utilitzar per a tots els cursos. 

Així doncs, l’estructura proposada és per a 3er i 4rt d’ESO, a causa de les restriccions legals 
dels serveis que utilitzarem. Una alternativa per 1er i 2n d’ESO, serien xarxes socials 
educatives com EdModo (https://www.edmodo.com), on hi ha rols de professor, alumne i està 
específicament ideada per l’ús a escoles i instituts. 

 

 

 

https://www.edmodo.com/
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9 CONCLUSIONS  

Un cop finalitzat aquest estudi, podem dir que els estudiants del centre analitzat són uns 
alumnes actius en l’ús de les eines TIC tant dins com fora del centre, amb una actitud positiva 
cap a les TAC i  amb predisposició a augmentar aquesta presència d’eines i serveis 2.0 al 
centre. 

L’anàlisi de les diferents eines i serveis  han posat de manifest el gran ús que els alumnes, tant 
nois com noies, els hi donen als xats i les xarxes socials, en especial Youtube i Facebook. 
També hem de tenir en compte que una majoria d’alumnes es connecten a Internet 
habitualment i en qualsevol horari. Així doncs, si tenim en compte aquests dos factors, seria 
molt interessant incloure aquests serveis al servei de la docència: potser els alumnes 
dedicarien més hores al seu aprenentatge formal sense dedicar-hi més temps del que hi 
dediquen actualment a estar connectats a la xarxa fora de l’escola. 

En el cas dels dispositius, la majoria d’alumnes segueixen utilitzant l’ordinador, però tal com es 
mostra als resultats d’aquest estudi, hi ha una certa tendència a l’ús de tablets pels nous 
alumnes que arriben a l’institut. Això vol dir que qualsevol innovació en l’àmbit de les TAC, 
s’hauria de tenir en compte el fet que puguin ser compatibles amb dispositius com tablets o 
mòbils, per a què en un futur, si es cau, siguin totalment compatibles amb aquests nous 
aparells.  

Si ens fixem en el nivell de coneixement de les diferents tasques relacionades amb les TIC, 
veiem que totes aquelles que són a nivell usuari: crear un document de text, retocar un foto, 
etc, els alumnes diuen tenir un nivell de coneixement molt elevat, però si analitzem aquelles 
tasques més tècniques, com la realització d’una pàgina web o d’un blog, els alumnes d’aquest 
institut (com passa amb la majoria segons els estudis consultats en aquest estudi) no es senten 
tan segurs en poder-ho realitzar-lo sols. Aquest fet posa de manifest que seria interessant 
introduir projectes on ells puguin experimentar, a crear, programar, dissenyar, per a poder 
augmentar els seus coneixements i destreses en aquestes tasques.  

D’altra banda, el fet que la majoria d’alumnes hagin après a utilitzar els serveis relacionats amb 
les TIC de forma autònoma i el fet que la majoria, de manera autònoma o no, hagin adquirit 
aquests coneixements fora del centre escolar, dóna força a la idea d’intentar aprofitar aquestes 
habilitats adquirides fora de l’educació formal en profit de les TAC del centre. 

També cal destacar la gran predisposició d'aquests alumnes a treballar amb les TIC a l'aula. 
Aquest punt era un dels quals generava més expectació, ja que pot ser que encara que 
tinguessin unes habilitats més que correctes i usessin habitualment les TIC fora de l'àmbit 
acadèmic, potser no els agradés o vingués de gust utilitzar les TIC com a part del seu 
aprenentatge formal. 

Si analitzem les diferències entre gènere en l’ús, l’actitud i coneixements de les diferents eines i 
serveis TIC, observem que realment hi ha una paritat molt notable i fins hi tot en alguns 
aspectes un cert domini de les noies. Això és un fet molt positiu, ja que tal com hem anat 
analitzant, és un fet inhòspit si tenim en compte estudis en l’àmbit europeu, i altres teories 
d’autors on exposen la desigualtat entre nois i noies respecte a les TIC.  

Un fet a analitzar, fora de l’abast d’aquest TFM, és si la influència del programa eduCAT 2.0 
que gaudeix l’institut, ha fet que aquests resultats siguin tan positius per l’alumnat i sobretot per 
la gairebé inexistent diferència entre gèneres en l’ús, les actituds i els coneixements de les TIC. 

Per acabar i poder oferir d’una manera més pràctica aquests resultats al centre, s'ha exposat 
molt superficialment, en què consisteix els PLE i s’ha presentat un exemple. Arribat aquest punt 
ens hem trobat amb la problemàtica legal: els alumnes més joves utilitzen uns serveis fora del 
centre com Facebook o Youtube que per edat, no ho haurien d’utilitzar.  Aquest fet fa que, en 
l’àmbit educatiu,  no es pugui aprofitar aquests serveis per l’alumnat de 1er i 2n d’ESO. 

Per finalitzar, podem concloure que un cop analitzades les dades i presentats els resultats, hem 
assolit els objectius que ens fixàvem a l’inici d’aquest TFM. Ara ja depèn de la predisposició del 
professorat del centre i de la seva direcció, el fet d’utilitzar aquest estudi i els seus resultats per 
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introduir noves eines TAC en el centre, no solament per reforçar les metodologies més 
clàssiques, sinó per innovar i potenciar-ne de noves a favor de l’aprenentatge de l’alumnat del 
centre.  
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