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1. INTRODUCCIÓ 
 
El present treball pretén posar en pràctica l’aplicació dels dispositius mòbils intel·ligents (d’ara 
en endavant DMI) al taller de 3r d’ESO al centre on estic realitzant les pràctiques, a la ciutat de 
Barcelona. 
 
Últimament hi ha hagut gran ressò sobre la incorporació dels DMI als centres educatius. No és 
estrany que això succeeixi quan en un aparell que et cap a la butxaca pots tenir, entre d’altres, 
un telèfon, ordinador amb accés a internet i una càmera. El fet de ser uns aparells tan potents 
crea, com és d’esperar, controvèrsia i punts de vista oposats. 
 
Actualment a la majoria dels centres educatius hi ha normatives molt contràries a l’ús dels DMI. 
Concretament a les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) del centre on 
estic realitzant les pràctiques, apartat 5.3.9 Utilització de mòbils, aparells electrònics 
s’especifica que: 
 

• L´ús d´aparells mòbils i electrònics (telèfons mòbils, aparells de música, consoles 
portàtils...) queda totalment prohibit dins del centre. […] 
• L’incompliment d’aquesta norma serà motiu d’amonestació o expulsió depenent d’on 
es produeixi. 
 

Aquest apartat, i el que es correspon al procediment d’entrega dels aparells a les famílies, són 
els únics sobre els dispositius mòbils que apareixen a la normativa. Si bé en aquest mateix 
s’esmenta que: 
 

• Està totalment prohibida la presa d'imatges dins de l'institut excepte aquelles que 
tinguin relació amb activitats lectives i comptin amb l’autorització prèvia de les 
famílies. 
 

A cap document del centre es contempla la possibilitat d’utilitzar els DMI com a eines per a 
l’aprenentatge. En el moment de proposar el treball fi de màster, tenia plena convicció de que 
aquest enfoc d’intentar eradicar l’ús dels DMI des de les escoles és erroni. Posteriorment i 
gràcies al moviment de debat generat pel Mobile World Congress[1] a Barcelona al març 
d’aquest any 2015 i la voluntat des del Departament d’Ensenyament d’incorporar els DMI com a 
eines d’aprenentatge, es comencen a redactar documents oficials que tracten sobre el tema. 
Com a exemple, esmentar “Les tecnologies mòbils als centres educatius”[2], Document aprovat 
pel Ple del Consell Escolar de Catalunya el 4 de març de 2015. En aquest s’esmenta que les 
noves tecnologies formen part de la societat en la que vivim i que les escoles no han de ser 
entitats alienes a aquest fet. Sent conscients que qualsevol canvi implica una reconstrucció de 
les regles vigents fins al moment, es presenten solucions adequades per a que els docents les 
puguin aplicar als centres educatius. 
 
Gràcies a la col·laboració de la persona que em tutoritza dins el centre on realitzo les 
pràctiques, i amb el permís de la direcció d’aquest, he realitzat una aplicació pràctica de l’ús 
d’aquests aparells al taller de tecnologia amb alumnes de 14 i 15 anys per a extreure’n 
conclusions. 
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2. DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA 
 
L’objectiu de les escoles és preparar als alumnes per al futur, formar persones competents en 
el món en el que els tocarà viure. Tal com diu l’article 59 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació[3]

1
: 

 
L’educació secundària obligatòria té com a finalitat proporcionar a tots els alumnes una 
educació que els permeti: [...] 
b) 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. 
Segon. La comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científics, 
socials, culturals i artístics. 
 

No podem saber del cert si en un futur llunyà els DMI estaran a l’ordre del dia, però sí que 
podem assumir que, tant en el present com en un futur proper, són elements que pertanyen a 
les noves tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) i tenen molta importància dins 
la societat en la que vivim.  
 
Un document [4] creat per SCOPEO, butlletí electrònic sobre la formació en xarxa de la 
universitat de Salamanca, al 2011 conté informació sobre l’m-learning, l’aplicació dels DMI a 
l’ensenyament. Entre d’altres arguments s’exposa el següent: 
 

M-learning es una extensión del e-learning y de la educación a distancia, aunque 
cuenta con un enfoque diferente en el proceso de enseñanza-aprendizaje: no es una 
modalidad más, su uso tiene que servir de apoyo al resto de modalidades de 
aprendizaje (presencial, mixta y online). Se trata de la introducción de una nueva 
herramienta tecnológica en la formación, ampliando la oferta formativa y su tipología.  

 
Per tant, en la meva opinió és una errada no aprofitar aquestes noves tecnologies des dels 
centres educatius i no ensenyar als alumnes a donar-los diversos usos. 
 
Els adolescents i, per tant, els alumnes de secundària, són nadius digitals, han nascut envoltats 
d’aquests tipus de tecnologies i els manegen millor que ningú. Tant els telèfons mòbils 
intel·ligents (smartphones) com les tauletes (tablets) són elements que formen part de la vida 
quotidiana per a la major part de la població adolescent. Segons un estudi de l’Institut Nacional 
d’Estadística (INE) realitzat el 2014[5], un 85,6% dels adolescents de 14 anys i un 90,3% dels 
de 15 (edats dels alumnes de 3r d’ESO) disposaven de telèfon mòbil i un 93,7% i un 96,0%, 
respectivament, feien ús d’internet [Taula 1]. Pel que es conclou que entorn el 87,5% de 
l’alumnat de 3r d’ESO disposa de telèfon mòbil. 
 

                                                             
1 La negreta no és al text original i reflecteix aquells aspectes que crec necessari destacar. 
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Taula 1: Estudi de l’INE sobre els percentatges de menors usuaris de les TIC 

 
 
Des dels centres s’ha d’integrar els DMI i ensenyar als alumnes els avantatges que porten tot 
conscienciant-los de que si no s’usen correctament poden suposar un perill per als usuaris. 
 
Al taller de tecnologia, entre d’altres, se li ensenya a l’alumnat a utilitzar els diferents tipus 
d’eines i recursos tecnològics dels quals es disposa. És per això que aquest TFM vol introduir 
els DMI al taller com una eina més de la qual els alumnes poden treure profit. 
 

2.1- Objectius 
 
Els objectius claus d’aquest treball són bàsicament els següents: 
 
- Com a objectiu principal, incorporar l’ús dels mòbils intel·ligents a les classes de taller. 
 
- Potenciar les diverses funcions dels DMI per demostrar a l’alumnat que són molt bones eines 
de treball. 

 
Simultàniament conscienciar els alumnes, adolescents, dels perills que comporta un ús 
erroni d’aquests aparells. S’ha de tenir en compte que els alumnes de l’Educació 
Secundària Obligatòria estan en plena adolescència (l’ESO comprèn dels 12 als 16 
anys, aproximadament). Segons el document “Los móviles y los adolescentes. Análisis 
crítico”[6], els alumnes de 3r d’ESO (entre els 13 i 15 anys) estan a l’etapa més 
complicada en quant a ús dels mòbils. 

 
- Analitzar, amb l’ajuda d’enquestes, la valoració dels estudiants sobre l’ús d’aquests al centre 
escolar. 
 
- Esbrinar aplicacions existents que puguin ser útils per al taller de tecnologia. 
 
- Eventualment, crear noves aplicacions amb l’ajut d’eines com App Inventor[7]. 
 

2.2- Dispositius mòbils intel·ligents (DMI) 
 
Els DMI[8] són aparells de mida petita basats en xips o que aprofiten el funcionament 
d’aquests. El seu objectiu principal és la mobilitat del propietari-usuari. Tenen capacitats de 
processament de dades, connexió a internet, memòria i solen estar dissenyats per a una funció 
determinada, tot i que també poden dur a terme altres funcions més generals. En són exemples 
els telèfons mòbils intel·ligents, les tauletes, les videoconsoles portàtils, certes càmeres digitals 
i de vídeo, els netbooks, les PDAs i els rellotges intel·ligents entre d’altres. En aquest treball fi 
de màster ens centrarem en els dos primers atès que són els més accessibles per als 
adolescents i els més adients per a realitzar les tasques del taller. 
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2.2.1- Telèfons mòbils intel·ligents (smartphones) 
 
Els telèfons mòbils intel·ligents van sorgir com a evolució dels telèfons mòbils. Aquests 
bàsicament servien per a fer trucades i enviar missatges de text. En canvi, als smartphones 
aquestes són dues funcions més de les que es fan servir, però actualment no en són les 
primordials. Els telèfons mòbils intel·ligents ens han permès disposar d’un ordinador personal a 
la nostra butxaca. Això vol dir que en qualsevol lloc i moment podem mirar el nostre correu, 
entrar a internet i consultar el que necessitem, disposem de GPS si és el que requerim, una 
càmera que sovint poc té a envejar a les antigues càmeres compactes i tot un seguit 
d’aplicacions que l’usuari decideixi instal·lar. Existeixen molts models diferents i cada model 
nou que surt al mercat millora l’anterior en alguna de les seves prestacions. Depenent del 
dispositiu de que es disposi funcionarà amb un sistema operatiu o un altre. Els dos sistemes 
operatius més utilitzats són iOS (de la marca Apple) i Android, tot i que n’hi ha d’altres, com per 
exemple Windows. Si bé és cert que no tots funcionen amb el mateix sistema operatiu i que no 
tots tenen les mateixes prestacions, hi ha uns elements bàsics dels que tots disposen. Aquests 
són: 
 

- Pantalla tàctil, de resolució i color equiparable a la dels portàtils 

- Sistemes de posicionament (GPS) 

- Connectivitat d’alta velocitat a internet (Wifi, 3G i 4G) 

- Càmera de fotografies i vídeos amb flaix (resolucions superiors als 5 Mpx) 

- Altaveus i micròfon (amb possibilitat de connectar-ne d’externs) 

- Processadors (de múltiples nuclis amb freqüències que superen el GHz) 

- Memòria interna de l’ordre de gigabytes (ampliable mitjançant targetes) 

- Bateria interna 

- Acceleròmetre 

- Sensor de proximitat 

- Giroscopi 

- Magnetòmetre (brúixola) 

 
Tot i no ser elements barats, cada cop més està resultant un element quotidià i fins i tot 
imprescindible a la nostra societat. 
 

