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1. INTRODUCCIÓ            
 
1.1.Els precedents de la introducció de les TIC a l ’ESO (1970-2008) 
 
L’Informe final de recerca “L’escola a la societat xarxa: Internet a l’educació Primària i Secundària” de 
Carles Sigalés et Al. (UOC, Barcelona, abril de 2007) fa una recopilació dels antecedents en la 
introducció de les TIC a l’ensenyament a Catalunya [1] 
 
L’informe comenta que irrupció dels microordinadors a finals dels anys 70 va possibilitar l’inici de la 
utilització de la informàtica en el sector de l’ensenyament universitari, centrat cap a l’algorísmica i la 
programació amb diverses variants del llenguatge BASIC, implementat com a llenguatge natiu en la 
majoria d’ordinadors. 
 
A finals de la dècada de 1970 van tenir lloc les primeres experiències d’ús d’eines informàtiques amb 
alumnat no universitari, usualment de BUP i COU, realitzades en el marc de projectes universitaris. 
 
El curs 1979-1980, per suggeriment de la International Federation for Information Processing (IFIP), es 
als instituts de batxillerat el Torneo Escolar de Programación (TEP). A Catalunya van participar en el 
TEP uns 40 centres, i aquest fet va incentivar el sorgiment d’actuacions de formació pensades per 
atraure professorat d’ensenyaments secundaris.  
 
Entre 1981 i 1982 l’activitat informàtica a la secundària es va anar ampliant, i de fet a informe “La 
informática en el bachillerato” publicat pel MEC el 1982 [2] identificava prop d’una quarantena d’instituts 
catalans que disposaven d’algun tipus d’equipament informàtic i que l’empraven en activitats 
acadèmiques o també de gestió.  
 
Durant l’any 1985 un grup de treball de la Direcció General de Batxillerat, va dissenyar una EATP de 
“tecnologia de la informació” orientada a posar en primer pla l’entorn d’informació, presentar les eines 
per al seu tractament i suscitar el debat respecte de les seves implicacions socials i econòmiques. 
 
En els anys 1986 i 1989 es va dur a terme el pla de dotacions a l’ensenyament secundari associat a un 
conveni entre l’empresa Honeywell Bull i la Generalitat, un pla i que suposava la creació d’aules 
d’informàtica que va abastar tots els instituts. 
 
El Decret 75/1992 [3] va dictar que una de les finalitats de la secundària obligatòria era “Facilitar el 
desenvolupament d’aprenentatges conceptuals, procedimentals i actitudinals que possibilitin la 
comprensió dels elements bàsics de les humanitats, la ciència i la cultura i dels entorns tecnològic i 
d’informació que caracteritzen la societat actual i la seva evolució.” 
 
L’any 1992 es va començar a desenvolupar el programa “Clic” per a Windows 3.1 per part de Francesc 
Busquets del Programa d’Informàtica Educativa. Aquest entorn permet crear pantalles interactives 
(“activitats Clic”) amb finalitat educativa, amb una variada gamma d’estils de presentació i d’interacció 
multimèdia. 
 
El 1994 tots els centres públics d’educació secundària, els centres de recursos pedagògics i una fracció 
dels centres d’educació primària es van dotar dels mòdems que permetien accedir als serveis de bases 
de dades, noticiari, missatgeria proporcionats per l’XTEC. Pel febrer de 1996, 516 centres docents i 
serveis educatius disposaven de nous mòdems per a accedir als serveis d’Internet i 1.500 professors 
tenien un identificador personal. 
 
El 1998 es va començar a estendre la connexió dels centres a l’XTEC a través de línies XDSI. A 
principis de 1999 l’XTEC comptava amb 33.600 usuaris registrats, la mitjana de connexions 
telefòniques diàries era superior 12.000 i el nombre de missatges de correu electrònic vehiculats era de 
més de 40.000 al dia. 
 
 
[1] Carles Sigalés et Al. “L’escola a la societat xarxa: Internet a l’educació Primària i Secundària” UOC, Barcelona, abril de 2007 
[2] Opus cit.“La Informática en el Bachillerato” Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, 1982 
[3] Decret 75/1992 de 9 de març pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de l'educació infantil, l'educació 

primària i l'educació secundària obligatòria a Catalunya. DOGC núm. 1578 – 03.04.1992 
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Entre els anys 2000 i 2003 els centres educatius catalans van rebre un elevat nombre d’ordinadors, 
servidors de xarxa, routers, impressores, escàners, equips per al tractament digital de la imatge, 
càmeres de fotografia i de vídeo, etc. dedicats a aules d’informàtica i d’idiomes (198), aules d’infografia 
pel batxillerat artístic amb ordinadors (42), aules d’infografia per al batxillerat artístic (13), kits “Internet a 
l’aula” formats per videoprojector (109). 
 
A finals del 2003, a l’XTEC ja hi havia 88.000 usuaris identificats, milers de professors i professores 
tenien pàgines personals, més de dos mil centres educatius públics i privats hi allotjaven pàgines web i 
nombroses associacions de pares i mares hi tenien les seves pròpies webs. Hi havia 138.000 
estudiants donats d’alta del portal edu365.com i moltíssims alumnes empraven els seus continguts des 
del seu centre o des de casa. 
 
L’any 2004 les principals novetats foren la distribució de 1.700 videoprojectors portàtils i la creació de 
petites aules informàtiques de 4 ordinadors per a 711 aules d’acollida de nova creació. A finals del 
2006, el nombre d’aules d’acollida dotades d’equipament informàtic s’elevava a 1.078 aules 
 
El curs 2005 - 2006 el parc d’ordinadors havia augmentat en 30.000 unitats (gràcies en part a una 
cessió d’ordinadors usats de La Caixa), actuació que havia permès reduir la ràtio d’alumnes per 
ordinador de 8,68 a 6,43 durant el període, i que en un període aproximat de quatre anys es volia 
arribar a una ràtio de dos alumnes per ordinador. 
 
 
1.2. El programa “eduCAT 1x1” (2009-2011) 
 
El programa “eduCAT 1x1” és la concreció a nivell de Catalunya del projecte “Escuela 2.0” del 
Ministerio de Educación, que pretenia afavorir dins del sistema educatiu el desenvolupament de les 
competències de l’alumnat per poder treballar i viure en una societat en la qual el maneig d’informació 
per mitjans digitals, el treball en equip, la comunicació i l’autonomia personal són bàsiques. 
 
Segons l’”Informe d'avaluació del projecte eduCAT1x1” del Consell Superior d'Avaluació del Sistema 
Educatiu [4], va ser un projecte dissenyat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, 
que l’any 2009 va proporcionar a les escoles adherides ordinadors portàtils per a l’alumnat com a eines 
personals de treball, pissarres digitals interactives (PDI) per a les aules i la instal·lació de xarxa local 
sense fil “Wi-fi” a les aules, subvencionant les connexions a Internet de les esmentades aules i 
substituint progressivament els llibres de text en paper per llibres de text electrònics. 
 
El projecte sorgeix en paral·lel a l’evolució de la tecnologia digital que va suposar la possibilitat de 
personalització dels continguts, preus baixos pels ordinadors portàtils i l’existència de llibres de text 
digitals a preus competitius que van permetre que el preu de les llicències pogués ser a càrrec del 
Departament d’Educació. 
 
El curs 2009-2010 es va iniciar el projecte de manera voluntària amb la intervenció d’uns 9.300 
alumnes del primer cicle de l’Ensenyament Secundari Obligatori repartits en 55 centres, abast que es 
va ampliar a 387 centres educatius el curs 2010-2011. Els objectius finals del projecte eren convertir 
l’ordinador en l’eina personal de treball dels alumnes, proporcionar la gratuïtat del llibre de text a 
Catalunya basada en la utilització del format digital i el model 1:1 (1 alumne – 1 ordinador), subministrar 
la base per a l’educació dels alumnes en la “vida en un món connectat” i situar Catalunya en el grup de 
països capdavanters en l’ús de les TIC a l’educació. 
 
Les aules que van poder participar en el desplegament exploratori havien de correspondre 
preferentment als ensenyaments del Primer Cicle de l’ESO, existint temporalment dues alternatives 
d’implantació, una primera amb model integral de llibre digital i una segona amb coexistència llibre 
digital i llibre en paper, modalitat que va desaparèixer el primer any. 
 
La modalitat de llibre digital i model 1:1 des del primer any consistia en la substitució dels llibres de text 
tradicionals per llibres de text digitals i altres continguts digitals accessibles per Internet. 
 
 
[4] Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu. “Informe d'avaluació del projecte eduCAT1x1” Barcelona, Juliol de 2010 
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Per participar en el desplegament, cada aula havia de comptar amb un equipament bàsic previ, que 
consistia amb un canó projector, pantalla intel·ligent i ordinador associat, i connexió a Internet sense fil 
(wi-fi) amb prou ample de banda per permetre la connexió simultània de tots els alumnes de l’aula. 
 
En el model 1x1 els alumnes adquirien en propietat ordinadors ultraportàtils finançats a parts iguals 
(150€ cadascuna) entre la Generalitat i les famílies, mentre que els centres rebien una assignació de 
30 + 5 € per alumne, per continguts. 
 
Els ordinadors passaven a ser propietat de l’alumne, qui n’era el responsable del seu manteniment i 
bon ús. Els docents també havien de comptar amb un ordinador personal, propi o posat a la seva 
disposició pel centre educatiu. 
 
Els requisits que es varen demanar a l'inici del desplegament eren que com a mínim en 5 assignatures 
del curs s’havien d’utilitzar llibres de text digitals i quaderns d’exercicis digitals, així com emplenar els 
qüestionaris d’avaluació periòdics per cada matèria del desplegament. 
 
1.2.1 Finançament del programa “eduCAT 1x1” 
 
El finançament del programa “eduCAT 1x1” es va dividir en materials, equipaments i infraestructures. 
L’ordinador personal dels alumnes dels centre públics i concertats es va pagar amb una oferta 
cofinançada pel Departament d’Educació i les famílies, però les famílies podien comprar als alumnes el 
model d’ordinador que volguessin i on volguessin sempre que complissin amb els requisits marcats 
pels centres educatius. 
 
