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1. INTRODUCCIÓ 
 

Des de fa un cert temps se sent parlar cada vegada més dels conceptes “innovació docent” i  

“recerca educativa” en el món de l’educació, com a elements indissociables que han de dur a 

terme els centres educatius en paral·lel a les seves activitats docents habituals. 

En efecte, la innovació i la recerca educatives han passat a ser uns dels focus d’atenció dels 

professionals i dels centres educatius durant els darrers anys, a fi d’aconseguir una millora en 

els processos d’ensenyament-aprenentatge, i també per tal d’assolir uns millors resultats 

acadèmics de l’estudiantat. 

La introducció i ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ha estat un tema 

present en l’agenda de tots els centres educatius, en major o menor grau, des de fa gairebé tres 

dècades. No obstant això, la seva presència i impacte en els àmbits de la innovació i la recerca 

educatives han estat majors sobretot en la darrera dècada, arran de la implantació dels 

anomenats dispositius digitals per a ús escolar. Dins d’aquesta categoria hi podem incloure les 

tauletes digitals i els ordinadors portàtils lleugers, com els chromebooks i netbooks, entre d’altres. 

En aquest sentit, en els darrers cinc anys s’ha encunyat el terme “d’aprenentatge mòbil” per 

referir-se als processos d’ensenyament i aprenentatge facilitats per mitjà d’aquests dispositius 

digitals i també pels telèfons mòbils intel·ligents. En particular, l’Organització de les Nacions 

Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO, 2013) s’hi va referir de forma explícita 

per destacar-ne els seus avantatges i proposar un seguit de directius i polítiques per al seu ús, 

en un informe que porta per títol “Directrices para las políticas de aprendizaje móvil”. 

En aquesta publicació, la UNESCO afirmava que “l’aprenentatge mòbil comporta la utilització de 

la tecnologia mòbil, sola o en combinació amb qualsevol altre tipus de tecnologia  de  la  

informació i  les  comunicacions,  a  fi  de  facilitar  l’aprenentatge  en qualsevol lloc i moment.  

Pot fer-se de maneres molt diferents: hi ha qui utilitza els dispositius mòbils per accedir a recursos 

pedagògics, connectar-se amb altres persones o senzillament crear continguts, tant dins com 

fora de l’aula”. A més d’això, el mateix informe destacava el fet de que “els dispositius mòbils 

faciliten l’aprenentatge perquè eliminen les fronteres entre l’educació formal i la no formal”. 

Per una altra banda, informes de tendències, com és el cas del “Trends Shaping Education”, de 

l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE, 2013), o bé el 

“Horizon Report Europe”, del New Media Consortium i la Comissió Europea (NMC i EC, 2014) 

consideren que les tauletes digitals, les aplicacions educatives i l’aprenentatge mòbil constituiran 

les tecnologies que tindran un major impacte en l’àmbit educatiu en els propers anys. 

Sobre aquesta qüestió a casa nostra s’hi han pronunciat diversos autors (Gisbert et al., 2015) en 

una publicació de la Fundació Bofill titulada “Aprenentatge mòbil. Com incorporar els dispositius 

mòbils a l’aprenentatge?”. En ella s’afirma que “des de la perspectiva de l’educació, la tecnologia 

mòbil i l’aprenentatge mòbil ens plantegen dos grans reptes: la personalització real dels 

aprenentatges i la necessitat d’ajudar els aprenents a configurar el seu propi entorn personal 

d’aprenentatge o, des del punt de vista de l’educació formal, assumir nous enfocaments de 

concreció del fet educatiu, com ara les classes invertides”, entre altres qüestions. 

A més d’aquests autors el Consell Escolar de Catalunya, en el seu informe titulat  “Les 

tecnologies mòbils als centres educatius”, constata que “l’amplíssima i ràpida incorporació de les 

tecnologies mòbils en tots els àmbits d’activitat personal, social i econòmica obliga a redefinir 

sistemes i procediments, a repensar estratègies i models de treball i d’activitat i, fins i tot, a crear 

nous codis de conducta i de relació. L’educació no és en absolut aliena a aquest fet”.  

Aquesta mateixa entitat afirma que “l’entorn digital és del tot natural per a infants i adolescents, 

mentre que per als adults exigeix un esforç de comprensió i adaptació” i que, davant la proliferació 

d’aquest tipus de dispositius, “la comunitat educativa ha de trobar solucions satisfactòries als 

reptes que les tecnologies mòbils plantegen” (Consell Escolar de Catalunya, 2015). 
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La introducció de dispositius digitals en un centre educatiu, apart de la reflexió estratègica per 

part de l’equip directiu i el claustre de professorat sobre l’ús pedagògic i didàctic que se’ls hi 

donarà, comporta sobretot un canvi organitzatiu molt important en relació amb les pràctiques 

educatives i les maneres de fer al centre, el qual ha de ser avaluat detingudament per tal 

d’assegurar-ne l’èxit. Com veurem més endavant les importants implicacions, tant organitzatives 

com econòmiques que comporta la seva introducció, fan del tot aconsellable i necessari dur a 

terme prèviament una acurada planificació. Aquest procés de planificació s’ha de materialitzar 

formalment en el Pla TAC (referent a les Tecnologies per a l’Aprenentatge i Coneixement) del 

centre.   

Per una altra banda, els dispositius digitals constitueixen un recurs tecnològic que no es pot 

comparar amb cap altre recurs dels que ha utilitzat fins ara l’alumnat o hagi estat disponible en 

els centres educatius. Per tant, sembla lògic que rebin un tractament diferenciat i d’acord amb la 

seva naturalesa i característiques específiques. 

Això és particularment aplicable al seu ús dins dels centres escolars, en els quals es veu la 

necessitat d’establir unes normes de funcionament que siguin alhora simples i factibles de ser 

aplicades, que en regulin el seu ús i que estableixin de forma clara què és el que l’alumnat pot 

fer o no amb ells. Aquestes regles van incorporades normalment dins del document de Normes 

d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC). En aquest sentit és responsabilitat dels 

centres educatius vetllar per tal que l’ús dels dispositius digitals sigui harmònic i serveixi per 

aconseguir el màxim benefici educatiu per al seu alumnat. 

Des del punt de vista operatiu, la introducció i ús de dispositius digitals de l’alumnat en un centre 

educatiu es duu a terme normalment d’acord amb el model anomenat “1x1”, és a dir, que cada 

alumne disposa d’un dispositiu (tauleta, ordinador portàtil lleuger o aparell similar) per al seu ús 

personal dins de les aules. 

A Catalunya, l’any 2009 i següents el Departament d’Ensenyament va posar en marxa el 

programa “eduCAT 1x1”, el qual tenia com a objectiu contribuir al finançament de la compra 

d’ordinadors portàtils lleugers per a l’alumnat dels centres educatius adherits al programa, així 

com de pissarres digitals interactives i la instal·lació de les corresponents xarxes locals sense fils 

(WiFi) a les aules (Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, 2010). A partir de l’any 

2011 aquesta iniciativa va tenir la seva continuïtat amb el programa “eduCAT 2.0”, el qual 

pretenia ampliar, amb el temps, la base instal·lada d’ordinadors portàtils individuals a la major 

part dels centres educatius de Catalunya. Malgrat aquest intent, l’any 2012 es va haver de limitar 

molt l’abast i les inversions del programa, degut a la situació financera de la Generalitat de 

Catalunya.       

Un concepte estretament relacionat amb el model “1x1” és el que es coneix com BYOD (Bring 

Your Own Device), que consisteix en que l’alumnat porti cada dia el seu dispositiu digital a 

l’escola i el retornin a casa un cop acabades les classes. En aquest cas del que es tracta és que 

l’alumnat es faci responsables de la gestió del seu aparell personal i en tinguin cura tant a casa 

com a l’escola. Per aconseguir-ho, els centres educatius acostumen a demanar que les famílies 

i els seus fills/es signin una carta de compromís en el moment d’adquisició de l’aparell. 

En qualsevol cas, i sigui quina sigui la modalitat escollida, cal dir que els dispositius digitals 

ofereixen un ventall molt ampli d’oportunitats per a la millora de l’aprenentatge en els centres 

educatius. Però el seu ús s’ha de fer amb criteri, prioritzant la pedagogia i les necessitats 

educatives i, sobretot, establint un marc normatiu perquè l’alumnat en faci un ús segur, 

responsable i profitós. 

Cal considerar, doncs, la tecnologia com una eina i un recurs al servei de l’aprenentatge de 

l’alumnat, i no com un fi en ella mateixa. En definitiva, com diuen els experts, cal tenir ben clar 

que la pedagogia ha d’anar primer i la tecnologia l’ha de seguir al darrera.   
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2. DEFINICIÓ I CONTEXT DEL TEMA OBJECTE D’ESTUDI 
 

2.1 .  Justificació del treball 
 

La introducció i ús de dispositius digitals de l’alumnat en un centre educatiu, com a eina i recurs 

tecnològic de suport als processos d’ensenyament i aprenentatge, és una decisió delicada que 

ha de ser presa detingudament. L’estudi d’alguns casos de centres educatius en els que ja 

s’hagin implantat aquest tipus de dispositius pot ajudar als seus responsables a prendre aquesta 

decisió.  

En aquest sentit, en aquest treball de fi de màster em proposo fer una anàlisi d’un reduït nombre 
de casos referents a l’ús de diferents dispositius digitals de l’alumnat en centres educatius de 
secundària. I en base als resultats obtinguts, aportar una mica de llum que ajudi a prendre la 
decisió esmentada abans, a qui pertoqui. 
 
Com a dispositius digitals de l’alumnat, en aquest treball limito la meva recerca als aparells 
utilizats majoritàriament en els centres educatius de secundària, com són les tauletes i algunes 
modalitats d’ordinadors portàtils lleugers i de baix cost (tipus chromebooks i netbooks). No faig 
referència expressa als telèfons mòbils intel·ligents, ja que habitualment estan prohibits dins de 
les aules. D’altra banda, les seves particulars característiques (pantalla petita, no disposar de 
teclat i ser dissenyats per altres funcions) no els fan adequats per ser usats regularment en el 
procés d’ensenyament.       
 
Així, doncs, el treball focalitzarà l’atenció en l’estudi de tres casos: el primer, l’anàlisi d’un centre 
educatiu que utilitza Tauletes; el segon, un centre educatiu que fa servir Chromebooks; i el tercer, 
un centre educatiu que utilitza Netbooks en la seva activitat docent diària. 
 
 

2.2. Objectius 
 
En base als resultats obtinguts en la recerca que es durà a terme, el treball es planteja com a 
objectius respondre a les dues qüestions següents: 
 

• Existeix algun dispositiu digital de l’alumnat que sigui idoni com a eina educativa? 
 

• Els dispositius digitals de l’alumnat milloren els resultats acadèmics (notes)? 
 
Per tant, el treball pretén esbrinar de quina manera s’utilitzen aquests dispositius dins dels 
processos d’ensenyament i aprenentatge, per una banda, i conèixer també quins són els seus 
avantatges i inconvenients des del punt de vista didàctic, per una altra. 
 
En la descripció dels tres casos estudiats faré una anàlisi de les implicacions que comporta l’ús 
d’aquests tipus de dispositius des dels punts de vista pedagògic, didàctic, organitzatiu, tècnic i 
econòmic, així com copsar l’opinió que tenen el professorat i les famílies dels centres sobre el 
seu ús a les aules i a casa. La identificació d’aquestes implicacions la faré en base a un model 
conceptual definit prèviament, el qual em servirà per a l’anàlisi de cada un d’aquests aspectes 
en els tres centres educatius estudiats. 
 
Abans de fer-ho, però, donem una ullada a l’estat de l’art de l’impacte de la tecnologia sobre el 
procés d’aprenentatge d’acord amb dos models que estan tenint una certa difusió actualment: el 
model SAMR i el model TPACK. Vegem breument en què consisteixen. 
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2.3. Estat de l’art de models per estudiar l’impacte de la tecnologia en 

        l’aprenentatge 
 

El constructivisme és un corrent pedagògic que resulta molt útil per explicar l’impacte que té la 

integració de la tecnologia en els processos d’aprenentatge. En efecte, aquesta teoria de 

l’aprenentatge ve a dir que l’estudiantat construeix el seu propi coneixement a través de la 

col·laboració amb altres companys/es i en l’aprenentatge basat en la pròpia experiència i recerca, 

amb o sense l’ajuda d’un docent (Vygotsky, 1979; Piaget, 2000). 

Segons aquesta teoria, l’estudiantat aprèn millor i reté la informació durant més de temps si té 

quelcom a dir en relació amb el que ha d’aprendre. L’aprenentatge basat en la recerca, doncs, 

tracta de buscar resposta a una qüestió o la solució a un problema que sigui rellevant i tingui 

sentit per a l’estudiantat, de manera que l’aprenentatge passi a ser significatiu (Ausubel, 1983). 

En aquest sentit, l’estudiantat adopta un paper actiu en el seu procés d’aprenentatge i com a 

resultat produeix algun tipus de treball o activitat que té sentit per a ell, elevant el seu nivell de 

coneixements i de competències. L’estudiantat es converteix, així, en actor del seu propi procés 

d’aprenentatge. 

La tecnologia pot jugar un paper molt rellevant en aquest procés si permet que l’estudiantat 

desenvolupi el seu màxim potencial i actua alhora com a un element facilitador i com a palanca 

per potenciar el seu procés d’aprenentatge. La situació ideal seria la de poder arribar a fer coses 

que sense l’ús de la tecnologia serien inconcebibles (Puentedura, 2012). Per aconseguir-ho, a 

més de la tecnologia i els recursos necessaris, el que cal és sobretot molta motivació, creativitat 

i imaginació.     

Actualment existeixen diferents models que intenten explicar l’impacte que té la tecnologia sobre 

els processos d’aprenentatge depenent de l’abast, les formes i els moments en que s’aplica la 

tecnologia. Entre aquests models podem destacar, per la seva difusió en el món educatiu, el 

model SAMR (Puentedura, 2012) i el model TPACK (Mishra i Koehler, 2006). En els apartats 

següents faig una breu descripció de cada un d’ells. 

 

2.3.1. El model SAMR 
 

El model SAMR va ser ideat pel Dr. Rubén Puentedura, que va estudiar a Harvard durant els 

anys ’80 i posteriorment va crear una empresa de consultoria sobre temes relacionats amb 

l’educació anomenada Hippasus. 

SAMR és l’acrònim utilitzat per denominar aquest model i respon a les inicials dels termes 

Substitució, Augment, Modificació i Redefinició, els quals constitueixen les quatre fases en què 

s’estructura el model. Així mateix les dues primeres fases del model corresponen a dues 

possibilitats de millora del procés d’aprenentatge a través de l’ús de la tecnologia, mentre que 

les dues fases restants permeten una transformació completament diferent i radical d’aquest 

procés. Les quatre fases del model i els dos nivells de millora i transformació indicats són 

representats gràficament a la figura 1.  
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Figura 1. Model SAMR (Puentedura, 2012). 