2.2.2- Tauletes (tablets) 
 
Les tauletes es poden entendre com un aparell que es troba entre els telèfons mòbils 
intel·ligents i els ordinadors. Són ordinadors personals de mida més gran que els telèfons però 
més petites que els ordinadors. La principal diferència que tenen amb els ordinadors portàtils o 
netbooks és que no tenen teclat i són tàctils. Solen funcionar amb els mateixos sistemes 
operatius que els mòbils. La seva lleugeresa i economia han fet que cada cop més s’hagi estès 
el seu ús tant a nivell professional com personal. 
 
 

2.3- Normativa vigent 
 
El currículum de tercer d’ESO està regulat segons el Decret 143/2007, de 26 de juny, 
d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria[9]. 
 
Segons aquest Decret, les matèries de l’àmbit de les tecnologies a l’educació secundària 
obligatòria tenen com a objectiu el desenvolupament de les capacitats mostrades a la Taula 1A 
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dels annexos. El desenvolupament del present treball fi de màster es centra en l’obtenció dels 
objectius 7 i 9, els quals són

2
: 

 
Objectiu 7: “Utilitzar els diferents recursos que ens ofereixen les TIC i Internet com 
a eines de treball habitual així com gestionar, de forma correcta i amb seguretat, la 
informació, els sistemes operatius i els programes informàtics adients per a la resolució 
d'un problema concret o per a la representació i disseny d'objectes o processos.” 
 
Objectiu 9: “Valorar de forma crítica els avenços tecnològics, la seva influència en 
el medi ambient, la salut i el benestar individual i col·lectiu i en la societat en general.” 
.  

Amb l’ús dels DMI al taller s’estan utilitzant els recursos que ens ofereixen les TIC i Internet 
com a eines de treball habitual sense perdre l’essència del que vol dir treballar al taller però 
amb una mirada cap al futur. 
 
El fet d’utilitzar els DMI com a un recurs més i acceptar-los com a eines de treball habitual, 
dóna als alumnes nous punts de vista per a poder valorar els avenços tecnològics de forma 
crítica i parlant des de l’experiència. En el cas de que algun alumne/a no li donés un ús 
adequat, seria una oportunitat per a obrir un debat i/o fer reflexionar l’alumnat i valorar de forma 
crítica l’ús d’aquests dispositius. 
 
  

                                                             
2 La negreta no és al text original i reflecteix aquells aspectes que crec necessari destacar. 
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El Decret esmentat estableix sis competències generals i dues competències específiques que 
els alumnes d’ESO han d’aconseguir assolir a l’acabar l’etapa. Amb la incorporació dels DMI es 
pretén que l’alumnat treballi en l’assoliment d’algunes de les competències bàsiques que es 
mostren a la següent taula: 
 

Taula 2: Competències generals i específiques del Decret 143/2007. 

CODI COMPETÈNCIA GENERAL 

CG. 1 Competència comunicativa lingüística i audiovisual 

CG. 2 Competència artística i cultural 

CG. 3 Tractament de la informació i competència digital 

CG. 4 Competència matemàtica 

CG. 5 Competència d’aprendre a aprendre 

CG. 6 Competència d’autonomia i iniciativa personal 

CODI COMPETÈNCIA ESPECÍFICA 

CE. 1 Competència coneixement i interacció amb el món físic 

CE. 2 Competència social i ciutadana 

 
La principal competència treballada amb la incorporació dels dispositius mòbils al taller és el 
tractament de la informació i competència digital (CG. 3), ja que l’alumnat aprèn o consolida 
diferents usos d’aquests aparells.  
 

2.4- Projectes del taller 
 
La incorporació de l’ús dels dispositius mòbils al taller, com s’ha comentat amb anterioritat, s’ha 
dut a terme al centre on s’han realitzant les pràctiques. Donat que la intervenció va començar 
un cop iniciat el curs, el que s’ha fet és introduir l’ús d’aquests dins la programació i la 
planificació existent al centre. La programació anual del centre està basada en el Decret 
143/2007. En aquest hi ha els continguts mínims i els criteris d’avaluació de cada curs; els del 
curs de 3r d’ESO es mostren a les Taules 2A i 3A dels annexos. 
 
Dels tres grans blocs de continguts que hi ha a 3r d’ESO al Decret esmentat (Màquines, 
mecanismes i estructures, els projectes tecnològics i les comunicacions) el centre realitza dos 
grans projectes al taller. El primer consisteix en el disseny i construcció d’un pont realitzat amb 
canyetes de refrescos. El segon en el disseny i la construcció d’una maqueta d’un habitatge a 
escala 1/20 entre els diferents grups de l’aula. Cada grup ha d’incorporar com a mínim un 
mecanisme a la seva planta. Aquest és un projecte transversal degut a que els alumnes de 4t 
d’ESO després domotitzen els mecanismes creats pels alumnes de 3r. 
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3. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA 
 

3.1- Punt de partida 
 
Per poder dur a terme la incorporació dels dispositius mòbils al taller del centre d’aplicació, era 
necessari saber de quants aparells es podien disposar perquè tot l’alumnat pogués ser partícip 
de l’activitat i ningú quedés exclòs.  
 
Com a primer pas, es va procedir a realitzar una enquesta

3
 a tot l’alumnat de 3r d’ESO per tal 

de saber si tenien DMI i les principals característiques d’aquests. S’ha de tenir en compte que 
l’alumnat mig es caracteritza per ser de classe mitjana-mitjana baixa. 
La mostra consta de 69 alumnes (37 nois i 32 noies) de 3r d’ESO, d’entre 14 i 15 anys, dividits 
en quatre grups classe. 
 
La realització de l’enquesta s’ha dut a terme amb els formularis de Google[10] i se’ls ha passat 
als alumnes mitjançant el correu personal que té tot l’alumnat i el professorat del centre. 
 
A continuació es mostren alguns dels resultats obtinguts i les conclusions extretes dels 
mateixos. 
 
La Figura 1 mostra els resultats del percentatge d’alumnat en possessió de telèfon mòbil 
intel·ligent personal; es pot concloure que la pràctica sí que es podia dur a terme perquè tan 
sols el 4% de l’alumnat no disposava d’un telèfon mòbil intel·ligent personal. Per evitar 
l’exclusió dels alumnes que no disposaven d’aquests aparells i per tal de fomentar les activitats 
cooperatives, l’estudi es va plantejar en activitats en parelles. 
 

 
Figura 1: Possessió de telèfons mòbils intel·ligents  

La figura 2 permet observar que la major part dels telèfons mòbils intel·ligents dels alumnes 
funciona amb sistema operatiu Android[11], per tant, els programes a utilitzar seran gratuïts i 
compatibles amb aquest. 

 
Figura 2: Sistema operatiu dels telèfons mòbils intel·ligents 

                                                             
3 Enquesta 1: El redactat de la qual es troba als annexos. 
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La figura 3 mostra que hi ha, aproximadament, un 30% d’alumnat que no disposa de tauleta. 
Malgrat aquest percentatge pot considerar-se petit, els que en tenien van plantejar oposició a 
dur-les al centre. En conseqüència, es va optar per descartar-les a l’aplicació del present 
estudi. Tot i no haver pogut realitzar l’estudi amb les tauletes, tot l’alumnat va declarar saber 
utilitzar com a mínim algunes aplicacions i usos de les tauletes (veure figura 4). 
 

 
Figura 3: Possessió de tauletes 

 

 
Figura 4: Respostes a la pregunta “Tant si tens tauleta com si no, sabries utilitzar-ne una?” 

 

3.1.1- Projectes del taller 
 
A l’hora de taller de tecnologia s’aplica desdoblament dels grups-aula, cada grup-aula genera 
dos grups-taller en els quals hi ha diversos grups de treball per a realitzar els projectes. Els 
grups de treball els confecciona el professor/a (per parelles o trios) tenint en compte factors 
com les característiques personals, el nombre d’alumnes i la diversitat. 
 
Com s’ha esmentat amb anterioritat, al taller de tecnologia de 3r d’ESO del centre es realitzen 
dos grans projectes. Per a incorporar els dispositius mòbils intel·ligents com una eina més en 
aquests projectes és necessari conèixer amb tot detall la planificació d’aquests. A continuació 
es descriuen els dos projectes principals. 
 
 
DISSENY I CONSTRUCCIÓ D’UN PONT

4
 

 
S’inicia amb la construcció d’un pont senzill amb una estructura triangular elemental per tal de 
que els alumnes es vagin familiaritzant amb les estructures triangulades i els materials a 
utilitzar (canyetes de refrescos no articulades i cartró ploma units amb un punt de cola 
termofusible). 
 
Un cop realitzada l’estructura senzilla es dissenya, mitjançant un aplicatiu de Tecno 12-18, un 
pont que s’haurà de construir amb els mateixos materials que l’estructura senzilla i haurà de 
salvar una distància de 45 cm. Per determinar la resistència del pont es realitzarà una prova 

                                                             
4 Projecte extret del llibre virtual Tecno 12-18[12]. 
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d’esforç col·locant el pont entre dues cadires que distin 45 cm. Es penjarà del pont un recipient 
(got de plàstic) i s’anirà posant pes al seu interior fins que el pont s’enfonsi. Es calcularà la 
càrrega que enfonsa el pont i, després de fer una comparació amb la resta de grups, es 
procedirà a analitzar els motius pels quals uns ponts aguanten més que altres. 
 
A l’acabar, els alumnes hauran de lliurar una memòria on apareguin tots els passos duts a 
terme per a la realització d’aquest projecte tecnològic. La temporització del projecte està 
planificada per a que es realitzi al 1r trimestre (10 sessions de taller d’una hora cadascuna). 
 