Els ordinadors personals pels docents van ser aportats pels centres educatius, encara que els 
professors també tenien accés a les opcions que tenien les famílies dels alumnes.  
 
Els llibres de text digitals de Ciències Naturals, Tecnologia, Matemàtiques, Català, Castellà, Anglès i 
Ciències Socials van ser costejats pel Departament d'Educació a través dels centres, que van comprar 
les llicències amb la subvenció rebuda a aquest efecte. 
 
L’ampliació de banda d’ample d’Internet de l’escola, la ampliació de la instal·lació elèctrica de les aules 
i la formació del professorat va ser a càrrec del Departament d’Educació. 
 
 
1.3. El programa “eduCAT 2.0” (2012-actualitat) 
 
El programa “eduCAT 2.0” va sorgir com a continuació del programa “eduCAT 1x1”, i agrupa les 
actuacions per promoure l’ús dels instruments digitals en els processos d’ensenyament i 
d’aprenentatge a Catalunya des del curs 2011-2012. Dins de les seves directrius es preveia que els 
centres educatius decidissin l’ús més efectiu de les tecnologies digitals en el marc de cada projecte 
educatiu. 
 
D’acord amb la nota de premsa “eduCAT 2.0, instruments digitals al servei de l’aula” del Departament 
d’Ensenyament [5], en el programa l’integraven els 387 centres de l’ programa “eduCAT 1x1”, i es 
centrava en el cicle superior de primària (5è i 6è) i en tota l’ESO (de 1r a 4rt), amb la previsió d’haver-
se desplegat en la totalitat dels centres educatius de Catalunya el curs 2013-2014 havent abastat un 
total de 1.710 escoles públiques i 574 instituts. 
 
Les condicions de finançament del projecte eren iguals al del programa inicial, donant la opció als 
centres de rebre una assignació equivalent a la inversió prevista a l’1x1 per comprar equipament i 
continguts TIC que quedarien com a propietat del centre. 
 
 
 
 
 
 
 
[5] Departament d’Ensenyament “eduCAT 2.0, instruments digitals al servei de l’aula”. Nota de premsa. Barcelona, 2011 
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1.3.1 Estat actual del programa “eduCAT 2.0” 
 
El finançament del programa l’any 2011-2012 va ser de 42 milions d’euros, quantitat que es va fer 
insostenible degut a la situació econòmica de la Generalitat de Catalunya. El juliol de 2012 el 
Departament d’Ensenyament va informar que deixava de subvencionar la compra de portàtils ja pel 
curs 2012-2013, i que es centraria en l’adquisició de pissarres digitals. 
 
Així, molts centres han paralitzat el programa, donant-se la paradoxa de que alumnes de cursos 
anteriors tornen al llibre físic mentre que els alumnes que van rebre el portàtil continuen amb els 
continguts digitals. 
 
 
 
2. DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA         
 
2.1. L’ús actual de les TIC a les escoles de secund ària de Catalunya 
 
Àngel Domingo i Villarreal a “L’ús de les TIC i d’Internet als centres educatius. Referents de qualitat i 
models d’avaluació” [6] defineix un model sintètic sobre l’ús de les TIC basat en varies fonts. Aquest 
“model sintètic” consisteix en un continu que va des de les etapes més incipients d’ús de les TIC als 
centres educatius fins a les més avançades, i que es pot seqüenciar en quatre fases, seguint la 
terminologia de la UNESCO al document de l’any 2002 “Information and Communication Technology in 
Education. A Curriculum for Schools and Programme for Teacher Development” [7]: 
 
FASE 1 Emergent FASE 2 Aplicativa FASE 3 Integradora FASE 4 Transformadora 
Coneixements 
incipients; s’utilitzen 
les TIC puntualment i 
per motius particulars 
o professionals 
específics. 

S’apliquen les TIC 
per a la millora i 
l’optimització de les 
tasques que es duen 
a terme habitualment 
(preparació de 
materials i d'activitats, 
suport a les classes, 
correu electrònic per 
a usos particulars o 
professionals, etc.). 

S’integren les TIC a les 
activitats, com un recurs 
més, i s’aprofiten algunes 
de les seves 
potencialitats (cerca 
d'informació per Internet, 
ús de programari 
educatiu, etc.). 
L'ordinador comença a 
ser invisible. 

Ensenyament i aprenentatge 
mitjançant l'ús de les TIC 
(ensenyament interactiu i 
asincrònic, individualització 
alternada amb construcció 
compartida del coneixement, etc.). 
L'ordinador (com a metàfora de les 
TIC) pot arribar a ser invisible. 

Taula 1: Model d’avaluació de l’ús de les TIC. Àngel Domingo i Villarreal [6] 
 
En la següent taula, el Sr. Àngel Domingo relaciona aquest model d’avaluació de l’ús de les TIC amb 
processos i metodologies d’aula amb criteris de qualitat: 
 
FASE 1 Emergent FASE 2 Aplicativa FASE 3 Integradora FASE 4 Transformadora 
Atenció centrada en 
el coneixement de 
l’ordinador i 
l’alfabetització 
tecnològica. Model 
individual / per 
parelles a l’aula 
d’informàtica. 
Centrada en el 
professor. 
Transmissiva. 
Centrada en el 
professor. 

L’atenció comença a 
desplaçar-se cap a 
l’ús didàctic d’algunes 
aplicacions 
informàtiques. S’hi 
afegeix el model de 
grup per al treball 
cooperatiu i es 
prioritzen les 
aplicacions a les 
àrees curriculars.  
(.../...) 

Es dóna prioritat a l’ús 
didàctic de les eines 
tecnològiques. Treball 
individual o en petit grups 
al racó TIC de classe, 
amb un o més 
ordinadors. 
Posteriorment, treball en 
gran grup amb la pissarra 
digital a l’aula per 
compartir informació. de 
problemes. 
(.../...) 

Atenció centrada en les finalitats i 
les estratègies educatives, que 
preveuen les TIC com un recurs 
més. Treball diversificat i integrat 
amb tot tipus de models, amb 
ordinadors fixos o mòbils per a tots 
els alumnes. Treball en xarxa. 
Pissarra digital interactiva, que 
permet la participació de tot 
l’alumnat en la gestió de la 
informació i la construcció del 
coneixement.  
(.../...) 

Taula 2: Processos i metodologies dins el model d’avaluació de l’ús de les TIC. Àngel Domingo i Villarreal [6] 
 
 
[6] Àngel Domingo i Villarreal (Inspector d’educació, consultor i tutor de la UOC) “L’ús de les TIC i d’Internet als centres educatius. 

Referents de qualitat i models d’avaluació”. Butlletí “LaRecerca” número 9, octubre de 2007. 
[7] Anderson, J. i van Weert, T. (2002) Information and Communication Technology in Education. A Curriculum for Schools and 

Programme for Teacher Development. París: UNESCO): 
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FASE 1 Emergent FASE 2 Aplicativa FASE 3 Integradora FASE 4 Transformadora 
 (.../...) 

Aprenentatge de fets. 
Centrada en el 
professor. 

(.../...) 
Col·laborativa. Centrada 
en l’alumne. 

(.../...) 
Pensament crític i presa de 
decisions informada. Aprenentatge 
global, multisensorial, orientat als 
estils d'aprenentatge. Simulacions 
i realitat virtual. Contextos reals i 
virtuals. En temps real i asincrònic 
(aprenentatge virtual). 
Col·laborativa i experiencial. 

 
La fase actual de desenvolupament de les TIC a la major part dels centres de secundària es troba entre 
la fase integradors i la fase transformadora. 
 
Segons la nota estadística del Ministerio de Educación, Cultura i Deporte de l’any 2014 [8], la dotació 
d’ordinadors dels centres educatius a l’estat espanyol és la següent: 
 

TOTAL  CENTRES PÚBLICS CENTRES PRIVATS 

  Centres E. Primària C. E. Secundària i F.P. 
Nombre mig d’alumnes per ordinador 
destinat a feines d’ensenyament i 
aprenentatge 

3,1  2,8  2,9  2,7  4,2  

Nombre mig d’alumnes per ordinador 
destinat preferentment a la docència 
amb alumnes  

3,7  3,3  3,4  3,3  5,0  

Nombre mig d’alumnes per ordinador 
amb accés a internet destinat 
preferentment a la docència amb 
alumnes  

4,0  3,6  3,8  3,4  5,5  

Nombre mig per unitat / grup 6,2  6,7  6,0  7,4  4,9  
Nombre mig de professors per 
ordinador destinat a feines pròpies del 
professora  

2,1  1,9  2,3  1,6  2,6  

 
La distribució percentual dels ordinadors per tipus d’ordenador són: 
 

 
 
[8]. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Subdirección General de Estadística y Estudios. Nota Estadística de la Sociedad 

de la Información y la Comunicación en los centros educativos no universitarios. Curso 2012-2013. Madrid 2014. 
(*) Les dades de tauletes a Aragó són degudes a l’elecció de tauletes tàctils per part del govern d’Aragó en el programa “Escuela 

2.0” amb col. de Microsoft. 
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2.2. La introducció de tauletes com a clau per l’ad quisició de la competència en les TIC 
 
La necessitat d’adquisició de les competències en Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) 
sorgeix com una resposta d’adaptació al món actual, entenent aquestes tecnologies com eines amb 
una gran capacitat d’oferir noves metodologies i continguts educatius, així com grans possibilitats 
individualització. 
 
Aquesta necessitat comporta l’elecció d’un dispositiu a tal efecte, que als anys 80, 90 i primers anys del 
segle XXI van ser bàsicament els ordinadors personals (PC), que a finals de primera la dècada del 
segle XXI van ser substituïts pels ordinadors ultra – portàtils. 
 