 

Les dues primeres fases del model SAMR (Substitució i Augment) pretenen millorar les activitats 

d’aprenentatge amb la utilització de les TIC. Per la seva banda, les dues darreres fases del model 

(Modificació i Redefinició) tenen com a finalitat transformar les activitats d’aprenentatge de 

l’estudiantat mitjançant les TIC. El més interessant del model és que les seves quatre fases 

pretenen donar resposta a l’interrogant de com transformar les activitats d’aprenentatge basades 

en les TIC per tal que desenvolupin les habilitats cognitives d’ordre superior de l’estudiantat i 

alhora li permeti assolir uns millors resultats acadèmics. 

 

2.3.1.1. Substitució 
 

En aquesta primera fase, les tecnologies de la informació i la comunicació actuen com una eina 

substitutiva directa del que es feia anteriorment sense elles, però sense introduir cap canvi 

funcional. És a dir: l’estudiantat integra les TIC en les seves activitats formatives realitzant les 

mateixes tasques que feia abans, però sense la tecnologia. 

En aquest nivell no es produeix cap canvi en la didàctica de les activitats. Però encara que no hi 

hagi cap canvi funcional en el procés d’aprenentatge, aquesta modalitat pot predisposar una 

actitud més favorable de l’estudiantat cap a l’aprenentatge de la matèria gràcies a l’ús de les TIC.  

En aquest cas el paper del professor/a se centra en conduir la classe, però recolzant-se en les 

facilitats que li proporciona la tecnologia. Aquí el/la docent s’ha de preguntar: Què puc guanyar 

si substitueixo la tecnologia antiga per la nova? 

Un exemple pràctic d’ús de les TIC en aquest nivell podria ser la creació d’un text amb un 

processador de textos, o bé la realització d’un mapa mental amb l’aplicació Cmaps, o qualsevol 

altre tipus d’eina informàtica.  
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2.3.1.2. Augment 
 

En aquesta segona fase, les tecnologies de la informació i la comunicació actuen com a una eina 

substitutiva directa, però introduint una millora funcional. Ara bé, encara que les TIC proporcionin 

una millora funcional en l’aprenentatge que abans sense elles no existia, l’activitat que es duu a 

terme a la classe no experimenta canvis radicals en el seu desenvolupament. 

En aquest cas tampoc es presenten canvis en la metodologia didàctica per realitzar les activitats. 

L’element diferencial més important és que l’ús de les TIC passa a mans de l’estudiantat d’una 

forma molt més activa que en el cas anterior, en que les fa servir per realitzar les tasques 

proposades pels/per les docents.  

Aquí el/la docent s’ha de preguntar: He afegit alguna nova funcionalitat en el procés 

d’aprenentatge que no es podia haver aconseguit sense utilitzar la tecnologia? Com millora 

aquesta nova funcionalitat la meva pràctica educativa? 

Un exemple pràctic d’ús de les TIC en aquest nivell podria consistir en fer una cerca d’informació 

a Internet utilitzant un motor de cerca. 

 

2.3.1.3. Modificació 
 

En aquesta tercera fase, les tecnologies de la informació i la comunicació permeten redissenyar 

de forma significativa les activitats d’aprenentatge. És a dir que la utilització de les TIC introdueix 

un canvi funcional significatiu des del moment que requereix que el professorat es replantegi la 

formulació de les activitats d’aprenentatge habituals a l’aula. Aquesta reformulació estarà en 

funció dels objectius que es pretenguin amb les TIC i dependrà, òbviament, dels recursos 

tecnològics que hi hagi disponibles al centre educatiu. 

En aquest cas el/la docent s’ha de preguntar: Com es veu afectada la tasca a dur a terme? 

Aquesta modificació dependrà de l’ús de la tecnologia? Com afecta aquesta modificació a la 

meva pràctica educativa? 

Un exemple pràctic d’ús de les TIC en aquest nivell podria consistir en la realització d’un vídeo  

en el que un/a estudiant/a resumeixi un llibre i els seus companys/es estableixin un debat, en 

facin comentaris i el pengin al YouTube.  

 

2.3.1.4. Redefinició 
 

En aquesta quarta i última fase, les tecnologies de la informació i la comunicació permeten crear 

noves activitats d’aprenentatge que anteriorment eren inconcebibles sense el seu ús. En aquest 

cas, l’estudiantat ha de col·laborar necessàriament per a la realització de les noves tasques i les 

TIC actuen com a un element de comunicació. 

En aquest cas el professorat s’ha de preguntar: En què consisteixen les noves activitats? De 

quina manera la tecnologia pot fer possible aquestes noves activitats? Les noves activitats 

plantegen reptes a l’estudiantat, que ha de resoldre pel seu compte? 

Un exemple pràctic de les TIC en aquest nivell podria consistir en la realització d’un projecte de 

construcció d’un hort en el centre educatiu, que comportés investigar com hauria de ser l’hort. 

Caldria estudiar com es podria construir, quins cultius s’hi podrien plantar i com s’hauria de fer el 

manteniment. I que aquestes tasques de recerca, a més de buscar diverses informacions per la 

xarxa i altres canals, comportessin l’ús d’eines ofimàtiques i d’altres aplicacions informàtiques.  
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2.3.2. El model TPACK 
 

El model TPACK (acrònim de Technological PedAgogical Content Knowledge) va ser proposat 

l’any 2006 pels professors Punya Mishra i Matthew J. Koehler, de la Universitat de Michigan. 

Aquest model ofereix un marc teòric per estudiar el paper de la tecnologia dins d’un procés 

educatiu, reconeixent la importància de tres elements fonamentals presents en aquest procés, 

com són la pedagogia, el contingut i la tecnologia, així com les múltiples interaccions que es 

poden donar entre ells. L’objectiu del model és identificar i posar de manifest els diferents tipus 

de coneixement que calen per utilitzar la tecnologia de forma útil i eficaç a l’ensenyament. 

El model TPACK és el resultat de les interseccions formades pels tres tipus bàsics de 

coneixement,  que els seus autors identifiquen com coneixement pedagògic (PK), coneixement 

del contingut (CK) i coneixement tecnològic (TK). Aquests coneixements no s’estudien només de 

forma aïllada, sinó que també es tenen en compte els quatre espais d’intersecció que resulten 

de les seves interrelacions. Així, doncs, tenim uns altres quatre tipus de coneixement mixt: el 

coneixement pedagògic del contingut (PCK), el coneixement tecnològic del contingut (TCK), el 

coneixement tecnològic pedagògic (TPK) i el coneixement tecnològic pedagògic del contingut 

(TPACK). Tots aquests elements bàsics i les seves respectives interseccions estan representats 

gràficament a la figura 2.   

 

Figura 2. Model TPACK (Mishra i Koehler, 2006). 

 

Segons aquest model, la integració eficaç de la tecnologia en un procés educatiu tindrà lloc com 

a resultat de la combinació de coneixements de la pedagogia adoptada, el contingut triat i la 

tecnologia utilitzada. Tot això tenint en compte el context concret en el qual s’aplica. Així, els 

diferents tipus de coneixements mixtos i complexos presents en el model serien els següents: 

Coneixement pedagògic (PK): fa referència als processos d’ensenyament i aprenentatge. Dins 

d’aquest apartat s’inclouen els objectius generals i específics de l’aprenentatge, el criteris 

d’avaluació que es faran servir, les competències a assolir i els elements d’organització a l’aula. 

Aquest modalitat de coneixement és aplicable a la comprensió del procés de com aprèn 
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l’alumnat, com cal gestionar l’aula, com s’han de planificar les sessions docents i com s’ha 

d’avaluar l’alumnat, entre altres aspectes.  

Coneixement del contingut (CK): com és obvi, el professorat ha de conèixer i dominar la 

matèria que ha d’ensenyar. Per exemple, no és el mateix el coneixement de matemàtiques que 

s’imparteix a l’educació primària, que el que s’imparteix a l’ESO o al batxillerat, per posar un 

exemple. Aquest coneixement engloba aspectes molt diversos, com ara idees, teories, principis, 

punts de vista, models, mapes mentals i esquemes cronològics o temàtics.   

Coneixement tecnològic (TK): aquest terme fa referència al coneixement que cal tenir per fer 

servir amb eficàcia les diferents eines i recursos tecnològics en el procés d’aprenentatge. Això 

inclou la disponibilitat de competències digitals per saber aplicar-los a la vida quotidiana i tenir 

uns coneixements tecnològics mínims per saber adaptar-se de forma continuada als continus 

canvis tecnològics, tant en termes de maquinari com de programari.  

Coneixement pedagògic del contingut (PCK): aquesta àrea d’intersecció del model es refereix 

al procés de transformació de la matèria que hem d’ensenyar, segons el qual el/la docent l’adapta 

i l’aplica d’acord amb la seva manera d’entendre la docència. En aquest cas el/la docent tria i 

defineix una manera de presentar la matèria, d’entre vàries opcions possibles, i fa una adaptació 

pedagògica particular dels materials i recursos didàctics tenint en compte factors com els 

coneixements previs de l’alumnat les matèries del currículum, la programació a seguir i els 

instruments d’avaluació que farà servir. 

Coneixement tecnològic del contingut (TCK): aquest terme fa referència a les interaccions 

que es poden donar entre la tecnologia i els continguts, les quals poden fer que es potenciïn 

entre ells o bé que es limitin, depenent de com s’apliquin. A més de dominar la matèria que ha 

d’impartir, el professorat també ha de conèixer de quina manera la tecnologia pot influir o 

condicionar la presentació dels continguts, o bé conèixer quines tecnologies són les més 

adequades per dur a terme l’ensenyament d’uns determinats continguts.    

Coneixement tecnològic pedagògic (TPK): aquesta àrea d’intersecció del model es refereix a 

la manera com poden canviar els processos d’ensenyament i aprenentatge depenent de quines 

tecnologies s’utilitzin. Això implica el coneixement dels avantatges i inconvenients que presenten 

unes eines i recursos tecnològics per potenciar o no unes determinades estratègies 

pedagògiques. 

Coneixement tecnològic pedagògic del contingut (TPACK): amb aquest terme compost es 

pretén definir una manera d’ensenyar utilitzant la tecnologia que sigui rellevant i eficient alhora, 

que va més enllà del coneixement aïllat de cada un dels elements del model (pedagogia, 

contingut i tecnologia) considerats de forma individual. Com que està al nucli de la intersecció 

entre tots tres, significa que es beneficia de la riquesa i potència de tots. Així, pot fer referència 

a estratègies pedagògiques que fan servir tecnologies de forma constructivista per ensenyar 

continguts; de tot allò que pot facilitar o dificultar el procés d’aprenentatge; de com la tecnologia 

pot ajudar a resoldre problemes plantejats a l’estudiantat; o bé de com l’alumnat aprèn fent servir 

recursos tecnològics i donant lloc a noves formes de coneixement. 

Malgrat la seva sofisticació i complexitat, aquest model pot ser una font d’inspiració per 

comprendre i sistematitzar la recerca que es dugui a terme en relació amb l’aplicació de les 

tecnologies de la informació als processos d’ensenyament i aprenentatge. 

En aquest sentit, pot resultar una eina útil per avançar cap a una millor comprensió d’aspectes 

fonamentals del món de l’educació, com són el desenvolupament d’una teoria d’aprenentatge 

basada en les TIC; l’aprofundiment en pedagogies actives centrades en l’alumnat; la millora de 

la didàctica amb l’ús de les noves tecnologies; els elements que cal considerar en la formació del 

professorat; o bé com potenciar la innovació educativa. 
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3. DESCRIPCIÓ DE L’ENFOCAMENT PROPOSAT I DE L’ESTUDI DE 

CASOS 
 

 

3.1 . Model conceptual per a l’anàlisi dels centres estudiats 
 
La introducció i ús de dispositius digitals de l’alumnat en un centre educatiu requereix considerar 
nombroses variables, com són els aspectes pedagògics, didàctics, organitzatius, tècnics i 
econòmics, així com l’ús i la percepció per a les diferents parts interessades del centre, entre 
d’altres. Tots aquests aspectes, així com els possibles elements que els integren, estan indicats 
de forma esquemàtica en el model conceptual representat a la figura 3. 
 
 

 
 

Figura 3. Model conceptual dels aspectes i elements a considerar en la introducció 
 i ús de dispositius digitals en un centre educatiu (elaboració pròpia) (*). 

 
 
La relació d’aspectes i elements que integren aquest model conceptual són els següents: 
 

• Aspectes pedagògics i didàctics 
o Objectius pedagògics 
o Mètodes didàctics 
o Materials didàctics 
o Atenció a la diversitat 
o Acció tutorial 
o Sistemes d’avaluació 

 
 
(*) Gràfic de tauleta i ordinador portàtil extret de pixabay.com (amb llicència CC0 Creative Commons). 
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• Aspectes organitzatius del centre 
o Implicats en la decisió d’implantació 
o Elaboració del Pla TAC 
o Normes d’ús i funcionament 
o Formació del professorat 

 

• Usos i percepció de les parts interessades 
o Usos i percepció per part del professorat 
o Usos per part de l’alumnat 
o Percepció per part de les famílies 
 

• Aspectes tècnics i econòmics 
o Infraestructura tecnològica del centre 
o Característiques tècniques dels dispositius 
o Selecció del proveïdor 
o Finançament de la seva compra 
o Llicències del programari 
o Compra de llibres digitals 
o Gestió i manteniment dels dispositius 
o Assegurança dels dispositius 
 
 

Aquest model conceptual em servirà més endavant per fer una descripció i alhora una anàlisi 
comparativa dels tres centres estudiats, per a cada un dels blocs o aspectes considerats 
anteriorment. 
 
 

3.2. Metodologia utilitzada en la recerca. Limitacions. 
 
Respondre als objectius plantejats a l’inici d’aquest treball ha comportat dur a terme una recerca 
qualitativa i quantitativa, per tal de disposar de la informació necessària per fer la descripció dels 
tres centres estudiats. I d’una altra banda per obtenir dades sobre els usos dels dispositius 
digitals, així com de la percepció del professorat i les famílies al respecte.  
 
En la recerca realitzada he fet servir una barreja de recursos i d’eines per a la de recollida de 
dades i d’informació. Més concretament, pel que fa referència a la recerca qualitativa per recollir 
informació sobre els centres estudiats, he fet servir els recursos i les eines següents: 
 

• Informacions extretes dels webs dels propis centres (informació general, principis 
pedagògics, pla educatiu, normes d’ús i funcionament i atenció a la diversitat) i d’alguns 
documents bàsics dels centres, quan ha estat possible. 

 

• Entrevistes semiestructurades als responsables dels departaments de tecnologia i/o 
d’informàtica de cada un dels centres.  

 
La informació recollida d’aquesta manera la mostro en el capítol següent, ordenada i estructurada 
d’acord amb el model conceptual esmentat anteriorment i en un format compacte de quadres de 
tres columnes, per tal de poder fer una anàlisi comparativa dels tres centres estudiats. 
 
Pel que fa a la recerca quantitativa, com a eines per aconseguir les dades sobre els usos dels 
dispositius digitals i la percepció del professorat i les famílies he fet servir les eines següents: 
 

• Enquestes online, per mitjà de l’eina de Google Forms, amb preguntes tancades i 
preguntes obertes adreçades al professorat (x3 centres). 

