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Prefaci 

Aquesta investigació correspon al treball de final de màster dels estudis de formació del 

professorat en l’especialitat de tecnologia. L’estudi ha estat realitzat per la motivació que s’ha 

despertat en l’autor per aquest tema, interès que s’ha incrementat, arran de les experiències 

viscudes en el pràcticum del màster on ha pogut observar diferents metodologies i les 

reaccions i actituds dels alumnes pel que fa a l’ús de les noves tecnologies.   

La realització d’aquest projecte no hagués estat possible sense la col·laboració de tots els 

professionals del centre de pràctiques i en especial sense l’ajuda de la tutora i coordinadora del 

pràcticum a l’escola, a ells cal agrair tot el suport rebut.  

També agrair l’esforç dedicat en la tutela del treball a la Sra. Lluïsa Jordi, directora del projecte.  
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1. Introducció 

 

1.1. Presentació 

És notable i evident la transformació social i educativa que ha patit Espanya en les darreres 

dècades. L’educació que s’està oferint al segle XXI és diferent de la practicada en el segle XX i 

dista moltíssim de l’educació que rebien els alumnes al segle XIX. Els canvis que han propiciat 

aquesta evolució en les maneres d’ensenyar són el resultat de l’evolució global de la societat 

en tots el seus àmbits, però especialment en el social i el tecnològic. Indubtablement els 

avanços en matèria de noves tecnologies ha estat un dels factors més notables en l’evolució de 

les vides de les persones i en tots els sectors del desenvolupament humà.  

El treball escolar autònom que realitzen els adolescents a l’acabar les jornades lectives ha estat 

sempre present en els models educatius de tots els temps, i part de l’èxit educatiu d’aquests 

sistemes. No obstant, les tasques d’estudi fora de l’aula encomanades pels docents han 

evolucionat al ritme que ho ha fet el sistema educatiu. Problemes clàssics de matemàtiques o 

hores d’estudi memorístic d’un temari s’ha transformat, en molts casos, en treballs de recerca i 

recull d’informació d’un temari o en la realització d exercicis interactius en un suport digital. Fins 

i tot en les tasques que no es precisa de més mitjans que un bolígraf, un paper i els apunts 

facilitats pel professor a l’aula, es considera normal que l’alumne faci ús de les noves 

tecnologies per a la seva resolució. I no falten motius per això; casos com l’aplicació Photomath 

que es pot trobar per a dispositius intel·ligents, capaç de resoldre equacions clàssiques amb 

una simple fotografia, procediment inclòs, o la basta informació de qualsevol temari que es pot 

trobar a la xarxa, fan no només que l’alumne es senti molt recolzat per les noves tecnologies, 

sinó que el docent hagi de tenir-les molt en compte a l’hora de decidir el treball que l’alumne 

haurà de realitzar fora de les hores de classe.  

No es pot dubtar que les noves tecnologies han aportat una millora educativa en general, i així 

ho mostren nombrosos estudis. L’accés a una font de coneixement immediata que es pot 

adaptar a qualsevol nivell o motivació de l’usuari, la possibilitat de realitzar treball cooperatiu i 

de compartir i distribuir el treball, i les infinites eines que ens donen aquestes tecnologies 

digitals són un bon exemple dels beneficis que estan aportant en l’adquisició de coneixements 

dels alumnes.  

Tot i això, si ens fixem solament en l’impacte d’aquestes noves tecnologies en els hàbits de 

treball autònom dels estudiants adolescents, pot no resultar tan clar el seu impacte favorable; la 

distracció de xarxes socials, videojocs o altres continguts audiovisuals de lleure, l’abstracció o 

distracció de la tasca que s’està realitzant a causa de l’excés d’informació, o el mal ús dels 

sistemes informàtics són algunes causes que influeixen negativament en els hàbits d’estudi 

acadèmic quan s’utilitzen sistemes digitals.  

Aquest estudi vol conèixer, en primer lloc, la situació en què es troben els alumnes adolescents 

envers a la utilització de les noves tecnologies per aprendre de forma autònoma o per realitzar 

les tasques de fora de l’aula encomanades pels docents. Això es durà a terme per mitjà d’una 

primera anàlisi perceptiva de la situació i un posterior estudi per mitjà d’enquestes als propis 

alumnes.  

En segon lloc, es volen analitzar les dades obtingudes tant d’estudis o publicacions prèvies 

com per les pròpies enquestes, per tal de conèixer justificadament els impactes tant positius 
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com negatius de l’ús de les noves tecnologies en els hàbits d’estudi autònom dels adolescents 

així com la magnitud d’aquests. D’aquesta manera es pot respondre de forma justificada una 

hipòtesi sobre l’abast en la repercussió de l’ús de les noves tecnologies ja descrites, en 

l’aprenentatge dels adolescents de la població d’estudi.  

A més s’extrauran conclusions sobre les dades de l’estudi realitzat i es proposaran millores, si 

escau, dels sistemes d’estudi dels alumnes a casa.  

Al final d’aquest estudi s’adjunten les dades sense tractament i ja tractades dels resultats dels 

qüestionaris realitzats perquè puguin ser posades en judici o perquè serveixin de base per a 

futurs estudis.  

 

1.2.  Contextualització de l’estudi 

L’estudi s’emmarca en una iniciativa sorgida entre l’autor del treball i el centre d’educació 

secundària que el va acollir durant la realització de les pràctiques i arran de les observacions 

realitzades en aquest. La proposta de realitzar un estudi sobre el que tracta el treball, es va 

elaborar perquè  el centre, des de fa uns anys, té en marxa una proposta educativa basada en 

les noves tecnologies i, per això, proporciona ordinadors portàtils personals a cada alumne de 

secundària perquè en faci ús tant a les aules com a casa al llarg de tota l’ESO. L’experiència 

docent i els resultats acadèmics del centre certifiquen l’avantatge que significa la incorporació 

dels equips informàtics dins de les diferents assignatures del pla d’estudis, però no s’havia 

realitzat cap observació analítica de les possibles amenaces o beneficis potencials de la seva 

utilització fora de l’horari escolar.   

Per això la proposta realitzada per l’autor del projecte per elaborar un estudi sobre el tema, va 

ser ben vista pel centre educatiu, que va accedir a facilitar la realització d’un petit qüestionari 

per als alumnes per poder dur a terme l’estudi.   

Gràcies a la informació rebuda dels alumnes i a altres estudis i articles acadèmics, ha estat 

possible redactar un treball que podrà ser de gran utilitat, tant a per la direcció i professionals 

del centre analitzat com en el futur exercici de la professió de docent de l’autor, aplicant tot allò 

aprés en matèria educativa i contribuint a millorar la formació dels individus adolescents.  
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2. Objectiu 

 

L’objectiu general del treball és conèixer quina repercussió té en els hàbits d’estudi autònom 

dels alumnes de secundària d’entre 12 i 16 anys del centre estudiat, l’accés i utilització de les 

noves tecnologies de la informació i la comunicació, com internet, les xarxes socials, els 

videojocs, els dispositius mòbils, etcètera...  

I en concret, aquest treball contribueix a satisfer els següents objectius: 

 Analitzar el procés d’estudi i treball autònom en  les tasques d’aprenentatge realitzades 

fora dels centres i horaris escolars.  

 

 

 Descriure els factors determinants per a la creació de bons o mals hàbits d’estudi i de 

treball acadèmic dels alumnes d’educació secundària del centre estudiat. 

 

 

 Determinar l’impacte de l’ús de les noves tecnologies com a instrument d’aprenentatge 

autònom dels alumnes d’ensenyament secundari del centre estudiat. 

 

 

 Avaluar l’ús que fan els estudiants de secundària del centre d’estudi de les noves 

tecnologies en el temps de treball acadèmic a casa.  

 

 

 Proposar recursos, mètodes i suggeriments  per millorar el procés de treball escolar no 

tutelat dels estudiants. 

  



 

Estudi de la repercussió de l’ús de les noves tecnologies en 

els hàbits d’estudi autònom dels adolescents 
6 

. 

3. Marc teòric 

 

3.1. Glossari de conceptes bàsics 

Per facilitar el seguiment del treball al lector, s’ha cregut oportú detallar el significat i el context 

de diferents conceptes claus utilitzats al llarg d’aquest, sobretot aquells els quals, per  l’amplitud 

del significat o per l’ús específic en el treball, sigui complicat entendre el seu abast.  

3.1.1.  Noves tecnologies 

Les noves tecnologies, encara que literalment s’haurien d’atribuir als nous descobriments en 

matèria tecnològica, és habitual identificar-les amb objectes o aparells que utilitzen l’electrònica 

i la informàtica. Tot i així, l’ús més comú del concepte de noves tecnologies és l’associat a les 

TIC (tecnologies de la informació i la comunicació), o sigui un seguit d’eines tecnològiques 

basades en el hardware i software que permeten als usuaris posar-se en contacte i compartir 

coneixement de forma digital. Així doncs, un ordinador, un mòbil i fins i tot una videoconsola o 

una televisió en formarien part, però també ho serien les xarxes socials, internet, o una eina 

informàtica que ajuda a una determinada tasca.  

3.1.2.  Tasques per a casa 

General-ment es parla de tasques per a casa dels alumnes, com aquelles obligacions 

acadèmiques encomanades pels professors, que comporten un cert esforç i treball a realitzar 

fora de l’horari escolar. Així doncs, són tasques d’obligat compliment i que normalment 

comporten una revisió o avaluació i s’estableixen amb una data límit per realitzar-les i lliurar-les. 

Així doncs les TPC més significatives són els deures escolars, aquells petits exercicis o 

activitats per refermar o ampliar els coneixements adquirits a l’aula, però també ho poden ser 

treballs o activitats de recerca d’informació, d’autoaprenentatge o de síntesi.  

3.1.3.  Treball escolar autònom  

El treball escolar autònom són totes les tasques que realitza l’alumne sense ajuda externa per 

millorar el seu rendiment  acadèmic; a diferència de les TPC aquestes no cal que siguin 

obligacions expresses del docent de cada matèria, sinó que són rutines que han de formar part 

del procés d’aprenentatge natural de l’alumne. Així doncs, a banda dels deures, també s’ha de 

tenir en compte les hores dedicades a l’estudi en general.  

3.1.4.  Hàbits d’estudi 

El terme hàbits d’estudi descriu aquell seguit de actituds o pràctiques adquirides que formen 

part del procés de treball escolar autònom dels estudiants. En el concepte s’ha elegit utilitzar el 

vocable “estudi” a causa de la seva fàcil comprensió, encara que el terme no es refereix 

únicament a l’estudi d’un temari per superar una prova o examen sinó més aviat a la realització 

de qualsevol tipus de treball escolar autònom.   

3.1.5. Motivació 

La motivació segons el psicòleg Nord Americà Abraham Maslow és: 

...l’impuls que té el ser humà per satisfer les seves necessitats i desitjos, des dels més bàsics 

com l’alimentació o el descans fins als d’autorealització com l’adquisició de coneixement.   
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No obstant, el concepte de motivació és especialment ampli i es pot definir de forma diferent en 

segons quins àmbit s’apliqui; així doncs la motivació escolar segons el psicòleg Suïs Jean 

Piaget es pot definir com: 

...la voluntat d’aprendre, entès com un interès del nen per absorbir i aprendre tot el relacionat 

amb el seu entorn. 