Mentre l’any 2009 el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya decidia que l’aplicació del 
programa “Escuela 2.0” del Ministerio de Educación es faria amb tauletes ultra – portàtils, el Govern 
d’Aragó, en col·laboració amb l’empresa Microsoft va escollir l’ús de tauletes tàctils, essent actualment 
la Comunitat Autónoma amb major proporció de tauletes de tot Espanya amb un 21% sobre el total 
d’ordinadors als centres educatius. Segons la “Nota Estadística de la Sociedad de la Información y la 
Comunicación en los centros educativos no universitarios” [8]. 
 
Una tauleta tàctil, tauleta portàtil, “tablet” o “tablet PC” és definida pel Instituto Tecnológico de Aragón al 
“Manual de uso de Tablets” [9] com “un híbrid entre un ordinador portàtil, un quadern i una PDA. Es 
tracta d'una pantalla plana tàctil d'ordinador portàtil que espot utilitzar com a lector de llibres electrònics, 
plataforma multimèdia per visualitzar pel·lícules i escoltar música, jugar amb videojocs, emmagatzemar 
informació, connectar-se a Internet per navegar i descarregar aplicacions”. 
 
Així, les tauletes són dispositius capaços de realitzar les funcionalitats més complexes d'un ordinador 
personal, amb els avantatges de mobilitat i portabilitat que ofereixen els telèfons mòbils, i a diferència 
d'un ordinador o un portàtil, una tauleta és un dispositiu compacte, ja que en una sola peça d’1 cm de 
gruix, estan continguts tots els components del dispositiu: pantalla, botons, altaveu, micròfon, CPU, 
memòries i cables. 
 
La tendència actual per part de molts centres educatius a l’elecció de tauletes tàctils en comptes 
d’ordinadors portàtils es deu al seu potencial, quasi idèntic al dels ordinadors portàtils, a la seva 
compacitat, sense cables ni perifèrics, a la seva autonomia, amb una durada de bateria de 8 a 10 hores 
sense necessitat d’ampliar la instal·lació elèctrica del centre educatiu, a un sistema operatiu més 
protegit que en els ordinadors portàtils que en facilita el seu manteniment i a la seva reduïda dimensió i 
pes en comparació amb els ordinadors portàtils. 
 
 
2.3. Experiències d’introducció de tauletes tàctils  a nivell internacional 
 
S’ha realitzat una recerca sobre la introducció de les tauletes a nivell internacional. A l’informe “One-to-
one Tablets in Secondary Schools: An Evaluation Study” [10], s’analitza la introducció de tauletes tàctils 
a 9 centres de secundària del Regne Unit, i es constata que bàsicament existeix una gran diferencia 
entre les escoles que introdueixen les tauletes a tot el centre de manera general i les que ho fan només 
de manera parcial.  
 
A les escoles on la introducció és parcial i els professors han de compaginar donar classes de manera 
convencional i amb tauletes es produeixen més problemes que en les escoles que assumeixen les 
tauletes de manera global, ja que augmenta significativament el temps necessari per tal que els 
professors treballin amb les tauletes de manera òptima ja que cal temps per que els professors 
s’adaptin a la tecnologia i hi treballin amb confiança, i per tal de tenir preparades les lliçons adaptades a 
les tauletes. 
 
 
 
[8]. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Subdirección General de Estadística y Estudios. Nota Estadística de la Sociedad 

de la Información y la Comunicación en los centros educativos no universitarios. Curso 2012-2013. Madrid 2014. 
[9] Instituto Tecnológico de Aragón. “Manual de uso de Tablets”. Zaragoza, setembre 2014. 
[10] Dr Barbie Clarke et Al. “One-to-one Tablets in Secondary Schools: An Evaluation Study”. Londres, 2013. 
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Entre els centres estudiats, de mitjana les tauletes són utilitzades en aproximadament la meitat de les 
lliçons, la majoria en ciències socials, matemàtiques, naturals, historia i llengües. L’ús de les tauletes és 
bàsicament per la recerca a la xarxa, llegir material de les matèries, fer presentacions, utilitzar 
aplicacions relacionades amb les matèries, treballar en grup, mirar vídeos, fer arxius de text, fer mapes 
mentals i fer anotacions. 
 
En la major part de centres que han implantat les tauletes de manera global, el mètode d’aprenentatge 
ha estat canviat donant més protagonisme als alumnes tendint a l’aprenentatge independent o “flipped 
classroom”, utilitzant les tauletes com a cercadors d’informació i restant el professor com a un guia que 
marca objectius i criteris de cerca. 
 
De les enquestes realitzades, el professors en general valoren positivament la introducció de les 
tauletes ja que els alumnes semblen estar més motivats amb el seu ús, però es senten una mica 
insegurs amb el seu ús, troben que no tenen la llibertat i l’experiència suficient per fer els seus propis 
continguts i perceben que només abasten una petita proporció de les possibilitats del dispositiu.  
 
Com a problemes bàsics, les enquestes realitzades detecten són la manca de suficient cobertura wi-fi i 
de velocitat d’accés a Internet, i la falta de control de l’ús de les tauletes que en fan els alumnes. 
 
Per la seva banda, la major part dels alumnes creuen que ha estat una bona idea la introducció de les 
tauletes a l’escola ja que es senten més motivats a aprendre, troben els continguts més interessants i 
interactius i creuen que és fàcil poder fer presentacions i compartir els treballs amb els altres 
companys. 
 
Per contra, alumnes veuen les tauletes com a font de preocupacions degut al seu poder de distracció, i 
de fet alguns alumnes voldrien que se’ls limités l’ús dels jocs a l’escola o l’accés a aplicacions de 
missatgeria instantània. Els alumnes també es preocupen perquè l’aparell es pugui trencar i perdre la 
feina feta, que els aparells puguin ser utilitzats per fer assetjament entre iguals (bullying) i en general 
creuen que l’aprenentatge independent no és del tot positiu, i que s’estimarien més lliçons totalment 
dirigides pels professors. 
 
 
2.4. La introducció de tauletes tàctils a dos insti tuts de secundària de Catalunya 
 
2.4.1. Introducció de tauletes a un centre concertat d’Esplugues de Llobregat 
 
El curs 2012-1013 un centre concertat d’Esplugues de Llobregat va incorporar al seu projecte educatiu 
el projecte d’introducció de tauletes tàctils individuals i llibres electrònics, ja que la seva direcció creia 
que la competència digital era la clau per dur a terme el canvi metodològic que ja s’ha dut a terme a la 
societat en el camp de les TIC. 
 
El centre utilitza llibres digitals oferts amb l’aplicació “42class” i altres materials digitals del seu Moodle 
“GV”. Com a equipament, es disposa d’AppleTv, pissarres digitals, armaris per a portàtils i iPads per 
Primària i Infantil per a ús lliure d’alumnes i professors. 
 
L’empresa del grup UPC “UPCnet” va realitzar una consultoria tecnològica i un projecte de millora de 
les infraestructures de comunicació de l’escola amb l’objectiu de garantir la connectivitat i l’accés wi-fi a 
tots els estudiants. També va desenvolupar una aplicació que els alumnes poden descarregar-se a 
través de l’AppStore (la botiga virtual d’Apple) per poder tenir accés al campus virtual de l’Escola, 
plataforma basada en Moodle. 
 
Per al centre, l’aposta per les tauletes responia a que ofereixen més flexibilitat i mobilitat respecte als 
ordinadors portàtils i són compatibles tant amb el treball en equip com amb l’experimentació personal. 
 
 
 
 
 
 
[11]. Pàgina web de l’escola garbí, http://www.escolagarbí.cat 
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L’editorial Cruïlla va col·laborar en el projecte aportant el material educatiu didàctic per a la implantació 
d’aquest als iPads. També va ser l’encarregada de facilitar els recursos tecnològics didàctics com ara 
enllaços interactius, programacions per al professorat, activitats de reforç, etc., de la mateixa manera 
que va facilitar que alumnes i professors incorporessin recursos propis (redacció d’apunts, creació de 
notes de veu i enllaços web). 
 
L’ús de les tauletes iPad actualment és habitual en totes les assignatures. A ciències s’utilitzen com a 
simuladors i per documentar amb imatges i sons les pràctiques realitzades; en les llengües s’utilitza per 
escoltar a parlants nadius i enregistrar la pròpia veu en presentacions orals; a tecnologia les tauletes 
controlen robots construïts pels propis alumnes, i les matemàtiques i la geometria es vinculen 
completament a través de l’aplicació GeoGebra. Altres usos que es dona a les tauletes és l’accés a 
l’entorn d’aprenentatge basat en Moodle i a l’ús de l’aplicació Mahara com a portfoli electrònic. 
 
 
2.4.2. Introducció de tauletes a un centre concertat de Barcelona 
 
Aquest curs acadèmic 2014-2015 un centre concertat de l’Eixample esquerra de la ciutat de Barcelona 
ha introduït l’ús de tauletes tàctils “iPad” i llibres electrònics a tots els alumnes de 2on d’ESO, com un 
nou mètode d’ensenyament de la competència digital, però sense voler que aquesta introducció 
esdevingui un canvi metodològic radical. 
 
Les tauletes tàctils, juntament amb les seves fundes i l’assegurança per trencament, ha estat 
subministrades una empresa de Barcelona amb un finançament tipus “Leasing”, quedant l’aparell en 
propietat de l’alumne a la fi del tercer any (4rt ESO). 
 
Els llibres de text són de l’editorial Cruïlla, editorial que ha ofert un pack amb els llibres de totes les 
assignatures del curs per un import anual que, sumat al del leasing de les tauletes tàctils, és 
pràcticament igual a l’import que els pares es gastarien amb la compra de llibres convencionals. 
 
A nivell d’infraestructura, l’escola disposa de projectors a totes les aules, d’armaris per desar els iPads 
a les aules que han implantat el nou sistema i de la plataforma educativa “clickedu” amb accés per la 
totalitat de l’escola, pares i mares. 
 
Tots els estudis i decisions relatives a l’elecció de dispositius i programari de les tauletes ha estat 
liderat pel Departament d’Informàtica i Tecnologia de l’escola, que també ha gestionat la inversió més 
important del projecte que ha estat la instal·lació de cobertura wi-fi a tot el centre. 
 