 
CONSTRUCCIÓ DE LA MAQUETA D’UN HABITATGE 
 
Aquest projecte engloba molts dels aspectes a tractar en el currículum de 3r d’ESO. S’estudia 
el procés tecnològic amb profunditat, les escales i els mecanismes. Cada grup-taller haurà de 
realitzar un habitatge de quatre plantes amb ascensor, obtenint així cinc grups de treball. A 
l’inici del projecte cada grup-taller haurà d’arribar a uns acords consensuats per tal de decidir 
l’orientació, la tipologia d’habitatge, la localització de l’ascensor i del carrer. 
 
Cada planta haurà de tenir unes dimensions de 7 x 7 m i una alçada de 3 m i la maqueta 
s’haurà de construir a escala 1/20. Cada grup de treball haurà de realitzar una de les plantes o 
l’ascensor incorporant com a mínim un mecanisme. Se’ls proporcionen bases de fusta 
contraplacada per als diferents forjats i llistons per a realitzar els pilars. Està pensat que els 
envans siguin de cartró ploma blanc i les façanes de cartró ploma marró, tot i que s’accepten 
idees innovadores per part dels alumnes. A partir d’aquests requeriments, cada grup de treball 
haurà de dissenyar la seva planta tenint en compte l’orientació, la localització de l’ascensor, 
l’escala i els materials disponibles. 
 
A l’acabar, els alumnes hauran de lliurar una memòria on apareguin tots els passos duts a 
terme per a la realització d’aquest projecte tecnològic. La temporització del projecte està 
planificada per a que es realitzi durant el 2n i 3r trimestre (20 sessions de taller d’una hora 
cadascuna). 
 
 

3.2- Localització de la intervenció 
 
DISSENY I CONSTRUCCIÓ D’UN PONT (P1) 
 
Donat que és un projecte força tancat i la intervenció per a realitzar aquest treball fi de màster 
ha començat quan el projecte ja estava iniciat, l’ús dels dispositius mòbils se centrarà en la 
realització de la memòria. Per a la confecció d’aquesta, els alumnes segueixen una llibreta 
(física, en format paper) de classe on anoten el que fan dia a dia. Com a innovació d’aquest 
any, la memòria s’ha d’entregar en format website (de Google sites[13]). Per a començar a 
treballar en ella, els alumnes disposen del següent guió

5,6
: 

 
“Se us demana que dissenyeu i genereu la pàgina web del vostre pont 

 
Tindrà com a mínim tres grans apartats: ponts d'arreu del món (deu fotografies de 
ponts emblemàtics, indicant-hi on són) membres del grup (sobre nosaltres) i el pont 
construït. 

 
El tercer bloc, referent al vostre pont, tindrà els següents subapartats: 

 
- requeriment 

 
- solució triada. pla d'alçat del pont 

 

                                                             
5
 La negreta no és al text original i reflecteix aquells aspectes que crec necessari destacar. 

6 El text en blau és el que se li proporciona a l’alumnat. 
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- procés de construcció (podeu incloure-hi fotos) 
 

- pressupost 
 

- avaluació  (vídeo) 
 

- propostes de millora 
 

Cal tenir en compte: 
 

1. Feu visible la web de "Forma privada" 
 

2. La web ha d'estar compartida amb tots els components del grup en forma de "Poden 
editar" i compartida amb el professor o professora en forma de "Pot visualitzar" 

 
3. El nom del web és lliure, però ha de tenir relació amb el vostre grup i amb el pont“ 
 

Amb la incorporació dels DMI en el disseny i la construcció del pont es pretén aconseguir uns 
millors resultats en la confecció de les memòries tot fent que aquestes siguin més visuals. Per 
tant, en aquest projecte l’ús dels dispositius mòbils se centrarà en l’enregistrament d’imatges i 
de vídeos, l’edició d’aquests i la compartició de dades en xarxa. Per tal de dur-ho a terme se li 
afegiran al guió les següents instruccions: 
 

- Realització del procés de construcció 
En aquest apartat hi ha d’haver la informació per saber què s’ha fet cada dia, quins 
problemes han sorgit i quines solucions s’han aplicat tot adjuntant imatges explicatives.  
A més, ha de constar el següent: 

o Preparació dels materials necessaris (amb imatges i descripció d’aquestes) 
o Preparació de les eines i els estris (amb imatges i descripció d’aquestes) 

 
 

- Realització de l’avaluació 
L’avaluació de l’objecte consisteix en comprovar si satisfà la necessitat per la qual s’ha 
dissenyat. Vosaltres ho fareu mitjançant una prova de càrrega al vostre pont. Per tal de 
que quedi constància a la memòria (website), enregistrareu la prova amb un mòbil i 
penjareu el vídeo al website. El vídeo haurà d’estar editat: so, música, textos afegits, 
talls de parts sobrants del vídeo... 

 
 
CONSTRUCCIÓ DE LA MAQUETA D’UN HABITATGE (P2) 
 
El segon gran projecte que es du a terme al centre és de caire molt més obert que no pas el del 
disseny i construcció del pont, per tant, permet una major intervenció dels DMI. En aquest, se li 
dóna a l’alumnat els requisits de les dimensions de la planta, l’escala a la qual s’haurà de 
construir la maqueta i que aquesta ha d’incloure, com a mínim, un mecanisme. Partint d’aquí el 
grup classe s’ha de posar d’acord en certs aspectes com són la orientació i tipologia de 
l’habitatge i la localització dels nuclis verticals. L’ús dels DMI en aquest projecte tot i ser molt 
més obert que al primer projecte té uns aspectes imprescindibles com són l’enregistrament del 
procés constructiu i l’ús d’aplicacions que els permeti compartir els documents amb els 
companys. La confecció de la memòria s’haurà de realitzar com al projecte anterior, però en 
aquest cas no se li proporciona a l’alumnat cap guia. Si els alumnes tenen dubtes en quant a 
mides es refereix, hauran d’utilitzar el cercador per a trobar la resposta. S’instarà a l’alumnat 
l’ús de diferents aplicacions que permetin estar en xarxa amb els diferents membres del grup 
per a compartir documents i debatre els aspectes que així ho requereixin. 
 
Donat que la intervenció s’ha realitzat durant un període llarg i dins de la planificació del curs 
existent al centre de pràctiques, l’avaluació tant dels projectes com de la confecció dels sites 
l’ha realitzat el docent encarregat de l’assignatura al centre. A l’annex es troba la rúbrica 
utilitzada per a avaluar els sites. 
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3.2.1- Objectius d’aprenentatge 
 
Tot tenint en compte que el desenvolupament del present treball fi de màster es centra en 
l’obtenció dels objectius 7 i 9 del Decret 143/2007[9], amb la incorporació dels dispositius 
mòbils intel·ligents a aquest projecte es pretén l’assoliment dels següents objectius: 
 

Taula 3: Objectius d’aprenentatge de l’aplicació dels dispositius mòbils intel·ligents al taller. 

Objectius d’aprenentatge Projecte 

Utilitzar els dispositius mòbils intel·ligents com a eines d’aprenentatge. P1, P2 

Realitzar i editar imatges i vídeos amb els dispositius mòbils intel·ligents. P1, P2 

Fer servir aplicacions i/o programes de compartició de dades en xarxa. P1, P2 

Jutjar i comparar diferents aplicacions dels dispositius mòbils. P1, P2 

Avaluar la pròpia construcció i les dels companys gràcies a les reproduccions 

dels vídeos. 
P1 

Utilitzar els dispositius mòbils intel·ligents com a cercadors. P2 

Resoldre la planta corresponent utilitzant alguna aplicació de simulació. P2 

 

3.2.2- Competències treballades 
 
A més a més de la principal competència treballada amb la incorporació dels dispositius mòbils 
al taller, la competència digital (CG. 3), en aquesta activitat es tracten: 
 

- Competència comunicativa lingüística i audiovisual (CG. 1) 
Els alumnes hauran de treballar prenent imatges i fent vídeos on han d’enregistrar el 
més important. Estaran treballant el ser competents en la realització de fotografies, 
l’expressió audiovisual. 
 

- Competència d’aprendre a aprendre (CG. 5) 
L’alumnat haurà de realitzar les tasques amb els dispositius mòbils d’una forma 
autònoma sempre que sigui possible adquirint coneixement de les pròpies capacitats 
d’aprenentatge i d’autoregulació. 
 

- Competència artística i cultural (CG. 2) 
Es treballa la competència artística en el disseny del vídeo i la seva posterior edició. La 
part cultural es treballa veient diferents usos que poden tenir els dispositius mòbils 
intel·ligents. 

 

3.3- Procés normalitzat de treball 

3.3.1- Gestió dels DMI a l’aula 
 
Com s’ha comentat a la introducció, l’ús d’aquests aparells ha creat molta controvèrsia a nivell 
global i un dels principals motius és la pèrdua de control sobre el què està fent l’alumnat. Per tal 
d’evitar al màxim que això passi, és de suma importància gestionar correctament l’ús i els 
moments d’utilització d’aquests. 
 
L’alumnat adolescent tendeix a distreure’s molt i els DMI són finestres a curiositats que els 
criden l’atenció, a estar en contacte amb altra gent i eines de distracció molt potents. Es 
proposa, per tant, dotar els tallers de tots els centres amb un mínim de 5 tauletes per tal de 
poder dur un control de les aplicacions que contenen i de l’ús que se’ls dóna. Les tauletes han 
d’estar en possessió del docent tant a l’inici com al finalitzar la classe. Donat que el docent sap 
quan s’han d’utilitzar les tauletes i quan no, pot optar per no donar-les a l’alumnat en moments 
concrets i decidir recollir-les abans de finalitzar les sessions. El fet de no ser aparells propis, de 
pantalles més grans que les dels telèfons mòbils i haver-les de compartir en grup, facilita un ús 
més correcte per part de l’alumnat. 
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Malauradament en el moment de dur a terme l’aplicació pràctica del present treball i fins que 
els centres estiguin dotats amb aquests dispositius, la realitat és que del que es pot disposar 
actualment és dels telèfons mòbils de l’alumnat. El fet de que aquests siguin personals, crea un 
handicap per al docent a l’hora de comprovar que l’alumnat realment està fent el que toca. Per 
tal d’aconseguir que els alumnes només utilitzin els telèfons mòbils per a realitzar les activitats 
d’aprenentatge plantejades, hauran de demanar permís per a la seva utilització. 
 