Es pot veure que no és un terme senzill i la seva naturalesa ha estat investigada per un gran 

nombre d’investigadors i psicòlegs sense arribar a un consens àmpliament acceptat. Per això, 

en el context del treball, la motivació es pot entendre com la voluntat per realitzar un determinat 

esforç. 

3.2. Les noves tecnologies 

Si tenim en compte que els alumnes d’avui dia han nascut en un context en què les tecnologies 

són presents en totes les facetes de la seva vida, no hi ha cap dubte que aquestes tenen un 

paper molt important en el seu desenvolupament infantil i adolescent. És per això que molts 

investigadors han mostrat interès per estudiar la repercussió d’aquestes tecnologies en els 

usuaris en edat formativa, i en aquest sentit, tradicionalment molts d’aquests estudis han 

valorat la part negativa d’aquestes eines utilitzades pels joves. Tradicionalment, les noves 

tecnologies sempre s’han associat a impactes negatius en el desenvolupament cognitiu de la 

gent jove. Ja des dels inicis del segle XX, apareixen indicis que així ho demostren, els 

denominats Payne Fund Studies(1929-1932), eren una sèrie de 13 estudis de caràcter científic 

finançats per una fundació privada on es descrivien els efectes –normalment negatius– del 

cinema de l’època en els adolescents americans. Posteriorment, a la dècada dels 50, amb la 

irrupció de la televisió es van realitzar nombrosos estudis del mateix caràcter, i el mateix ha 

passat des dels anys 90 amb l’arribada dels ordinadors, videojocs, internet, xarxes socials etc...  

Tanmateix, amb l’evolució i desenvolupament de les TIC aquestes es van anar integrant en 

l’entorn educatiu, quasi al mateix temps que ho feien a les llars de moltes famílies. 

L’estandardització de l’ús d’aquestes noves tecnologies per part dels adolescents van portar 

nous debats i estudis que no es limitaven a descriure els seus efectes potencialment negatius, 

sinó que començaven a tractar aspectes més concrets: l’addicció a les pantalles i als videojocs, 

la idoneïtat dels continguts de la xarxa, la privacitat i vulnerabilitat dels usuaris més joves, etc... 

No obstant, aquesta democratització de les TIC, i la incorporació d’aquests mitjans en les 

aules, va fer evident que, efectuant-ne un bon ús, podien aportar beneficis substancials als 

estudiants. És aleshores quan sorgeixen les primeres veus en pro de l’ús normalitzat de les TIC 

pels estudiants de primària i secundària.  

Actualment és notable el nombre d’estudis, tant sobre els efectes positius com negatius que 

deriven de l’ús dels mitjans i les tecnologies de la informació i la comunicació. 

3.2.1. Riscs que plantegen les TIC pels adolescents 

Els perills pels infants i adolescents provenen de múltiples contextos en la utilització integral de 

les noves tecnologies de la informació i la comunicació, però, a grans trets, es pot parlar de tres 

formes diferents de com es generen aquests riscs. Per una banda, existeixen les amenaces 

derivades dels continguts que  s’hi poden trobar, per altra, les amenaces fruit del contacte entre 

diferents persones per mitjà d’aquests canals, sobretot en aquells on la interacció és directa, i 

en últim lloc, les amenaces degudes a la conducta dels usuaris. (Livingstone & Haddon, 2009) 
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En les amenaces provinents dels continguts, els aspectes més destacats, per la major 

repercussió mediàtica, són els continguts nocius com els violents, sexuals o que incentiven el 

consum de drogues, tabac o alcohol. Quant als primers, nombrosos estudis sobre la 

repercussió d’aquest tipus de continguts en diferents mitjans, intueixen una relació positiva 

entre l’augment dels continguts violents i la violència a les aules. No obstant, aquest no deixa 

de ser un tema amb controvèrsia, a causa en gran part a l’elevat nombre de factors que hi 

intervenen; en primer lloc el context on se situa (si és violència gratuïta o justificada, si té 

transfons ideològics o religiosos, si pertany a un espai informatiu o lúdic etc...); també si els 

continguts són immersius com en el cas dels videojocs o expositius com en els mitjans 

audiovisuals, inclús depèn del gènere de la persona, l’edat, el nivell de maduresa i la pròpia 

personalitat. Així doncs, estudis relacionant els videojocs amb la violència real  (Brajnovic, O., 

2001), (Wartella et al., 2000) són rebatuts amb altres que ho posen en dubte (Christopher J. 

Ferguson, 2014). Per tant, encara que no existeix un consens  favorable en aquest tema, tot i 

que és cert que l’opinió generalitzada, i així ho avalen la majoria d’estudis (Valkenburg, P.M., 

2004) és que la violència en els medis sí que influeix en el desenvolupament de conductes 

agressives en la població de més primerenca edat. 

Pel que fa als segons, la sexualitat sempre ha estat present en els mitjans audiovisuals 

(cinema, radio i televisió) i recentment en les TIC més modernes, on es poden trobar continguts 

en aquesta matèria de tota índole. Per això, no és d’estranyar que hagi suscitat un gran interès 

en els experts per realitzar publicacions analitzant, en la majoria dels casos, les amenaces que 

exerceixen aquests continguts sobre els infants i les mesures de control i protecció que s’han 

d’aplicar. Si bé és cert que en matèria d’aquestes últimes, s’han portat a la pràctica mesures 

importants com el control per edats, o les franges horàries, també és cert que en l’actualitat 

l’accessibilitat dels joves cap aquest tipus de continguts és més fàcil que mai. 

Però no només els continguts nocius són aquests de caràcter més preocupant i alarmista. Tant 

als mitjans més tradicionals com als basats en les noves tecnologies, un altre contingut estudiat 

per la seva possible repercussió negativa, són els basats en estratègies publicitàries o de 

màrqueting. Existeix un gran nombre de publicacions que senyalen que aquests continguts 

poden ser perjudicials si incentiven mals hàbits i solen generar estereotips i patrons de 

conducta negatius, especialment en els adolescents. 

Les amenaces en el contingut de les TIC arriben fins i tot, en el camp de l’aprenentatge i la 

pròpia informació on, per excés d’aquesta, o en molts casos per la falta de qualitat , informació 

descontextualitzada, poc contrastada o amb falta de rigor, informació subjectiva o partidista, o 

simplement informació errònia o falsa que s’hi pot trobar, en ocasions pot significar que no sigui 

un espai d’aprenentatge competent.  

Taula 1. Continguts de poca qualitat a l internet i altres TIC  

Tipus d’informacions Exemples 

Informació plagiada Nombrosos llocs amb el mateix contingut. 

Informació poc contrastada Webs poc professionals  

Falta de rigor en les publicacions  Mitjans poc especialitzats  

Informació subjectiva  Campanyes d’informació partidista  

Informació errònia Campanyes virals 
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En segon lloc, les amenaces degudes al contacte i a la conducta, estan relacionades amb el 

paper actiu i participatiu dels usuaris, i per tant amb els hàbits d’utilització de les TIC, i que són 

les més significatives per a l’estudi realitzat en aquest treball.  

Les tecnologies que permeten un contacte directe entre usuaris són el mòbil, internet, o fins i 

tot els videojocs en línia. El contacte digital que es produeix entre usuaris en aquestes 

tecnologies pot ser molt directe, però a la vegada la llunyania física dels interlocutors, la falta 

d’informació no verbal, i l’accés a desconeguts poden comportar riscs pels adolescents.  

A causa del gran nombre d’eines de comunicació entre iguals que es poden trobar en els 

mitjans digitals, dissenyades amb característiques diferents per satisfer àmbits de comunicació 

específics, cal analitzar les característiques individuals d’aquests per poder observar les 

possibles amenaces de cada tecnologia.    

 Així doncs, la principal característica a analitzar és el component social d’aquestes eines. Així 

com les xarxes socials estan dissenyades per afavorir el contacte espontani entre molts 

usuaris, altres eines com el correu electrònic requereixen d’una intencionalitat o necessitat 

prèvia per posar-se en contacte amb algú. Aquest component social incentiva l’obertura de 

l’usuari cap a noves amistats.  

La privadesa que ofereixen aquests mitjans també és un factor molt rellevant en els riscs que 

poden comportar, així doncs aplicacions de missatgeria instantània com sales de xat estan 

obertes a tothom i el contacte és quasi sempre amb desconeguts, mentre que en altres serveis 

semblants com xats individuals,  el contacte només es produeix amb contactes que prèviament 

coneixien el teu usuari (o número de telèfon)  i que han estat acceptades per l’usuari. També la 

privadesa en xarxes socials és un factor determinant per determinar els riscs als quals s’està 

exposat. 

Altres factors de risc poden ser el prestigi del mitjà, el públic al qual va dirigit, les mesures de 

control implementades, la permissió de l’anonimat, etcètera. 

En qualsevol cas, si no es prenen mesures de protecció i conscienciació, el contacte dels 

adolescents amb altres persones a través dels mitjans digitals pot comportar situacions de perill 

com ser objectiu de conductes de ciberassetjament, la cessió de dades de caràcter privat, o el 

contacte amb usuaris maliciosos, entre altres. 

Els esforços de molts investigadors en la identificació,  i prevenció d’aquestes pràctiques 

(García-Piña C., 2008) , s’han centrat en el desenvolupament d’estratègies de seguretat 

dirigides a tutors i a menors per combatre les possibles amenaces derivades del contacte en 

les TIC.  

Per últim, la conducta dels adolescents en l’ús de les noves tecnologies va més enllà del descrit 

fins al moment, i representa amenaces molt més complexes. La més rellevant és l’anomenada 

addicció digital o a les pantalles. Els estudis més recents en aquest camp indiquen que, encara 

que en la majoria  dels casos no es tracta de trastorns psicopatològics, sí que ocasiona 

conseqüències negatives en l’àmbit acadèmic i familiar (Sanchez-Carbonell, X. et al. 2008) 
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Taula 2. Estratègies de prevenció de riscs en l’ús de les TIC. 

Estratègies de seguretat per a pares Estratègies de seguretat per a menors 

Familiaritzar-se amb l’ús d’internet i conèixer 

les possibles amenaces 

No proporcionar informació personal per 

internet sense el consentiment dels pares. 

Mantenir una comunicació constant amb els 

fills, conèixer als seus amics i amb qui es 

relacionen. 

Privatitzar totes les fotografies o publicacions 

que es realitzen a les xarxes socials per tal 

que només els contactes desitjats les puguin 

visualitzar 
Educar sobre el comportament responsable i 

ètic d’internet i fer-ne una activitat familiar. 

Crear una llista de regles domèstiques per a 

l’ús d’internet, i determinar horaris i llocs 

d’accés 

No omplir formularis de registre, perfils 

personals o participació en concursos en línia 

sense el consentiment dels pares.  

En alguns casos es poden utilitzar programes 

de supervisió i filtratge de continguts. 

No utilitzar internet per molestar o amenaçar 

altres persones.  

En cas de detectar ciberassetjament o 

contactes maliciosos, denunciar-ho a una 

entitat competent.  