El programa d’introducció de tauletes a segon de l’ESO es va iniciar un any abans amb la realització 
d’una memòria del projecte per part de l’esmentat departament arran d’un encàrrec de la Direcció del 
centre. Durant aquell any es varen provar diferents tipus de dispositius, escollint-se finalment les 
tauletes iPad bàsicament per indicació de la Direcció.  
 
Durant la part final de l’any acadèmic 2013-2014 es van comprar diversos iPads pels caps de 
Departament de les diferents matèries de l’ESO, que varen provar diversos llibres digitals decidint 
finalment que s’escollia el pack de llibres de l’editorial Cruïlla. 
 
A la part final del curs acadèmic es va explicar als pares i alumnes de primer d’ESO el projecte 
d’introducció de tauletes i llibres digitals, i al setembre del 2014 es va procedir a realitzar les compres 
de dispositius, la seva configuració i la signatura d’un codi d’ús del dispositiu per part de pares i 
alumnes. 
 
Quasi bé un any acadèmic després de l’inici de la introducció de les tauletes tàctils (juny 2015), el 
resultat és que es fa un bon ús de les tauletes i dels llibres digitals en la totalitat de les assignatures 
convencionals, amb menció especial a les assignatures de llengua anglesa i de tecnologies, però amb 
un ús molt pobre a l’assignatura de llengua castellana. 
 
La valoració general dels professors és positiva per les capacitats que tenen les tauletes per a la cerca 
d’informació, facilitat de presentació de resultats, motivació dels alumnes, etc., encara que hi ha 



11 

 

professors molestos per l’ús lúdic que en fan els alumnes en les hores entre classes i per l’”efecte 
pantalla” que es produeix entre professor i alumnes. 
 
Els alumnes es mostren motivats i contents amb el nou dispositiu, desitjant que se’n faci més ús en 
algunes assignatures i no entenent com encara és imprescindible l’existència de llibretes de classe. Les 
seves principals queixes són el pes de la responsabilitat de tenir cura del dispositiu, el mal ús que fan 
alguns companys realitzant fotografies d’altres alumnes i el seu poder de distracció per la possibilitat de 
realitzar xats i visitar pàgines de jocs i de pel·lícules. 
 
El Departament d’Informàtica i Tecnologia del centre encarregat de la gestió dels dispositius, ha pogut 
observar la feina que els representa la gestió de 120 tauletes tàctils, tramitant la reparació dels 
dispositius per avaries de fàbrica (aproximadament el 2%), trencament de pantalles, oblits de 
contrasenyes, pèrdues i robatoris. El Departament, mitjançant el programa Meraki, té controlat l’accés 
de tots els alumnes a Internet, havent hagut d’inhabilitar el navegador en les tauletes de dos dels 
alumnes degut a problemes de manca d’autocontrol. 
 
 
 
3. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ          
 
3.1. Necessitat d’un projecte d’implantació i d’un lideratge col·legiat 
 
La introducció de tauletes tàctils és actualment una de les opcions que té més força quan es planteja la 
adquisició de dispositius personals d’aprenentatge pels alumnes de les escoles de secundària. Per a 
una bona implantació de tauletes a un centre educatiu, és necessari consensuar un projecte 
d’implantació de les tauletes amb tots els agents implicats i obtenir els recolzaments necessaris per dur 
el projecte a bon terme. 
 
En primer lloc, caldrà dissenyar un avantprojecte d’implantació, que haurà de contemplar tots els 
elements necessaris per a la seva execució: definició de requeriments a nivell d’infraestructura, de 
dispositius, personal, canvis en els continguts, canvis en els mètodes pedagògics, proposta de 
normativa d’ús dels aparells, terminis d’execució, control de qualitat i pressupost orientatiu per a la 
implantació. 
 
Posteriorment, caldrà definir més detalladament l’avantprojecte i convertir-lo en projecte. Molts centres 
necessitaran l’ajut o el consell d’experts externs per resoldre alguns temes molt tècnics com la 
instal·lació del wi-fi, la gestió de la xarxa, o l’assegurança comuna dels aparells. Pel que fa a 
assumptes més d’àmbit pedagògic com són els continguts, les aplicacions, la normativa i l’ús 
pedagògic de les tauletes, caldrà col·laborar amb propis els professors del centre. Una ajuda externa 
que cal tenir present tant en l’àmbit tècnic com el pedagògic podria ser la col·laboració amb centres que 
ja han introduït tauletes o altres dispositius portàtils. 
 
És necessari l’existència d’un lideratge clar per a la implantació de les tauletes amb èxit. És 
recomanable que el director del centre reuneixi a un equip de professors i a un grup d’alumnes per tal 
que portin endavant la implantació, creant-se un lideratge de tipus col·legiat. Una implantació duta a 
terme només per part del director tindrà sempre un menor èxit que una implantació duta a terme per 
part d’un equip més ampli i implicat. 
 
Encara que és recomanable que el lideratge sigui de tipus col·legiat, és evident que hi ha d’haver o un 
o un màxim dos caps visibles que coordinin totes les accions. La combinació ideal és reunir el director 
de l’escola, un representant del departament d’informàtica, un cap que pugui prendre decisions a nivell 
pedagògic i algú que negociï amb proveïdors els preus per a la wi-fi, l’assegurança, les tauletes i les 
fundes. 
 
Pel que fa a l’ús de les tauletes, aquest es pot plantejar de molts tipus diferents. Hi ha escoles que les 
utilitzen de manera totalment tradicional sense aplicar canvis pedagògics importants, mentre que hi ha 
centres que la introducció d’aquests dispositius suposen una revolució en els continguts i en els 
mètodes pedagògics. 
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3.2. Recursos interns i externs 
 
Per al disseny, estudi, implantació i gestió del projecte, cal comptar amb recursos interns 
compromesos, que han de ser el director del centre, els professors del departament d’informàtica, els 
professors que donaran classes amb tauletes, pares, mares i els alumnes que entraran en el projecte.  
 
Els recursos externs seran els proveïdors dels dispositius i de les fundes, que generalment seran 
també els proveïdors de la seva assegurança, la consultoria per a la instal·lació de wi-fi, el proveïdor 
d’Internet, i la editorial dels llibres digitals. 
 
 
3.3. Comunicació prèvia amb professors, pares, mare s i alumnes 
 
Cal establir estratègies per informar i comprometre a professors, pares, mares i alumnes en el projecte. 
El primer pas d’implicació d’aquests agents serà amb la definició del projecte d’implantació partint d’un 
avant-projecte. 
 
Per informar i implicar als professors, serà necessari fer jornades explicant els beneficis de la 
introducció dels dispositius en el relatiu a la millora de la motivació dels alumnes, a les possibilitats 
d’atenció a la diversitat, facilitat d’avaluació i control dels treballs dels alumnes. 
 
És necessari realitzar unes sessions d’informació als pares i mares, explicant els beneficis de la 
introducció de les TIC a l’escola, descrivint el funcionament dels aparells i responent als possibles 
dubtes i preocupacions que puguin sorgir com qüestions de seguretat i possibles canvis pedagògics. 
 
També cal parlar del cost de les tauletes i dels llibres digitals i de mètodes per tal que el cost de les 
tauletes i els llibres digitals equivalguin al dels llibres convencionals. També és convenient donar un 
contracte tipus als pares i mares on s’expliquin les obligacions dels pares, alumnes i professors al 
respecte dels aparells. 
 
Finalment, també cal informar i comprometre als alumnes. Amb aquest objectiu, és recomanable 
realitzar material explicatiu sobre el projecte i realitzar xerrades en horari de classe. Cal explicar la 
responsabilitat que implica tenir el dispositiu, però també les millores que representa accés a múltiples 
fonts d’informació, un format més atractiu i motivant, una millora de connectivitat entre alumnes i entre 
alumnes i professors i unes majors possibilitats de realització de material propi i de presentacions. 
 
 
3.4. Inversions en infraestructura wi-fi, tauletes,  fundes, assegurança, seguretat i llibres digitals 
 
3.4.1.Infraestructura wi-fi 
 
És necessari instal·lar una infraestructura wi-fi a mida al centre que suporti la connectivitat de les 
tauletes, cosa que suposa una important inversió per les escoles. Així, cal evitar opcions 
excessivament cares o de prestacions insuficients. 
 
Per aquest motiu, algú de la pròpia escola o un professional independent haurà d’aconsellar en aquesta 
decisió per trobar una wi-fi adequada a un cost raonable. 
 
Un dels problemes que sorgirà és que no tots els alumnes tindran Internet i wi-fi a casa seva, cosa que 
caldrà tenir en compte quan es demanin deures o altres feines a realitzar a casa. 
 
 
3.4.2.Elecció de la tauleta 
 
Existeixen molts tipus de tauletes amb les característiques necessàries per poder ser utilitzades a les 
escoles. D’acord amb l’informe “One-to-one Tablets in Secondary Schools: An Evaluation Study” [10] 
Apple i la seva tauleta iPad lideren les implementacions a les escoles dels Estats Units. Per altra 
banda, les escoles que utilitzen Samsung Galaxy Tab normalment escullen dispositius Android pel fet 
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de tenir un menor cost, la possibilitat d’utilitzar flash i sobretot perquè l’ús dels iPads moltes vegades no 
son compatibles amb les plataformes d’Internet de les escoles (Virtual Learning Environment). 
 
Les tauletes com la de Sony i la d’Acer són altres possibilitats, sempre tenint en compte el necessari 
entrenament i suport. Es pot consultar un comparatiu de les diferents tauletes a 
http://www.educationdive.com/news/10-ipad-competitors-for-school-tech-budgets/134302/ [11]. 
 
3.4.3.Fundes i assegurança 
 
Els trencaments d’aparells és un gran problema per les escoles, ja que un alumne sense el seu 
dispositiu pot crear importants disrupcions a l’aula. Això fa que algunes escoles hagin de disposar de 
tauletes de reserva, representant un sobrecost important. 
 
El que normalment es trenquen son les pantalles i els carregadors. A alguns pares, el fet de pagar una 
assegurança els pot semblar un cost extra, però és del tot necessari. Per evitar molts d’aquests fets, 
una bona funda de la tauleta és clau. 
 