 

• Enquestes online, també per mitjà de l’eina Google Forms, amb preguntes tancades i 
preguntes obertes adreçades a les famílies (x2 centres). 
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Els models d’enquesta adreçats al professorat i a les famílies els mostro al final d’aquest 
document, en els annexos 1 i 2, respectivament. La resposta a les enquestes ha estat anònima i 
voluntària en tots els casos. Les enquestes van tenir lloc durant els mesos d’abril i maig del 2018. 
 
Els resultats de participació en les enquestes d’aquests dos col·lectius a cada un dels centres 
estudiats han estat els que indico al quadre següent. 
 

 Centre nº 1 
(Tauletes) 

Centre nº2 
(Chromebooks) 

Centre nº 3 
(Netbooks) 

Respostes 
rebudes 

Total 
població 

% de 
respostes 

Respostes 
rebudes 

Total 
població 

% de 
respostes 

Respostes 
rebudes 

Total 
població 

% de 
respostes 

Enquestes 
professorat 

35 35 100% 12 18 67% 17 45 38% 

Enquestes 
famílies 

--- --- --- 38 180 21% 110 500  
(estimació) 

22% 

 
Quadre 1. Resultats de participació a les enquestes del professorat i de les famílies de cada centre. 

 

Sobre aquesta segona part haig de dir que no m’ha estat possible passar l’enquesta a les famílies 
d’un dels centres estudiats (concretament el que utilitza Tauletes), ja que la direcció del centre 
no va considerar oportuna la seva realització. Per tant, no hi ha dades disponibles al respecte 
per aquest centre.  
 
Si ho considerem en termes relatius, els percentatges de respostes rebudes en el cas de les 
enquestes adreçades al professorat són ben significatives en el cas del Centre nº1 (Tauletes) i 
del Centre nº2 (Chromebooks), però no així en el cas del Centre nº 3 (Netbooks), que són una 
mica més de la tercera part del professorat del centre. En canvi, en termes absoluts, el nombre 
de respostes del Centre nº 2 (Chromebooks) i del Centre nº3 (Netbooks) han estat limitades, 
malgrat haver insistit en emplenar l’enquesta durant la fase del treball de camp. 
 
Pel que fa referència a les enquestes de les famílies, en termes absoluts el nombre de respostes 
rebudes ha estat considerable, especialment en el cas del Centre nº 3 (Netbooks). Tot i així, vist 
en termes relatius els percentatges de les respostes han estat discrets en tot dos casos 
(lleugerament per sobre del 20% de la població). També en aquest cas les direccions dels centres 
van insistir per a que les famílies emplenessin tantes enquestes com fos possible. 
 
Tractant-se d’un treball de camp no controlat, en el que les respostes han estat voluntàries, i atès 
que no disposo d’informació més detallada del perfil dels enquestats, no puc indicar, en termes 
estadístics, quina és la precisió dels resultats obtinguts en les enquestes, ni tampoc afirmar que 
els resultats aconseguits siguin realment representatius del conjunt de la població enquestada 
en cada centre (tret del cas del professorat del Centre nº1, que ha respost el 100%). Per tant, els 
resultats obtinguts s’han de prendre tal com han sortit, tenint en compte aquestes consideracions 
i limitacions. 
 
Per últim voldria assenyalar que, malgrat que hi consta en el model conceptual dissenyat per dur 
a terme l’anàlisi dels centres, no he dut a terme cap enquesta adreçada a l’alumnat, per tractar-
se de menors. Per tant, en aquest treball no hi consta cap informació sobre la percepció dels 
dispositius digitals per part d’aquesta part interessada de la comunitat educativa.  
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3.3. Descripció dels tres casos estudiats 
 
 
En aquest apartat faig una descripció i una anàlisi comparativa dels tres centres estudiats, 
d’acord amb els aspectes del model conceptual presentat anteriorment. Per tal de fer més 
compacte la descripció de cada un dels centres, així com per facilitar la comparació entre ells, 
he optat per fer servir un format de quadres de tres columnes.  
 

3.3.1. Descripció general dels centres 
 

Centre nº1 

(Tauletes) 

Centre nº 2 

(Chromebooks) 

Centre nº3 

(Netbooks) 

Es tracta d’un centre 

educatiu concertat situat a la 

ciutat de Barcelona. La seva 

oferta educativa abasta des 

de l’educació infantil fins al 

batxillerat. 

 

El nivell socioeconòmic de 

les famílies del seu entorn es 

situa entre un nivell mitjà-alt i 

alt. 

 

Pel que fa a l’etapa de 

secundària, el centre compta 

amb 4 línies per nivell. 

 

La direcció del centre va 

decidir la introducció de 

tauletes, i més concretament 

d’iPads, a partir del curs 

2014-2015, començant per 

l’alumnat de 1r. curs de 

l’ESO. El centre compta, 

doncs, amb 4 anys 

d’experiència en l’ús 

d’aquest tipus de dispositius 

digitals de l’alumnat.  

  

La introducció de les tauletes 

al centre es va fer en la 

modalitat d’1x1 (un alumne, 

un dispositiu digital) i d’acord 

amb la pràctica BYOD (Bring 

Your Own Device), és a dir, 

que l’alumnat s’ha de fer 

responsable de portar cada 

dia la tauleta de casa. 

 

 

Es tracta d’un centre 

educatiu públic situat també 

a la ciutat de Barcelona. 

L’institut és de creació recent 

i respon a les demandes 

expressades des de feia 

temps per vàries 

associacions veïnals i 

entitats vinculades al barri. 

 

El nivell socioeconòmic de 

les famílies del seu alumnat 

és variat, però en conjunt 

està en un nivell entre mitjà-

alt i alt. 

 

El centre compta en aquests 

moments amb 3 línies de 

secundària i manté relacions 

estretes amb altres centres 

educatius de primària de 

l’entorn.  

 

El centre fa servir 

chromebooks com a 

dispositius digitals de 

l’alumnat en modalitat 1x1. 

També en aquests cas 

l’alumnat és responsables de 

portar cada dia el 

chromebook de casa amb la 

bateria carregada. 

 

Es tracta d’un centre 

educatiu públic situat a la 

ciutat de Barcelona. La 

creació d’aquest centre 

també va respondre a les 

demandes veïnals i entitats 

del barri fa algunes dècades. 

 

En el seu entorn hi viu un 

percentatge significatiu de 

població immigrant. El nivell 

socioeconòmic de les 

famílies és molt variat, però 

en conjunt es situa en un 

nivell entre mitjà i mitjà-baix. 

 

El centre ofereix la 

possibilitat de cursar estudis 

de secundària i de batxillerat, 

comptant amb 4 línies 

educatives per a l’etapa de 

l’ESO i 2 línies per al 

batxillerat. 

  

La utilització de netbooks al 

centre continua la tasca de 

treball amb les TIC iniciada 

ja fa prop d’una dècada amb 

el Programa Educat 1x1, 

primer, i Educat 2.0, 

posteriorment, promoguts pel 

Departament d’Ensenyament 

 
Quadre 2. Descripció general dels centres. 
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3.3.2. Aspectes pedagògics i didàctics 
 
En aquest apartat faig una descripció dels aspectes pedagògics i didàctics que guien el procés 
educatiu en cada un dels centres analitzats i el paper que juguen els dispositius digitals de 
l’alumnat en aquest procés. 

 

3.3.2.1. Objectius pedagògics 
 

Centre nº1 

(Tauletes) 

Centre nº 2 

(Chromebooks) 

Centre nº3 

(Netbooks) 

Segons el projecte educatiu 

de centre, es vol promoure 

l’aprenentatge d’estratègies i 

estructures de pensament i 

facilitar recursos perquè 

l’alumnat sigui autònom i 

prengui protagonisme en el 

seu propi procés 

d’aprenentatge. 

El centre es va plantejar l’ús 

de tauletes com a un recurs 

pedagògic en valorar la 

necessitat d'apropar el seu 

alumnat a una eina valuosa 

per al procés d’ensenyament 

i aprenentatge. 

Per una altra banda, el 

centre va considerar també 

que la seva utilització permet 

treballar l’ús segur i 

responsable de les 

tecnologies digitals, tenint 

cura de gestionar la pròpia 

identitat digital i el respecte a 

la dels altres. 

Tanmateix la tauleta és 

considerada com a una eina 

més al servei del procés 

educatiu. Una eina que, 

evidentment, té unes 

particularitats especials, això 

sí, però que no pot tenir en 

cap cas una finalitat en ella 

mateixa. 

L’ús de la tauleta de forma 

regular en la majoria de 

tasques educatives forma 

part ja de les activitats  

rutinàries del centre en 

l’etapa de secundària. 

Els principis pedagògics del 

centre es fonamenten en 

l’aprenentatge cooperatiu, 

l’aprenentatge amb 

tecnologia i l’avaluació 

formativa. 

Pel que fa referència a 

l’aprenentatge cooperatiu, el 

centre potencia el treball en 

petits grups heterogenis, 

capaços d’enfrontar-se a 

nous reptes, en els quals  

l’alumnat aprengui a treballar 

conjuntament i es faci 

responsables del seu propi 

aprenentatge i del dels seus 

companys/es. En aquest 

sentit vol respondre a les 

necessitats de la societat 

actual, que demana 

ciutadans/es que siguin 

capaços de treballar en 

equip. 

D’altra banda, el centre 

aposta decididament per una 

aplicació intensiva de les 

tecnologies de la informació i 

la comunicació en els 

processos d’ensenyament i 

aprenentatge. Es busca que 

mitjançant l’ús del 

chromebook, l’alumnat 

assoleixi unes àmplies 

competències digitals en 

tasques rutinàries de cerca, 

elaboració i presentació de la 

d’informació, de manera que 

la tecnologia assumeix un rol 

cabdal com a eina 

facilitadora de les diferents 

tasques educatives que es 

duen a terme al centre. 

El projecte educatiu de 

centre posa l’accent en les 

relacions personals, 

l'educació en valors, el 

foment de la convivència, 

l’ús de la mediació com a 

mètode de resolució de 

conflictes, així com 

l'educació emocional. 

A més de la transmissió de 

coneixements, el centre 

també té cura de fomentar 

l’actitud crítica, la creativitat i 

la curiositat intel·lectual en el 

seus processos 

d’ensenyament i 

aprenentatge. 

Tot plegat amb la idea de 

proporcionar una educació 

integral, que permeti formar 

ciutadans que siguin 

capaços d'integrar-se en 

llibertat a la societat en la 

que viuen. 

El netbook és considerat una 

eina de treball important, que 

cal saber utilitzar de forma 

adequada degut a les seves 

característiques particulars. 

L’adquisició d’habilitats i 

competències digitals per 

part del seu alumnat també 

forma part dels seus 

objectius com a centre 

educatiu. En aquest sentit, el 

netbook juga un paper molt 

important en l’etapa de 

secundària i batxillerat per tal 

d’assolir aquests objectius. 

 
Quadre 3. Descripció referent als objectius pedagògics. 
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3.3.2.2. Mètodes didàctics 
 

Centre nº1 

(Tauletes) 

Centre nº 2 

(Chromebooks) 

Centre nº3 

(Netbooks) 

Depenent del que calgui fer, 

les activitats es poden 

desenvolupar en forma de 

tasques o d’unitats 

didàctiques, la majoria de les 

vegades, o bé en forma de 

projectes, en alguns casos  

(projectes entesos com 

activitats de durada més 

llarga). 

 

L’ús de les tauletes dins del 

procés educatiu es duu a 

terme aplicant diferents 

mètodes didàctics. En 

qualsevol dels casos es 

realitzen tant treballs 

individuals, com treballs en 

grup de forma col·laborativa. 

 

Si l’activitat es presta a fer-

ho, també es recorre al 

mètode de les classes 

invertides (flipped 

classrooms) com a pràctica 

educativa complementària, 

encara que només de tant en 

tant. 

 

 

El centre duu a terme la 

planificació, organització i 

desenvolupament de cada 

un dels cursos a partir del 

que anomena “situacions 

d’aprenentatge”. Aquestes 

situacions constitueixen 

eixos temàtics motivadors, 

amb els quals el que es 

pretén és que l’alumnat 

assoleixi les competències 

bàsiques a partir de les 

actuacions des de diferents 

àrees de coneixement. 

 

Aquestes competències es 

treballen des de tres àmbits: 

el científic, el de 

comunicació, i el social i 

d’expressió. 

 

El plantejament anterior 

comporta treballar de forma 

semblant a les escoles que 

treballen per projectes, és a 

dir, dividint la classe en petits 

grups heterogenis, en 

classes de 2 hores de 

durada i orientant les 

activitats a la resolució d’un 

repte o d’un problema. 

 

Els mètodes didàctics 

aplicats al centre van 

orientats a fomentar 

l'autonomia de l'alumnat, 

donar-li espais i moments de 

responsabilitat, i reconèixer-li 

l'esforç i els resultats dels 

seus aprenentatges en la 

mesura de les seves 

possibilitats i capacitats. 

 

Des del punt de vista 

operatiu, se segueix 

majoritàriament l’esquema 

de treball en base a tasques 

i unitats didàctiques. 

 

Val a dir, però, que a 1r. curs 

de l’ESO s’està treballant, 

amb caràcter experimental, 

en el que s’anomenen 

“projectes globalitzats”, fins a 

quatre, els quals comporten 

la implicació del professorat 

de diverses disciplines: 

matemàtiques, castellà, 

anglès, socials, tecnologia i 

visual i plàstica. Tots ells 

orientats a la realització de 

tasques multidisciplinàries 

d’ampli abast.    

 
Quadre 4. Descripció referent als mètodes didàctics. 
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3.3.2.3. Materials didàctics (continguts) 
 

Centre nº1 

(Tauletes) 

Centre nº 2 

(Chromebooks) 

Centre nº3 

(Netbooks) 

Els materials didàctics que 

es fan servir al centre 

consten tant de llibres 

digitals, de diferents 

editorials (Santillana, 

Barcanova, La Galera, 

Vicens Vives, i altres), com 

de materials elaborats pel 

propi professorat de cada 

assignatura. Aquesta darrera 

opció, però, és majoritària. 

 

Depenent de la matèria de 

què es tracti, en unes 

assignatures predominen els 

primers sobre els segons 

(llengües estrangeres i 

locals), i en d’altres és a 

l’inrevés (matemàtiques, 

socials, tecnologia), en 

funció de les necessitats 

didàctiques de cada 

professor/a. 

 

 

Com a norma general, els 

materials didàctics utilitzats 

al centre són elaborats en la 

seva totalitat pel professorat. 

Això supleix la necessitat de 

llibres de text o de llibres 

digitals. 

 

L’accés i distribució 

d’aquests continguts es fa a 

través de l’entorn virtual 

d’aprenentatge utilitzat pel 

centre (plataforma Moodle). 

Aquesta plataforma virtual és 

la que aglutina tot el material 

docent i serveix com a 

element de referència per a 

les activitats a realitzar per 

l’alumnat. 

 

Aquesta eina es 

complementa amb l’accés i 

emmagatzemament de 

treballs didàctics a la 

plataforma del Google Drive. 

 

El centre ha adoptat un 

enfocament mixt pel que fa 

referència a l’adquisició i ús 

de materials didàctics. 

 

A la major part de les 

assignatures es fan servir 

llibres digitals, 

complementats en alguns 

casos per material didàctic 

en forma de llibres 

d’exercicis o de lectures en 

paper. 