Sol·licitar ajuda dels pares si alguna cosa els 

fa sentir incòmodes o amenaçats a internet.  

 

3.2.2. Oportunitats acadèmiques que ofereixen les TIC. 

A diferència del repàs realitzat als possibles riscs de les TIC, que provenien de l’ús inadequat 

d’aquestes en qualsevol context del quefer dels usuaris, S’ha considerat d’aplegar les 

oportunitats al voltant dels usos acadèmics i formatius. Encara que en realitat no és així, –

també poden comportar beneficis en molts altres factors de la vida diària de les persones– no 

s’ha cregut oportú, en aquesta ocasió, desmarcar-se del marc purament acadèmic i relacionat 

amb l’aprenentatge del qual  tracta l’estudi, ja que es tornaria un camp d’investigació molt obert 

i amb poca repercussió sobre la resta del treball.  

En l’antiguitat l’accés a la informació era molt difícil, era complicat recopilar-la en un suport físic 

com un paper o un llibre a causa de l’escassetat d’aquests i de l’analfabetisme;  reproduir-la i 

compartir-la estava en mans d’unes poques comunitats selectes. Eren uns temps on la 

informació es trobava concentrada en llocs molt específics i l’accés a aquesta era quasi 

impossible per a la majoria de la població. Com ja és sabut, l’aparició de l’impremta al segle XV 

i la seva popularització al llarg del segle XVI, van ser un factor decisiu per emprendre una 

revolució educativa i d’accés a la informació que va culminar amb l’accés universal a l’educació 

a finals del segle XIX. 

Amb la llei Moyano (Ley de Instrucción Pública de 1857) i l’arribada de les escoles gratuïtes a 

Espanya, la informació es va democratitzar encara més, però encara existia una diferenciació 

de classes evident entre la població inculta i les persones considerades sàvies per tenir accés a 

la informació i fer-ne d’aquesta coneixement. 

En l’actualitat l’arribada de les TIC sembla haver causat una revolució tan o més gran en 

termes d’accessibilitat a la informació com la que tal dia va protagonitzar l’impremta, molts 
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acadèmics han titllat aquesta globalització en l’accés a la informació com societat del 

coneixement. 

Però la capacitat d’aprenentatge que brinden les TIC no radica solament en l’accés a un gran 

nombre de continguts. De fet, es pot assegurar que per a estudiants de primària i secundària, 

l’accés a la informació no és sinònim d’aprenentatge significatiu. 

És cert que, els mètodes d’ensenyament expositiu clàssics basats en l’aprenentatge per 

recepció, es poden veure incentivats amb l’ús de continguts interactius com els que ofereixen 

les tecnologies digitals (internet, pissarres i projectors digitals...), i que aconsegueixen una 

major captació de l’alumnat però, en cap cas, és un canvi prou determinant per produir una 

revolució del coneixement. Per altra banda, el màxim aprofitament d’aquestes noves 

tecnologies sorgeix per mitjà d’un canvi en la metodologia de l’ensenyament cap a un model 

constructivista. En aquest, l’alumnat no aprèn per estudi ni repetició de conceptes 

descontextualitzats, sinó que pren protagonisme del seu propi aprenentatge per mitjà de 

l’aprenentatge per descobriment (Coll, C., 1990). Aquest enfocament de l’aprenentatge està 

molt relacionat amb la coneguda taxonomia de Bloom, que basa el seu model en habilitats 

cognitives bàsiques (recordar, entendre, aplicar, analitzar, avaluar i crear) i que classifica 

l’aprenentatge amb aquestes de menys a més significatiu. Així doncs, fer una activitat basada 

en la realització un procés d’avaluació d’unes necessitats per a la creació d’un producte i la 

posterior anàlisi dels seus possibles defectes, serà molt més beneficiós, en termes 

d’aprenentatge, que, per exemple, estudiar els usos d’un altre objecte, recordar el nom dels 

seus components i entendre com funciona. Evidentment el primer cas requereix de major 

esforç tant per part de l’alumne com del professor que l’haurà de dissenyar l’activitat d’acord a 

aquest model i l’haurà de guiar en tot el procés de realització. 

                             

Figura1. Diagrama de piràmide de la taxonomia de Bloom. 

Per passar de l’ensenyament clàssic i majoritari, basat en els dos primers nivells de la piràmide, 

cap a un aprenentatge de més qualitat basat en els nivells més elevats –i constructivistes– les 

noves tecnologies i les eines digitals seran un element fonamental i en molts casos 

imprescindible en aquesta transformació. 

El primer aspecte que aporta beneficis en els models educatius anteriorment esmentats, al 

marge de l’accessibilitat a la informació ja mencionat, és l’accés a un gran nombre d’eines i 

plicacions per satisfer diferents necessitats del procés d’aprenentatge, aquestes es poden 

classificar com:  

Crear 

Evaluar 

Analitzar 

Aplicar 

Entendre 

Recordar 

Aprenentatge  
d’alt nivell 

Aprenentatge  
de baix nivell 
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 Eines de creació de continguts: són totes aquelles que en 

la majoria de casos faciliten la creació de continguts digitals 

com textos, plànols, figures, presentacions, il·lustracions, 

imatges, etc..., i en altres casos, en possibiliten la creació 

com en el cas dels vídeos, apss, programació d’altres eines, 

etc...   

Aquestes eines fonamenten la participació dels estudiants, i 

creen oportunitats de generar nous continguts de forma fàcil. 

 

 

 Eines específiques per a l’aprenentatge: aquestes eines 

són totes aquelles dissenyades específicament per afavorir  

l’aprenentatge d’un tema o matèria en concret; poden ser 

plataformes d’educació interactives en línia com 

Codeacademy o Coursera, videojocs educatius com els 

aplicatius Jclic, o també les aplicacions d’estudis per 

simulació de models com en el cas de Everycircuit en 

simulació de sistemes elèctrics i electrònics o Fluidsim en 

simulació de sistemes pneumàtics.  

 

 

 Eines d’aprenentatge indirecte: a diferència de les anteriors 

no han estat dissenyades amb objectius específics per a 

l’educació sinó per a altres molt diversos; tot i això és poden 

aprofitar, si es situen en un bon context, per  a l’aprenentatge 

de temes concrets. Així doncs una aplicació de 

geolocalització pot servir per aprendre geografia o una 

aplicació de disseny gràfic pot servir per aprendre dibuix.   

 

 

 Eines de col·laboració: les eines de col·laboració serveixen 

per crear continguts o prendre decisions entre diferents 

persones que poden interactuar de forma simultània i 

normalment instantània; són eines emergents gràcies a les 

grans possibilitats d’aprenentatge i productivitat que 

ofereixen. 

 

 Eines de distribució i comunicació: aquestes són totes 

aquelles que permeten comunicar-se i per tant compartir 

informació i opinions, n’hi ha de més formals com el correu 

electrònic o els fòrums de debat i de més informals com la 

missatgeria instantània o les xarxes socials; també n’hi ha de 

temàtiques i propòsits diferents; però totes podran ser 

utilitzades, en els contextos adients per a l’aprenentatge. 

 

 

 Espais virtuals d’aprenentatge: Els espais virtuals 

d’aprenentatge són punts de trobada digitals entre alumnes i 

professor, i poden agrupar altres propòsits al marge del 

contacte entre un grup i el professor; així doncs, poden servir 

per compartir documents (material didàctic o activitats), tenen 

funcions de comunicació, de gestió acadèmica, etc... 
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Com es pot observar tota aquesta amalgama d’eines faciliten, i molt, l’aprenentatge gràcies a la 

gran oferta de recursos aptes per a l’aprenentatge d’alt nivell que presenten; tot i això és 

indispensable que el docent en sàpiga  treure profit. 

Un altre aspecte beneficiós derivat de l’ús de les noves tecnologies en el camp de l’educació és 

el caràcter integrador d’aquestes. Els models acadèmics tant de les institucions públiques com 

privades, solen fomentar una educació estandarditzada; això és conseqüència del cost de la 

formació que obliga a l’escolarització dels alumnes en grups de grans dimensions –normalment 

d’entre 25 i 30 alumnes per professor– i dificulta que es pugui atendre a la diversitat de nivells i 

capacitats intel·lectuals, però també d’interessos i motivacions dintre dels diferents estudiants 

de cada grup. En aquest aspecte, les TIC, ofereixen un aprenentatge individualitzat, gràcies a 

l’adaptació a qualsevol usuari. Així doncs, generalment es tracta d’una eina no discriminatòria. 

A banda dels aspectes directament relacionats amb l’adquisició de coneixement, les TIC 

esdevenen en l’actualitat una eina de gestió acadèmica en molts  dels centres  educatius. Això 

aporta un control dels estudiants sobre el seu aprenentatge, i a les famílies sobre l’evolució 

acadèmica dels seus fills, així com la possibilitat de realitzar un seguiment de les tasques per a 

casa manades des de l’escola i, en molts casos, serveix com una via de comunicació directa 

entre família i escola.    

Així doncs, encara que l’ús de les TIC no comporta forçosament que es produeixi aprenentatge 

significatiu, els recursos educatius que ofereixen es poden adaptar de forma molt natural i àgil 

per tal que l’aprenentatge es dugui a terme “fent coses”; és a dir, es poden aprofitar totes les 

eines de diverses naturaleses per què l’estudiant treballi tots els nivells de les seves habilitats 

cognitives i se senti, d’aquesta manera, motivat i implicat en la seva pròpia educació.    

3.3. Les tasques per a casa  

Els deures o les obligacions que són assignats als alumnes pels professors per ser realitzats 

fora de l’horari i espai escolar o també anomenats tasques per a casa, (TPC d’ara en endavant) 

són aquelles tasques que l’alumne ha de poder realitzar de forma autònoma i amb l’objectiu de 

reforçar els coneixements adquirits en l’aula o adquirir-ne de nous, desenvolupar aptituds i 

habilitats i ajudar a crear hàbits beneficiosos per a l’individu. Tanmateix, hi ha molts tipus de 

tasques que es poden encomanar per a casa però queda palès que no totes són adequades 

per satisfer els objectius esmentats. Així doncs, cal analitzar quines TPC s’assignen als 

estudiants i si corresponen amb les necessitats específiques que poden presentar tant a nivell 

individual com de grup classe. 