Cal ensenyar als alumnes a ser responsables de la seva tauleta, a l’escola i a casa. Existeixen 
assegurances col·lectives i individuals; el problema de les assegurances col·lectives es la pèrdua de 
responsabilitat individual i que el sobrecost de primes per alumnes problemàtics repercuteix a tothom, 
per el qual cosa les assegurances individuals també són una bona opció. 
 
3.4.4.Qüestions de seguretat 
 
No és habitual que es robin tauletes, però aquest fet pot ocórrer. En els casos de robatori, cal 
denunciar sempre a la policia. Un bon sistema incentivador és gravar totes les carcasses amb el logo 
de l’escola i habilitar-hi un sistema de posicionament per GPS. També hi ha la opció de no deixar treure 
els aparells fora de l’escola. 
 
La seguretat a la xarxa és també molt important. A dins l’escola la xarxa d’Internet ha de tenir un bon 
firewall (tallafocs), però aquest entorn pot no existir fora de l’escola. S’ha de recomanar als pares a que 
instal·lin tallafocs a la xarxa d’Internet a casa. 
 
També s’ha donar directrius a pares i alumnes al respecte de navegar per la xarxa. Cal ensenyar i fer 
campanya al respecte de seguretat, privacitat, i com protegir-se d’amenaces com el cyber 
assetjament,risc que es veu especialment potenciat amb la adquisició de tauletes. En realitat, cal dir 
que els alumnes a la secundaria ja disposen majoritàriament de telèfons mòbils amb videocàmera i 
connexió a Internet, on aquesta problemàtica ja es dona. 
 
 
3.5. Preparació i formació de professors, pares i m ares i alumnes 
 
3.5.1. Preparació i formació dels professors 
 
Els professors reben el projecte d’introducció de tauletes en funció de la informació que han rebut i el 
sentiment de pertanyença al projecte, i per aquest motiu, és important la seva participació en la 
definició del projecte. Generalment, abans del seu ús, els professors es senten sobrepassats pel 
dispositiu, l’adaptació del material propi al nou aparell i creant nous materials, inseguretat que es resol 
amb informació i formació planificada. 
 
3.5.2. Preparació i formació dels pares 
 
L’actitud i el compromís dels pares vers la introducció de les tauletes pot variar molt segons el tipus i el 
nivell socioeconòmic de l’escola on es realitzi el projecte. En general, sorgeixen les pors de pèrdua de 
les habilitats tradicionals i d’abús dels aparells, encara que valoren molt positivament el coneixement 
resultant en el maneig de les noves tecnologies i els resultats de les feines realitzades. 
 
[10]Dr Barbie Clarke et Al. “One-to-one Tablets in Secondary Schools: An Evaluation Study”. Londres, 2013. 
[12]Comparatiu de diferents tauletes tàctils http://www.educationdive.com/news/10-ipad-competitors-for-school-tech-

budgets/134302/. 
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Molts pares, encara que inicialment escèptics, queden impressionats per l’augment del compromís dels 
seus fills de l’escola amb els nous aparells degut al factor novetat. També hi ha pares que pensen que 
l’ensenyament tampoc canvia tant, ja que moltes escoles ja disposen de pissarres interactives i 
generalment es fa ús dels emails. 
 
En les jornades prèvies de presentació del projecte al pares i mares que sempre s’haurien de realitzar, 
sorgiran moltes preocupacions, sobretot per la possible exposició dels seus fills a continguts 
pornogràfics o a l’addicció al joc, i el cost de l’aparell si es trenca, es perd o s’avaria. En general, els 
pares veuran les tauletes com una font d’obligacions noves, i veuen problemes com el fet d’haver de 
tenir Internet a casa o controlar l’ús de les tauletes que en faran els seus fills a casa. 
 
Així, és molt recomanable realitzar documentació informativa dirigida als pares, i explicar-la en jornades 
de formació per tal que els pares perdin la por al dispositiu i s’atreveixin a adquirir pràctica en el seu ús. 
 
 
3.5.3. Preparació i formació dels alumnes 
 
Els alumnes hauran de tenir la formació adequada per a un correcte ús del dispositiu. És recomanable 
que a les primeres classes en les que s’usarà el dispositiu el professor faci de guia, mostri les 
possibilitats de les tauletes i els resolgui els dubtes que puguin sorgir. 
 
Un punt clau en l’èxit de la implantació és que quedin clars els límits i la normativa a seguir amb les 
tauletes. És recomanable que hi hagi una normativa clara i pública sobre el seu ús, i que es faci un 
contracte a tal efecte a firmar pels alumnes i els pares i mares. A continuació es mostra un exemple de 
normativa sobre ordinadors i tauletes tàctils a un centre educatiu de Barcelona [13]: 
 
“Normativa d’ús: 
 
1. En horari escolar, els dispositius són d'ús exclusivament acadèmic i, per tant, no es pot escoltar 

música, seguir les notícies, entrar a portals no educatius, xatejar, reproduir a l’escola cap videoclip, 
pel.lícula o imatges que no siguin autoritzades pel professorat. Està prohibit descarregar arxius de 
música, software, pel·lícules, etc. 

2. Els alumnes no poden utilitzar a classe cap programa de missatgeria instantània del tipus 
messenger, skype, programes P2P, etc... Aquest tipus de programari haurà d’estar apagat o 
desactivat. De la mateixa manera tampoc es poden utilitzar xarxes socials en horari lectiu. 

3. Els alumnes tenen prohibit gravar amb les càmera web dels dispositius a classe o fotografiar altres 
persones del centre ni gravar la seva veu.  

(Respecte els punts 1, 2 i 3, i si el professor ho diu expressament, es podrà fer una excepció, en funció 
de la tasca que s’estigui desenvolupant.) 
4. No està permès de fer ús de finestres ocultes. La barra de tasques (part inferior de l’escriptori) ha 

d’estar sempre visible. 
5. La utilització dels dispositius queda restringida a l’aula. Per tant, queda prohibida la seva utilització, 

sense autorització del professorat, en el pati, passadissos o altres dependències. 
6. L’alumnat farà un ús responsable de la connexió a Internet, sense incórrer en activitats que puguin 

ser considerades il·legals, que infringeixin els drets de l’escola o de tercers, o que pugin atemptar 
contra la moral o ser considerades irrespectuoses o ofensives. 

7. En finalitzar la classe o les tasques, s’haurà d’apagar el dispositiu. Quan no se’n faci ús, aquest 
romandrà a la motxilla i es tindrà especial cura que no rebi cap cop. 

8. Per poder fer útil aquest dispositiu cal seguir sempre i àgilment les instruccions que dóna el 
professorat en cada moment (arrencar el dispositiu, obrir i tancar tapes...). En cap cas es faran 
tasques diferents amb l'ordinador que les indicades pel professor. 

9. El professorat decidirà quan els alumnes poden utilitzar els dispositius a la seva classe i quins 
programes han d’utilitzar. 

10. El professorat pot retirar temporalment el dispositiu si detecta que se n’està fent un mal ús. Es 
podrà demanar el dispositiu de l’alumne per inspeccionar que no tingui programes no permesos a 
l’escola. 

11. L’alumne/a i la família són els responsables del dispositiu, tan del maquinari com del programari. 
12. La suplantació de la identitat és una falta considerada molt greu. 
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Consells d’ús: 
 
13. Els dispositius han d'estar identificats amb un adhesiu o etiqueta on consti el nom i cognoms de 

l’alumne/a. 
14. Els dispositius han de tenir un programa d’antivirus actualitzat. 
15. Per tal de garantir-ne un bon funcionament, és convenient que els dispositius arribin a l’aula amb la 

bateria completament carregada. 
16. És recomanable que cada alumne disposi d’una funda (per protegir el dispositiu de possibles cops) i 

d’uns auriculars (que només s’utilitzaran quan el professor ho indiqui). 
17. Aconsellem fer ús de les guixetes del passadís per guardar els dispositius sempre que no s’utilitzin 

a l’aula 
18. És convenient que l’alumne s’emporti el dispositiu a casa en acabar les sessions de la tarda. El 

transport es farà sempre dins la motxilla i amb molta cura. 
19. Per evitar inutilitzacions del dics dur es recomana no moure el dispositiu en funcionament, ja que el 

capçal pot tocar el disc dur i deixar algunes parts inutilitzades perdent informació. 
20. Per minimitzar el risc de la pèrdua d’arxius es recomana realitzar una còpia de seguretat 

setmanalment, i els documents importants guardar-los duplicats en llocs diferents: usb, núvol, altre 
dispositiu,... 

21. Per minimitzar el risc de suplantació d’identitat les contrasenyes han de ser segures, i no les ha de 
conèixer ningú. Si sospitem que algú la coneix, cal canviar-la. Aconsellem que l’alumne tingui una 
contrasenya per iniciar el seu dispositiu. 

22. Per evitar el trencament de pantalles es recomana: dur-lo a la bossa o motxilla entre llibretes i 
carpetes mai tocant a l’exterior, obrir-lo i tancar-lo amb suavitat, no posar-lo a la punta de la taula i no 
passejar pel centre utilitzant els dispositius o oberts en cas dels portàtils. 

23. Per evitar el trencament de frontisses es recomana: obrir el dispositiu per la part central i no agafar-
lo mai per la part de la pantalla” 

 
Com podem observar, les normes d’ús són molt variades, però van destinades generalment als àmbits 
d’evitar distraccions (jocs, xats, etc), els usos abusius (fotografies, gravacions), els usos il·lícits 
(suplantació d’identitat, robatoris) i accidents (trencaments, pèrdues de dades), deixant clares les 
activitats permeses i prohibides i la responsabilitat d’alumnes, professors i pares. 
 
Cada centre ha de plantejar i consensuar unes normes d’ús, que posteriorment hauran de ser 
respectades, i penalitzar els usos incorrectes. 
 