3.3.2- Normativa sobre la presa d’imatges 
 
Per poder dur a terme activitats que impliquin imatges preses dins el centre, s’ha de tenir en 

compte la normativa vigent al centre d’aplicació i el que diu la llei. L’opció ideal seria 
que els centres canviessin les seves normatives d’organització i funcionament de 
centre adaptant-les a les noves tecnologies i als entorns d’aprenentatge 2.0[14]. 

 
Com a exemple esmentar el centre on s’han realitzat les pràctiques, com ja s’ha esmentat a la 
introducció, a les NOFC, apartat 5.3.9 Utilització de mòbils, aparells electrònics s’especifica 
que: 

• Està totalment prohibida la presa d'imatges dins de l'institut excepte aquelles que 
tinguin relació amb activitats lectives i comptin amb l’autorització prèvia de les famílies. 
 

Donat que la normativa del centre és aquesta, pot succeir que algunes famílies es neguin a 
donar aquesta autorització. En aquests casos es pot optar per aplicar el model "Autorització 
relativa als alumnes: ús d'imatges, publicació de dades de caràcter personal i de material que 
elaboren (majors de 14 anys)" especificat als documents per a l’organització i gestió de centres: 
Protecció de dades personals, ús d'imatges, propietat intel·lectual, Internet i correu electrònic 
[15] que diu: 
 

Per a la publicació i la utilització d'imatges, dades personals o materials la propietat 
intel·lectual dels quals recau en els alumnes, cal disposar de la corresponent 
autorització signada. Es pot procedir al tractament de les dades dels més grans de 
catorze anys amb el seu consentiment. 
[...] 
Pel que fa a la protecció de dades de caràcter personal i en relació amb els 
consentiments atorgats per als alumnes majors de 14 anys, cal tenir en compte que 
l'article 13 del Reial decret 1720/2007, admet la validesa del seu consentiment. 

 
Per tant, a partir dels alumnes de 14 anys (que es correspon amb 3r d’ESO) poden decidir ells 
mateixos si accepten o no l’ús d’imatges, dades personals o materials de la seva propietat 
intel·lectual sense haver de passar per l’opinió de la família. 
 

3.3.3- Introducció dels DMI als projectes tecnològics 
 
En el present treball s’ha introduït l’ús dels DMI com a una eina més a utilitzar en els dos grans 
projectes que es realitzen al centre educatiu d’aplicació de la intervenció. A continuació se 
suggereixen unes pautes a seguir en el cas de voler introduir l’ús dels DMI com a una eina més 
en la realització de qualsevol projecte.  
 
Es planteja la utilització de diverses aplicacions per als DMI que funcionin amb sistema operatiu 
Android. S’ha de tenir en compte que el món digital canvia constantment i que cada dia 
apareixen noves aplicacions i millores de les ja existents al igual que les versions del sistema 
operatiu. Per tant, el present treball pretén ser una guia per a la introducció dels DMI al taller el 
curs escolar 2015-2016. Per a cursos posteriors es pot utilitzar tenint sempre en compte que 
els recursos utilitzats en aquest treball s’haurien de contrastar i actualitzar. 
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3.3.3.1- Confecció de la memòria 
 
Per a la confecció de la memòria tradicionalment s’han utilitzat diferents formes de realització 
de llibretes de classe

7
 per tal de disposar de la informació del procés de construcció. Amb la 

incorporació dels DMI (preferiblement amb les tauletes) es pretén canviar el modus operandi. 
Canviant l’eina d’enregistrament del diari del procés de construcció també es pretén apropar les 
activitats escolars al món de l’alumnat. Hem de ser conscients que les eines digitals han format 
part de les seves vides des que van néixer. Per tant, com a docents hem d’intentar adaptar 
l’ensenyament a la tipologia d’alumnat amb el que tractem i no adaptar l’alumnat a l’època en la 
que nosaltres estudiàvem. Si bé al centre de realització de les pràctiques s’opta per la creació 
d’un website, en el present treball es proposa la creació d’un bloc. En principi la diferència es 
pot considerar mínima al tractar-se de dos suports basats en el llenguatge html, però la 
principal diferència és que un bloc pot funcionar amb entrades múltiples i continuades i pretén 
mantenir interactivitat amb el lector. Això resulta ideal per a fer un seguiment (tant l’alumnat 
com el professorat) del procés de construcció. El fet de ser un bloc no impedeix la creació de 
diferents pestanyes en el mateix per a organitzar i separar els continguts. A més a més, a part 
de les correccions in situ del taller, el professorat pot anar donant feedback a la tarda i que en 
quedi constància per escrit en forma de comentaris. Una altra avantatge és que al treballar al 
núvol [16] no hi ha possibilitat de pèrdua de documentació per part de l’alumnat ni del 
professorat. 
 
A continuació s’expressen els motius de la tria dels blocs Blogger[17]/WordPress[18]: 
 

- És programari lliure 
 
- Existeix l’App en versió gratuïta 

 
- Disposa d’una interfície web accessible per a qualsevol navegador d’internet 

 
- Està traduït a diversos idiomes (com, per exemple, al català) 

 
- Accepta diverses configuracions (fins i tot es disposa del codi font) 

 
- Es pot ampliar amb diversos plugins (connectors)  

 
Si bé es donen les dues opcions de blocs per tots aquests motius, donades les millors opcions 
de disseny, d’inserció d’imatges i vídeos i de qüestions tipogràfiques de WordPress, des 
d’aquest treball fi de màster es planteja l’ús de WordPress. No obstant, cal tenir en compte que 
Blogger forma part de les aplicacions de Google i que molts dels centres públics de Catalunya 
doten a l’alumnat amb un correu electrònic del centre amb domini de Google. Per aquest motiu 
i pel fet que alguns centres educatius tenen algunes pàgines bloquejades (com en el cas del 
centre de pràctiques on s’ha realitzat l’aplicació del treball que no permet l’accés a WordPress) 
pot ser millor plantejar-se l’ús de Blogger. 
 

3.3.3.1.1- Ús del bloc com a memòria 
 
La idea bàsica és que els alumnes puguin treballar en la confecció de la memòria tant a casa 
com al centre. Com s’ha comentat, els blocs permeten la creació de diferents pàgines. Donat 
que són estàtiques, resulten ideals per a crear aquells aspectes de la memòria a tractar a casa 
com per exemple el pressupost. Per tant, a l’hora de presentar qualsevol projecte tecnològic de 
taller prèviament cada grup procedirà a la creació del bloc de la memòria corresponent. Amb la 
introducció del primer projecte, el professor/a explicarà com l’alumnat haurà de treballar amb 

                                                             
7 A l’Annex es mostra la que s’està utilitzant actualment al centre de pràctiques. 
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aquesta nova metodologia de treball. Des de l’inici de curs l’alumnat disposarà, al Moodle del 
centre, d’un guió

8
 amb les parts amb les que ha de comptar el seu bloc. 

 
Els blocs disposen d’un element bàsic que són les entrades. Aquestes, si no s’especifica el 
contrari, queden endreçades en ordre cronològic invers, fet que  dur a terme un seguiment i 
alhora permet veure amb facilitat què s’està realitzant en el moment present. Per a la utilització 
dels blocs com a memòries, la idea és que utilitzin el sistema de creació d’entrades per a 
realitzar el seguiment del procés constructiu, actualitzant-lo cada dia de treball al taller.  
 
En el bloc, com al Twitter [19], també es poden fer servir etiquetes, que són unes paraules clau 
per classificar cada entrada. Utilitzar les etiquetes és una molt bona manera de classificar la 
informació per tal de poder fer-ne un seguiment posterior. 
 
Els blocs també disposen de categories, una manera de classificar  similar a les etiquetes però 
que tenen un caràcter més genèric. L’avantatge de les categories és que permeten crear 
jerarquies i les ha de definir un usuari amb rol administratiu. 
 
Per a la realització de la llibreta de treball virtual, que en el format bloc es presentarà amb el 
nom de memòria, es funcionarà mitjançant entrades classificades segons les següents 
categories (Requeriment, Solució triada, Procés de construcció, Pressupost, Avaluació i 
Propostes de millora). 
 
S’entén que tant l’alumnat com el professorat no vulgui que les seves publicacions siguin 
obertes a tots els usuaris d’internet, els primers degut a que volen mantenir la seva privacitat o 
no es vol mostrar el treball realitzat al institut i els segons per tal de garantir protecció de dades 
i protegir-se contra els possibles incompliments de l’alumnat sobre la propietat intel·lectual 
d’altres. Per tal de garantir la privacitat de les memòries-bloc, cada grup i cada docent 
disposarà d’un nom d’usuari i contrasenya únics per a poder accedir a la publicació; la 
visualització dels continguts quedarà restringida a un determinat nombre d’usuaris. 
 
Al final de cada entrada els blocs permeten als visitants de la pàgina deixar comentaris. Els 
comentaris s'utilitzaran com a eina d'avaluació i coavaluació o per a donar consells entre 
companys. D’aquesta manera es poden organitzar estones dins d’algunes sessions per a 
compartir el treball que s’està efectuant amb els altres grups. Amb el sistema de comentaris el 
docent pot deixar constància de quan s’han efectuat les propostes de millora. 
 

3.3.3.1.2- Ús d’altres aplicacions per a realitzar les memòries 
 
Per a la realització d’aquest guió s’ha procedit a la recerca d’aplicacions d’interès educatiu de 
lliure accés i gratuïtes. A continuació es descriuen aquestes en relació a la funció que 
desenvolupen dins els projectes. 
 