Per altra banda, els darrers anys ha tornat a sorgir un debat clàssic sobre la idoneïtat de les 

TPC com a recurs educatiu, ja que com alguns autors han defensat, per mitjà d’estudis, no es 

demostra que aportin cap mena de benefici pedagògic i que són font de conflictes familiars i 

infelicitat entre els joves (Cooper, H, et al. 2006), 

Aquest debat, està principalment focalitzat en l’educació primària i el primer cicle d’educació 

secundària, això no és casualitat, ja que si ens fixem amb el parvulari i els primers cursos de 

primària no hi ha cap mena de discussió sobre la no idoneïtat dels deures a tan primerenca 

edat, fins i tot en certs països estan prohibits durant les primeres etapes de la infància. De la 

mateixa manera, ningú dubta de la inexcusable necessitat que representen les TPC en cursos 

més avançats de la formació d’hom, com en l’exemple dels estudis de batxillerat o universitaris, 

on només amb el treball relatiu a les hores lectives en l’aula, fóra impossible assolir el nivell 

demanat per superar aquestes etapes. Aquesta necessitat queda reflectida, per exemple, en 
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els crèdits universitaris ECTS, que preveuen una gran quantitat d’hores de treball a casa. Per 

tant, en primera instància, queda palès que la conveniència d’assignar tasques per a casa fora 

de l’ambient escolar als alumnes és una qüestió molt lligada a la maduresa dels individus en 

particular i de les seves exigències formatives 

Tradicionalment s’ha cregut que són molts els pressumptes avantatges que comporta la 

imposició i realització de les TPC; aquests poden ser estrictament acadèmics (de continguts i 

procediments) o interpersonals (d’aptituds i valors); els primers es poden donar a curt termini, 

com per exemple un aprofundiment en els continguts ensenyats en l’aula, una major retenció 

del coneixement o una millora de les habilitats en el camp que s’està treballant; però també es 

poden observar a llarg termini, més aprenentatge global en el temps lliure, millora dels hàbits 

d’estudi o de l’actitud cap a l’escola (Sanders, 1998). 

Addicionalment els beneficis interpersonals que s’han atribuït als deures són en gran mesura a 

l’increment de l’autodisciplina, millora en l’organització de les tasques i horaris, major 

independència i reforç en les conductes d’emprenedoria i creativitat. 

En la actualitat, tot i que existeixen estudis on es demostra una relació lineal entre quantitat de 

deures i resultats acadèmics favorables, sobretot en alumnes del segon cicle d’educació 

secundària, és cert que hi ha molts altres estudis (Cooper, H, et al. 2006) en els que no s’ha 

aconseguit observar tan clarament aquesta correlació, posant en dubte la consistència dels 

possibles beneficis en contra dels perjudicis que semblen comportar. 

Així doncs, per a molts alumnes els deures són una càrrega gens menyspreable, principalment 

a causa de a dos motius: en primer lloc per la falta de temps; és el cas d’aquells alumnes que 

després de la jornada escolar, ocupen molt del seu temps en altres comeses com activitats 

extraescolars, tasques de casa o simplement en hores no disponibles per a l’estudi. A més, cal 

tenir en compte les necessitats i drets dels infants i adolescents al seu descans i a la seva 

ludosocialització. D’aquests casos sovint es deriven conductes de disminució de la motivació 

de la persona envers les TPC, realitzar-les a desgana o sense prestar-hi el suficient temps ni 

atenció o realitzant-les a altes hores del vespre o la nit amb les repercussions òbvies que això 

comporta; inclús això pot portar a que a els alumnes copiïn les tasques dels seus companys. 

En segon lloc, és probable que alguns alumnes tinguin dificultats en la realització de les 

tasques encomanades, sobretot en aquelles que no han tingut en compte l’atenció a la 

diversitat o aquelles que es basen en practicar conceptes adquirits a classe, i que en el cas que 

l’alumne no hagi estat capaç d’adquirir el coneixement relatiu li serà molt difícil o impossible de 

realitzar-les. En aquesta línia també els exercicis que estan destinats a treballar competències 

específiques com la memorística o artística seran discriminatoris per aquells alumnes que no 

tinguin les aptituds necessàries per a aquestes, i els provocarà frustració i desencís. 

Efectivament, tal com senyalen alguns professionals reconeguts en el tema (Harris Cooper, 

Alfie Kohn, Jianzhong Xu ), aquests casos poden esdevenir causants de tensions familiars, 

estrès, frustració, desinterès i fins i tot depressió. En el primer cas anteriorment esmentat, és 

degut al compromís que assumeixen els pares amb els seus fills per tal que aquests compleixin 

amb totes les obligacions escolars i per una tradicionalment excessiva creença a atribuir el 

fracàs escolar a la no realització de les TPC. Per altra banda, a causa de l’autoinculpació dels 

pares quan no poden ajudar als seus fills a la realització d’aquelles tasques en què els  

sorgeixen dificultats, ja sigui per falta de temps dels majors o per falta de coneixements en les 

matèries específiques que s’estan treballant en les activitats per a casa. 
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No obstant, altres experts senyalen que no és clara la relació causa-efecte entre malestar dels 

joves i realització dels deures, i apunten que els alumnes que realitzen més TPC són els més 

equilibrats psicològicament (Shumow, 1998) i que es mostren aparentment més feliços. A més, 

existeixen articles (Irene Pan, 2013) que suggereixen que els estudiants amb major rendiment 

escolar estan més motivats intrínsecament, més interessats en realitzar els deures; a més  els 

estudiants amb nivells més alts de rendiment mostren, en general, un major aprofitament 

d’aquests deures. Aquests autors releguen l’anteriorment esmentat a simples agreujants 

d’altres situacions d’inestabilitat familiar. 

El major problema en l’àmbit mencionat és una deficient relació família escola, i sorgeix de 

relegar als pares tasques educatives que no els són pròpies  –en referència a la realització dels 

deures dels seus fills– o pel cas contrari de la no implicació i participació en l’entorn educatiu 

formal. Els estudiants presenten un major hàbit d’estudi quan els seus pares són coneixedors 

dels seus TPC, per tant els pares s’han d’involucrar en la realització d’aquestes activitats però 

sempre extrínsecament donant recolzament i portant un control de la realització d’aquestes 

però sense implicar-se directament en la resolució de les activitats proposades. La pràctica 

correcta és mostrar interès per l’esforç del nen envers a les seves tasques docents però sense 

implicar-se ni interferir entre aquests dos. 

Per últim, la implicació dels estudiants en la realització de les tasques per a casa, en general, 

comporta un major aprofitament d’aquestes; així doncs, la relació entre realització d’estudi 

autònom i èxit escolar no ve determinat només per la quantitat d’hores dedicades a l’estudi, 

sinó també de la qualitat de les tasques. Aquesta qualitat determinarà la influència amb la 

motivació de l’alumnat i per tant, el seu l’aprofitament. 

El caràcter motivacional que han d’exercir les TPC és el mateix que la resta d’activitats en 

l’aula, no obstant pot ser més complicat la seva consecució pel fet de tractar-se d’un treball 

autònom, motiu pel qual les tasques de deures han de ser acuradament escollides per afavorir 

l’interès dels estudiants. En aquest sentit, les activitats curtes i de síntesi són les que més 

s’adapten en un model correcte, també les activitats de recerca i participació poden afavorir a la 

motivació dels estudiants. Per contra, exercicis repetitius, metodològics o amb manca de 

reflexió no incentivaran l’interès dels alumnes. 

Per tant, les tasques per a casa i, en general l’estudi autònom és una pràctica que continua 

sent molt habitual en les aules del segle XXI i que els adolescents afronten de formes molt 

diverses. Per això cal conèixer tots els factors que influeixen en la seva correcta realització i 

aprofitament, on l’estudi de l’influencia de l’ús de les noves tecnologies en la realització de les 

TPC només serà un factor més a tenir en compte, juntament amb altres ja descrits com la 

motivació o la implicació familiar.  

 

 

 

 

Figura 2. Factors que participen en 

l’aprofitament de les TPC.  

TIC 

Implicació 
familiar  

Motivació 
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3.4. Els hàbits d’estudi i de treball autònom.   

La paraula hàbit prové del vocable llatí “habitus” que significa “posseir”. Etimològicament té 

molt de sentit ja que hàbit s’entén com una conducta adquirida –posseïda– per realitzar una 

determinada acció o activitat. Així doncs, una característica fonamental dels hàbits és que no 

són innats sinó que existeixen determinats factors que afavoreixen el seu aflorament.  

Són varis els factors determinants que desencadenen en bons o mals hàbits d’estudi i treball 

autònom en els adolescents. Aquests es poden classificar segons siguin factors personals o 

ambientals (Quintero, L., 1990). Els primers són actitudinals, mentre que els segons depenen 

d’elements externs i, per tant, poden ser més difícils de controlar. 

L’organització és el primer factor personal que influeix en la creació de bons hàbits de treball i 

estudi; per fomentar-la cal tenir un horari diari equilibrat, que contempli tant les hores d'estudi 

com les de lleure i deixi espai per a les activitats quotidianes i el descans. En aquest sentit, una 

bona pràctica és la realització d’un horari setmanal real on es pugui apreciar l’excés o defecte 

d’aquestes activitats i possibiliti una millor organització temporal del dia a dia. També és 

important l’ordre en el material i l’espai de treball o estudi, tenir un espai ben organitzat 

agilitzarà les tasques d’estudi o de treball extraescolar.  

Una altra actitud personal relacionada amb els hàbits, és la constància i perseverança en les 

obligacions, complir amb una rutina, sobretot en edats primerenques, generalment és un 

component positiu en la creació de bons costums d’estudi.  

Ja s’ha esmentat que la motivació és un factor molt important a l’hora de realitzar tasques 

d’aprenentatge; en aquest àmbit, una falta d’aquesta pot derivar en la superficialitat envers la 

realització de les tasques acadèmiques per a casa, és a dir, a realitzar-les sense treure’n un 

aprofitament i només per complir amb les obligacions establertes, o també, en distraccions 

psicològiques, que són aquelles que provenen d’un mateix quan deixa de prestar atenció a la 

tasca principal i s’evadeix amb altres pensaments o esdeveniments circumstancials.  

L’elaboració d’estratègies d’estudi o treball és una bona pràctica per fomentar hàbits positius; 

així doncs la presa d’apunts a classe, els esquemes mentals, la realització de diagrames, el 

subratllat, o els resums afavoreixen a facilitar l’estudi i la realització de tasques per a casa.  

Pel que fa als factors ambientals, o que procedeixen de l’exterior de la pròpia persona, també 

juguen un paper important. La salut o el benestar de l’individu és molt important per aconseguir 

uns hàbits de treball, així doncs, la fatiga, l’insomni, o algun tipus de malestar físic persistent 

poden causar que les hores d’estudi no es donin en les condicions adequades i es fomentin 

mals hàbits. 

Per altra banda, les distraccions físiques, una altra causa ambiental, solen produir-se a causa 

d’estar envoltats d’un ambient inadequat. Estímuls externs propers com persones realitzant 

altres activitats –sobretot quan aquestes són enèrgiques o sorolloses,– o tenint converses 

intervindran negativament, quasi amb tota seguretat, en la concentració de la persona que està 

realitzant activitats d’aprenentatge. També en aquest context, un dels elements que més pot 

crear distracció i part central del present treball, són els mitjans multimèdia (les pantalles), que, 

a banda de la ràdio i la televisió, són representats amb les noves tecnologies TIC com 

l’ordinador, la tauleta, el mòbil i totes les tecnologies associades.  
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4. Metodologia 

4.1. Plantejament de l’estudi i hipòtesis de treball 

Per satisfer els objectius del treball ha estat necessari realitzar una anàlisi qualitativa per mitjà 

d’un qüestionari i una anàlisi descriptiva basada en l’observació de l’autor durant el període de 

pràctiques en el centre d’estudi. Per facilitar l’assoliment els objectius establerts, s’ha cregut 

oportú establir dues hipòtesi d’estudi. 

H1 

Els alumnes de secundària del centre estudiat,  realitzen un ús notable de les TIC durant la 

realització de tasques acadèmiques fora de l’escola. 