 

Per una altra banda també hi 

ha un nombre important de 

professors/es que elaboren 

els seus propis materials 

didàctics, per tal d’adaptar-

los de forma específica a les 

seves necessitats 

educatives. 

 

El centre també disposa d’un 

entorn virtual d’aprenentatge 

(Moodle), que actua com a 

repositori de tot el material 

docent. 

 

 
Quadre 5. Descripció referent als materials didàctics. 
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3.3.2.4. Atenció a la diversitat 
 

Centre nº1 

(Tauletes) 

Centre nº 2 

(Chromebooks) 

Centre nº3 

(Netbooks) 

Un dels punts forts destacats 

pels/per les docents és que 

l’ús de les tauletes permet 

fer front a la diversitat de 

l’alumnat, ja que aquests 

dispositius permeten adaptar 

el ritme de treball a la 

capacitat de cada un/a 

dels/de les alumnes.  

 

Però a més d’això, el centre 

duu a terme diverses 

pràctiques d’atenció a la 

diversitat, com ara:  (1) 

Desdoblament de grups i 

classes de suport en grups 

reduïts en llengües i 

matemàtiques; (2) Suport i 

seguiment individuals; (3) 

Realització de plans 

individualitzats, si és 

necessari; (4) Seguiment 

tutorial continuat; i (5) Servei 

propi d’orientació educativa. 

 

 

L’atenció a la diversitat és un 

principi fonamental en el 

centre, per la qual cosa el 

professorat organitza 

l’activitat docent tenint en 

compte les característiques 

del seu alumnat, així com la 

diversitat de necessitats i 

ritmes d’aprenentatge que 

precisi cas per cas.  

 

L’atenció a la diversitat al 

centre es vehicula de 

diferents maneres. En 

aquells casos d’alumnat amb 

més dificultats per a 

l’aprenentatge, el respectiu 

professor/a li dedicarà més 

temps i els orientarà d’acord 

amb les seves capacitats. 

 

En altres casos, el treball 

cooperatiu basat en petits 

grups heterogenis, disposats 

habitualment en taules de 4 

alumnes, contribueix a que 

uns membres del grup ajudin 

els altres. A això hi 

contribueix l’ús de la 

tecnologia de forma 

quotidiana i l’elaboració de 

material propi en els dossiers 

d’aprenentatge. 

 

L’atenció individualitzada, 

així com l’elaboració de 

plans individualitzats, si cal, 

juntament amb l’atenció a 

alumnat amb deficiències 

auditives per part d’una 

mestra d’audició i llenguatge, 

a més d’un logopeda, 

completen les actuacions en 

aquest aspecte. 

 

Al centre existeix una 

comissió d'atenció a la 

diversitat, la qual té com a 

objectiu establir els principis 

pels quals s’ha de regir 

l'atenció a la diversitat de 

l'alumnat. 

 

La missió de la comissió 

d’atenció a la diversitat és, 

d’una banda, tenir 

coneixement de l'alumnat 

que necessiti una atenció 

especial pel motiu que sigui, 

i d’una altra, vetllar perquè 

aquest alumnat rebi l’atenció 

més adequada per al seu 

correcte desenvolupament. 

 

A més de les mesures 

habituals d’atenció a la 

diversitat assumibles pel 

professorat en el dia a dia, el 

centre ha establert altres 

mesures addicionals per 

treballar en aquest sentit, 

que poden consistir en: (1) 

Assignar l'alumne/a a un 

grup determinat, dins d'un 

nivell, que sigui més 

convenient per les seves 

característiques; (2) 

Assignar-li, si és el cas, un 

agrupament flexible (en totes 

o algunes matèries 

específiques); (3) Aconsellar 

la pertinença a un grup de 

reforç; (4) Establir, si cal, un 

pla d’atenció individualitzat, 

en totes o alguna matèria 

determinada; i (5) Informar a 

la coordinació de llengües i a 

l'aula d'acollida de la 

conveniència que un/a 

alumne/a d'aquesta aula 

passi a una aula ordinària en 

una o més matèries. 

 

 
Quadre 6. Descripció referent a l’atenció a la diversitat. 
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3.3.2.5. Acció tutorial 
 

Centre nº1 

(Tauletes) 

Centre nº 2 

(Chromebooks) 

Centre nº3 

(Netbooks) 

L’acció tutorial del centre 

segueix un esquema clàssic 

consistent en la dedicació 

d’una hora de tutoria a la 

setmana, repartida en dues 

sessions de mitja hora cada 

una en dies diferents entre 

setmana. 

 

La tasca tutorial del 

professorat als grups-classe 

té com a objectiu tractar amb 

l’alumnat de com es 

desenvolupen les activitats 

educatives en cada cas i 

resoldre les incidències o 

dificultats que es van 

produint en el dia a dia. 

 

En casos determinats, 

d’alumnat que requereixi 

atencions educatives 

particulars, el centre posa 

també a la seva disposició 

un tutor propi o una tutora 

pròpia, que s’encarrega de 

fer un seguiment del seu 

progrés educatiu, intentant 

resoldre les dificultats 

d’aprenentatge i de 

comportament que puguin 

presentar.     

 

L’acció tutorial al centre 

pretén potenciar la maduresa 

de l’alumnat, el seu 

comportament autònom i la 

seva capacitat per prendre 

decisions racionals i 

responsables. Tot això amb 

vistes a contribuir al seu 

creixement personal i a una 

correcta integració dins del 

seu entorn social. Per altra 

banda, l’acció tutorial també 

s’orienta a la consecució 

d’una dinàmica positiva a les 

aules i a una implicació de 

l’alumnat en la vida de 

l’escola.     

 

Des d’un punt de vista 

operatiu, l’acció tutorial es 

duu a terme de forma grupal 

dos dies a la setmana: en 

una primera sessió els 

dilluns al matí, a primera 

hora, i en una darrera sessió, 

tots els divendres a darrera 

hora. Com a element 

diferencial, aquestes 

sessions de tutoria tenen 

una durada de 2 hores. En 

aquestes sessions de tutoria 

del grup-classe es fa un 

repàs de la marxa del grup 

com a conjunt. 

 

A banda d’això també 

existeix la figura del tutor/a 

individual, en virtut de la qual 

un professor/a es fa càrrec 

d’una desena de nois o 

noies, esdevenint un referent 

per a ells. 

    

L’acció tutorial al centre 

segueix un esquema clàssic, 

és a dir, que es dedica 1 

hora a la setmana a la tasca 

de tutoria de cada grup-

classe. Aquesta tutoria de 

grup és a càrrec d’un/a 

professor/a de l’assignatura, 

que fa les funcions de tutor 

propi o de tutora pròpia de la 

classe com a conjunt. 

 

Addicionalment, en casos 

determinats d’alumnat que 

requereixi un seguiment 

individual, el centre assigna 

un/a tutor/a particular per tal 

de poder aprofundir en la 

tasca tutorial.  

 

El centre compta a més amb 

un aplicatiu de tutoria com a 

instrument d’ajuda al procés 

d’acció tutorial. 

 

A la fi, el que el centre 

intenta és proporcionar a 

l’alumnat un 

acompanyament 

individualitzat  al llarg de tota 

una etapa i una acció 

educativa el més adequada 

possible a les seves 

circumstàncies particulars. 

 
Quadre 7. Descripció referent a l’acció tutorial. 
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3.3.2.6. Sistemes d’avaluació 
 

Centre nº1 

(Tauletes) 

Centre nº 2 

(Chromebooks) 

Centre nº3 

(Netbooks) 

Els sistemes d’avaluació del 

centre adopten esquemes 

clàssics, com és el cas de 

realització de proves, 

controls i exàmens. 

 

La principal diferència rau en 

el fet que l’ús de les tauletes 

permet sovint dur a terme 

aquestes activitats d’una 

forma més automatitzada o 

seguint processos de treball 

més eficients. 

 

Així mateix, depenent del 

tipus d’avaluació de què es 

tracti (proves tipus test i 

qüestionaris online),  

l’alumnat pot disposar d’una 

retroacció sobre els resultats 

de les seves activitats d’una 

manera immediata o al cap 

de poc temps. 

 

 

El centre considera que 

l’avaluació ha de consistir en 

un intercanvi constant entre 

coneixements previs i 

coneixements nous, així com 

en un intercanvi entre 

professorat i alumnat, per tal 

que aquest construeixi els 

seus propis mecanismes 

d’aprenentatge i sigui 

conscient d’aquests 

processos. 

 

Els instruments d’avaluació 

utilitzats al centre són 

múltiples i variats. Poden 

anar des de la realització de 

diaris de classe, esquemes, 

mapes conceptuals, i 

observacions directes, fins a 

exposicions orals, debats, 

carpetes d’aprenentatge, 

rúbriques i exàmens. 

 

El centre posa un èmfasi 

particular en l’elaboració de 

les anomenades “carpetes 

d’aprenentatge” o portafolis 

digitals, en les quals 

l’alumnat fa un recull 

d’aquells temes que han 

treballat a l’aula i que els 

permeten mostrar al 

professorat, i també a la 

resta del seus companys/es, 

el que han après al llarg del 

curs.  

 

El centre publica anualment 

els criteris d’avaluació de les 

diferents matèries, nivells i 

etapes educatives. 

 

En aquests criteris 

s’especifiquen de manera 

molt detallada les eines i 

activitats d’avaluació, així 

com l’assoliment de 

competències d’àmbit i 

transversals. També diuen 

com es fa el càlcul de les 

notes d’avaluació parcials i 

finals, i la manera de 

recuperar les avaluacions 

suspeses.  

 

Els instruments d’avaluació 

són molt diversos i variats 

depenent sobretot de la 

matèria de què es tracti: 

proves de lectura, orals i 

escrites, proves objectives, 

exàmens, dossiers i 

quaderns personals, 

workbooks, treballs 

individuals i en grup, 

presentacions, memòries de 

projectes, fitxes d’activitat i 

resolució de problemes. 

 
Quadre 8. Descripció referent als sistemes d’avaluació. 
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3.3.3. Aspectes organitzatius dels centres 
 
 
En aquest apartat faig un repàs de diferents aspectes organitzatius relatius als processos de 
selecció, planificació i implantació dels dispositius digitals de l’alumnat als centres estudiats. 

 

3.3.3.1. Persones i departaments implicats en la decisió d’implantació 
 

Centre nº1 

(Tauletes) 

Centre nº 2 

(Chromebooks) 

Centre nº3 

(Netbooks) 

El curs anterior al de la 

introducció de les tauletes, la 

direcció del centre va 

demanar als responsables 

del Departament 

d’Informàtica d’estudiar i 

avaluar les característiques 

tècniques de vàries tauletes 

funcionant amb diferents 

sistemes operatius (iOS, 

Android i Windows). 

 

Després de considerar i 

valorar les prestacions de 

cada una d’elles, així com la 

disponibilitat d’aplicacions 

didàctiques i llibres digitals 

en cada cas, la direcció va 

prendre la decisió d’adoptar 

les tauletes iPad d’Apple 

com a dispositiu digital per a 

l’alumnat del centre.    

 

 

El primer any de 

funcionament del centre es 

van fer servir tauletes amb 

sistema operatiu Android. 

 

L’experiència no va ser prou 

reeixida, per la qual cosa 

l’equip directiu va decidir fer 

un canvi i passar a fer servir 

els chromebooks al curs 

següent, amb l’ajuda i 

assessorament de la 

comissió TAC. 

El centre va apostar des d’un 

primer moment per la 

implantació de les TIC de 

forma generalitzada en els 

seus processos educatius. 

En aquest sentit, la decisió 

d’utilitzar ordinadors 

personals del tipus netbook, 

com a eina de treball 

quotidiana de l’alumnat, 

prové d’anys anteriors en els 

que, com ja he esmentat 

abans, el centre es va 

adherir als Programes 1x1 i 

Educat 2.0, promoguts pel 

Departament d’Ensenyament 

Per tant, el centre compta 

amb una experiència 

dilatada de prop d’una 

dècada en l’ús de dispositius 

digitals propis de l’alumnat.     

 

Sigui com sigui, la decisió de 

la seva implantació i 

continuïtat al centre sempre 

ha estat una decisió de 

l’equip directiu, amb el suport 

i l’assessorament de la 

comissió TAC. 

 

 
Quadre 9. Descripció referent a les persones i departaments implicats en la decisió d’implantació. 
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3.3.3.2. Elaboració del Pla TAC 
 

Centre nº1 

(Tauletes) 

Centre nº 2 

(Chromebooks) 

Centre nº3 

(Netbooks) 

El centre no disposa d’un Pla 

TAC (Tecnologies per a 

l’Aprenentatge i el 

Coneixement) com a tal, en 

un document separat de la 

resta de documents bàsics 

del centre. 

 

En aquest sentit, les 

actuacions en matèria de 

TIC es recullen anualment 

en el document de la 

Programació General Anual 

del centre. 

 

Les actuacions en matèria 

de TIC es duen a terme des 

del Departament 

d’Informàtica del centre i són 

gestionades per 2 professors 

d’aquest departament. 

 

El centre disposa d’un Pla 

TAC, que va ser elaborat 

durant la posada en marxa 

del centre. 

 

Aquest pla es revisa 

anualment per tal de veure si 

s’han assolit els objectius 

que s’hi havien fixat. 

 

Existeix una comissió TAC 

que s’encarrega de vetllar 

per tots els aspectes que 

tenen a veure amb la gestió i 

el manteniment de les TIC al 

centre (gestió del lloc web 

del centre, assistència 

tècnica al professorat i 

l’alumnat, i manteniment del 

maquinari i del programari). 

 

La comissió TAC la coordina 

un membre del professorat, 

que assumeix també la 

coordinació d’Informàtica, i 

quatre membres del 

professorat que li donen 

suport. 

 

El centre disposa d’un pla 

TAC que va elaborar en el 

seu moment. Aquest pla s’ha 

anat implantant i actualitzant 

amb el pas del temps.  

 

Actualment s’aplica d’acord 

amb els punts establerts a la 

programació anual del 

centre. 

 

El Pla TAC té com a objectiu 

proporcionar a l’alumnat un 

entorn d'aprenentatge a 

partir de l'ús de les 

tecnologies d'aprenentatge i 

coneixement, que possibiliti 

el desenvolupament de la 

seva competència digital. 

 

Entre altres recursos TIC 

existents, es disposa també 

de correu amb domini propi, 

una intranet del centre i la 

plataforma tecnològica 

Moodle, com a instrument de 

comunicació i difusió de les 

diferents activitats que s’hi 

duen a terme. 

 

 
Quadre 10. Descripció referent a l’elaboració del Pla TAC. 
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3.3.3.3. Normes d’ús i funcionament 

 

Centre nº1 

(Tauletes) 

Centre nº 2 

(Chromebooks) 

Centre nº3 

(Netbooks) 

El document de les Normes 

d’Organització i 

Funcionament del Centre 

estableix, entre moltes altres 

disposicions, les normes 

aplicables a l’ús de les 

tauletes digitals al centre per 

part de l’alumnat. 

 

Aquestes normes 

estableixen el que l’alumnat 

pot fer i o no amb aquests 

dispositius, així com el règim 

de sancions aplicables en 

cas d’incompliment. 