Per a dissenyar els projectes 
 
A l’hora de dissenyar els projectes es parteix d’una idea que es plasma en esbossos. Un cop es 
va perfilant la idea, els dibuixos van adquirint un aire més tècnic fins a arribar a la solució final. 
A les memòries aquesta es presenta en forma de plànols. Per a la introducció d’aquests a les 
memòries-bloc es plantegen tres opcions diferents per tal de deixar triar al docent quina 
s’adapta més al seu pla de treball i als seus objectius d’aprenentatge marcats. 
 

a) Opció tradicional 
 
Aquesta opció parteix de la idea de que es vol que l’alumnat assoleixi o reforci l’objectiu de 
crear plànols a mà. Pel que se’ls hi demana als alumnes que realitzin els plànols a escala, 
aplicant la tècnica del dibuix tècnic. Un cop es tinguin els documents, l’opció més ràpida per tal 
d’afegir-los a les memòries-bloc és que mitjançant els seus DMI realitzin fotografies als plànols i 
que les pengin a la memòria virtual. Una forma similar però més elaborada és escanejar els 

                                                             
8 A l’Annex es pot trobar un guió d’exemple pensat per a crear el bloc en WordPress. 
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documents creats mitjançant alguna aplicació, com per exemple “CamScanner - PDF 
Creator,Fax” (aplicació que es descriu a continuació), que permet retallar i retocar les imatges 
fetes simulant un escàner real. Com a última opció, si al taller es disposa d’escàner, es pot 
plantejar que els alumnes escanegin els seus documents al centre i mitjançant el núvol es 
comparteixin el document, tot i que no és la més aconsellable. 
 

“CamScanner - PDF Creator,Fax” 

 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intsig.camscanner 

 
Com ja s’ha comentat, aquesta és una aplicació per a escanejar documents. El seu 
funcionament es basa en realitzar fotografies que després es poden retallar i modificar 
en la mateixa aplicació per tal que es vegin millor. L’aplicació també permet escanejar 
codis QR

9
. 

 
b) Opció virtual 

 
Si, d’altra banda, el que es vol és potenciar la competència digital, es planteja l’opció de crear 
els plànols amb els DMI utilitzant alguna aplicació. És important evitar pensar que quan 
l’alumnat utilitza una eina digital per a resoldre aquests tipus de problema no està aprenent cap 
tipus de concepte. Més aviat el contrari, ja que per a fer servir programes o aplicacions s’ha de 
tenir clar què es vol fer, les mides que ha de tenir, com seran les unions de cada peça. Hem de 
ser conscients que aquests programes són tan precisos que no deixen lloc a la recurrent 
tècnica del “punto gordo”. A més a més, al treballar amb aquests es pot practicar el tema de les 
escales (un tema força complex per a l’alumnat) mitjançant impressions a diferents escales. Per 
a la confecció d’aquesta guia s’han provat un conjunt d’aplicacions que, segons les 
descripcions tècniques i llegint les opinions dels usuaris podien semblar útils per al taller de 
tecnologia. Es mencionen les dues escollides i els motius pels quals es consideren òptimes

10
. 

 
“Infinite Design Free” 

 

 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brakefield.idfree 

 
Una aplicació per a crear esbossos que funciona amb icones i recorda al típic “paint”. 
És molt intuïtiva alhora que senzilla, per a començar a plantejar algun disseny pot ser 
molt útil. Permet crear composicions, dibuixar figures geomètriques, traçar línies rectes, 
utilitzar diferents pinzells, etc. Com a contrapunt dir que les opcions d’exportació estan 
restringides a la versió de pagament. 

 
  

                                                             
9
 Definició de wikipedia: “El codi QR (sigla provinent de l'anglès Quick Response o resposta 

ràpida) és un sistema per emmagatzemar informació en una matriu quadrada de punts 
dissenyada per ser llegida amb la càmera d'un telèfon intel·ligent o tauleta tàctil entre d'altres.” 
10 Les aplicacions testades i no triades però que tenen algun interès rellevant es poden trobar a 

l’Annex amb explicació del motiu de descart. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intsig.camscanner
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brakefield.idfree
https://ca.wikipedia.org/wiki/Codi_QR
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“Floor Plan Creator” 
 

 
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.planmieszkania.android 

  
Aquesta aplicació s’ha trobat molt útil per a realitzar plànols d’habitatges. Per exemple 
al centre on s’estan realitzant les pràctiques aniria molt bé ja que realitzen la maqueta 
d’un habitatge. És una aplicació molt intuïtiva i visual, amb poca estona es pot obtenir 
un resultat molt vistós i aproximat de la realitat. A més a més, compta amb diversos 
tutorials i un programa d’ajuda per a aprendre com funciona. Conté blocs de portes, 
finestres i mobiliari, a més a més de blocs de comandaments d’electricitat i d’equips 
anti-incendis. Aquest fet pot ajudar a repassar la simbologia sobre electricitat estudiada 
a 2n d’ESO aplicant-la al seu disseny d’un habitatge. Per a realitzar les parets es poden 
utilitzar tant formes predefinides com realitzant-les amb el dit. Els documents creats es 
poden exportar en diverses extensions com a imatges o per exemple com a DXF; 
compatible amb AutoCad. Disposa de dos diferents tipus d’unitats el mètric i amb 
polzades. Es pot sincronitzar amb un làser de mesura. 

 
Com a contrapunts negatius dir que només existeix en anglès, que si bé és molt útil per 
a l’aprenentatge transversal dels alumnes de l’idioma, requereix que el docent domini 
l’anglès. Un altre fet a tenir en compte és que tot i ser una aplicació gratuïta, requereix 
la compra d’ampliacions per a realitzar determinades accions. 

 
“CAD Pockets” 

 

 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ZWSoft.ZWCAD 

 
Aquesta és una aplicació CAD (disseny assistit per ordinador) molt completa. Per a un 
usuari habitual de programes de l’estil d’aquest com podrien ser AutoCAD o 
Rhinoceros, és molt fàcil d’utilitzar ja que funciona de forma molt similar. Permet crear 
dissenys de tot tipus, tant en 2D com en 3D. A més a més, pot treballar amb diferents 
formats d’arxiu (DWG, DXF i DWF) i de diferents mides. Té connexió directa a molts 
dels espais del núvol com poden ser Google Drive o Dropbox entre d’altres. No obstant, 
per a utilitzar l’aplicació no es requereix de connexió a internet. 
 
Si el docent no està familiaritzat amb aquest tipus de programes la seva utilització pot 
ser més complexa ja que tot i tenir aspectes intuïtius, l’alumnat requerirà d’un cert 
guiatge en el seu ús. El handicap més gran que trobem a aquesta aplicació és el fet 
que requereix tenir un compte Premium per a poder crear arxius nous i altres 
funcionalitats de les que disposa. Per tal de fer-se Premium l’usuari s’ha de registrar i 
entrar un mínim de deu cops al mes a l’aplicació per tal de mantenir-lo. 

 
c) Opció intermèdia 

 
Depenent del temps del que es disposi, sempre es pot optar per la combinació de les dues 
opcions anteriors. Els alumnes poden crear els plànols a mà i, posteriorment, passar-los a 
format digital mitjançant alguna de les aplicacions esmentades en l’apartat anterior. 
 
Per realitzar l’avaluació del projecte 
 
L’avaluació de qualsevol projecte passa per una comprovació de que aquest funciona i 
compleix els requeriments inicials. El que es planteja en aquest guió és enregistrar en vídeo la 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.planmieszkania.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ZWSoft.ZWCAD
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prova de la comprovació. El fet de que quedi enregistrada la prova permet que els alumnes que 
han creat el projecte analitzin amb més calma els punts forts i els febles d’aquests. A més a 
més, és una molt bona eina per a compartir la comprovació amb la resta de grups i procedir a 
realitzar una coavaluació. 
 
Un cop l’alumnat hagi enregistrat el vídeo, es procedirà a demanar-li que l’editin per tal de 
millorar la seva competència digital. Com en molts altres tipus d’aplicacions, existeixen moltes 
aplicacions sobre l’edició de vídeos. A continuació es presenta una extreta d’una iniciativa molt 
recent del projecte mSchools [20]. Es tracta d’una pàgina web on tots els professors que 
estiguin interessats poden afegir aplicacions de caràcter educatiu útils per a utilitzar als centres. 
L’aplicació d’edició de vídeo que proposa aquesta plana és la següent: 

 
“VivaVideo: Free Video Editor” 

 

 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quvideo.xiaoying 
 

És una aplicació molt intuïtiva que permet que els alumnes siguin molt creatius. Els 
vídeos es poden crear mitjançant gravacions i imatges. A l’editar el vídeo hi ha moltes 
opcions de diversos filtres, s’hi pot afegir música o diversos sons, etc. A més a més, 
l’aplicació inclou diferents opcions per compartir el vídeo. Amb la seva versió gratuïta 
apareixen marques d’aigua i hi manca una guia d’ajuda. 

 
Per realitzar la presentació del projecte 
 
Donat que és important que l’alumnat consolidi la competència comunicativa en quant a 
expressió oral es refereix, es planteja que a l’acabar els projectes, l’alumnat els presenti davant 
del grup classe. Per a la realització de la presentació, s’ha de crear un document de suport. Per 
tal de que tots els membres de cada grup puguin treballar en la mateixa presentació alhora, és 
important que els programes/aplicacions amb els quals es treballi siguin eines col·laboratives 
on-line. A continuació es presenta l’aplicació triada que compleix aquestes funcions.  
 

“Presentaciones de Google” 
 

 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs.editors.sli
des 

 
Les aplicacions de treball de Google són molt útils en quant a treball col·laboratiu. 
Permet que diferents usuaris treballin en el mateix document alhora i a més a més 
consten d’un xat i d’una eina per a deixar comentaris. Les presentacions de Google 
funcionen d’una forma molt similar al PowerPoint; de fet, es poden importat i exportar 
arxius d’aquest. 