H2 

La utilització de les TIC durant la realització de tasques acadèmiques fora de l’escola, facilita 

significativament l’aprenentatge als alumnes de secundària del centre estudiat. 

Aquesta segona hipòtesi no pot ser mesurada de manera quantitativa a causa de la 

inaccessibilitat a les dades dels resultats acadèmics dels alumnes, i per tant, haurà de ser 

mesurada qualitativament amb l’avaluació del bon ús que els estudiants fan de les noves 

tecnologies segons l’establert en el marc teòric.   

4.2. Estudi descriptiu 

L’estudi descriptiu és una eina basada amb l’observació i l’anàlisi de casos. Per a aquest treball 

s’han aprofitat les experiències viscudes en el centre objecte de l’estudi durant un període de 

quatre mesos; en aquest temps s’han seguit les conductes i hàbits dels estudiants pel que fa 

l’ús de les noves tecnologies (ordinadors portàtils amb connexió a internet) tant en les hores de 

classe on el professor estava present com en les hores de descans dels alumnes (entre 

classes, pati, guàrdies, etc...). 

L’ordinador portàtil o el mòbil pot ser pels alumnes una eina tan utilitzada com el propi estoig de 

llapis, o el quadern de notes; de fet, podria fàcilment substituir a qualsevol dels dos. L’ús 

d’aquestes tecnologies en moltes classes comporta una dualitat entre el treball amb eines 

clàssiques, paper i bolígraf, i eines digitals, mòbils i ordinadors, que sovint desorienta a 

l’estudiant i li crea mals hàbits. Així doncs situacions en les quals en una part de la classe està 

prenent els apunts a mà i en l’altra amb ordinador pot ser freqüent i no desitjable. També 

situacions on l’alumne intenta passar apunts de matemàtiques –plens de formules i caràcters 

rars– a l’ordinador, perdent molt de temps en el procés, o la presa d’apunts de la pissarra per 

mitjà d’una fotografia amb el mòbil, fent que el procés d’aprenentatge per reproducció de 

continguts quedi totalment anul·lat, són altres exemples de mals hàbits que sovint es poden 

observar a les aules d’ESO.  

Un altre aspecte a destacar és el mal manteniment dels equips que fan la majoria dels 

adolescents, els dispositius moderns van equipats amb sistemes operatius de caràcter general, 

és a dir que serveixen per realitzar qualsevol tasca amb la instal·lació de nous softwares de 

tercers.  Això és la base de la informàtica moderna, però un excés de programes executant-se 

en segon pla, aplicacions no actualitzades, malicioses, o que consumeixen molts recursos del 

sistema, fan que els equips puguin experimentar problemes de rendiment que impedeixin el 

seu ús satisfactori. Aquesta situació és normal que tingui lloc en els portàtils dels estudiants ja 
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que tendeixen a instal·lar molt software del qual no tenen la informació suficient per saber si els 

serà d’ús o no, programes amb llicències de prova, programes no desitjats que s’instal·len junt 

amb altres programes, o altres que directament contenen malware perquè han estat 

descarregats en llocs no reconeguts, són exemples d’aplicacions que de forma molt freqüent es 

poden trobar en els equips dels adolescents, addicionalment la falta de coneixements en 

informàtica i la manca de neteja de l’equip de programes i arxius sense ús, també propicia  que 

els equips no tinguin el rendiment desitjat. A la pràctica això fa que sigui més complicat utilitzar 

els equips en un entorn d’aprenentatge adient, ja que els problemes continus de funcionament 

fan que no sigui còmode treballar amb les eines o aplicacions destinades a l’aprenentatge.  

Seguint amb la línia anterior, un altre mal hàbit que les noves tecnologies han potenciat és la 

desorganització dels apunts. Hi ha alumnes que els costa seguir un ordre i una pulcritud quan 

realitzen tasques escolars. Ja amb els mitjans tradicionals, la pèrdua d’apunts i de quaderns, la 

desorganització de les carpetes i els munts de llibres i papers que s’acumulen en els porta-

llibres de sota dels pupitres són tot un clàssic d’algunes aules. Amb l’ús de les noves 

tecnologies, tot i que ofereixen moltíssimes possibilitats d’organització i manteniment de la 

informació, els alumnes amb més desorganització tenen encara més problemes per mantenir 

els apunts al dia. Això és degut a diferències de base en ús dels dos sistemes, mentre que en 

els quaderns tradicionals la feina quedava registrada tota junta i de forma lineal, en els 

sistemes digitals la informació queda trossejada en petits arxius de diferents formats escampats 

en un mar de carpetes i fitxers electrònics.  L’exemple més típic d’aquesta situació és el del 

document que no es guarda en acabar de treballar-hi o que no se sap on s’ha guardat.  

Tot i això, en les classes que fan un ús intensiu de les TIC es pot apreciar com es crea un clima 

molt més participatiu dels estudiants, la immersió  en l’aprenentatge és molt més elevada que 

amb l’ús del llibre tradicional. La majoria dels alumnes expressen que prefereixen fer tasques a 

l’ordinador que en paper i prefereixen que aquestes estiguin pensades per ser únicament 

realitzades amb ordinador que aquelles que tan sols han estat adaptades per realitzar-les amb 

aquest mitjà.  

Així doncs, tot i que les TIC poden presentar dificultats basades en la seva utilització, 

l’aprenentatge que les acompanya sembla ser més motivador i enriquidor per als alumnes que 

en fan ús.  

4.3. Estudi per enquestes 

4.3.1. Instrument 

Per mesurar les variables vinculades als hàbits d’estudi i les TIC, s’ha elaborat, com a eina 

d’investigació un qüestionari amb dues parts; la primera (part I) consisteix en una bateria de 25 

ítems amb una escala tipus Likert amb cinc alternatives de freqüència que van de 1=mai a 

5=sempre, la segona part (part II) consta d’un qüestionari consistent en 10 ítems de preguntes 

amb multi resposta suggerida més dues preguntes addicionals de resposta oberta.   

El qüestionari s’ha realitzat a alumnes d’entre 12 i 16 anys que estan cursant l’ESO. Per els 

alumnes de 1r i 2n d’ESO, i per recomanació del centre, s’ha elaborat en format en paper, per a 

la major agilitat i comoditat per als estudiants i per als avaluadors. En aquests casos el 

procediment ha estat el següent: abans de la realització del qüestionari s’ha explicat el seu 

funcionament i la temàtica a la qual feia referència, s’han repartit els fulls i un professor ha 

vigilat que els alumnes no interactuessin entre si per no forçar la influència entre terceres 
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persones. No s’ha fixat temps límit en la seva realització i s’han recollit a mesura que els 

alumnes l’acabaven d’omplir.  

En el cas dels alumnes de 3r i 4t d’ESO, el formulari s’ha realitzat en format digital ja que els 

enquestats tenen més accessibilitat als mitjans informàtics a l’aula i és més pràctic a l’hora de 

recollir les dades i poden ser consultades immediatament després de ser contestades. El 

formulari digital s’ha realitzat amb els formularis de Google i es troba allotjat a la següent 

direcció electrònica : 

https://docs.google.com/forms/d/1x8hp3kcvaCYoZOz5QJ2dbuaOBCPfOEEXc2A85PM43Uk/vie

wform 

El procediment de realització ha estat també a l’aula, i segons el mateix procediment que en el 

format en paper, tenint en compte l’absència de suport físic. 

4.3.2. Mostra 

L’univers de la mostra han estat  alumnes d’ensenyament secundari d’un únic centre educatiu 

situat a la zona nord de Barcelona. L’oferta educativa del centre és concertada i es pot dir que 

té un impacte econòmic mitjà-alt per a les famílies que escolaritzen els seus alumnes al centre.  

L’alumnat que trobem en el centre es pot posicionar en la típica família catalana de classe 

mitjana, no es pot afirmar que sigui un centre amb alumnes de classe benestant, però el fet de 

ser concertat fa que hi hagi absència d’alumnes amb dificultats econòmiques. En el centre 

tampoc es troben gaire variacions d’alumnes dels ja descrits, hi ha pocs immigrants encara que 

sí que s’hi poden trobar alumnes amb pares immigrants. 

Cal destacar que el projecte educatiu de centre (PEC) preveu un ús intensiu de les noves 

tecnologies (tots els alumnes disposen del seu propi ordinador portàtil i en fan ús tan a classe 

com a casa per a les seves tasques docents); per tant l’accessibilitat a les TIC es del 100%, 

factor clau en el present estudi.  

En la següent taula es poden observar les característiques dels participants de la mostra  

Taula 3. Característiques de la mostra. 

Curs N Nois Noies Mitjana d’edat 

1r ESO 63 36 27 12,57 

2n ESO 63 38 25 13,63 

3r ESO 58 27 31 14,45 

4t ESO 56 26 30 15,55 

TOTAL 240 127 113 14 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/1x8hp3kcvaCYoZOz5QJ2dbuaOBCPfOEEXc2A85PM43Uk/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1x8hp3kcvaCYoZOz5QJ2dbuaOBCPfOEEXc2A85PM43Uk/viewform
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4.3.3. Preguntes de l’enquesta 

A causa de la falta d’instruments que avaluïn els hàbits de les noves tecnologies en la 

realització de les tasques d’aprenentatge autònom, s’ha decidit elaborar un qüestionari que 

serveixi com eina de correlació de les variables “realització de tasques per a casa” i “ús adient 

de les noves tecnologies fora de l’aula”.  

Els ítems pertanyen a 4 blocs de preguntes amb objectius d’avaluació diferenciats, El primer 

consistent en les preguntes de la 1 a la 5 de la part I i amb les qüestions de la 1 a la 4 de la part 

II; tots aquests ítems tenen com a objectiu conèixer l’ús general que es fa de les noves 

tecnologies a casa en el temps de lleure i determinar la quantitat d’hores que els individus 

empren en aquestes quan no estan a classe. Aquesta darrera qüestió s’ha avaluat per mitjà 

d’una pegunta específica amb 4 franges temporals. També sobre aquest bloc de preguntes 

destacar les preguntes 3 i 4 de la part II que estan destinades a conèixer el moment i el lloc on 

s’utilitza el mitjà, aquestes seran eines clau en la determinació de mals hàbits dels adolescents.  

El següent bloc engloba les preguntes de la 6 a la 10 de la part I i la pregunta 5 de la part II que 

té com a objectiu determinar la quantitat d’hores dedicades a les TPC i així poder determinar la 

relació entre hores de lleure a l’ordinador i hores de treball. La resta de preguntes del bloc 

també tenen l’objectiu de determinar l’ús específic que es fa de les noves tecnologies però per 

al suport en la realització de les TPC. 

El tercer bloc concentra l’objectiu principal del qüestionari de determinar conductes o hàbits en 

l’ús de les noves tecnologies que puguin influir tant negativament com positivament en la 

realització de les tasques per a casa. És per això que aquesta part té la major quantitat d’ítems 

avaluables, en concret les qüestions de la 11 a la 20 de la part 1 i de la 6 a la 10 de la part II. 

Entre altres aquests ítems avaluen les competències en matèria de recerca d’informació a 

internet (p. 14, 15, 16 P.I i 7 P.II ), el possible allunyament de les fonts de coneixement 

tradicional (p. 11 PI i 6 PII), l’ús dels recursos digitals, etc... 