 

En aquest sentit, en el 

moment de l’entrega del 

dispositiu, el centre demana 

a les famílies i als seus 

fills/es de signar una carta de 

compromís en virtut de la 

qual totes dues parts, i 

particularment l’alumnat, es 

comprometen a fer un ús 

correcte i responsable de la 

tauleta durant tot el seu 

període de vigència lectiva.   

 

Per exemple, no està 

permès fer fotografies o 

enregistrar vídeos de tercers 

sense demanar el seu 

permís. Tampoc es poden 

penjar a les xarxes socials 

imatges de l’activitat diària al 

centre. 

 

L’ús del telèfon mòbil està 

totalment prohibit a les aules, 

i també a les hores de pati. 

 

El centre ha fixat unes 

normes per a un ús 

responsable del dispositius 

mòbils al centre. Aquestes 

normes estableixen que el 

chromebook és un dels 

instruments de treball més 

importants, però no l’únic. 

Entre altres aspectes, 

demana que estigui en 

perfectes condicions, portar-

lo de casa carregat, vigilar 

amb el transport i desar-lo 

quan s’abandoni l’aula, per 

exemple durant els esbarjos. 

 

Només es pot utilitzar quan 

ho indiqui el professorat i es 

fan servir solament les 

aplicacions requerides per a 

cada matèria. Les xarxes 

socials es poden utilitzar 

només en aquelles activitats 

que ho requereixin. 

 

Com en el cas anterior, no 

estan permeses les 

fotografies o els 

enregistrament de vídeo a 

tercers sense demanar el 

seu permís, ni es poden 

penjar a les xarxes socials 

imatges de l’activitat diària al 

centre que no siguin 

autoritzades. 

 

Quant al telèfon mòbil, el seu 

ús està totalment prohibit, no 

tan sols a les aules, sinó 

també a les hores de pati i a 

les sortides. 

 

El centre educatiu ha fixat 

unes normes específiques 

per a l’ús i funcionament tant 

d’aparells electrònics, en 

general, com dels netbooks, 

en particular. Aquestes 

normes estableixen que l’ús 

dins del centre de telèfons 

mòbils, aparells reproductors 

de música, consoles portàtils 

i d’altres aparells d'oci està 

prohibit, tret de les hores 

d’esbarjo. Així mateix, està 

totalment prohibit 

l'enregistrament d'imatges al 

centre, tret d'aquelles que 

tinguin relació amb activitats 

acadèmiques i comptin amb 

l’autorització prèvia de les 

famílies. 

 

Pel que fa referència a l’ús 

dels netbooks, les normes 

estableixen, entre altres 

indicacions, que l'ordinador 

s'utilitza en funció del que diu 

el professor/a a l'inici de la 

classe o bé durant el seu 

desenvolupament. L'alumnat 

l'ha de tenir a l'abast, però 

no l'engegarà fins que el 

professorat ho indiqui. En 

cap cas es poden fer 

tasques diferents de les que 

indiqui el professor/a. 

 

No és permès de connectar-

se a pàgines o tenir pantalles 

obertes diferents de les 

indicades pel professorat.   

El professor/a podrà retirar 

l'ordinador si no se'n fa l'ús 

correcte. A més d’això, 

l'ordinador ha d'estar 

completament carregat a 

l'inici de la jornada.  

 

 
Quadre 11. Descripció referent a les normes d’ús i funcionament. 

  



Estudi de casos d’ús de diferents tipus de dispositius digitals 
per part de l’alumnat a centres educatius de secundària                                                                          24 

3.3.3.4. Formació del professorat 
 

Centre nº1 

(Tauletes) 

Centre nº 2 

(Chromebooks) 

Centre nº3 

(Netbooks) 

En el moment de la 

introducció de les tauletes al 

centre es va procedir a 

proporcionar una intensa 

formació a tot el professorat, 

per tal de qualificar-lo en el 

seu ús, així com per a 

dissipar els possibles dubtes 

i temors inicials sobre el seu 

funcionament. 

 

Aquesta formació va 

prosseguir posteriorment de 

forma continuada durant els 

anys següents, encara que 

amb menys intensitat i per a 

qüestions més específiques, 

degut al rodatge 

experimentat ja pels/per les 

docents amb el seu ús a les 

aules. 

 

 

La formació inicial del 

professorat va tenir lloc al 

darrer trimestre del primer 

curs en el que es va optar 

per fer servir chromebooks 

com a dispositiu digital de 

l’alumnat. Aquesta formació 

va anar a càrrec del 

proveïdor de l’aparell (Acer), 

que va cedir 25 

chromebooks en fase de 

prova. 

 

Paralel·lament també va 

tenir lloc una sessió de 

formació del professorat per 

part de Google i el 

departament de ciències, en 

la qual es va explicar el 

funcionament de la consola 

de gestió de les aplicacions 

disponibles a la Google Suite 

for Education.    

 

El centre ha fomentat, ja des 

dels seus inicis, la formació 

del seu professorat i això 

també és aplicable a la 

formació requerida per al 

treball amb els netbooks. 

 

En aquest sentit, el centre ha 

estat especialment sensible 

en assegurar que el seu 

professorat assolís les 

competències digitals 

necessàries per utilitzar els 

netbooks a les aules de 

forma natural i eficient. 

 

Aquesta formació es va 

actualitzant any rere any, per 

tal d’adaptar-se als canvis 

continus que tenen lloc en el 

món de la tecnologia. 

 
Quadre 12. Descripció referent a la formació del professorat. 
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3.3.4. Aspectes tècnics i econòmics 
 
 
En aquest apartat analitzo diversos aspectes tècnics i econòmics relacionats amb la implantació 
i ús dels dispositius digitals de l’alumnat als centres estudiats. 
 

3.3.4.1. Infraestructura tecnològica dels centres 
 

Centre nº1 

(Tauletes) 

Centre nº 2 

(Chromebooks) 

Centre nº3 

(Netbooks) 

La infraestructura 

tecnològica del centre està 

formada por tot l’equipament 

necessari per al 

funcionament de les tauletes 

a les seves aules. 

Pel que fa referència a la 

infraestructura de 

telecomunicacions, el centre 

compta amb una línia 

externa de fibra òptica, que 

permet una transmissió de 

dades a una velocitat de fins 

a 300 Mbps (*) i un servidor 

de dades duplicat, per 

assegurar-ne el seu 

funcionament. El cabal 

anterior és suficient per 

atendre les necessitats 

d’amplada de banda de les 

més de 500 tauletes de què 

disposa el seu alumnat i 

professorat d’ESO. 

A més d’això, el centre 

disposa de connexió WiFi i 

projectors amb pantalla a 

totes les aules. Les tauletes 

permeten projectar el seu 

senyal a la pantalla a través 

del sistema Airplay–AppleTV 

Quant a l’equipament 

informàtic destinat a la 

docència, el centre compta 

amb una aula d’informàtica 

per a l’alumnat de 

secundària. Aquesta aula 

està equipada amb 30 

ordinadors personals de 

sobretaula, que funcionen 

amb sistema operatiu mixt 

Ubuntu / Windows.  

 

El centre disposa d’una 

connexió de 

telecomunicacions a través 

de fibra òptica, la qual li 

proporciona una gran 

amplada de banda. 

Totes les aules disposen de 

connectivitat WiFi d’alta 

qualitat, que assegura un 

funcionament fiable dels 

chromebooks durant els 

moments en què es fan 

servir (un cabal de l’ordre de 

10-15 Mbps (*) per aparell). 

Disposar d’una bona 

connexió WiFi és fonamental 

quan es treballa amb aquest 

tipus de dispositius, ja que 

estan dissenyats per 

funcionar habitualment amb 

informació i recursos que 

estan penjats al núvol. 

Addicionalment, 

l’equipament del centre 

també l’integren ordinadors, 

projectors i pantalles per fer 

presentacions a les aules. 

Totes elles disposen a més 

de pantalles digitals 

interactives. 

El centre disposa també d’un 

entorn virtual d’aprenentatge 

(entorn Moodle). 

El centre no disposa d’una 

aula d’informàtica com a tal, 

ja que s’entén que si cada 

alumne disposa del seu propi 

dispositiu de treball, aquest 

recurs no és necessari. 

 

(*) Mbps = Megabits per 

segon. 

El centre compta amb una 

connexió de fibra òptica amb 

una cabal de fins a 100 

Mbps, que és la que 

proporciona el Departament 

d’Ensenyament. 

El cablejat intern està fet de 

manera que totes les aules 

disposin de connexió WiFi. 

Aquesta infraestructura 

presentava limitacions de 

capacitat fins no fa gaire. Per 

aquest motiu, tant aquest 

cablejat com l’equipament de 

comunicacions sense fils que 

va associat està essent 

renovat actualment, per tal 

d’assegurar la capacitat 

suficient per atendre la 

demanda de l’alumnat a 

cada moment. 

El centre compta amb un 

entorn virtual d’aprenentatge 

propi (entorn Moodle) dins 

dels servidors posats a 

disposició per als centres 

públics pel Departament 

d’Ensenyament. Aquest 

entorn proporciona una 

plataforma centralitzada de 

distribució de materials 

didàctics, recepció 

d’activitats realitzades i la 

seva avaluació, a més d’eina 

de comunicació entre els 

membre de la comunitats 

educativa, entre altres 

funcionalitats.      

El centre també disposa de 2 

aules d’informàtica. 

 
Quadre 13. Descripció referent a la infraestructura tecnològica dels centres. 
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3.3.4.2. Característiques tècniques dels dispositius 
 

Centre nº1 

(Tauletes) 

Centre nº 2 

(Chromebooks) 

Centre nº3 

(Netbooks) 

Les característiques 

tècniques de les tauletes 

s’ajusten als criteris 

establerts pel Departament 

d’Ensenyament en aquesta 

matèria. 

 

Més concretament, pel que 

fa referència al maquinari, 

les tauletes utilitzades, iPads 

de 9,7” de la marca Apple, 

funcionen sota el sistema 

propietari iOS i compleixen 

els requisits mínims 

establerts quant a mida de 

pantalla, processador 

multinucli a més de 1 GHz, 

connexió WiFi 802.11 

b/g/n/ac, emmagatzematge 

mínim de 16 GB, sensors 

d'orientació i moviment, i 

connectors USB 

(pes: 0,47 Kg.) 

 

En aquest dispositiu s’hi 

poden instal·lar multitud 

d’apps dissenyades per 

funcionar en tauletes iPad. 

Es poden descarregar de 

l’App Store d’Apple. El centre 

educatiu determina i controla 

quines apps es pot 

descarregar l’alumnat. 

 

Les tauletes van equipades 

amb una funda de protecció 

molt robusta, que assegura 

que no pateixin danys en 

condicions normals de 

funcionament i operació. 

 

 

Un chromebook és un 

ordinador personal lleuger i 

de baix cost, que funciona 

amb el sistema operatiu 

Chrome OS, que està basat 

en Linux. Aquest tipus de 

dispositius es fan servir per 

realitzar tasques diverses 

utilitzant el navegador 

Chrome de la companyia 

Google. 

 

Tot i que poden funcionar en 

mode local, si aquesta funció 

està activada, el més 

habitual és que utilitzin 

aplicacions i dades que 

resideixen al núvol i no en el 

dispositiu. Per tant, cal 

disposar d’una bona xarxa 

de telecomunicacions perquè 

funcionin adequadament. 

 

El tipus d’aparell triat pel 

centre és un Chromebook de 

la marca Acer, model CB3-

431-C15V (pantalla de 14” i 

un pes de 1,7 Kg). Aquest 

dispositiu satisfà els 

requeriments tècnics mínims 

establerts pel Departament 

d’Ensenyament. 

 

Quant al programari, a més 

del navegador Chrome, els 

dispositius digitals compten 

amb totes les aplicacions 

pròpies facilitades 

gratuïtament per Google. 

 

El centre estableix les apps a 

utilitzar per l’alumnat 

mitjançant una consola de 

gestió i manteniment de tots 

els dispositius. 

 

Els dispositius digitals mòbils 

de l’alumnat del centre són 

ordinadors portàtils del tipus 

netbook, és a dir, ordinadors 

de baix cost, pantalla petita 

(11,6”), lleugers (1,45 Kg. de 

pes) i dissenyats per 

funcionar tant en mode local 

com en connexió a la xarxa. 

 

Més concretament, els 

dispositius triats són 

netbooks marca Acer, model 

TravelMate B117M, els quals 

venen equipats amb un 

processador de quatre nuclis 

N3710, amb 4 GB de 

memòria RAM i un disc dur 

de 500 GB, connexió WiFi, 2 

connectors de tipus USB i un 

connector de tipus HDMI.  

 

A més del Windows 10, els 

netbooks funcionen amb el 

sistema operatiu Ubuntu, 

basat en Linux, als quals s’hi 

ha instal·lat un programari 

fixat cada any pel centre, a 

partir d’una maqueta que es 

subministra al proveïdor de 

l’equipament amb els 

programes que ha d’utilitzar 

l’alumnat en les diferents 

matèries. 

 

Es fa servir el LibreOffice 

com a paquet d’eines de 

gestió (processador de 

textos, fulls de càlcul, 

presentacions i altres 

aplicacions), a més d’altres 

programes de codi obert. 

 
Quadre 14. Descripció referent a les característiques tècniques dels dispositius. 
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3.3.4.3. Selecció del proveïdor de l’equipament 
 

Centre nº1 

(Tauletes) 

Centre nº 2 

(Chromebooks) 

Centre nº3 

(Netbooks) 

La selecció del proveïdor de 

l’equipament (un distribuïdor 

de productes Apple) es va 

fer atenent a criteris de 

confiança, ofertes 

econòmiques, servei i 

proximitat al centre. 

 

Les reparacions dels aparells 

per avaries es confien a 

aquest distribuïdor, i també 

la gestió de l’assegurança de 

tot el parc de dispositius del 

centre, que és de més de 

500 aparells, entre 

dispositius de l’alumnat i del 

professorat. 

La tria del proveïdor es va fer 

atenent al fet que en aquell 

moment era l’únic 

distribuïdor Acer que oferia 

aquest tipus d’aparell. 

 

Per altra banda aquest 

proveïdor va cedir 25 

chromebooks durant la fase 

de prova. 

La selecció del proveïdor es 

va fer després de cercar la 

millor oferta econòmica i de 

prestació de serveis d’entre 

un grup de subministradors 

d’equipament informàtic. 

 

El proveïdor és un 

distribuïdor local de 

productes informàtics de la 

marca Acer. 

 
Quadre 15. Descripció referent a la selecció del proveïdor de l’equipament. 
 

 

3.3.4.4. Finançament de la seva compra 
 

Centre nº1 

(Tauletes) 

Centre nº 2 

(Chromebooks) 

Centre nº3 

(Netbooks) 

El cost dels dispositius, d’uns 

325 €, es finança durant 2 

anys mitjançant una operació 

de rènting amb el proveïdor 

de l’equipament. En aquest 

cas, el centre educatiu fa 

d’intermediari entre el 

proveïdor i les famílies. 