 
Per a enllaçar l’objecte construït amb la memòria-bloc 
 
Per tal que tant el docent com els propis alumnes puguin relacionar l’objecte realitzat amb una 
memòria virtual simplement passant el visor de la càmera del DMI per sobre d’un codi que 
dugui adjunt, es planteja l’opció de que l’alumnat creï un codi de resposta ràpida (codi QR) [21] 
que enganxaran a l’objecte. Els codis QR es poden considerar relativament nous i avui en dia 
tenen moltes aplicacions. Amb aquesta activitat es pot plantejar a l’alumnat que busqui 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quvideo.xiaoying
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs.editors.slides
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs.editors.slides
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informació sobre quan es van crear, què volen dir els quadres que els composen, les 
característiques més importants i les curiositats més extravagants que trobin relacionades amb 
aquests. Mitjançant aquesta petita activitat s’intenta motivar a l’alumnat a preguntar-se el 
perquè de les coses, a motivar-los i a ser curiosos amb el seu entorn. A més a més,  els 
alumnes estaran treballant la seva competència d’aprendre a aprendre i podran comprovar la 
utilitat dels codis QR aplicada als seus propis projectes. 
 
Actualment existeixen moltes aplicacions que llegeixen codis QR i, al ser una tasca molt 
senzilla la que han de realitzar, la majoria d’elles funciona bé. Per exemple, l’aplicació anterior 
“CamScanner - PDF Creator,Fax” també disposa de l’opció d’escanejar codis QR.  
 
La següent aplicació s’ha destacat perquè, tot i que hi ha moltes aplicacions que llegeixen codis 
QR, no en són tantes les que els poden crear. 
 

“QuickMark Barcode Scanner” 
 

 
https://play.google.com/store/apps/details?id=tw.com.quickmark 

 
Tot i que si no es paga, té força anuncis i hi ha algunes funcions desactivades, és una 
aplicació molt completa en quant a codis QR es refereix. Es poden crear codis a partir 
de text, e-mails, números de telèfon, webs, etc. i també llegir-los. 

 
  

https://play.google.com/store/apps/details?id=tw.com.quickmark
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A continuació es mostra la taula que resumeix la programació de les sessions respecte a l’ús 
dels dispositius mòbils per a qualsevol projecte: 
 
Taula 4: Programació de les sessions respecte l’ús dels DMI per a qualsevol projecte de taller. 

Sessió 
Descripció de 

l’activitat 
(i temps

11
) 

Incorporació dels DMI 
Apps usades 
amb els DMI 

Funcionalitats 
dels DMI 

emprades 

1 

Plantejament 
del projecte 
(25’) 

Creació del bloc (es pot 
crear a casa des d’un 
ordinador) 
Anotació del 
requeriment 

Bloc 
(Blogger o 
WordPress) 

Wifi 
Teclat 
 

Pluja d’idees, 
primers 
esbossos (35’) 

Plasmar la pluja d’idees 
i els esbossos al blog 
(mitjançant text i/o 
imatges) 

Bloc 
(Blogger o 
WordPress) 

Wifi 
Teclat 
Càmera 

Consultar exemples 
Navegador 
(Chrome, 
Safari...) 

Wifi 

2 
Disseny del 
projecte (2 h) 

Fer el disseny final 

CamScanner 
Càmera 
Calculadora (per 
les escales) 

Floor Plan 
Creator o CAD 
Pockets 

- 

3 ... 
(pot durar 

vàries 
sessions) 

Procés de 
construcció 
(1 h/sessió) 

Entrades al bloc 
Bloc 
(Blogger o 
WordPress) 

Wifi 
Teclat 
Càmera 

Consultar exemples/ 
resoldre dubtes 

Navegador 
(Chrome, 
Safari...) 

Wifi 

4 Avaluació (2 h) 

Enregistrar en vídeo - Càmera (vídeo) 

Editar el vídeo VivaVideo 
Galeria de vídeos 
i imatges 

5 
Presentació i 
coavaluació 
(1 h) 

Realitzar presentació 
Presentacions 
de Google 

Wifi 
Teclat 
Galeria d’imatges 

Omplir el formulari de 
coavaluació 

Navegador 
(Chrome, 
Safari...) 
Formularis de 
Google 

Wifi 
Teclat 

 
  

                                                             
11 Donat que es tracta d’una pauta teòrica que intenta poder adaptar-se a qualsevol tipus de 

projecte del taller, la temporització és aproximada. 
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Competències bàsiques de l’àmbit digital [22] 

 
Amb la introducció de l’ús dels DMI per a la confecció de projectes, s’està propiciant que 
l’alumnat adquireixi algunes de les competències bàsiques de l’àmbit digital

12
, les quals es 

troben classificades segons cinc dimensions. A continuació es presenta una taula amb les 
competències bàsiques de l’àmbit digital tractades a la present proposta. 
 
Taula 5: Competències bàsiques de l’àmbit digital i la seva utilització amb l’aplicació dels DMI 

Dimensió Competència Utilització 

Instruments i 
aplicacions 

C2. Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, 
presentacions multimèdia, tractament de 
dades numèriques per a la producció de 
documents digitals 

Mitjançant l’ús dels blocs i a 
l’hora de realitzar les 
presentacions 

C3. Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició 
d’imatge fixa, so i imatge en moviment per a 
produccions de documents digitals 

Realitzant les imatges per al 
procés de construcció i a 
l’hora de fer i editar el vídeo 

Tractament de 
la informació i 
organització 
dels entorns 
de treball i 

aprenentatge 

C4. Cercar, contrastar i seleccionar informació 
digital adient per al treball a realitzar, tot 
considerant diverses fonts i mitjans digitals 

Al consultar exemples a la 
xarxa i resoldre dubtes 

C6. Organitzar i utilitzar un entorn personal de 
treball i aprenentatge amb eines digitals per 
desenvolupar-se en la societat del 
coneixement. 

Mitjançant l’ús dels DMI per 
a diverses accions, com per 
exemple amb els blocs 

Comunicació 
interpersonal i 
col·laboració 

C7. Participar en entorns de comunicació 
interpersonal i publicacions virtuals per 
compartir informació. 

A l’hora de compartir els 
arxius entre ells i al fer les 
presentacions 

C8. Realitzar activitats en grup tot utilitzant 
eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu. 

A l’hora de compartir els 
arxius entre ells i al fer les 
presentacions 

Ciutadania, 
hàbits, 

civisme i 
identitat digital 

C10. Fomentar hàbits d’ús saludable de les 
TIC vinculats a l’ergonomia per a la prevenció 
de riscos. 

Mitjançant l’ús dels DMI per 
a diverses accions al taller 

C11. Actuar de forma crítica i responsable en 
l’ús de les TIC, tot considerant aspectes ètics, 
legals, de seguretat, de sostenibilitat i 
d’identitat digital. 

A l’hora de crear els usuaris 
tant pel bloc com per a altres 
aplicacions 

 

Avaluació de l’ús dels DMI al taller 
 
Aquesta es realitzarà com quan s’avalua l’ús de qualsevol altra eina al taller: mitjançant 
l’observació de la seva correcta utilització i els resultats finals obtinguts. 
 
S’ha de tenir en compte que per a poder realitzar una correcta avaluació s’ha de basar en els 
objectius d’aprenentatge marcats amb anterioritat. En la present guia s’ha realitzat una 
estimació dels objectius d’aprenentatge bàsics que poden aparèixer en la realització de la 
major part dels projectes del taller per tal de, posteriorment, poder basar-se en aquests per a 
plantejar una avaluació

13
. 

                                                             
12

 A l’annex hi ha l’esquema de les competències bàsiques de l’àmbit digital relacionades amb 

les dimensions preses extret de 
<http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/col_leccions/com
petencies_basiques/competencies_digital_secundaria.pdf> 
13 Tant els objectius d’aprenentatge com els criteris d’avaluació i la rúbrica pertinent es troben a 

l’annex. 

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/col_leccions/competencies_basiques/competencies_digital_secundaria.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/col_leccions/competencies_basiques/competencies_digital_secundaria.pdf
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L’avaluació de l’ús dels DMI està inclosa dins els dos grans apartats “Treball al taller” i 
“Estructura i contingut de la memòria”, presents a la rúbrica d’avaluació (vegeu annex) 
d’assoliment dels objectius d’aprenentatge bàsics a l’hora de realitzar un projecte. 
 

Ús d’altres aplicacions útils per al taller 
 
En aquest apartat es presenten un seguit d’aplicacions que poden ser d’utilitat i d’interès per a 
treballar amb l’alumnat a diversos cursos i projectes. 
 
“Nivel de burbuja” 
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.androgames.level 

 
Aquesta aplicació funciona com un nivell d’aire, el seu funcionament és molt 
simple, es tracta de col·locar un dels costats del DMI o col·locar-lo en posició 
horitzontal sobre una superfície plana per a veure si aquesta està recta. 
L’aplicació permet calibrar-se, mostra els angles o la inclinació dels objectes i no 
conté anuncis. L’aspecte més negatiu és que segons el tipus de DMI que s’utilitzi 

pot ser més difícil d’utilitzar degut a les cantonades arrodonides d’aquests. 
 
“Sonómetro : Sound Meter” 
https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.sound 

 
Amb l’aplicació del sonòmetre es pot realitzar una aproximació per a mesurar el 
soroll que hi ha present tant al taller com a altres espais del centre. S’ha de tenir 
en compte que aquestes aplicacions funcionen amb els micròfons dels DMI i que 
tot i existir un gran treball de calibrat al darrere, no són fiables al 100%. 
 

 
“Conversor de Unidades” 
https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.unit 

 
Tot i ser conscients de la necessitat de que l’alumnat aprengui a realitzar els 
canvis d’unitats per ells mateixos aplicant factors de conversió, per segons 
quines activitats i per a practicar, s’ha trobat necessari l’esment de l’existència 
d’aplicacions que mostren els canvis d’unitats. 
 

 
“ElectroDroid” 
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.android.demi.elettronica 

 
És una aplicació molt útil que poden fer servir tant els professors/es com els 
alumnes. És una enciclopèdia força completa sobre elements d’electrònica que 
a més a més permet realitzar alguns càlculs. És una molt bona eina, 
possiblement l’alumnat al qual li motivi el tema la descarregarà al seu propi DMI. 
Al tractar-se de la versió lliure, conté anuncis de publicitat. 
 