Fins al moment tot el qüestionari s’ha realitzat per mitjà de preguntes relativament objectives 

però s’ha cregut adient incorporar un últim bloc de preguntes més subjectives amb les quals 

avaluar la pròpia visió dels estudiants envers als seus hàbits de treball quan utilitzen les noves 

tecnologies. Aquestes preguntes comencen amb la forma verbal “creus” i van de la pregunta 20 

a la 25 de la part I, també en aquesta secció s’han incorporat dues preguntes en la part II (11 i 

12) de resposta oberta on s’ha d’indicar les pàgines o eines TIC més utilitzades tant en el lleure 

com en la realització d’estudi autònom amb ordinador. Encara que aquest tipus d’ítems són 

difícils d’avaluar, el motiu pel qual s’han incorporat al qüestionari és el de conèixer quines eines 

web utilitzen els estudiants per ser avaluades i poder proposar alternatives més adients si 

correspon.  
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5. Resultats.  

S’han agrupat i ordenat les respostes dels 240 qüestionaris tant per la part de les 25 preguntes 

amb respostes amb escala de freqüència, com per la part de resposta múltiple. Les dades 

obtingudes s’exposen a continuació per mitjà de gràfics de sectors i de barres acompanyades 

d’una breu descripció.  

En les preguntes amb resposta múltiple, al tractar-se de respostes directes, s’ha cregut oportú 

discriminar entre alumnes de primer cicle de la ESO (1r i 2n cursos) i alumnes de segon cicle 

(3r i 4t cursos) ja que en aquest tipus de preguntes, en ocasions, l’edat pot ser un factor que 

aporti diferències analitzables.  

No s’han discriminat les respostes segons el gènere de l’alumne tot i estar inclosa la dada en el 

qüestionari, ja que  no sembla ser un factor determinant en la gran majoria de les respostes, 

per a l’anàlisi que es vol realitzar i les conclusions que es volen treure de l’estudi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Exemples de qüestionaris realitzats a 1r d’ESO 
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En la primera pregunta, la més rellevant del bloc 1 de la part I “Utilitzes l’ordinador, el portàtil o 

la tablet durant el teu temps de lleure?”  les respostes predominants han estat  “moltes 

vegades” contestada per 91 adolescents que representa el 38% del total i “Algunes vegades” 

repetida per 71 alumnes (31%) 

En aquest mateix bloc s’han realitzat quatre 

preguntes més; “Els teus pares saben en tot 

moment el que estàs fent quan estàs a 

l’ordinador, el portàtil o la tablet?”  també amb un 

màxim de 93 respostes de “Moltes vegades” que 

representen un 39% del total d’aquestes, “Els 

teus pares controlen el que mires o el que fas a 

l’ordinador, portàtil o tàblet?” ha obtingut més 

respostes l’opció “Mai” (84) que representen un 

34% del total, en les preguntes “Els teus pares 

et diuen que passes massa temps davant de 

l’ordinador, potàtil o tablet?” i “Els teus pares et 

limiten el temps que pots passar davant de 

l’ordinador, portàtil o tablet?” l’opció més 

contestada ha estat la de “Poques vegades” 

amb 103 i 86 repeticions respectivament que 

representen el 43% i el 36% del total de respostes.   
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La primera pregunta de la part II del bloc 1 “Durant la setmana, quantes hores al dia et passes 

davant de l’ordinador, el portàtil o la tablet fora de classe?” no permet resposta múltiple, tot i 

això s’ha representat de la mateixa forma. Es pot observar que la majoria (34%) d’estudiants de 

l’ESO es passen entre una i tres hores diàries davant de l’ordinador fora de classe. 

 

L’ús que en fan durant aquest temps està bastant repartit entre les sis opcions suggerides, així 

doncs, l’ús preferent és la visualització de contingut multimèdia d’entreteniment, marcat per un 

83% dels alumnes d’ESO que han realitzat el qüestionari. La realització de compres per 

internet ha estat l’opció menys elegida, sobretot pels alumnes de 1r cicle d’ESO amb un 9% en 

contra del segon cicle que l’han marcat un 36% dels enquestats. Pel que fa l’ús per realitzar 

taques escolars, 56 alumnes (44%) de primer cicle i 65 de segon cicle (65%) han marcat 

l’opció.  
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Seguint amb els ítems d’aquest bloc, en la pregunta “En quin lloc utilitzes l’ordinador, el portàtil 

o la tablet quan no estàs a classe?” la resposta més significativa ha estat “A la meva habitació” 

elegida pel 75% dels alumnes de 1r cicle i el 89% dels de segon cicle. 

 

Pel que fa a la pregunta sobre el lloc on l’utilitzen; “En quin moment del dia sols a utilitzar 

l’ordinador, el portàtil o la tablet fora de classe?” l’única resposta amb poca rellevància ha estat 

“al matí” on només 5 de cada 100 alumnes (5%) les utilitza en aquesta franja horària, en els 

alumnes de 1r cicle la resposta més contestada (58% dels enquestats)  ha estat “Al vespre” 

mentre que els de 2n cicle ha estat “Al tard” (64% dels alumnes). Es pot observar que molts 

dels alumnes enquestats han respost més d’una opció.  
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Les cinc preguntes de la part I del bloc 2, referents a l’ús específic de les noves tecnologies per 

a la realització de tasques acadèmiques, han estat contestades de forma bastant homogènia; 

en el primer ítem de la sèrie, “Utilitzes l’ordinador, el portàtil o la tablet per passar els apunts 

que has pres a classe a net?” les respostes han estat molt distribuïdes entre totes les opcions, 

les més escollides han estat Algunes vegades (65 alumnes), Mai (58) i Poques vegades (45), 

entre les tres representen el 70% de la població enquestada. En la pregunta “Utilitzes 

l’ordinador, el portàtil o la tàblet per realitzar els exercicis de deures? ” la tendència ha estar al 

revés i les opcions més escollides han estat “Moltes vegades” i “Sempre” amb un 34% i un 23% 

de les respostes consecutivament.  

 

A les preguntes “Utilitzes l’ordinador, el portàtil o la tàblet per realitzar els treballs per a casa?” i 

“Utilitzes l’ordinador, el portàtil o la tàblet per repassar el que has fet a classe?” la proporció de 

respostes ha estat semblant, predominant “Algunes vegades”28% i 34% respectivament i 

“Moltes vegades” amb un 27% i 25% de les respostes respectivament.  
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Per últim en la pregunta “Utilitzes l’ordinador, el 

portàtil o la tàblet per estudiar pels exàmens?” la 

resposta més contestada ha estat “Moltes 

vegades” (32%), seguit de Algunes vegades 

(23%) i sempre (22%) les altres dues opcions 

són minoritàries i entre les dos no arriben a ser 

contestades ni per un quart dels enquestats 

 

 

 

 

En la part II, es preguntava pel temps que dediquen els alumnes al treball acadèmic a casa. Es 

pot observar que els alumnes de primer cicle estudien majoritàriament entre 30 minuts i una 

hora diàries (37%) o entre 10 minuts i 30 minuts al dia (44%), mentre que pels alumnes de 2n 

cicle el temps d’estudi està més polaritzat, i fins i tot la resposta més contestada ha estat més 

d’una hora cada dia (29%) 
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Passant als ítems del tercer bloc, en la part I del qüestionari s’hi trobaven les següents 

preguntes: “Llegeixes llibres en paper?” on les respostes s’han repartit de forma molt equitativa 

entre “Sempre” (53 respostes) “Moltes vegades” (67respostes), “Algunes vegades” (55) i 

Poques vegades (63), la resposta “Mai” nomes ha estat elegida per 2 alumnes. “Quan estudies 

o fas els deures de classe tens l’ordinador encès al costat?” ha estat contestada pel mateix 

nombre d’estudiants (75) per a l’opció “Moltes vegades” i “Algunes vegades”, entre les dues 

representen el 62% del total, també l’opció “Sempre” ha estat molt elegida (20% de les 

ocasions) 

A la pregunta “Quan fas deures o un treball amb l’ordinador o al portàtil, tens pàgines web 

obertes que no estan relacionades amb aquests?” no ha respòs cap alumne l’opció “Sempre” i 

el gruix de les respostes han estat per a “Mai” i “Poques vegades” amb el 75% d’aquestes. La 

pregunta “Quan has de fer un treball, busques la mateixa informació en diferents llocs?” ha 

estat contestada molt majoritàriament (44% dels enquestats) “Moltes vegades” 

 

A la pregunta “Quan has de buscar informació a internet, vas sempre a les mateixes pàgines?” 

que està molt relacionada amb l’anterior, els resultats ha estat similars i també l’opció més 

elegida ha estat “Moltes vegades” (33% dels individus) 
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Mentre que a la pregunta “Quan fas un treball, copies directament la informació que has trobat 

a internet?” quasi la meitat de les respostes (48%) han estat “Mai” seguit de “Poques vegades“ 

(31%), la resposta “Sempre” ha estat molt minoritària amb només 3 persones.   
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Tant a la pregunta “Utilitzes el mòbil per consultar o resoldre dubtes que et sorgeixen en un 

moment determinat?” com en la de “Utilitzes les xarxes socials per preguntar dubtes dels 

deures als teus companys de classe?” la distribució de respostes ha estat molt semblant (31% 

“Algunes vegades” i 25% o 26% “Moltes vegades). També en les preguntes referents a l’ús del 

campus virtual les respostes han estat molt semblants, i s’observa que més de la meitat de la 

població enquestada l’utilitza poques vegades (32% i 38%)o mai (22 i 17%). 

En la part II d’aquest bloc també s’hi troben els ítems amb resposta múltiple que serveixen de 

pilar de l’estudi, aquests han estat contestats en les següents proporcions:  

En l’ítem 6. “Quan busques informació per fer un treball o per realitzar els deures quines 

pàgines sols a visitar?” l’opció més escollida tant en el 1r com en el 2n cicle ha estat les 

“enciclopèdies digitals” amb un  85% dels enquestats, segurament induït en particular per l’ús 

de la Vikipèdia. 

En la següent qüestió, “Com cerques informació a internet sobre un tema del que has de fer un 

treball?” les respostes més significatives han estat, com era d’esperar, en buscadors com 

Google (71% dels alumnes) o en llocs web que ja coneixien (52% dels alumnes) 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Enciclopèdies
digitals com la

Vikipedia

 Fòrums o
pàgines de

debat

Enciclopèdies
o llibres en
paper de la
biblioteca

Pàgines de
preguntes i
respostes

Pàgines web
d'entitats

Pàgines de
vídeos com

Youtube

[%] 

Quan busques informació per fer un treball o per realitzar els deures quines 
pàgines sols a visitar? 

1r Cicle

2n Cicle

Total ESO

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Vaig directament a
llocs web que conec

En buscadors per
continguts com

Google

En buscadors
especialitzats com

google Acadèmics o
en directoris com

DMOZ

Consultant en xarxes
socials o en fòrums

[%] 

Com cerques informació a internet sobre un tema del que has de fer un treball? 