 

Les famílies contribueixen al 

finançament de la compra 

del dispositiu i la seva funda 

durant els dos primers anys 

mitjançant una quota anual, 

que s’abona durant el mes 

de juny. En aquesta quota 

també s’inclou l’import 

corresponent als llibres 

digitals utilitzats en cada curs 

i l’assegurança 

corresponent. 

 

El cost aproximat 

d’adquisició dels 

chromebooks per part de les 

famílies és d’uns 270 € per 

unitat. 

 

El finançament de la seva 

compra té lloc a l’inici del 1r. 

curs d’ESO, moment en què 

les famílies fan efectiu el seu 

import en un únic pagament. 

 

La compra de l’equipament 

corre a càrrec de les famílies 

al principi de l’etapa de 

l’ESO. El preu del netbook 

és d’uns 300 € per aparell, 

cost que les famílies abonen 

al proveïdor de l’equipament 

en el moment de la compra, 

abans que comenci el curs.  

 

En casos determinats de 

famílies que requereixen 

ajuts econòmics, la 

consergeria del centre facilita 

ordinadors personals de 

reserva als seus fills/es per 

poder treballar a l’aula.    

 
Quadre 16. Descripció referent al finançament de la seva compra. 
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3.3.4.5. Llicències de programari 
 

Centre nº1 

(Tauletes) 

Centre nº 2 

(Chromebooks) 

Centre nº3 

(Netbooks) 

Les llicències de programari 

es negocien i contracten 

amb els seus respectius 

proveïdors. 

 

Cada cas pot presentar 

condicions particulars, per la 

qual cosa es tracten 

individualment. 

 

 

Com que es tracta de 

dispositius que funcionen 

amb el navegador de Google 

(Chrome) i les aplicacions 

d’aquesta companyia, que se 

subministren gratuïtament, a 

més de l’ús d’apps de tercers 

que també són gratuïtes, el 

centre i les famílies no han 

de satisfer cap import en 

concepte de llicències de 

programari.  

 

El sistema operatiu dels 

equips (Ubuntu) i els 

diversos programes i 

aplicacions que es fan servir 

al centre són de codi obert, 

per la qual cosa no hi ha 

despesa en concepte de 

llicències de programari. 

 
Quadre 17. Descripció referent a les llicències de programari. 

 

3.3.4.6. Compra de llibres digitals 
 

Centre nº1 

(Tauletes) 

Centre nº 2 

(Chromebooks) 

Centre nº3 

(Netbooks) 

El cost per la compra de 

llibres digitals s’abona en 

una quota anual que les 

famílies paguen anualment 

durant el mes de juny. En 

aquesta quota també 

s’inclou, com he dit, el cost 

anual de compra de la 

tauleta.  

 

Considerant de forma global 

totes les despeses de 

compra dels llibres digitals i 

de compra de la tauleta 

durant tota l’etapa de 

secundària (de 1r. a 4t. 

d’ESO), resulta que les 

famílies s’arriben a estalviar 

una quantitat equivalent al 

que era el cost de tots els 

llibres de text d’un curs 

escolar de quan les tauletes 

encara no estaven 

implantades.  

 

Com ja he comentat, la 

norma general és que els 

materials didàctics són 

elaborats pel professorat en 

tots els casos i són 

disponibles a la plataforma 

tecnològica del centre 

(Moodle), per la qual cosa no 

cal realitzar cap despesa 

addicional per a la compra 

de llibres digitals. 

La compra de llibres digitals 

forma part d’un pack de 

material didàctic que les 

famílies abonen un cop a 

l’any, abans de l’inici de cada 

curs escolar. 

  

El centre ha adoptat una 

política mixta pel que fa 

referència a l´ús de materials 

didàctics. A més de llibres de 

text en paper, el centre 

demana també a les famílies 

que adquireixin un lot 

específic de llibres digitals 

per a cada curs de l’ESO. 

 
Quadre 18. Descripció referent a la compra de llibres digitals. 
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3.3.4.7. Gestió i manteniment dels dispositius 
 

Centre nº1 

(Tauletes) 

Centre nº 2 

(Chromebooks) 

Centre nº3 

(Netbooks) 

Durant aquest curs, la gestió 

i manteniment de totes les 

tauletes del centre la fan dos 

professors del Departament 

d’Informàtica, ajudats per un 

estudiant d’informàtica en 

pràctiques. 

 

La gestió dels dispositius es 

duu a terme amb l’ajuda de 

dos aplicatius. 

 

El primer aplicatiu, anomenat 

Meraki, serveix per al control 

de les apps instal·lades a 

cada una de les tauletes, 

mentre que el segon, 

anomenat pfSense, s’utilitza 

per a la supervisió i control 

dels dispositius que es 

connecten a la xarxa WiFi 

del centre. 

 

 

La gestió de les operacions 

realitzades des de tots els 

dispositius es duu a terme de 

forma centralitzada 

mitjançant la consola de 

comandament de la Google 

Suite for Education. Aquesta 

gestió centralitzada permet  

que tot l’alumnat tingui accés 

a les mateixes aplicacions 

bàsiques des del seu 

dispositiu i que, alhora, es 

pugui tenir un control de què 

esta fent cada alumne amb 

el seu chromebook a cada 

moment. 

  

Pel que fa referència al 

manteniment de l’aparell, en 

cas d’avaria es porta al 

servei tècnic de la marca. El 

centre disposa d’alguns 

ordinadors portàtils en 

préstec, en el cas que algun 

alumne hagi de portar el seu 

chromebook a arreglar. 

 

Com que l'ordinador és 

propietat de les famílies, el 

centre considera que la cura 

i manteniment en bon estat 

del netbook és 

responsabilitat en primer 

terme de l'alumne/a, 

juntament amb la seva 

família. En cas d'avaria, la 

família ha de posar-se en 

contacte amb el Servei 

d'Assistència Tècnica del 

fabricant de l'ordinador. 

 

No obstant això, el centre 

disposa a la consergeria d’un 

cert nombre d’ordinadors 

personals de reserva, per fer 

front a les incidències que 

pugui tenir l’alumnat dia a dia 

 

Addicionalment, dos 

professors de la coordinació 

d’informàtica del centre 

ofereixen un servei 

d’assistència tècnica de 

primer nivell, que intenta 

resoldre les incidències 

informàtiques més habituals. 
 

Quadre 19. Descripció referent a la gestió i manteniment dels dispositius. 
 

3.3.4.8. Assegurança dels dispositius  
 

Centre nº1 

(Tauletes) 

Centre nº 2 

(Chromebooks) 

Centre nº3 

(Netbooks) 

El funcionament i operació 

de totes les tauletes 

utilitzades en el centre estan 

cobertes mitjançant la 

garantia del producte (durant 

els dos primers anys)  i d’una 

assegurança en cas de 

trencament o robatori. El 

cost d’aquesta assegurança 

està inclòs en la quota anual 

a pagar per les famílies en 

concepte d’adquisició de la 

tauleta i del cost dels llibres 

digitals. 

Cada família decideix, de 

forma optativa, si contracta o 

no una assegurança pels 

dispositius i la seva modalitat 

(cobertures), durada (1 a 4 

anys) i les franquícies 

existents depenent de les 

cobertures. L’assegurança 

bàsica cobreix el trencament 

de la pantalla. 

La contractació d’una 

assegurança pels netbooks 

és opcional per a les 

famílies, encara que està 

contemplada en l’oferta que 

ofereix el proveïdor de 

l’equipament. Aquesta 

assegurança cobreix els 

riscos de trencament de la 

pantalla i altres danys 

accidentals. Es pot 

contractar l’assegurança per 

a cada un dels anys de vida 

de l’aparell. 
 

Quadre 20. Descripció referent a l’assegurança dels dispositius. 
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4. RESULTATS DE LA RECERCA. DISCUSSIÓ. 
 
 
 

En aquest capítol presento les dades obtingudes en les enquestes adreçades al professorat i les 

famílies, com a primera part de la feina de recerca que he dut a terme en el present treball de fi 

de màster. 

 

 

4.1. Usos dels dispositius digitals 
 

Començaré per parlar dels usos del dispositiu digital a cada un dels centres, per passar 

seguidament a veure quina és la percepció, tant del professorat com de les famílies, sobre els 

seus usos per part de l’alumnat. 

 

  

Significat dels colors dels gràfics de pastissos dels quadres següents 

Significat del color 

de les llegendes dels 

gràfics dels quadres 

següents que tenen 

com a resposta “Sí” 

o “No”.  

Significat del 

color de la 

pregunta nº 2 

sobre usos 

de materials 

didàctics.  
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Usos dels dispositius digitals 
 

Centre nº1 

(Tauletes) 

Centre nº 2 

(Chromebooks) 

Centre nº3 

(Netbooks) 

1. A la meva assignatura utilitzo els dispositius digitals de l’alumnat 

   

2. Què fas servir com a materials didàctics? 

   

3. L’alumnat fa servir els dispositius digitals per buscar informació a la xarxa? 

   

4. L’alumnat fa servir eines com el processador de textos o les presentacions del Drive? 

   

5. L’alumnat fa servir eines de treball col·laboratiu per compartir arxius? (ex. Google Drive) 

   

 
Quadre 21. Usos dels dispositius digitals (1). 
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Centre nº1 

(Tauletes) 

Centre nº 2 

(Chromebooks) 

Centre nº3 

(Netbooks) 

6. L’alumnat fa servir apps o programes per fer produccions multimèdia? (ex.àudios i vídeos) 

   

7. L’alumnat fa servir els dispositius digitals per fer presentacions? 

   

8. Es fa servir alguna plataforma virtual de centre?  (ex. tipus Moodle, ClickEdu o similar) 

   

9. Els dispositius digitals es fan servir a les sortides i les excursions? 

   

10. Els dispositius digitals faciliten el procés d’avaluació? 

   

 
Quadre 22. Usos dels dispositius digitals (2). 
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Les dades recollides a les enquestes sobre els usos que l’alumnat dels centres fa dels dispositius 
digitals indiquen que la immensa majoria del professorat fa servir aquests dispositius a l’aula i els 
utilitzen predominantment per treballar amb materials didàctics creats per ells, tret del centre que 
utilitza netbooks, on el seu professorat fa servir també en bona part materials didàctics de tercers 
(llibres digitals i llibres de text o de lectures). 
 
Pel que fa referència als usos dels dispositius digitals, la immensa majoria de la l’alumnat els fa 
servir per buscar informació a la xarxa, fer tractament de textos o presentacions amb les 
aplicacions pròpies del Google Drive. També els fan servir per fer produccions multimèdia (àudios 
i vídeos) en un percentatge molt alt, en dos dels tres centres estudiats. Un altre aspecte destacat 
és que gairebé tot l’alumnat fa servir eines de treball col·laboratiu al núvol, per tal de compartir 
arxius i realitzar treballs en grup. 
 
També la majoria o la totalitat de l’alumnat fa servir la plataforma virtual del centre (Moodle, 
ClickEdu o similar) per descarregar-se material didàctic, accedir a informació acadèmica sobre 
les seves qualificacions i rebre comunicats informatius del centre, entre altres funcionalitats. Per 
altra banda, els dispositius digitals no es fan servir en les sortides i excursions, en termes 
generals. 
 
Finalment, prop de dos terços del professorat declara que els dispositius digitals faciliten el 
procés d’avaluació gràcies a l’ús d’aplicacions específiques dissenyades per a  dur a terme 
aquesta tasca de forma ràpida i eficient. En aquest sentit destaca particularment la dada resultant 
del centre que utilitza chromebooks. 
 
 
 

4.2. Percepció del professorat 
 

Vegem a continuació quina és la percepció del professorat sobre l’impacte dels dispositius digitals 
en l’actitud de l’alumnat, els resultats acadèmics i la seva valoració global, un cop posats a la 
balança tots els avantatges (pros) i inconvenients (contres) que presenten aquests dispositius. 
 
Les percepcions del professorat sobre algunes afirmacions que es fan a l’enquesta, en tractar-
se d’opinions subjectives les he valorat d’acord amb una escala de Likert de 5 nivells, que van 
des de “molt d’acord” a “molt en desacord” (Likert, 1932), segons l’equivalència de colors 
següent. 
 
 

Significat dels colors dels gràfics de 

pastissos dels quadres següents 
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Percepció del professorat 
 

Centre nº1 

(Tauletes) 

Centre nº 2 

(Chromebooks) 

Centre nº3 

(Netbooks) 

11. Els dispositius digitals faciliten el treball autònom de l’alumnat 

   

12. .... amb ells l’alumnat aprèn a responsabilitzar-se 

   

13. .... amb ells l’alumnat té més capacitat d’iniciativa 

   

14. .... amb ells l’alumnat está més motivat per fer la feina 

   

15. .... amb ells l’alumnat es distreu 

   

 
Quadre 23. Percepció del professorat sobre algunes afirmacions (1). 
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Centre nº1 

(Tauletes) 

Centre nº 2 

(Chromebooks) 

Centre nº3 

(Netbooks) 

16. Han permès millorar els seus resultats acadèmics (notes)  

   

17. La meva percepció sobre la seva utilitat i eficàcia és positiva 

   

18. Aquesta percepció ha millorat amb el pas del temps i amb el seu ús 

   

 
Quadre 24. Percepció del professorat sobre algunes afirmacions (2). 

 

Quant a la percepció del professorat sobre l’impacte dels dispositius digitals, una gran majoria 
del professorat de tots els centres creu que faciliten el treball autònom de l’alumnat, i a més, 
encara que en un percentatge inferior, creu que amb la seva utilització l’alumnat aprèn a 
responsabilitzar-se del seu ús, tret del cas del centre que utilitza tauletes. 
 
El que també reconeixen de forma àmplia és que l’alumnat té més capacitat d’iniciativa, en termes 
generals, excepte en el cas del centre que fa servir netbooks, on aquesta percepció no és tan 
accentuada. En canvi, existeix una visió compartida de què l’alumnat està més motivat per fer la 
feina amb els dispositius digitals. Aquesta visió és particularment destacada en el cas del centre 
que utilitza chromebooks. 
 
Un aspecte sobre el que existeix una percepció àmpliament majoritària és el fet de que els 
dispositius digitals constitueixen un element de distracció de primer ordre de l’alumnat, un fet 
contra el qual el professorat ha de lluitar i fer-hi front en el seu dia a dia. Aquest fenomen sembla 
més acusat en el cas del centre que fa servir tauletes. 
 
Per una altra banda, el professorat no té clar que els dispositius digitals hagin permès millorar 
els resultats acadèmics (notes) amb el seu ús. És més, fins i tot sembla existir una percepció 
més aviat negativa, que no pas positiva, en aquest sentit. 
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Sigui com sigui, al fer finalment un balanç conjunt dels avantatges i els inconvenients que 
presenta el treball de l’alumnat amb dispositius digitals, la seva valoració global és 
majoritàriament positiva i, a més, aquesta percepció ha anat millorant al llarg del temps i amb el 
seu ús. Aquesta percepció sembla ser considerablement més positiva en els centres que utilitzen 
chromebooks i netbooks.     
 
Preguntat pels principals avantatges del treball amb dispositius digitals (vegeu el gràfic 1), prop 
de la meitat o més del professorat enquestat declara la facilitat, rapidesa i immediatesa d’accés 
a la informació a través d’Internet com a l’avantatge més destacat, amb diferència per sobre de 
la resta de factors. 
 