 
“Bridge Constructor FREE” 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.headupgames.bridgeconstructorfreeversion 

 
 Aplicació lúdica mitjançant la qual l’alumnat pot practicar i provar de dissenyar 
ponts. Els ponts es poden dissenyar amb diferents materials i segons aquests 
podran adquirir unes o altres característiques. Per a passar cada nivell, els ponts 
han de suportar una prova de càrrega. Al ser la versió gratuïta, conté anuncis.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.androgames.level
https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.sound
https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.unit
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.android.demi.elettronica
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.headupgames.bridgeconstructorfreeversion
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4. RESULTATS I DISCUSSIÓ 
 
L’anàlisi dels resultats obtinguts de les intervencions als dos projectes del centre de pràctiques 
s’ha realitzat considerant ambdós punts de vista, el de l’alumnat i el del professorat. 
 

4.1- Alumnat 
 
L’anàlisi de la opinió de l’alumnat s’ha realitzat un cop feta la intervenció plantejant unes 
qüestions. La realització de l’enquesta

14
 s’ha dut a terme amb els formularis de Google i se’ls 

ha passat als alumnes mitjançant el correu personal que té tot l’alumnat i el professorat del 
centre. La majoria de l’alumnat l’ha contestat des del seu telèfon mòbil intel·ligent. 
 
Tot i que la mostra inicial constava de 69 alumnes, per a respondre aquesta última enquesta hi 
ha hagut tres baixes, pel que es compta amb les respostes de 66 alumnes. 
 
A continuació es mostren els resultats obtinguts i les conclusions extretes dels mateixos. 
 
Al contestar les preguntes d’idoneïtat d’ús de les activitats concretes que han realitzat al taller 
(com utilitzar els telèfons mòbils per completar les memòries, enregistrar en vídeo les proves 
d’esforços i veure les dels companys o buscar informació en el telèfon mòbil en el moment 
precís en el que els sorgeix un dubte) la majoria de l’alumnat (entre un 85 i un 97%) les 
considera útils i bona idea [Figures 5, 6 i 7]. Aquesta unanimitat contrasta amb la seva opinió 
sobre si han après o no a l’haver d’enregistrar en vídeo la prova d’esforços del pont i editar-lo 
[Figura 8]. 
 

 
Figura 5: Respostes a la pregunta 

 “Creus que ha estat bona idea utilitzar el telèfon mòbil per completar la memòria?” 

 
 

 
Figura 6: Respostes a la pregunta “Has trobat útil poder veure la prova d’esforços dels altres companys i 

poder comparar entre els diferents tipus de ponts?” 

                                                             
14 Enquesta 2: El redactat de la qual es troba als annexos. 
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Figura 7: Respostes a la pregunta “Ha estat útil poder buscar informació en el telèfon mòbil en el moment 

precís en el que et sorgia un dubte?” 

 
És de destacar, com a resultat positiu, que la introducció de l’ús d’imatges per descriure el 
procés de construcció ha resultat ser de gran ajut a l’alumnat perquè facilita que comprenguin 
la utilitat i necessitat de seguir una memòria als processos tecnològics. Els adolescents 
d’aquesta època són nadius digitals i, per tant, són molt visuals; el fet de poder plasmar en 
imatges la feina realitzada els ajuda a comprendre-la. Per consegüent, també ajuda a la 
traçabilitat dels treballs duts a terme al taller. 
 
Un altre aspecte a destacar és l’increment de l’efecte autoavaluatiu que sorgeix amb l’ús de 
vídeos enregistrats mentre es du a terme l’avaluació del projecte creat (en aquest cas concret, 
mitjançant una prova d’esforç). Aquest increment es deu a que l’alumnat té l’oportunitat de 
comparar i analitzar no només el seu projecte sinó els de tota la classe. 
 
També ha resultat positiu el fet que a l’haver de buscar els dubtes que els sorgien a internet, 
gràcies als seus telèfons mòbils, els alumnes estaven potenciant la seva competència 
d’aprendre a aprendre. Aquest fet ha permès que, tot i no tenir coneixement de tots els 
aspectes, l’alumnat s’hagi pogut sentir més autònom i amb recursos suficients per a resoldre 
ells mateixos els dubtes i problemes que els anaven sorgint. 
 
 
A la Figura 8 es pot veure com hi ha disparitat d’opinions ja que un 64% de l’alumnat ha 
contestat que ha après una o més coses un, un 9% no va poder realitzar l’activitat per falta de 
temps i el 27% restant considera que no ha après res. Entre les coses que consideren que han 
après destaca utilitzar nous programes (amb un 42%) seguit d’editar un vídeo afegint-li so (amb 
un 35%). Val a dir que tots els objectius d’aprenentatge volguts amb aquesta activitat s’han 
assolit com a mínim per un 29% de l’alumnat que diu haver après; que es correspon amb un 
18% del total. 
 

 
Figura 8: Respostes a la pregunta “Què has après a l’haver d’enregistrar en vídeo la prova d’esforços del 

pont i editar-lo?” 
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El fet que pràcticament un terç de l’alumnat consideri que no ha après res amb l’activitat 
d’enregistrar en vídeo la prova d’esforços del pont i editar-lo és un indicador de que l’alumnat 
partia d’un nivell més elevat de l’esperat i que, en futures aplicacions, s’hauria de modificar per 
tal d’evitar que tinguin aquesta sensació. Consultant amb els alumnes, molts dels que 
consideren que no han après res troben que l’activitat és engrescadora i útil però que ells ja 
sabien fer el que es demanava. Aquest fet es pot deure a que no s’ha pautat bé l’atenció a la 
diversitat per a aquells alumnes avançats en aquesta activitat i no se’ls ha demanat tasques 
adaptades al seu nivell. Per tant, queda de manifest la necessitat d’un estudi/qüestionari previ 
per a poder conèixer els diferents nivells de domini que presenta l’alumnat a cada curs. 
D’aquesta manera, es pot tenir una base de la qual partir i poder definir les activitats i els 
diferents grups de treball tenint en compte aquestes característiques. 
 
Respecte la pregunta de si ha canviat la seva opinió sobre els usos del telèfon mòbil [Figura 9], 
hi ha una clara negació del 88% de l’alumnat. 
 

 
Figura 9: Respostes a la pregunta “Ha canviat la teva opinió sobre els usos del telèfon mòbil?” 

Amb aquesta clara negació de que no ha canviat la opinió de l’alumnat sobre els usos del 
telèfon queda demostrat que els alumnes ja són conscients de que els aparells dels quals 
disposen tenen una infinitat d’usos diferents, entre d’altres el d’utilitzar-los com a eines de 
treball. Per tant, potser no es tracta d’intentar canviar la opinió dels alumnes vers els usos 
d’aquests aparells sinó potenciar que els usos que els hi donen siguin correctes. 
 
Els resultats obtinguts tant en aquesta pregunta, en l’anterior i així com en el capítol de 
resultats sobre l’opinió del professorat, demostren el gran salt generacional que hi ha entre els 
alumnes (nadius digitals) i el professorat (en general, majors de 30 anys). 
 
 
Al preguntar a l’alumnat la opinió de les seves famílies sobre l’ús dels dispositius mòbils 
intel·ligents a l'institut com a eina d'aprenentatge [Figura 10] hi ha majoria dels alumnes que 
creuen als seus pares a favor del seu ús (42%) i una clara minoria dels alumnes que creuen als 
seus pares en contra del seu ús (6%). Aproximadament un terç de l’alumnat pensa que els 
seus familiars no estan ni a favor ni en contra i un 20% declara no saber la opinió d’aquests. 
 

 
Figura 10: Respostes a la pregunta “Què opina la teva família sobre l'ús dels dispositius mòbils 

intel·ligents a l'institut com a eina d'aprenentatge?” 
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Amb aquest gràfic es pot observar que en el centre educatiu d’aplicació del treball de fi de 
màster, els alumnes de 3r d’ESO consideren que la família no representa un gran problema a 
l’hora d’introduir els DMI a les aules. Resulta sorprenent que un terç d’aquests desconegui la 
opinió dels seus pares ja que per a l’alumnat del curs és un aparell molt present a les seves 
vides. Aquest resultat porta a deduir que l’ús dels dispositius mòbils a l’institut potser no és un 
aspecte que es contempli com a possible a les famílies i per tant no han donat la seva opinió. 
Una altra opció possible és el fet de que l’alumnat no hagi comentat a casa que fan servir 
aquests aparells. Es considera important destacar altre cop el salt generacional existent entre 
l’alumnat i els seus progenitors (que ronden els 40 anys). 
 
 
Tot l’alumnat que ha participat a l’estudi es mostra absolutament d’acord en que els DMI 
s’haurien d’utilitzar als instituts. Al preguntar als alumnes de quina forma creuen que s'ha 
d'utilitzar el telèfon mòbil a l’institut [Figura 11], hi ha gran varietat de respostes. Les més 
destacades són per realitzar treballs amb eines col·laboratives i per utilitzar-los com a eines de 
treball, amb un 76 i un 71% respectivament. L’ús menys triat és estar en contacte amb els 
amics amb un 21%. 
 

 
Figura 11: Respostes a la pregunta “De quina forma creus que s'ha d'utilitzar el telèfon mòbil a l’institut?” 

Resulta sorprenent i alhora preocupant que un 47% de l’alumnat consideri que el telèfon mòbil 
a l’institut serveixi per estar en contacte amb la família. Si bé és cert que molts dels pares 
cedeixen a comprar un telèfon mòbil intel·ligent als seus fills per a tenir-los controlats i poder 
estar en contacte amb ells, aquest fet no s’hauria d’estendre als centres educatius. Si hi ha una 
urgència i es requereix avisar a algun dels alumnes de l’institut, el que s’ha de fer és trucar al 
centre i demanar de parlar amb l’alumne en qüestió. De vegades són els mateixos pares els 
que requereixen la immediatesa i intenten posar-se en contacte amb els seus fills tot i sabent 
que aquests es troben a l’escola. 
 