 
3.6. Recursos humans per a la gestió dels dispositi us 
 
És una evidència que l’actual implantació de tauletes tàctils als centres educatius es realitza 
normalment com una ampliació dels dispositius informàtics existents i no com una substitució dels 
mateixos. Això suposa un increment dels dispositius del centre, que encara que es tracta de dispositius 
personals, requereixen un manteniment i gestió del que se n’ha de fer càrrec el Departament 
d’Informàtica del Centre. 
 
Les tasques que sorgeixen per a la gestió dels dispositius són les següents: 
 
a.-Gestió de la xarxa wi-fi: la possibilitat d’accés a Internet des dels dispositius mòbils es converteix en 
un requeriment imprescindible. Encara que la gestió de la infraestructura no és diària, és necessari 
comprovar que totes les antenes funcionen correctament, no s’han bloquejat, i que la velocitat de 
navegació de que es disposa és l’adequada.  
 
b.-Gestió de l’estat físic dels dispositius: Els trencaments de pantalles, carregadors i botons són poc 
habituals però comuns, que requereixen disposar d’equips de substitució i d’un servei de reparació de 
dispositius, apart de la garantia de 2 anys per a defectes de fabricació. Aquest mateix fet és aplicable 
davant la possible pèrdua o robatori. 
 
 
[13] Normativa ús col.legi Claret de Barcelona, abril de 2015. http://www.claretbarcelona.cat/ca/batxillerat/108/normativa-i-
consells-dus-dels-dispositius-digitals-ordinadors-portatils-o-tauletes 
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c.-Gestió del software i de contrasenyes: Encara que les tauletes tenen el sistema operatiu molt més 
protegit que un ordinador portàtil, pot ocórrer que el del software es desconfiguri, així com que es 
perdin contrasenyes d’accés, essent necessària la intervenció d’un informàtic. També des del 
Departament corresponent s’ha d’organitzar i permetre la descàrrega de material (com llibres digitals) o 
programari. 
 
d.-Gestió de la informació i feina emmagatzemada: Els alumnes s’han de fer responsables de la cura 
de la informació i feina emmagatzemada, i s’ha de donar pautes i recomanacions al respecte, com la de 
tenir còpies de seguretat, desar els arxius al núvol, etc. 
 
e.-Gestió i control de l’ús dels dispositius i d’Internet que en fan els alumnes: Les descàrregues de 
vídeos, música, ús de jocs en línea, videojocs, etc., poden ser habituals encara que normalment no són 
permeses per les escoles. Cal que hi hagi un control pràcticament diari de l’ús que es fa d’Internet, i 
censurar els alumnes que ho fan. Per aquest motiu, cal que els dispositius estiguin correctament 
identificats i que estiguin controlats amb un programa de gestió com “Meraki” que posa al descobert l’ús 
que es fa dels dispositius. També s’ha de gestionar accions disciplinaries o d’ordre, tals com 
deshabilitar el xat, l’ús de navegador, etc. 
 
Per realitzar totes aquestes tasques, serà imprescindible que es doti de les hores de personal 
necessari, que pot arribar a representar una jornada completa d’una persona per a centres amb un 
miler de dispositius. 
 
 
3.7. Canvis necessaris en els mètodes pedagògics 
 
3.7.1.Canvis en els mètodes pedagògics amb l’ús de tauletes 
 
L’ús de les tauletes fa que l’ús de la tecnologia s’introdueixi de manera directa en cadascuna de les 
matèries, però és recomanable adaptar els mètodes pedagògics de cada assignatura per tal 
d’aconseguir els objectius a l’ensenyament de competències i continguts. 
 
L’ús que es farà de les tauletes a les escoles, és molt variable. Els professors amb millor domini de les 
tauletes normalment també deixen que els alumnes tinguin més llibertat amb el seu ús, mentre que els 
professors amb menor domini, donen instruccions més precises als alumnes, arribant a utilitzar-los com 
si de simples llibres de text es tractés. 
 
Sembla evident és que tots els professors també han de disposar de tauletes, sense les quals no seria 
lògic la implementació a les aules. Cal preveure quin esquema de finançament s’utilitza a tal efecte, i si 
és l’escola o els propis professors qui han de costejar el seu preu. Tant a escoles públiques o 
concertades, pretendre que els professors assumeixin una part del cost de les tauletes comportarà la 
conseqüent problemàtica, i cal valorar si ha de se l’escola la que ha de fer front a aquest cost o com es 
gestionarà la previsible problemàtica laboral. 
 
Parlant de mètodes pedagògics, les tauletes permetran als professors a ensenyar de manera més 
individualitzada, ja que permet que els alumnes puguin ser més independents i fer treballs en parelles o 
grups, podent donar més atenció als alumnes que així ho requereixen. Així, el professor pot sortir de 
les classes magistrals i pot observar que fan els alumnes amb les seves tauletes, podent ajudar als 
alumnes que necessiten una ajuda extra. 
 
Els alumnes també es converteixen en una font de materials, donant la possibilitat al professor de 
compartir aquest coneixement amb la resta de l’aula. Cal que els professors tinguin confiança amb els 
alumnes, deixant marge per tal que explorin i utilitzin els recursos que els ofereix les tauletes. 
 
Un dels canvis metodològics més lògics a implantar és el fet de deixar als alumnes que busquin la 
informació utilitzant uns criteris determinats a dirigir els alumnes cap a algunes pàgines web o 
aplicacions, ajudant als alumnes a distingir les fonts d’informació fiables de les no fiables, animant a 
recollir informació amb arxius d’àudio o d’imatge per tal de recordar el fet a classe. 
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En general, es pot afirmar que l’impacte en els mètodes pedagògics són la millora de l’atenció personal 
als alumnes, que els alumnes poden organitzar millor el seu aprenentatge, que els alumnes es tornen 
protagonistes en l’adquisició d’informació, que els alumnes es poden auto-motivar i que la relació entre 
professor i alumne s’enforteix podent descobrir les habilitats d’aprenentatge de cada alumne. 
 
 
3.7.2.Comunicació entre alumnes i professors 
 
D’acord amb l’informe. “One-to-one Tablets in Secondary Schools: An Evaluation Study” [10], Una de 
les qüestions que millora més amb els dispositius individuals és la millora de la comuniació entre 
alumnes, professors i pares. Aquesta comunicació va des dels e-mails fins als missatges instantanis o 
videotrucades, ja sigui des de dins de l’escola o des de fora. Així, per una banda es disminueix la 
distància entre les famílies i l’escola, i per altra banda es possibilita a l’alumne a fer els deures per 
exemple mentre es traslladen a casa. Per altra banda, les tauletes possibiliten que els alumnes que 
estan malalts puguin seguir les classes i fer la feina corresponent. 
 
La comunicació contínua entre els alumnes i els professors fa que els professors vegin de manera 
constant la evolució dels alumnes, més que només fer-ho davant un examen. El problema sorgeix quan 
no es posen límits en les hores de respondre als alumnes, amb els problemes que això suposa. 
 
S’observa que els alumnes que són més tímids per preguntar a classe, ho fan via email. El professors 
poden orientar als alumnes de manera instantània, podent donar recursos de youtube, donar un enllaç, 
etc. Així mateix, els alumnes poden fer preguntes directament a fòrums i rebre respostes ràpides. 
 
La comunicació immediata amb els altres alumnes fa que sorgeixi el problema de la còpia, amb el qual 
s’hi ha de lluitar fent una observació detallada de la feina realitzada pels alumnes o fent ús de 
programes de control de còpia. 
 
Als alumnes, un dels problemes que sorgeix durant la preparació d’exàmens quan les tauletes són 
utilitzades per a l’obtenció de part de la matèria d’examen, els sorgeix els dubtes sobre l’exactitud de la 
informació trobada de manera personal, dubtes que s’han de compensar amb una major comunicació 
existent entre alumnes, entre alumnes i professors i entre professors i pares. 
 
 
3.8. Canvis necessaris en el material pedagògic 
 
La introducció de tauletes tàctils, degut al seu cost econòmic i potencial, implica canvis en el material 
pedagògic, llibres de text, llibretes de classe, etc. És difícil entendre la presència dels dispositius 
portàtils personals als centres educatius sense l’existència dels llibres de text digitals. 
 
Hi ha professionals de l’ensenyament que donen suport a l’ús de recursos digitals a l’aula però que 
consideren que és un error posar en mans de les editorials i de les empreses tecnològiques els 
materials pedagògics per a les escoles, ja que responen més a finalitats empresarials que a finalitats 
educatives. 
 
Al “Manifest sobre la introducció de llibres digitals a l’escola” [14], un col·lectiu de professors de 
Catalunya fan una sèrie de reflexions al respecte de l’ús dels llibres digitals a les escoles. En primer 
lloc, es queixen de la mercantilització dels llibres de text, recolzant experiències de l’escola 2.0 que ja 
porten temps provant-se amb bons resultats, i essent molt crítics amb determinats sistemes operatius i 
plataformes educatives que limiten de manera excessiva els dispositius informàtics. 
 
De fet, l’existència dels propis llibres de text està posada en dubte, ja que amb la quantitat de 
professionals de l’educació que fa material propi, una recopilació del mateix amb l’aplicació d’un filtre 
de qualitat seria suficient. 
 
 
[10] Dr Barbie Clarke et Al. “One-to-one Tablets in Secondary Schools: An Evaluation Study”. Londres, 2013. 
[14] Manifest sobre la introducció de llibres digitals a l’escola http://llibresdigitals.wikispaces.com. Barcelona, 2009 
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Des de 1988, la xarxa xtec -Xarxa Telemàtica educativa de Catalunya- [15], posa al servei dels centres 
de primària i de secundària de Catalunya una sèrie d’eines telemàtiques com és l’allotjament de fitxers, 
blocs, aplicacions, etc, que poden ser utilitzats de manera lliure pels professors, essent una font de 
materials pedagògics de qualitat i en català. 
 
Per altra banda, l’ús de llibretes de classe convencional acostumen a conviure amb les llibretes de 
classe electròniques, creades amb programari lliure com LliureOffice o amb programari lliure com 
l’existent a “google docs”. Aquesta coexistència és bona per practicar l’ús de l’escriptura, i per així 
sumar les destreses tradicionals i les digitals. 
 