Li segueixen, per percentatge de respostes, la disponibilitat d’una enorme quantitat de recursos 
(materials didàctics, documents, articles, diaris, webs, vídeos...), així com d’eines (diccionaris, 
mapes, obres de referència...) i d’aplicacions o apps (calculadores, simuladors, activitats 
interactives i altres) que es poden trobar disponibles a la xarxa, tant gratuïtes com de pagament. 
 
El tercer avantatge assenyalat pel professorat és la possibilitat de poder fer treball cooperatiu al 
núvol (habitualment al Google Drive), la qual cosa afavoreix enormement la realització de treballs 
en grup per part de l’alumnat. Aquest és un element molt important dins del corrent pedagògic 
actual que aposta per metodologies actives de treball de l’alumnat.      
 
Altres elements indicats amb una menor freqüència han estat: la possibilitat de dur a terme noves 
pràctiques didàctiques i formes de fer a l’aula; una major autonomia de l’alumnat en el seu procés 
d’aprenentatge; i també, encara que amb menor nombre de casos, la disponibilitat de materials 
interactius; una major motivació de l’alumnat per fer la feina; la facilitat per dur a terme la tasca 
d’avaluació; la reducció de la quantitat de paper utilitzat; i l’eliminació dels llibres de text en paper 
i, per tant, del seu pes a l’hora de portar-los cap a l’escola o cap a casa.   

 

 

Gràfic 1. Principals avantatges dels dispositius digitals indicats pel professorat. 

 

Si ens fixem ara en els principals inconvenients que presenta el treball amb els dispositius 

digitals, el professorat enquestat ha assenyalat com a primer factor, per ordre d’importància i molt 

per sobre de la resta de factors, les distraccions de l’alumnat motivades per causes diverses. 

Entre aquestes causes destaquen, principalment, la visualització de vídeos i fotos, escoltar 

música, les converses en xats i la navegació per diferents xarxes socials (vegeu el gràfic 2). 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Major autonomia en l'aprenentatge

Noves pràctiques i possibilitats didàctiques

Possibilitat de treball col·laboratiu al núvol

Disponibilitat de molts recursos / eines / apps

Accés immediat a la informació (Internet)

Principals avantatges dels dispositius digitals
per al professorat

Centre nº 1 (Tauletes) Centre nº 2 (Chromebooks) Centre nº 3 (Netbooks)
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Gràfic 2. Principals inconvenients dels dispositius digitals indicats pel professorat. 

 

A continuació, encara que molt per sota de l’anterior, hi ha l’ús inadequat dels aparells en aquells 

casos en que no es fan servir per a les tasques educatives, com ara per jugar, dedicar-se a 

activitats d’oci o de caràcter lúdic, o accedir a llocs web no educatius. 

Altres inconvenients indicats amb menor freqüència pel professorat tenen a veure amb la dificultat 

de controlar durant tota la classe què fa l’alumnat amb els seus dispositius digitals i la possible 

dispersió que això pot comportar. La pèrdua de l’hàbit d’escriure i redactar textos també ha estat 

un altre dels inconvenients assenyalats. 

A tot això cal afegir-hi un ventall divers de problemes tècnics relacionats amb la manca temporal 

de connexió amb la xarxa WiFi i les bateries sense càrrega, en els casos més lleus, fins al 

trencament de la pantalla o l’avaria de l’aparell, en els casos més greus. Tot i així, el percentatge 

d’incidències d’aquesta naturalesa és força baix, en relació amb el nombrós parc de dispositius 

(centenars d’aparells) que s’utilitzen diàriament als centres estudiats.   

 

4.3. Percepció de les famílies 
 

En aquest apartat presento les dades obtingudes en les enquestes adreçades les famílies, com 

a segona part de la feina de recerca que he dut a terme en el present treball de fi de màster. 

 
En primer lloc cal dir que, en el cas del centre nº1 que utilitza tauletes, la percepció de les famílies 
no ha estat possible de determinar, ja que la direcció del centre no ha considerat oportú dur a 
terme una enquesta oberta a gran escala a totes les famílies. Per tant, no es pot fer una valoració 
de la seva percepció en aquest cas particular per falta de dades. 
 
Veiem seguidament quina és la percepció de les famílies sobre l’impacte dels dispositius digitals 
en l’actitud dels seus fills/es, els resultats acadèmics i la seva valoració global, un cop posats a 
la balança tots els avantatges (pros) i inconvenients (contres) que presenten aquests dispositius. 
 
El significat dels colors en els següents gràfics de pastissos és el mateix que en els dels apartats 
anteriors. 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Problemes tècnics (WiFi, bateria, etc.)

Pèrdua de l'hàbit d'escriure / Redacció

Dificultat per controlar què fa l'alumnat /
Dispersió

Ús inadequat (jocs, activitats d'oci, altres)

Distraccions (vídeos, música, xats, etc.)

Principals inconvenients dels dispositius digitals
per al professorat

Centre nº 1 (Tauletes) Centre nº 2 (Chromebooks) Centre nº 3 (Netbooks)
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Percepció de les famílies 

 

Centre nº 2 

(Chromebooks) 

Centre nº3 

(Netbooks) 

1. L’ús del dispositiu digital ha augmentat la motivació del nostre fill/a pels estudis 

  

2. L’ha fet/a més responsable per gestionar el seu propi aprenentatge 

  

3. Ha millorat el seu rendiment acadèmic (notes) 

  

4.  Ha augmentat la seva distracció 

  

5.  El nostre fill/a fa un ús segur i responsable del dispositiu digital 

  

 
Quadre 25. Percepció de les famílies sobre algunes afirmacions (1). 

 



Estudi de casos d’ús de diferents tipus de dispositius digitals 
per part de l’alumnat a centres educatius de secundària                                                                          39 

Centre nº 2 

(Chromebooks) 

Centre nº3 

(Netbooks) 

6.  Fem una valoració positiva de l’ús del dispositiu digital per part del nostre fill/a 

  

 
Quadre 26. Percepció de les famílies sobre algunes afirmacions (2). 

 

Quant a la percepció de les famílies sobre l’impacte dels dispositius digitals, pel que fa referència 
a la motivació de l’alumnat i a la seva responsabilitat per gestionar el seu procés d’aprenentatge, 
sembla existir una percepció força més positiva en el cas del centre que utilitza chromebooks, 
que no pas en el centre que fa servir netbooks.  
 
En canvi, com en el cas del professorat, no existeix tampoc per part de les famílies una percepció 
clara de que els dispositius digitals hagin millorat els resultats acadèmics (notes) dels seus 
fills/es. 
  
D’altra banda, no existeix una visió tan clara i majoritària de les famílies en el sentit que considerin 
que els dispositius digitals siguin una font de distracció per als seus fills/es, cosa que sí succeïa 
en la visió del professorat. 
 
En el que sí hi ha una visió compartida i majoritària per part de les famílies és en que els seus 
fills/es fan un ús segur i responsable dels dispositius digitals, la qual cosa constitueix una molt 
bona notícia. 
 
Sigui com sigui, en fer finalment un balanç conjunt dels avantatges i els inconvenients que 
presenta el treball dels seus fills/es amb dispositius digitals, la seva valoració global és 
majoritàriament positiva. Aquesta percepció sembla ser més positiva en el centre que utilitza 
chromebooks, en comparació amb el centre que fa servir netbooks.     
 
Preguntades pels principals avantatges del treball amb dispositius digitals (vegeu el gràfic 3), al 
voltant d’un terç de les famílies enquestades declaren la facilitat per fer treballs, així com la 
rapidesa i immediatesa d’accés a la informació a través d’Internet com a avantatges més 
destacats. 
 
Després venen, en un percentatge de respostes similar, l’aprenentatge que fan els seus fills/es 
en l´ús de les TIC, juntament amb l’adquisició de competències digitals, la qual cosa posa de 
manifest la seva preocupació per a que es preparin amb les eines amb què es trobaran més 
endavant en el seu futur laboral. 
 
El tercer avantatge assenyalat per les famílies, en un 20% dels casos, és la disponibilitat de 
noves eines i de possibilitats educatives que ofereix la tecnologia, el que demostra la seva 
percepció de què els dispositius digitals poden aportar un valor superior en el procés educatiu. 
 
A més d’això, un altre avantatge destacat és el fet de que els seus fills/es hagin d’haver de portar 
menys pes a la motxilla a l’hora d’anar o tornar de l’escola, gràcies a la reducció del nombre de 
llibres en paper a transportar.  
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Per últim, el darrer aspecte més valorat per les famílies té a veure amb la possibilitat de què amb 
els dispositius digitals els seus fills/es poden fer treballs en grup sense haver-se de reunir fora 
de casa, la qual cosa pot representar un estalvi important pel que fa a temps i desplaçaments. 
 
Altres elements indicats amb una menor freqüència han estat: una major motivació per als 
estudis; connexió immediata amb el professorat; centralització de les tasques i de la informació 
en un únic lloc; i l’estalvi de paper.   

 

 

Gràfic 3. Principals avantatges dels dispositius digitals indicats per les famílies. 

 

Si ens fixem ara en els principals inconvenients que presenta el treball amb els dispositius 

digitals, al voltant d’un terç de les famílies enquestades han assenyalat com a primer factor, per 

ordre d’importància i força per sobre de la resta de factors, les distraccions del seus fills/es per 

causes diverses. Entre aquestes causes cal destacar, principalment, la visualització de vídeos i 

fotos, escoltar música, les converses en xats i la navegació per diferents xarxes socials (vegeu 

el gràfic 4). 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Possibilitat de poder fer treballs en grup sense
haver de desplaçar-se

Reducció del transport de llibres en paper /
Haver de portar menys pes

Disponibilitat de noves eines i possibilitats que
ofereix la tecnologia

Aprenentatge en l'ús de les TIC / Adquirir
competències digitals

Facilitat per fer treballs / Cerca d'informació i
altres recursos

Principals avantatges dels dispositius digitals 
per a les famílies

Centre nº 2 (Chromebooks) Centre nº 3 (Netbooks)



Estudi de casos d’ús de diferents tipus de dispositius digitals 
per part de l’alumnat a centres educatius de secundària                                                                          41 

 

Gràfic 4. Principals inconvenients dels dispositius digitals indicats per les famílies. 

 

A continuació, encara que força per sota de l’anterior, el temps excessiu de permanència davant 

de la pantalla al llarg de la jornada, la qual cosa genera en les famílies la sensació de que els 

seus fills/es estan sempre connectats (“estan sempre enganxats”). 

Altres inconvenients indicats amb menor freqüència tenen a veure amb la pèrdua de l’hàbit 

d’escriure i redactar textos de l’alumnat, així com la dificultat per concentrar-se, cosa que sovint 

fa que perdin de vista els objectius o les fites de treball que s’havien proposat. 

Per últim, a tots aquests elements cal afegir-hi un ventall divers de problemes tècnics relacionats 

amb la manca temporal de connexió a la xarxa WiFi i bateries amb poca càrrega o sense càrrega, 

en els casos més lleus, fins al trencament de la pantalla o l’avaria de l’aparell, en els casos més 

greus. 

Altres inconvenients assenyalats puntualment per les famílies han estat els següents: qüestions 

relacionades amb la salut, com ara la postura corporal, el mal d’esquena i la fatiga ocular; 

dificultat de concentració addicionals en el cas de l’alumnat dispers; saturació per excés 

d’informació; manca de criteri per seleccionar la informació correcta o adequada; tractar-se d’un 

material “fràgil” que es pot trencar, te’l poden robar o que no s’arregla de pressa. 

 

  

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Problemes tècnics (WiFi, bateria, etc.)

Dificultat per concentrar-se / Pèrdua dels
objectius

Pèrdua de l'hàbit d'escriure / Redacció

Temps excessiu davant de la pantalla / Estan
sempre connectats

Distraccions (vídeos, música, xats, etc.)

Principals inconvenients dels dispositius digitals
per a les famílies

Centre nº 2 (Chromebooks) Centre nº 3 (Netbooks)
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5. CONCLUSIONS I POSSIBLES LÍNIES DE RECERCA FUTURES 
 
  
Un cop realitzat l’estudi dels tres casos de centres educatius i la recerca sobre la percepció del 

professorat i les famílies, en relació amb els usos dels dispositius digitals per part de l’alumnat, 

podem extreure algunes conclusions dels resultats obtinguts. Cal dir abans, però, que aquestes 

conclusions s’han de prendre amb cautela tenint en compte les limitacions de la recerca duta a 

terme, ja comentades abans, així com l’abast d’aquest treball, limitat només a tres centres. Per 

tant, aquestes conclusions només pretenen ser orientatives i no poden generalitzar-se al conjunt 

dels centres educatius de secundària de Catalunya, a falta d’un treball de recerca més ampli i 

exhaustiu. 

En qualsevol cas, els resultats obtinguts en els tres centres educatius estudiats semblen indicar 

que els dispositius digitals de l’alumnat són utilitzats com una eina educativa més, com ho podria 

ser qualsevol altra. És evident que aquests dispositius presenten unes característiques 

particulars, però no constitueixen un fi per ells mateixos sinó un recurs, això sí, de gran utilitat 

dins dels processos d’ensenyament i aprenentatge. Això és així independentment de la 

naturalesa pública o privada del centre, i el que també s’ha vist és que es tracta d’una eina 

educativa que està supeditada als principis pedagògics i a les pràctiques didàctiques en cada un 

dels centres estudiats.      

Pel que fa referència als usos dels dispositius digitals, la immensa majoria de l’alumnat els fa 

servir per buscar informació a la xarxa, fer tractament de textos o presentacions amb les 

aplicacions instal·lades al propi dispositiu o bé disponibles al núvol (majoritàriament el Google 

Drive). Aquestes últimes són cada vegada més utilitzades. També els fan servir per fer 

produccions multimèdia (àudios i vídeos) en un percentatge molt alt. Però potser l’aspecte més 

destacable és que gairebé tot l’alumnat fa servir eines de treball col·laboratiu al núvol, per tal de 

compartir arxius i realitzar treballs en grup, la qual cosa representa un aspecte de gran interès 

des del punt de vista pedagògic. En aquest sentit, la recerca duta a terme sembla indicar que 

ens trobem, en termes generals, amb una aplicació de les TIC als processos d’ensenyament i 

aprenentatge que se situaria entre el nivell 2 (Augment-Millora) i principi del nivell 3 (Modificació-

Transformació) del model de Puentedura esmentat al principi del treball. Per tant, sembla existir 

encara força recorregut per a un ús més avançat i sofisticat de les TIC en l’educació, i que aquest 

progrés podria arribar donant una major autonomia i capacitat d’iniciativa a l’alumnat, i per 

potenciar alhora el seu propi procés d’aprenentatge, mitjançant metodologies actives vinculades 

a la realització de projectes escolars ambiciosos.      

Respecte a la percepció del professorat sobre l’impacte dels dispositius digitals, la majoria del 

professorat de tots els centres creu que faciliten el treball autònom de l’alumnat i també que 

promouen la seva responsabilitat i capacitat d’iniciativa. Però on existeix una visió més 

àmpliament compartida és en què l’alumnat està més motivat per fer la feina. En fer finalment un 

balanç conjunt dels avantatges i els inconvenients que presenta el treball de l’alumnat amb 

dispositius digitals, la seva valoració global és majoritàriament positiva i, a més, aquesta 

percepció ha anat millorant al llarg del temps.     