1r Cicle

2n Cicle

Total ESO



 

Estudi de la repercussió de l’ús de les noves tecnologies en 

els hàbits d’estudi autònom dels adolescents 
30 

. 

A la pregunta “Quin tipus d’eines fas servir per a realitzar els treballs que et manen a l’escola?” 

es pot apreciar que tant els editors de text com de presentacions són eines utilitzades per la 

gran majoria dels estudiants (95% i 86% respectivament); la resta d’eines tot i també ser 

utilitzades són minoritàries.  

 

Per altra banda, les eines més utilitzades en els dispositius mòbils per a la població d’estudi 

han estat les aplicacions per comunicar-se; també amb quasi la totalitat dels enquestats (91%) 

com a usuaris i les eines per organitzar-se (71%).  
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L’últim ítem d’aquest bloc correspon a la pregunta “ Quan has de fer un treball en grup per a 

casa, com ho fas?” on, la majoria dels estudiants de 1r cicle opten per quedar amb els 

companys físicament (78%) mentre que en 2n cicle, segons les respostes rebudes, s’opta 

majoritàriament perquè cada membre del grup faci una part (73%) la resta d’opcions tant per 1r 

com segon cicle estan al voltant del 40%; per tant es pot dir que els alumnes del centre d’estudi 

utilitzen diferents tecnologies i recursos per realitzar els seus treballs en grup.  

 

Finalment en l’últim bloc de preguntes, consistent en les 5 últimes preguntes de la part I del 

qüestionari, els resultats han estat els següents:  

A la pregunta “Creus que estàs massa hores davant de l’ordinador el portàtil o la tablet?”  no hi 

ha una resposta clara ja que “Moltes vegades”, “Algunes Vegades” i “Poques vegades” han 

estat contestades amb percentatges semblants, el que sí que s’observa és que no hi ha gaires 

opinions contundents ja que “Sempre” i “Mai” només representa el 18% dels enquestats. Per 

contra a la pregunta “Creus que internet i les eines que pots utilitzar en l’ordinador o la tablet 

t’ajuden a estudiar i a fer els deures o treballs?”  dues terceres parts de les respostes han estat 

dividides a parts iguals entre les opcions “Sempre” i “Moles vegades”  
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A les seguents preguntes del bloc, “Prefereixes fer les tasques de classe que et manen per a 

casa a l’ordinador?” i “Creus que la informació que trobes a internet quan fas treballs per classe 

és correcta i prou detallada?”, tot i no estar relacionades entre si, les respostes més elegides 

en ambdós casos han estat “Sempre” (31% i 33% dels enquestats respectivament) i “Moltes 

vegades” (28% i 31% respectivament). 

  

 

L’última pregunta del bloc i del questionari era 

de les més rellevants ja que es preguntava 

directament a l’estudiant sobre l’opinió que 

tenia envers de si les noves tecnologies 

facilitaven l’aprenentatge, la pregunta “Creus 

que les noves tecnologies t’ajuden a 

aprendre?” ha estat contestada 

majoritàriament amb les respostes “Moltes 

vegades” (33%), Algunes vegades (32%) i 

seguit de “Sempre” (21%), les respostes 

“Poques vegades” i “Mai” només representen 

el 14%.  

Per últim, es demanaven els llocs web més visitats, aquests es poden classificar en les 

següents categories:  

Taula 4. Tipus de pàgines web visitades en el temps lliure. 

Categoria Subcategoria Exemples 

Oci multimèdia Streaming de vídeo Youtube.es, twitch.tv  
 Streaming d’àudio Radioflaixbac.cat 
 Descàrrega de sèries o pel·lícules Seriesly.com 

Portals de notícies Esportius Marca.com 
 Notícies Adolescents.cat 
 Especialitzat Elandroidelibre.com 

Xarxes socials  Twitter.com 

Blogs i opinió Moda i tendències Embelezzia.com 
 Tecnologia Gizmoodo.com 

Compres  Amazoon.es 
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6. Discussió 

6.1. Ús de les TIC. 

Una part clau de l’estudi és conèixer l’ús que es fa de les TIC fora de l’escola, tant a nivell de 

lleure com a nivell d’aprenentatge. Amb el primer bloc de preguntes es pot apreciar que ni tan 

sols un 20% d’alumnes diuen no utilitzar les noves tecnologies regularment en el seu temps 

lliure;, per tant, s’extreu la conclusió que la majoria dels subjectes estudiats són grans 

consumidors de pantalles. Això es pot observar millor quan se’ls pregunta el temps diari que 

passen davant dels dispositius digitals, obtenint una mitja d’entre una i tres hores, i si bé es cert 

que un gran percentatge només hi està entre 15 minuts i una hora, es pot considerar un temps 

elevat. El que és més preocupant és la proporció relativament elevada d’alumnes que diuen 

utilitzar-les més de 3 hores diàries fora de l’escola, ja que és un temps prou elevat per 

determinar que poden tenir mancances en la resta d’aspectes de la vida com la relació amb la 

família o la pràctica d’esport i altres activitats, o fins i tot per apreciar indicis d’addicció a les 

noves tecnologies. 

Els factors preventius perquè aquest consum de pantalles no sigui tan elevat, a banda d’un bon 

entorn social i familiar de l’individu, són essencialment dos, en primer lloc una bona formació 

dels joves que es pot realitzar directament a l’escola en sessions especialment dedicades a 

aquesta finalitat o de forma transversal a les assignatures on fan ús d’aquestes tecnologies. I, 

en segon lloc, un control responsable per part dels pares. Sobre aquest aspecte és curiós que 

segons les respostes de les primeres preguntes del qüestionari, els adolescents contesten que 

no els controlen mai, o només en poques ocasions el que fan quan estan connectats però 

alhora diuen que els pares saben sempre o moltes vegades el que hi fan. Això pot denotar una 

confiança excessiva dels pares cap a les conductes que tenen els seus fills quan utilitzen les 

TIC; una mostra d’això és que, també segons els resultats de l’estudi, els pares no controlen 

mai o quasi mai el temps que passen els seus fills davant dels dispositius com l’ordinador o el 

mòbil, i ni tan sols són conscients de les amenaces que això pot comportar ja que, segons 

mostra un altre ítem, tampoc mostren preocupació davant d’un excés  d’hores d’utilització de 

l’ordinador avisant-los o renyant-los.  

Segons les respostes obtingudes a la pregunta específica sobre l’ús general de l’ordinador i 

aparells semblants, si bé és cert que en moltíssimes ocasions és amb finalitat únicament lúdica 

(veure vídeos, pel·lícules, sèries, jugar a videojocs, etc...) també és destacable la proporció 

dedicada a tasques purament educatives o a activitats que es poden relacionar més fàcilment 

amb l’adquisició de coneixements com visualitzar continguts en webs o blogs. No obstant quan 

es realitza una sèrie de preguntes per determinar la quantitat d’ús dirigit a complir certes 

tasques acadèmiques (passar apunts, repassar, estudiar o realitzar deures i treballs) no 

s’aprecia una tendència clara, de la qual s’hauria de fer una reflexió sobre si les tasques 

escolars que realitzen els alumnes a casa estan pensades per ser realitzades amb aquests 

mitjans i la idoneïtat que així sigui. 

També quant a l’ús de les TIC és molt important conèixer el context temporal i de situació, ja 

que són factors molt determinants en el bon ús i la creació d’hàbits de treball correctes. Un 

resultat que es pot considerar positiu en el qüestionari és situar l’ordinador a l’habitació de 

l’adolescent, ja que és una bona pràctica quant es realitzen tasques d’aprenentatge perquè hi 

ha menys factors ambientals que puguin distreure; també el moment del dia és important, 

utilitzar-les a primera hora de la tarda pot restar temps per realitzar activitats de lleure al carrer 

o activitats extraescolars, mentre que utilitzar-les al vespre pot comportar tensions familiars ja 
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que és un moment de reunió familiar molt important; així doncs a primera hora del matí o 

després de sopar és un bon moment per fer-ne ús però cal respectar les hores de descans ja 

que el cansament físic i l’esgotament mental són un mal hàbit d’estudi. Segons els resultats,  

l’ús de les noves tecnologies al matí és molt minoritari; així doncs seria convinent utilitzar-les 

menys a altes hores de la nit i llevar-se més d’hora per utilitzar-les en aquell moment.  

6.2. Hàbits d’estudi i noves tecnologies.  

Fins ara s’ha determinat que els subjectes de la mostra d’estudi utilitzen força les noves 

tecnologies tant per al lleure com per a l’aprenentatge, però abans de determinar els hàbits 

d’estudi associats a aquest ús, cal conèixer les hores de treball i estudi autònom que realitzen a 

casa; per això han contestat un ítem específic del qual s’observa que la majoria d’alumnes 

realitzen tasques escolars durant un període al voltant de 30 minuts, encara que pel segon cicle 

pot ser superior. Aquesta càrrega de treball escolar per a casa, juntament amb l’ús manifestat 

de les noves tecnologies per realitzar-lo, significa que s’ha de prestar especial atenció als 

hàbits d’estudi que desenvolupen els estudiants. 

Les noves tecnologies poden crear mals hàbits d’estudi si no s’utilitzen de forma adequada. Es 

per això que el primer que ha calgut determinar és si l’ús de les eines TIC durant les hores 

d’estudi els provocava distracció o evasió de l’estudi. Per mitjà de dos ítems s’ha determinat 

que, d’acord amb l’exposat en l’apartat anterior, els alumnes diuen tenir l’ordinador o la tablet al 

costat mentre fan tasques escolars, però tot i això, responen que no hi tenen pàgines o 

aplicacions obertes que no estiguin relacionades amb la realització d’aquestes tasques . Per 

tant, sembla que els subjectes que han respost el qüestionari fan un bon ús de la tecnologia  

ajudant-se d’aquesta i no sembla que els reporti perjudicis en aquest aspecte.  

Per altra banda, és necessari observar el nivell de bon ús que fan de les eines informàtiques 

que tenen al seu abast, i l’aprofitament que n’extreuen. Això s’ha realitzat per mitjà d’ítems 

destinats a conèixer quines eines en concret fan servir i si les aprofiten extraient-ne el màxim 

partit possible.  

Pel que fa a eines TIC utilitzades s’ha preguntat sobre quatre tipus d’aplicacions. Les primeres 

són les d’allotjament d’informació, on es pot observar que les enciclopèdies virtuals i en 

especial les wikis com la Vikipèdia són massivament emprades quan es tracta d’informar-se 

sobre un tema. Aquí també és pot destacar un ús creixent de les pàgines de vídeos com 

Youtube per adquirir coneixements, trencant amb l’ús lúdic principal d’aquest tipus de pàgines. 

En aquest aspecte, és molt necessari fer formació específica per posar en coneixement dels 

estudiants millors eines d’aquest tipus ja que malgrat la popularitat de les wikis no són llocs 

prestigiosos per informar-se, perquè les dades que hi apareixen no són reconegudes i sovint 

són massa detallades o poc adients per al nivell formatiu dels adolescents.   