L’implantació de tauletes tàctils, també ofereix noves possibilitats a alumnes amb Necessitats 
Especials, ja que els ofereix nous mitjans de comunicació (fer una fotografia, una gravació, etc) i la 
possibilitat d’individualització dels continguts. Així, les tauletes ofereixen la possibilitat de realització i de 
l’aprofitament de continguts lliure ja realitzats per ser utilitzats per alumnes amb necessitats de reforç o 
d’ampliació, trobant-se a Internet molt material al respecte. 
 
 
3.9. Avaluació i gestió del nou mètode i del materi al pedagògic 
 
La introducció de les tauletes tàctils i els canvis en el material pedagògic i mètodes d’aprenentatge han 
de ser correctament avaluats i gestionats, potenciant els elements més positius i corregint les possibles 
disfuncions i problemes que puguin ocórrer. 
 
L’avaluació i la gestió de l’ús de tauletes han d’anar completament vinculats. Per poder avaluar els 
resultats de la implementació dels dispositius, serà important disposar de les dades prèvies suficients 
sobre rendiment, satisfacció, adquisició de competències bàsiques, etc., abans de la introducció de les 
tauletes, per poder-les comparar amb les dades posteriors. L’ús dia a dia de les eines i material 
pedagògic, serà una font d’experiències positives, mediocres o negatives que cal que siguin 
recopilades, per a la millora immediata dels punts negatius i per compartir amb els altres professors les 
experiències positives amb la finalitat de que abastin el major nombre d’alumnes possibles. 
 
La gestió del nou mètode d’aprenentatge i de material pedagògic utilitzats han d’estar planejats i 
estudiants juntament en el projecte d’introducció de les tauletes. Aquesta gestió normalment és 
encarregada als caps de departament corresponent, que elaboren els qüestionaris que hauran de 
completar alumnes i professors, i en fan una interpretació de qualitat amb l’addició de comentaris i 
propostes de millora. 
 
Aquestes avaluacions s’haurien de dur a terme com a mínim dues vegades durant l’any acadèmic. Els 
resultats obtinguts de les experiències diàries i dels resultats de les avaluacions han de ser estudiats 
pels caps de departament i cap d’estudi, i potenciar els aspectes positius i corregir els negatius, amb la 
finalitat de que hi hagi un procés de millora continuada. 
 
 
4. RESULTATS             
 
4.1. La tauleta tàctil com una eina multi tasca 
 
Normalment, les tauletes dels alumnes ja disposen de sèrie de la major part de les aplicacions que 
faran servir els alumnes i professors, que en el cas dels iPads són el Keynote, el Pages, el Numbers, 
l’iMovie i l’Annotate. En el cas que fossin necessàries més aplicacions, normalment es tendeix 
exclusivament cap a les aplicacions de tipus gratuït, essent aquest un límit habitual en l’àmbit educatiu. 
La introducció de tecnologia a l’aula també es pot veure com un estalvi: per exemple, les agendes ja no 
son necessàries, ja que hi ha aplicacions que fan el mateix servei d’informació y comunicació entre 
professors, alumnes i pares. 
 
Les tauletes poden ser considerades com unes caixes d’eines pedagògiques, ja que a més de animar 
als alumnes a aprendre, els ofereix eines per guardar, organitzar i recordar informació, així com  
mitjans per comunicar-se amb el professor. 
 
[15] XTEC -Xarxa Telemàtica educativa de Catalunya. http://www.xtec.cat 
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Amb l’ús que es fa habitualment de les tauletes als centres educatius, els dispositius conviuen a l’aula 
amb normalitat amb el paper, el llapis i els bolígrafs. Amb l’ús, els professors agafen hàbits de quan ha 
d’utilitzar un mitjà o un altre, ja sigui a la recerca de la informació, a la realització d’exercicis pràctics o 
al guardar la feina feta al final de la classe. 
 
Des del punt de vista dels alumnes, la manera en que ells adopten la tecnologia varia molt d’uns als 
altres, depenent de la confiança amb que es relacionen amb l’aparell. Les aplicacions son vistes pels 
alumnes com a eines, com a una manera de fer més fàcil les coses tals com escriure, documentar i 
organitzar. Aquesta eina els ajuda a millorar les presentacions i fer-les més riques amb la introducció 
d’imatges, sons i vídeos, fent que els alumnes millorin i guanyin confiança en aquest aspecte. 
 
Les tauletes donen eines a alumnes amb diferents estils d’aprenentatge i diferents capacitats 
d’aprenentatge, oferint alternatives al llegir i escriure. Els alumnes amb necessitats educatives 
especials poden utilitzar també el mateix aparell, que es pot adaptar a aquestes necessitats. Sobretot 
existeixen aplicacions per a alumnes amb necessitats especials a nivell de primària. Així, alumnes 
autistes amb dificultats per escriure poden utilitzar mitjans com la càmera de vídeo, programes com 
l’iMovie per explicar el que han estat fent. 
 
Per altra banda, els alumnes amb capacitats elevades, també tenen en les tauletes un aparell per 
poder dur més enllà en les lliçons. 
 
 
4.2. Evolució contínua del projecte d’implantació 
 
La introducció de les tauletes s’ha d’entendre com un procés que evoluciona constantment. De les 
experiències prèvies es dedueix que amb la introducció dels dispositius es produeix un increment de la 
capacitat dels alumnes a treballar independentment. El grau en que això passa depèn del model 
d’ensenyament de l’escola, de si hi posen èmfasis o no en l’aprenentatge independent, si utilitzen o no 
l’aprenentatge basat en projectes o bé s’inclinen més cap a un aprenentatge més dirigit i estructurat. 
 
Com ja s’ha comentat en el punt 3.9 “Avaluació i gestió del nou mètode i del material pedagògic”, la 
gestió i l’avaluació del nou mètode d’aprenentatge i de material pedagògic utilitzats han d’estar 
planejats i estudiants juntament en el projecte d’introducció de les tauletes. Aquesta avaluació i gestió 
han d’estar basades en dades objectives, i ha de conduir a una evolució i millora contínua del projecte, 
arreglant les disfuncions i potenciant-ne les virtuts. 
 
S’ha de cercar la millora dels mètodes pedagògics, del material utilitzat, de l’atenció a la diversitat – en 
especial als alumnes amb necessitats especials-, de la comunicació entre alumnes, professors i pares, 
dels resultats acadèmics, i de la resolució de les feines de gestió i altres problemàtiques que sorgeixen 
el dia a dia, per la qual cosa és necessari crear uns indicadors objectius que permetin desxifrar-ne els 
resultats i poder aplicar millores. 
 
A nivell de metodologia acadèmica, els professionals de l’ensenyament han de permetre als alumnes a 
descobrir les seves pròpies estratègies d’aprenentatge, donant als alumnes la responsabilitat 
d’aprendre aquestes estratègies, descobrint quina és la manera en que aprenen més, essent la cerca 
autònoma d’informació per part dels alumnes una de les millores més destacables que ofereix el 
dispositiu.  
 
Les tauletes donen accés immediat a múltiples fonts, i anima als alumnes a processar la informació. En 
això, es considera una eina integral d’aprenentatge, ja que hi ha diferents formes de resoldre un 
problema i la tauleta els ofereix totes. La feina del professor es converteix en un facilitador o un director 
de la tasca educativa, sobretot guiant en la cerca d’informació. 
 
 
4.3. Efectes en la motivació dels alumnes 
 
Segons  l’informe “One-to-one Tablets in Secondary Schools: An Evaluation Study” [10], la realització 
d’enquestes entre els alumnes i professors indiquen que el compromís i motivació dels alumnes amb 
 
[10] Dr Barbie Clarke et Al. “One-to-one Tablets in Secondary Schools: An Evaluation Study”. Londres, 2013. 
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l’escola milloren amb la introducció de les tauletes. Per tal de motivar als alumnes, els professors 
acostumen a utilitzar vídeos i mapes mentals. Un altre element positiu és que la feina a casa es torna 
més variada, i que els alumnes tenen més opcions per expressar-se, tals com filmar-se a si mateixos, 
fer una presentació, una animació o un mapa mental. La clau és que la feina és més interactiva i visual, 
i la fa més amena i estimulant per als alumnes. 
 
Quan els alumnes no estan segurs d’alguna cosa, poden consultar al google i buscar informació, 
buscar presentacions, parlar amb els amics, etc., en comptes de fixar-se només amb el que diu el 
professor. 
 
Algunes de les escoles han pogut observar una millora en el comportament dels seus alumnes, i 
segurament es deu a que es dóna més llibertat als alumnes en el seu aprenentatge, i responen bé a la 
responsabilitat donada. 
 
Les tauletes també donen més llibertat als alumnes durant el temps d’esbarjo, i així alguns alumnes 
que es mostraven disruptius en aquest temps ara estan contents i motivats per utilitzar les seves 
tauletes. 
 
 
4.4. Millora en les habilitats de cerca d’informaci ó o “flipped classroom” 
 
A l’article de José Andrés Gómez “La clase puesta del revés” [16], amb les tauletes es dóna un impuls 
a un nou model pedagògic, el “flipped classroom”, en el qual els professors imparteixen les classes a 
través d’una pantalla o d’eines 2.0 per explicar un temari que els alumnes preparen a casa o al metro. 
Així, la classe es torna un debat i en un temps de resolució de dubtes en comptes d’una exposició que 
podrien obtenir d’un vídeo de youtube. Segons Javier Tourón catedràtic de mètodes d’investigació i 
diagnòstic en educació de la Universitat de Navarra a “Flipped classroom: cómo convertir la escuela en 
un espacio de aprendizaje” [17], l’alumne no pot continuar sent un simple oient. 
 
A més, en realitat l’alumne no és ni oient, ja que aproximadament només el 10 per cent del alumnes 
que estan escoltant al professor realment assimilen el que el professor explica. Es tracta de savis sobre 
un escenari on no hi ha pràcticament públic, savis que es poden trobar a la xarxa a llocs com la Khan 
Academy [18], on hi ha més de 4.500 vídeos de totes les temàtiques i milers d’exercicis interactius amb 
autocorrecció automàtica, consells i bases teòriques. 
 