Alhora sorprèn que un 38% de l’alumnat consideri que els telèfons mòbils s’hagin d’utilitzar als 
instituts per a utilitzar-los com a eines d’esbarjo. Aquest percentatge pot dur a confusió degut a 
que al centre poden utilitzar el mòbil a l’estona del pati. La pregunta anava enfocada a les 
estones de classe però en el moment d’analitzar els resultats s’ha vist que pot haver dut a 
confusió. Es troba el mateix cas amb el 23% d’alumnes que consideren que serveix per a estar 
en contacte amb els amics. 
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Tot i que aquest treball fi de màster se centra en l’aplicació dels dispositius mòbils intel·ligents 
al taller de tecnologia, també s’ha trobat interessant preguntar a l’alumnat la seva opinió sobre 
quin percentatge del professorat que els dóna classes creuen que està a favor de l'ús del mòbil 
a l'institut com a eina d'aprenentatge [Figura 12]. Cap alumne considera que una àmplia majoria 
dels professors estan a favor de l’ús dels telèfons mòbils a l’institut, i tan sols un 27% opina que 
més de la meitat dels professors estan a favor de l’ús dels telèfons mòbils a l’institut. 
 

 
Figura 12: Respostes a la pregunta “Quin percentatge de professors creus que està a favor de l'ús del 

mòbil a l'institut com a eina d'aprenentatge?” 

Les dades obtingudes sobre el percentatge de professors que creu l’alumnat que estan a favor 
o en contra de l’ús dels mòbils a l’institut com a eina d’aprenentatge han donat uns resultats 
esperats. Aquest fet es deu a que se’ls ha preguntat sobre el conjunt del professorat en 
general, de totes les assignatures. A més a més, al centre la major part del professorat té plaça 
fixa, fet que acostuma a voler dir que és gent amb molta experiència de l’estil de classes 
magistrals a l’esquena i no és fàcil creure convenient canviar el que sabem fer millor. Val a dir 
que al centre hi ha quatre professors de tecnologia i els quatre estan a favor de l’ús dels 
dispositius mòbils intel·ligents com a eina d’aprenentatge tot i tenir al voltant de 45 anys. 
 
 
Per a concloure l’enquesta es va realitzar una pregunta oberta sobre de quina altra manera 
haguessin utilitzat el telèfon mòbil al taller [Figura 13]. Una majoria no ha contestat la pregunta 
pel que s’interpreta que o bé no se’ls acudia noves formes, estaven d’acord amb les existents o 
no tenien massa ganes de pensar. Un terç dels alumnes estan d’acord amb els usos duts a 
terme al llarg del present treball fi de màster. Cal destacar que entre aquests hi ha una 
cinquena part del total que ha realitzat propostes que s’adeqüen a les formes d’ús que ja 
havien realitzat al llarg de l’aplicació d’aquest treball. És important remarcar que un 14% ha fet 
noves i interessants propostes. Aquestes són

15
: 

 
- Buscan informacio i també posant-me musica aixi estic més relaxat 

 
- L' hauria utilitzat per buscar informació sobre altres cursos que l'han passat havien fet 

eñ mateix taller. 
 

- Fent animacions. 
 

- Per buscar alguna guia a internet que t'ajudes a fer algunes parts de la casa. 
 

- Com pauta per saber el passos a seguir com a guia 
 

- Escriure la memòria. 
 

- Per fer nous programes de tecno 

                                                             
15 Les respostes s’han transcrit tal i com les van escriure els alumnes. 
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- Per fer el projecte al estil de ''draw my life'' 

 
- Per buscar informació i calcular. 

 
Si bé és cert que hi ha persones que es concentren millor amb una música que els agradi, el fet 
de deixar treballar a l’alumnat amb auriculars dins el taller no es contempla. El taller té els seus 
riscos i, per tant, la disminució de la capacitat auditiva pot comportar un augment d’aquests. A 
més a més, el professorat ha de ser capaç de donar instruccions a tot el grup sense haver 
d’elevar excessivament la veu i el fet de dur auriculars pot dificultar que el missatge arribi a 
tothom. A part d’això, al centre on s’ha realitzat l’aplicació l’ús d’auriculars en aquest està 
prohibit i en queda constància a les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC). 
 
El fet de proporcionar una guia i una pauta que l’alumnat pugui seguir coincideix amb la 
proposta feta a l’apartat del procés de normalització de treball de realitzar la memòria amb els 
dispositius mòbils intel·ligents mitjançant la creació de blocs. L’opció de poder buscar 
informació sobre altres cursos és una idea fàcilment aplicable dins aquest guió i alhora útil, tot i 
que s’hauria de tenir cura de que l’alumnat la utilitzés com a exemple i guia sense tendir a la 
còpia ni a la reproducció exacta. Per tant, el professorat hauria de fer una tria de quins models 
ensenyar i de quines parts donar com a exemple. 
Aprendre a fer animacions i plantejar el projecte a l’estil de “draw my life”

16
 [23] són bones 

solucions alternatives d’aplicació per a l’alumnat avançat que ja sàpiga editar vídeos i plantejar-
ho com un repte a superar. L’alumnat hauria de ser capaç de sintetitzar les idees principals tot 
transmetent-les de forma esquemàtica mitjançant dibuixos i poques paraules (com a una 
infografia). 
 
 

 
Figura 13: Respostes a la pregunta “De quina altra manera haguessis utilitzat el telèfon mòbil al taller?” 

 
 
  

                                                             
16 “Draw my life” consisteix en transmetre les idees claus de la vida de la gent mitjançant 

dibuixos acompanyats de veu. 
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4.2- Professorat 
 
L’anàlisi de la opinió del professorat s’ha fet mitjançant una estimació basada en els comentaris 
realitzats pels docents durant la realització de les dues intervencions. 
 
El professorat es divideix en dos bàndols ben diferenciats, els que estan a favor de la 
introducció dels DMI als centres i els que estan en contra. Tant és així que les seves respostes 
sobre casos i aplicacions concretes dins les aules d’aquests venen determinades per la seva 
postura inicial. Tot i aparèixer aquesta clara distinció entre el grup del professorat, els que 
n’estan a favor són receptius a la obtenció de fracassos en les primeres implantacions 
d’aquests aparells. Són conscients de que la incorporació dels DMI a les aules ha de passar 
per una etapa de prova i error fins trobar una bona adequació. A continuació es descriuen les 
opinions més destacades dels que n’estan a favor. 
 

Els DMI permeten una immediatesa a l’hora de fer el seguiment de les activitats dels 
estudiants i la seva avaluació que d’altra forma no és possible. També permeten al 
docent portar un control de qui ha treballat a cada sessió i qui no degut a que queda 
enregistrada l’hora de publicació de comentaris i la realització d’entregues de 
documentacions. Permet donar un feedback a qualsevol hora i moment del dia sense 
necessitat de tenir a l’estudiant al davant. A més a més, consideren que l’alumnat està 
adquirint competències imprescindibles per a la vida futura. 

 
D’altra banda són conscients que no poden controlar tot el temps el que està fent a la 
pantalla l’alumnat i això els crea inseguretat. Un altre aspecte negatiu que han 
comentat i que preocupa molt el professorat és el fet de dependre totalment de la 
bateria del dispositiu i de la connexió a internet. Quan en alguna ocasió ha fallat algun 
dels dos elements es crea una situació de caos que no sempre és fàcil de gestionar. 

 
La major part d’aquestes conclusions estan en concordança amb les realitzades per la 
UNESCO a l’estudi “Aprendizaje móvil para docentes en América Latina: Análisis del potencial 
de las tecnologías móviles para apoyar a los docentes y mejorar sus prácticas.”[24] 
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5. CONCLUSIONS 
 
L’ús de dispositius mòbils intel·ligents (DMI) al taller de tecnologia ajuda a que els adolescents 
els donin un bon ús i ofereixen un nou ventall de possibilitats didàctiques fins ara inaccessibles. 
 
Vivim a una era digital que ha creat una immensa xarxa de connexions mundials i pluralitat 
d’opinions aclaparadora. Els centres educatius han de preparar els adolescents per al món 
futur que els espera i el fet de negar la realitat existent els farà més mal que bé. Per aquest 
motiu ja s’està treballant des de les institucions per a introduir aquest món a les aules. 
 
Amb el present treball fi de màster s’ha volgut realitzar una millora als projectes de taller 
existents a 3r d’ESO del centre de pràctiques mitjançant la introducció dels DMI en aquests.  
 
Tot i que l’alumnat veu positiva la incorporació dels DMI al taller i a l’aula, no tothom ha declarat 
haver après amb les activitats proposades. Per a futures implantacions es recomana modificar 
certs aspectes de la seva aplicació per tal d’incrementar la sensació de l’alumnat en relació a 
l’aprenentatge realitzat. Un exemple en pot ser donar a conèixer a aquest conjunt d’alumnes 
aplicacions que els eren desconegudes fins al moment. 
 
S’ha pogut comprovar que utilitzar els DMI per a cercar informació és imprescindible per a tot 
l’alumnat, ja que com a nadius digitals tenen aquesta funció integrada dins les seves activitats 
diàries i el seu raonament lògic. El mateix succeeix amb el fet de poder fotografiar el procés de 
construcció. Els adolescents d’avui en dia són sers molt visuals que solen retenir molt més les 
imatges que no pas els textos. Per això la introducció de l’ús dels DMI a les aules és una molt 
bona opció per a que l’alumnat aprengui, per exemple, el motiu pel qual es realitzen memòries 
dels projectes tecnològics. 
 
És cert que la seva introducció a les aules com a eina d’aprenentatge també comporta alguns 
riscos que creen al professorat una sensació, fonamentada, de descontrol. El fet de ser una 
finestra oberta a internet fa impossible el poder controlar al 100% què està fent l’alumnat; pel 
que requereix ser un docent amb autoritat que alhora sàpiga motivar als alumnes amb tasques 
engrescadores i del seu interès. 
 
Analitzant els resultats obtinguts es pot concloure que tant l’alumnat com el professorat implicat 
ha quedat satisfet amb la incorporació dels DMI en aquests projectes. No obstant, cal remarcar 
que quan es procedeix a introduir una innovació pedagògica es fa imprescindible polir el 
plantejament inicial. 
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7. ANNEX 
 
Els annexes es troben en un document PDF a part. 