S’ha prosseguit per l’ús específic d’eines destinades a la creació de continguts o a productivitat 

per mitjà d’un ítem específic. Com era d’esperar, les eines clàssiques com els editors de text o 

de presentacions són utilitzades quasi per la totalitat de l’alumnat, tot i no aportar beneficis 

educatius molt notables. Pel contrari eines més modernes i que aporten un aprenentatge 

significatiu, a la vegada que s’elabora contingut, com poden ser els editors de vídeo o els 

editors de pàgines web i blogs, no despunten en el seu ús entre els estudiants del centre; per 

això caldria incentivar l’ús de diferents suports i maneres d’elaborar els continguts digitals  des 

de les assignatures de l’escola.  
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Les eines de col·laboració són un altre grup d’aplicacions que poden facilitar l’aprenentatge 

entre iguals, a la pregunta específica sobre el tipus d’aplicacions d’aquest estil utilitzades quan 

es realitzen treballs escolars en grup, s’ha observat en una pregunta específica de l’enquesta 

que cap d’elles, potser al marge del tradicional correu electrònic,  són utilitzades per la majoria 

d’estudiants; per contra realitzar el projecte per parts sense col·laborar ha estat l’opció més 

elegida i a la vegada la menys desitjable. Per aquest motiu aquesta pràctica s’hauria de 

desincentivar des de l’escola. Per altra banda molts estudiants que no utilitzen les TIC per fer 

treballs en grup ho fan quedant de forma física amb les altres persones, però òbviament en 

aquests casos no es produeix un aprofitament de les noves tecnologies.  

L’últim grup d’eines de les quals s’ha volgut avaluar el seu ús són les específicament 

dissenyades per ser aprofitades en dispositius mòbils, per l’agilitat d’aquests dispositius per ser 

utilitzats en qualsevol moment i per a qualsevol situació –inclús  l’educativa–. Tot i això sembla 

ser que les aplicacions precisament d’ús educatiu són les menys aprofitades, i l’ús més popular 

correspon a les aplicacions de comunicació i xarxes socials, però tenint en compte que segons 

l’exposat en l’ítem anterior, no són aprofitades per realitzar tasques formatives en grup, perden 

molt del seu ús potencial per a l’aprenentatge. Així doncs s’hauria de promoure l’ús dels 

dispositius mòbils en les aules amb finalitats formatives al mateix nivell que ho estan els 

ordinadors o les tablets en l’actualitat.  

Quant a l’avaluació de l’aprofitament d’aquestes aplicacions s’ha realitzat per mitjà de diferents 

ítems agrupats en dos objectius concrets. El principal és el de conèixer si es cerca informació 

de qualitat per obtenir un aprenentatge també de qualitat. Així doncs, quan es pregunta sobre si 

es busca informació en diferents llocs la resposta majoritària és moltes vegades, però quan es 

pregunta si es recorre sempre a les mateixes pàgines la resposta no és mai o poques vegades 

com caldria esperar, això pot significar que, tot i que els estudiants recorren a més d’una 

pàgina, no disposen d’un catàleg de recursos suficientment ampli com per contrastar la 

informació en molts llocs diferents i sempre acaben caient en les mateixes pàgines.  Si es 

presta atenció a l’ítem que fa referència com es cerca la informació a internet, s’observa que 

aquesta es busca en webs conegudes, reforçant la interpretació anterior. També l’opció de 

recerca en buscadors generalistes ha sortit molt escollida, però tenint en compte que el 

buscador de Google és una de les eines d’ús més extens, no era d’estranyar que fóra també 

molt utilitzada pels alumnes de la mostra. Pel que fa als buscadors especialitzats o a les 

consultes a experts per mitjà de fòrums o xarxes socials, que és on es troba la informació més 

reconeguda i útil, són alhora les opcions a les quals menys es recorre.  

L’altre objectiu ha estat dirigit a conèixer l’aprofitament d’una eina molt potent per afavorir el 

procés d’ensenyament – aprenentatge entre docent i alumnes: els campus virtuals. Tot i oferir 

un seguit de recursos formatius molt extens normalment no són aprofitats com cal, en el test 

s’ha avaluat el seu ús per comunicar-se entre els alumnes i per fer lliurament d’entregues de 

tasques, ja que són dues funcions que determinen molt bé el seu aprofitament. Segons les 

respostes rebudes en els qüestionaris, aquesta eina està poc aprofitada pel centre i per les 

seves grans possibilitats s’hauria de potenciar molt més.  

Per últim, s’han realitzat cinc ítems avaluant l’opinió dels estudiants sobre les qüestions ja 

analitzades, i s’ha pogut comprovar que en tots els casos, a excepció d’un, són conscients del 

paper que juguen les noves tecnologies en el seu aprenentatge i que volen ser partícips 

d’aquest. El punt on no arriben a ser prou conscients és en la recerca d’informació ja que la 

majoria d’alumnes creuen que la informació que cerquen a internet és suficientment correcta i 

detallada, no obstant per la resta de respostes donades ha quedat demostrat que no és així.  
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7. Conclusions  

7.1. Conclusions de l’estudi 

Després de tot l’exposat en el treball, se’n pot extreure com a conclusió que els estudiants no 

en fan un ús especialment perjudicial de les TIC, tot i això no són capaços d’extreure’n per si 

mateixos el màxim partit de les possibilitats educatives que ofereixen. És per això que cal 

seguir treballant des de l’aula per a millorar els hàbits d’estudi digital dels estudiants. 

Tanmateix, cal prestar atenció als avantatges i  inconvenients que a continuació es detallen. 

Taula 5. Avantatges i inconvenients de l’ús de les TIC a l’aula i en el TPC. 

Avantatges Inconvenients 

Es multipliquen les oportunitats d’aprenentatge i 

oci 

És fàcil copiar informació, sense valorar el 

seu contingut, ni contrastar-la. 

El treball escolar s’enriqueix amb eines i 

informació que es pot trobar a la xarxa (l’accés 

a la informació és molt més fàcil) 

L’excés d’informació pot fer difícil delimitar el 

que interessa 

Als fòrums de debat es poden resoldre molts 

dubtes 
És més difícil mantenir organitzada la 

informació. Cal aprendre a organitzar-se. 

Les tasques a l’ordinador són més gratificants 

El clima escolar millora i es torna molt més 

participatiu 

L’alumne es pot “despistar” amb continguts no 

necessaris pel treball de classe.  

L’atenció de l’alumnat es capta amb més 

facilitat 

Es pot crear dependència i perdre creativitat 

(o guanyar-la, depèn). Per evitar-ho, cal 

compaginar els treballs a l’ordinador amb 

altres més manuals. 

Ajuden a fomentar l’autonomia de l’alumne Poden aïllar els alumnes, el treball pot ser 

més individualitzat. Per evitar-ho, cal que el 

professor dissenyi treballs en grup i fomenti 

l’ús de les eines col·laboratives. 
Proporcionen més recursos per facilitar un 

aprenentatge més motivador 

 

Controlats, doncs, els inconvenients que es poden donar en l’ús de les TIC, només queda per 

concloure que és bo que els centres els fomentin i els utilitzin per a l’adquisició del coneixement 

dels seus alumnes.  
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7.2. Propostes  

A continuació, i fruit de l’estudi anterior, es relacionaran una sèrie de propostes d’actuacions 

per desenvolupar en el centre escolar i per aplicar a les llars familiars dels alumnes. 

 

Al centre escolar: 

 No emprar l’ordinador sempre, seleccionar aquelles tasques per a les quals és més 

adient (per exemple, prendre apunts de matemàtiques és més fàcil fer-ho manualment) 

 

 No permetre l’ús dels mitjans tecnològics per a pràctiques poc recomanables, com per 

exemple, fer una fotografia dels apunts de la pissarra. Millor que els copiïn. 

 

 Ensenyar els alumnes a realitzar un bon ús de les eines digitals, a mantenir organitzats 

els seus fitxers informàtics, etc. Per això, seria convenient realitzar un curset a tots els 

alumnes amb aquest programa: 

 El treball amb pantalles de visualització de dades. Mesures preventives de 

seguretat i salut 

 Manteniment del hardware i del software de l’ordinador. 

 Programari indispensable per realitzar les tasques escolars. Procés adequat de 

descàrrega de fitxers. 

 Descàrrega de fitxers no relacionats amb les tasques escolars.  

 Les còpies de seguretat. 

 Organització adequada dels fitxers escolars. Les carpetes i les subcarpetes. 

 La protecció de les dades 

 Informar els pares sobre com realitzar un bon ús de les eines digitals. Seria adequat 

realitzar una xerrada informativa amb el següent contingut: 

 Consells de manteniment del hardware i del software de l’ordinador. 

 Control de l’horari de treball, de deures i de descans. 

 Mesures de seguretat en l’ús de l’ordinador. 

 Eines i estratègies per protegir-se dels perills de la xarxa. 

 Establir uns criteris clars d’us dels ordinadors 

 

A casa, actuacions dels pares: 

 Dur a terme un manteniment adequat de l’ordinador de l’adolescent. 

 

 Controlar els horaris de treball i de descans dels fills. 
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 Controlar el temps de treball davant les pantalles de visualització de dades. 

 

 Alimentar un clima de confiança i diàleg amb els fills per detectar situacions de 

ciberassetjament i ús inadequat de pàgines web i altres productes informàtics. 

 

 Mantenir una bona comunicació amb l’escola, per tal d’estar permanentment informat i 

que el seu fill/a senti que se li valoren les seves tasques escolars. 

 

  Aprendre l’ús bàsic de l’ordinador, per exemple, navegar per Internet, xatejar, etc. per 

entendre millor l’ús que els seus fills realitzen de l’ordinador. 

 

 Educar en l’ús responsable de la tecnologia i elaborar unes normes d’ús, 

consensuades amb  els fills/es, dels aparells electrònics digitals (ordinador, tablet, 

mòbil, vídeojocs, etc.) 

 

7.3. Conclusions personals  

Com a professor, saber escoltar als alumnes és una virtut molt valuosa, conèixer les seves 

opinions i motivacions ajuda a millorar la tasca docent, aquest treball n’és un exemple, per mitjà 

de la observació i el diàleg, i amb ajuda d’un procediment d’estudi metodològic, s’ha pogut 

comprovar quin paper tenen les noves tecnologies en l’educació formal dels adolescents fora 

de l’escola i s’han donat propostes de com millorar-lo.  

El procés de redacció encara que laboriós, no s’ha tornat pesat gràcies a que s’han tractat 

temes i visions diverses per afrontar els diferents objectius, a més la participació del centre, tant 

dels professionals docents com dels propis alumnes, ha estat de gran ajuda per a que el 

projecte pogués tirar endavant.  

Si bé s’han complert àmpliament els objectius marcats amb rigor i  precisió, hagés estat molt 

positiu tenir dades quantitatives sobre el rendiment acadèmic dels estudiants per tal de poder 

realitzar un anàlisi estadística sobre la relació real de les variables ús de les TIC fora de l’aula i 

èxit acadèmic. En tot cas, això pot servir de referent per futurs projectes que continuïn amb la 

investigació i innovació en aquesta matèria, és per això que s’han adjuntat els resultats dels 

qüestionaris elaborats en els documents de l’annex. 

Personalment considero que aquest treball ha estat molt enriquidor i ha aportat una nova visió 

sobre com s’haurien de concebre les eines TIC per part dels pares i educadors, per a realitzar 

una educació integral en aquestes.  
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