Com a principals avantatges del treball amb dispositius digitals, prop de la meitat del professorat 

declara la facilitat i immediatesa d’accés a la informació a través d’Internet com a avantatge més 

destacat, amb diferència per sobre de la resta de factors. També la disponibilitat d’una enorme 

quantitat de recursos, així com d’eines i d’apps que es poden trobar disponibles a la xarxa, a més 

de la possibilitat de poder realitzar noves pràctiques didàctiques. 

Quant als principals inconvenients, el professorat ha assenyalat com a primer factor, per ordre 

d’importància i molt per sobre de la resta de factors, les distraccions de l’alumnat motivades por 

causes variades. A continuació, encara que molt per sota de l’anterior, l’ús inadequat dels 

aparells en aquells casos en què no es fan servir per a les tasques educatives. 
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Respecte a les famílies sembla existir una percepció força positiva, en termes generals, en tot el 

que té a veure amb la motivació dels seus fills/es i en la seva responsabilitat per gestionar el seu 

propi procés d’aprenentatge. Hi ha una visió compartida i majoritària per part de les famílies en 

què els seus fills/es fan un ús segur i responsable dels dispositius digitals, la qual cosa constitueix 

una molt bona notícia. En fer finalment un balanç conjunt dels avantatges i els inconvenients que 

presenta el treball dels seus fills/es amb dispositius digitals, la seva valoració global també és 

majoritàriament positiva. 

Com a principals avantatges del treball amb dispositius digitals, prop d’un terç de les famílies 

enquestades declaren la facilitat per fer treballs, així com la rapidesa i immediatesa d’accés a la 

informació a través d’Internet. L’aprenentatge que fan els seus fills/es en l´ús de les TIC, 

juntament amb l’adquisició de competències digitals, són altres de les qüestions destacades, la 

qual cosa posa de manifest la seva preocupació per a que es preparin amb les eines amb què 

es trobaran més endavant en el seu futur laboral. A més d’això, un altre avantatge destacat és el 

fet de que els seus fills/es hagin d’haver de portar menys pes a la motxilla a l’hora d’anar o tornar 

de l’escola. 

Quant als principals inconvenients, prop d’un terç de les famílies han assenyalat com a primer 

factor, per ordre d’importància, les distraccions del seus fills/es per causes diverses. A 

continuació, encara que força per sota de l’anterior, el temps excessiu de permanència davant 

de la pantalla al llarg de la jornada, la qual cosa genera en les famílies la sensació de que els 

seus fills/es estan sempre connectats. 

Vistos els resultats anteriors i les experiències d’ús de cada un dels centres estudiats, a la primera 

pregunta que m’he plantejat al principi d’aquest treball, referent a si “Existeix algun dispositiu 

digital de l’alumnat que sigui idoni com a eina educativa?”, la resposta és que tots els dispositius 

digitals analitzats (tauletes, chromebooks i netbooks) són adequats com a eina educativa. Des 

d’un punt de vista didàctic, no n’hi cap que destaqui clarament per damunt dels altres, ja que, 

com hem vist, els seus avantatges i inconvenients són força similars. 

Sí que presenten, però, alguns avantatges i inconvenients addicionals de caràcter tècnic uns 

respecte dels altres. Per exemple, les tauletes tenen el gran avantatge de ser molt lleugeres i 

fàcilment transportables, però per contra no disposen de teclat físic (tot i que se’ls en pugui 

connectar un com a accessori, però augmentant el seu cost), el que pot ser un inconvenient 

important per realitzar treballs d’una certa extensió. En canvi, tant els chromebooks com els 

netbooks sí que disposen de teclat i, per tant, no presenten aquest inconvenient. A més 

incorporen una pantalla una mica més gran, que permet veure els textos i els gràfics amb més 

comoditat. Per contra, el seu pes és unes tres vegades superior al de les tauletes, però això no 

representa un inconvenient greu. Pel que fa a la seva autonomia de funcionament, quan els 

aparells són nous i les bateries no estan gastades és força similar entre ells, i suficient per 

aguantar tota una jornada escolar sense necessitat de recàrrega. 

Si prenem en consideració el seu cost, el preu del tres models analitzats es situa al voltant dels 

300 € per aparell (+/-10%), que és una quantitat raonable i assumible per a la majoria de famílies. 

Això no vol dir, no obstant, que no representi haver de fer un esforç econòmic per a moltes d’elles, 

sobretot a l’inici del curs escolar quan es multipliquen les despeses per diferents conceptes.   

Posats a haver de triar un dispositiu digital concret, i prenent com a referència els punts de vista 

del professorat enquestat, sembla ser que els chromebooks presentarien un cert avantatge en 

termes d’una major facilitat d’avaluació de l’alumnat però, sobretot, de gestió i control dels 

dispositius, gràcies a l’ecosistema d’eines i apps integrades dins de la consola de la Google Suite 

for Education. En efecte, aquesta suite proporciona un ecosistema de maquinari i programari 

integrat i molt complet, que facilita en gran mesura la tasca dels/de les docents. Aquest seria 

probablement l’element diferencial més important d’aquest dispositiu respecte dels altres. Sigui 

com sigui, aquesta valoració hauria de ser contrastada amb l’estudi d’un major nombre de casos 

de centres que facin servir aquest tipus de dispositiu.   
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Pel que fa referència a la segona pregunta que m’he plantejat a l’inici del treball, referent a si “Els 

dispositius digitals de l’alumnat milloren els resultats acadèmics (notes)?”, la seva resposta no 

és clara, ni senzilla. En efecte, segons els resultats obtinguts a les enquestes, una majoria del 

professorat dels centres estudiats no tenen clar que els dispositius digitals hagin permès millorar 

els resultats acadèmics, i més concretament les qualificacions de l’alumnat, amb el seu ús. És 

més, fins i tot sembla existir una percepció més aviat negativa, que no pas positiva, al respecte 

en alguns casos. Aquest resultat també està d’acord amb la percepció de les famílies, que segons 

les enquestes tampoc tenen una opinió clara en aquest sentit. Sens dubte, el tema dels resultats 

acadèmics de l’alumnat és un tema complex, en el qual intervenen múltiples factors que escapen 

de l’abast d’aquest treball. En qualsevol cas, espero que aquestes dades serveixin per confirmar 

la visió d’aquestes parts interessades sobre aquesta important qüestió.  

Per acabar, només em resta apuntar algunes línies de recerca futures que permetrien ampliar 

l’abast i la validesa d’aquest treball. Una primera línia, que és potser la més evident, consistiria 

en augmentar el nombre de casos estudiats, ampliant així la recerca duta a terme a molts més 

centres de secundària, per tal de contrastar i validar els resultats obtinguts. En particular aquesta 

línia de recerca hauria de servir per comprovar si, efectivament, els chromebooks són més 

efectius que altres dispositius des del punt de vista de la feina que han de realitzar els/les docents 

(gestió i control dels dispositius, avaluació de l’alumnat, i altres), tal com suggereixen els resultats 

de la recerca realitzada.  

Una segona línia de recerca podria centrar-se en la manera com es podrien millorar els resultats 

acadèmics de l’alumnat mitjançant l’ús d’aquests dispositius digitals. Ja s’entreveu que aquesta 

línia seria molt ambiciosa i d’una gran complexitat, però en qualsevol cas tindria un gran interès 

per a tota la comunitat educativa.  

Per últim, altres línies de recerca podrien centrar-se a estudiar l’impacte de l’ús dels dispositius 

digitals en els processos d’ensenyament i aprenentatge, fent servir per exemple els models 

SAMR (Puentedura, 2012) i TPACK (Mishra i Koehler, 2006), descrits al principi d’aquest treball, 

com a marcs de referència, entre d’altres. Atesa l’amplitud d’aquest tema, podrien definir-se 

múltiples línies de recerca en aquest sentit.   



Estudi de casos d’ús de diferents tipus de dispositius digitals 
per part de l’alumnat a centres educatius de secundària                                                                          45 

BIBLIOGRAFIA 
 
 
Ausubel, D. (1983): “Adquisición y retención del conocimiento: una perspectiva cognitiva”. Llibre. 
Ed. Paidós. Barcelona. 
 
Clarke, B. et al. (2013): “One-to-one Tablets in Secondary Schools: An Evaluation Study”. Tablets 
for Schools. Family, Kids and Youth. Londres. Estudi. Accessible a:  
http://www.kidsandyouth.com/pdf/FK%26Y%20T4S%20Stage%203%20Tablets%20for%20Sch
ools%20Report.pdf  (data de consulta: 17/04/2018). 
 
Consell Escolar de Catalunya (2015): “Les tecnologies mòbils als centres educatius”. Barcelona. 
Informe. Accessible a: 
http://consellescolarcat.gencat.cat/web/.content/consell_escolar/actuacions/3publicacions/public
acions_en_pdf/static_files/Les-tecnologies-mobils_catala_web.pdf (data de consulta: 29/3/2018) 
 
Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2010): “Informe d'avaluació del projecte 
eduCAT1x1”. Barcelona. Informe. Accessible a:  
http://csda.gencat.cat/web/.content/home/consell_superior_d_avalua/pdf_i_altres/static_file/edu
CAT1x1.pdf  (data de consulta: 06/04/2018). 
 
Departament d’Ensenyament (2010): “El Pla TAC de centre”. Generalitat de Catalunya. 
Barcelona. Informe. Accessible a: 
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/platac/documents/tac_1.pdf 
(data de consulta: 30/03/2018). 
 
Fernández, L. (2016): “El uso didáctico y metodológico de las tabletas digitales en aulas de 
educación primaria y secundaria de Cataluña”. Universitat de Lleida. Article. Publicat a Pixel-Bit. 
Rev. de Medios y Educación. Accessible a: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36843409002  
(data de consulta: 29/03/2018). 
 
Gisbert, M. et al. (2015): “Aprenentatge mòbil. Com incorporar els dispositius mòbils a 
l’aprenentatge?”. Fundació Jaume Bofill en col·laboració amb UNESCOCat i mSchools. 
Barcelona. Informe. Accessible a: http://www.fbofill.cat/sites/default/files/InformeBreu58.pdf  
(data de consulta: 29/03/2018). 
 
Likert, R. (1932): “A Technique for the Measurement of Attitudes”. Archives of Psychology, 22, 
pàgs. 5-55. Article. Accessible a: https://legacy.voteview.com/pdf/Likert_1932.pdf (data de 
consulta 06/04/2018). 
 
Marquès, P. (2011): “Impacto de las TIC en la educación: funciones y limitaciones”.  Departament 
Pedagogia Aplicada (UAB). Pàgina web personal. Accessible a:  
http://peremarques.pangea.org/siyedu.htm  (data de consulta: 28/03/2018). 
 
Marquès, P. (2014): “Uso educativo de las tabletas digitales”.  Departament Pedagogia Aplicada 
(UAB). Presentació. Accessible a:  https://www.slideshare.net/peremarques/tabletas-digitales-
uso-educativo-metainvestigacin-dim  (data de consulta: 29/03/2018). 
 
Mishra, P. i Koehler, M. J. (2006): “Technological Pedagogical Content Knowledge: A framework 
for teacher knowledge”. Article. Teachers College Record, 108(6), pàgs. 1017-1054. 
Accessible a:  
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.523.3855&rep=rep1&type=pdf 
(data de consulta: 31/03/2018). 
 
NMC i EC (2014): “Horizon Report Europe. 2014 Schools Edition”. New Media Consortium i 
European Commission. Estudi. Accessible a: http://infoeuropa.md/files/horizon-report-europe-
2014-schools-edition.pdf  (data de consulta: 29/03/2018). 
 
 

http://www.kidsandyouth.com/pdf/FK%26Y%20T4S%20Stage%203%20Tablets%20for%20Schools%20Report.pdf
http://www.kidsandyouth.com/pdf/FK%26Y%20T4S%20Stage%203%20Tablets%20for%20Schools%20Report.pdf
http://consellescolarcat.gencat.cat/web/.content/consell_escolar/actuacions/3publicacions/publicacions_en_pdf/static_files/Les-tecnologies-mobils_catala_web.pdf
http://consellescolarcat.gencat.cat/web/.content/consell_escolar/actuacions/3publicacions/publicacions_en_pdf/static_files/Les-tecnologies-mobils_catala_web.pdf
http://csda.gencat.cat/web/.content/home/consell_superior_d_avalua/pdf_i_altres/static_file/eduCAT1x1.pdf
http://csda.gencat.cat/web/.content/home/consell_superior_d_avalua/pdf_i_altres/static_file/eduCAT1x1.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/platac/documents/tac_1.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36843409002
http://www.fbofill.cat/sites/default/files/InformeBreu58.pdf
https://legacy.voteview.com/pdf/Likert_1932.pdf
http://peremarques.pangea.org/siyedu.htm
https://www.slideshare.net/peremarques/tabletas-digitales-uso-educativo-metainvestigacin-dim
https://www.slideshare.net/peremarques/tabletas-digitales-uso-educativo-metainvestigacin-dim
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.523.3855&rep=rep1&type=pdf
http://infoeuropa.md/files/horizon-report-europe-2014-schools-edition.pdf
http://infoeuropa.md/files/horizon-report-europe-2014-schools-edition.pdf


Estudi de casos d’ús de diferents tipus de dispositius digitals 
per part de l’alumnat a centres educatius de secundària                                                                          46 

OCDE (2013): “Trends Shaping Education”. Organització per a la Cooperació i el 
Desenvolupament Econòmic. París. Informe. Accessible a:  https://www.oecd-
ilibrary.org/education/trends-shaping-education-2013_trends_edu-2013-en  (data de consulta: 
29/03/2018). 
 
Piaget, J. (2000): “El nacimiento de la inteligencia en el niño”. Llibre. Ed. Crítica. Barcelona. 
 
Puentedura, R. (2012): “The SAMR Model: Background and Exemplars”. Presentació. Accessible 
a: http://www.hippasus.com/rrpweblog/archives/2012/08/23/SAMR_BackgroundExemplars.pdf 
(data de consulta: 31/03/2018). 
 
Tay, H. (2016): “Longitudinal study on impact of iPad use on teaching and learning”. Cogent 
Education. Volum 3. Article. Accessible a:  
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2015.1127308 
(data de consulta: 06/04/2018). 
 
UNESCO (2013): “Directrices para las política de aprendizaje móvil”. Organització de les Nacions 
Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura. París. Informe. Accessible a: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002196/219662S.pdf  (data de consulta: 29/03/2018). 
 
Vygotsky, L. S. (1979): “El desarrollo de los procesos psicológicos superiores”. Llibre. Ed. Crítica. 
Grijalbo. Barcelona. 
 
 
 
 
 

https://www.oecd-ilibrary.org/education/trends-shaping-education-2013_trends_edu-2013-en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/trends-shaping-education-2013_trends_edu-2013-en
http://www.hippasus.com/rrpweblog/archives/2012/08/23/SAMR_BackgroundExemplars.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2015.1127308
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002196/219662S.pdf