Jonathan Bergmann i Aaron Sams dos professors de química que volien resoldre el problema 
d’absentisme de les seves classes, al llibre “Flip Your Classroom. Reach Every Student in Every Class 
Every Day” [19], creen el model de “flipped classrom” en el qual l’alumne passa de ser un espectador a 
ser un actor principal. 
 
Santi Cavallé, professor de la Universitat Oberta de Catalunya apunta que les noves tecnologies mòbils 
aporten beneficis importants de motivació i implicació a l’aprenentatge, així com la personalització de 
continguts a nivell de les necessitats de cada alumne. El principal problema d’aquest model és el 
professorat, que té la inèrcia de fer les classes tal i com les ha fet fins llavors. 
 
Segons la Fundació Telefónica, un 86 per cent de les llars espanyoles tenen almenys un portàtil, un 54 
per cent té una tauleta i un 90 per cert un smartphone (any 2014). Davant això, mantenir una escola 
analògica davant una societat digital no té sentit, i els professors que no se sàpiguen renovar, perdran 
la seva feina. 
 
La recerca “on line” és l’ús comú més estès en l’ús de les tauletes a les escoles. Fer la recerca 
d’informació a Internet requereix importants qualitats de discriminació sobre que és fiable i què no. Els 
professors de secundària es troben amb la necessitat d’haver d’ensenyar als alumnes a ser crítics amb 
els continguts de la xarxa, coses que fins ara havien estat reservats a alumnes universitaris. 
 
[16] José Andrés Gómez. Article “La clase puesta del revés” Diari “El Mundo” Madrid 08.04.2015 
[17] Javier Tourón et Al “Flipped classroom: cómo convertir la escuela en un espacio de aprendizaje” ed. DigitalText, Madrid 2014 
[18] Khan Academy, pàgina web educativa en anglès sense afany de lucre fundada per Salman Khan amb apartat sobrte 

matemàtiques, ciència, economía, arts, humanitats i computació https://www.khanacademy.org 
[19] Jonathan Bergmann i Aaron Sams “Flip Your Classroom. Reach Every Student in Every Class Every Day” ed. ISTE ASCD. 

Juny 2012 
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Els professors, però, sovint es troben insegurs ensenyant aquestes habilitats de cerca als alumnes. 
Aquesta és un àrea en que els professors necessiten suport, i on cal incidir la formació dels professors. 
Cal alfabetitzar digitalment als alumnes, i potser caldria transformar la figura del professor de 
proporcionadors d’informació a directors d’informació. 
 
Un dels problemes en que es troben els professors és amb el nivell i fiabilitat de la informació que es 
troben els alumnes. Els alumnes poden trobar informació per sota del seu nivell curricular i gastar 
temps destriant la validesa o no de la informació trobada. 
 
Un altre problema sorgeix quan el professor diu que per buscar una informació no s’utilitzi ni la 
wikipedia ni yahoo answers degut a la seva baixa fiabilitat. Això frustra als alumnes, ja que consideren 
aquestes fonts d’informació fonts ràpides i fiables. 
 
Dins del procés de decisió d’incrementar l’accés a la tecnologia dels alumnes, cal que es faci la reflexió 
crítica de quin tipus d’accés a la informació han de tenir els alumnes, i cal preparar als professors a tal 
efecte. Els professors han de poder controlar la situació i donar suport als alumnes en el seu 
aprenentatge i en l’adquisició de criteris sobre veracitat d’informació. 
 
 
4.5. Noves possibilitats en la presentació de conti nguts 
 
Amb l’ús de tauletes, els alumnes poden fer presentacions sobre el que han après utilitzant text, 
imatges, vídeos, fent mapes mentals o presentacions. Això facilita que alumnes que no tenen una 
facilitat en expressió escrita o oral es puguin expressar d’altres formes alternatives que permet el 
dispositiu. 
 
A nivell educatiu, el problema sorgeix quan el que fan els alumnes és simplement copiar i enganxar 
informació o llegir en veu alta textos trobats a la xarxa. Els professors han d’ensenyar als alumnes a 
entendre el procés correcte, i ajudar-los en aquest sentit. És important fer que els alumnes s’hagin 
d’expressar de maneres diferents, i que no només ho facin de la manera en que se sentin més 
còmodes. 
 
Les habilitats comunicatives actives dels alumnes són objecte de gran atenció a la secundària; poder 
expressar l’adquisició d’un coneixement, d’una recerca, d’una feina feta, etc., davant del professor i 
dels companys de l’aula són claus per al futur acadèmic, professional i personal dels alumnes. Fent un 
ús responsable de les imatges, dels textos i d’altres informacions que hi ha a Internet conjuntament 
amb l’ús dels dispositius portàtils, els alumnes tenen un ampli ventall de possibilitats per expressar-se i 
millorar les capacitats comunicatives. 
 
 
4.6. El món real vers el món virtual 
 
Olga R. Sanmartín, a l’article “La educación virtual” [20] reflexiona sobre l’efecte de les noves 
tecnologies a l’educació, i sobretot sobre la possible confusió que es podria crear entre els 
coneixements i habilitats del món real i del món virtual dels alumnes. 
 
L’efecte de les noves tecnologies a l’aprenentatge no està clar. L’únic que està clar és que és inútil 
resistir-se als canvis que ofereixen les noves tecnologies. 
 
Les tauletes i els smartphones s’estan fent un lloc a les aules: per una banda sembla que els alumnes 
poden arribar a perdre la noció de la atenció, la creativitat i allò que és real, però per altra banda és clar 
que aquests dispositius augmenten la capacitat d’indagació. Tot i això, no està clar que millorin els 
resultats acadèmics dels alumnes. 
 
Un dels problemes que detecten els professors amb l’ús de dispositius amb pantalles és que els 
alumnes estan perdent les habilitats de comprensió lectora, i cada vegada necessiten més les imatges i 
veure les coses a través d’una pantalla per considerar-les interesants. 
 
 
[20] Olga R. Sanmartín. Article “La educación virtual” Diari “El Mundo” Madrid 08.04.2015 
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La investigadora i divulgadora educativa Catherine l’Ecuyer ha publicat l’essaig “Educar en la realitat” 
[21] en el que explica que creu que és millor que els alumnes aprenguin en el mon real i no pas en el 
virtual. L’Ecuyer opina que la crisis educativa actual és la crisis de l’atenció, ja que amb els ordinadors i 
altres dispositius portàtils hem fet que els alumnes hagin d’estar sempre sobreexcitats amb pantalles. 
També creu que els dispositius digitals només ofereixen una versió digital de la realitat, que per 
definició està allunyada de la mateixa. 
 
L’autora recorda que Steve Jobs no deixava que els seus fills utilitzessin l’iPad, i que hi ha molts alts 
executius d’empreses tecnològiques porten els seus fills a escoles que no utilitzen pantalles digitals i 
els restringeixen l’ús dels mòbils i d’Internet. 
 
 
4.7. El potencial de distracció de les tauletes 
 
A l’article “La educación virtual” [20], Olga R. Sanmartín reuneix la opinió de Francesc Pedró, Dirk Van 
Damme i Félix Serrano, personatges representatius relacionats amb el món de l’educació de l’estat. 
 
Francesc Pedró, Cap de la Divisió de Polítiques Sectorials, TIC i Educació de la UNESCO, afirma que 
no es pot fer una correlació entre l’ús de la tecnologia i el resultat acadèmic, però que el que és 
innegable és que les noves tecnologies han transformat la forma d’aprendre dels alumnes. També 
opina que fa un temps els alumnes podien estar 20 minuts concentrats fent la seva feina, mentre que 
ara és complicat fer que estiguin concentrats durant més de 10 minuts. 
 
Creu que el suport on es mostren els continguts no és el més important, i que al final ‘important és que 
els alumnes siguin competents en tots els suports possibles. Posa l’exemple de la “flipped classroom”, 
on els alumnes investiguen a casa i veuen vídeos de youtube online i l’hora de classe es dedica a 
resoldre dubtes i a interactuar entre alumnes i professor. 
 
Aquest mètode ha estat implantat a l’escola privada San Francisco de Paula de Sevilla, on no han vist 
millores de rendiment acadèmic significatives, però sí que els alumnes demostren millors capacitats per 
trobar informació i disposen de més habilitats de comunicació en la presentació de defensa dels seus 
projectes i idees. 
 
Per altra banda, Dirk Van Damme, Director d’Innovació i Indicadors de Progrés de la OCDE, creu que 
l’educació no té més remei que adaptar-se al món que està canviant, i veu més avantatges que 
inconvenients en l’ús de les noves tecnologies, però també indica que cal control per part dels pares i 
dels professors. De fet, L’Acadèmia Americana de Pediatria desaconsella l’ús de les pantalles a menors 
de 2 anys. 
 
El Sr. Félix Serrano, Director de l’Instituto Nacional de Evaluación Educativa depenent del Ministerio de 
Educación, opina que els ordinadors, tauletes i smartphones poden constituir un recurs addicional en el 
procés d’aprenentatge i que són una bona font d’informació, però que al mateix temps sembla que hi ha 
dades que indiquen que la creativitat dels alumnes disminueix amb el seu ús. També explica que molts 
dels directius de Silicon Valley segueixen la norma de que a l’habitació dels seus fills no hi ha d’haver 
res amb pantalla, ja que creuen que pot crear addicció i redueix la capacitat d’atenció i de comunicació 
verbal i escrita. 
 
De fet, una de les escoles més exclusives de Silicon Valley, la Waldorf School of the Peninsula, amb 
una matrícula de batxillerat de 20.500 euros a l’any, i on hi porten els fills els fundadors d’Ebay, Google, 
Apple, Yahoo o Hewlett Packard, no permet dispositius electrònics dins de les seves instal·lacions, i en 
desaconsella el seu ús a casa o amb els amics. 
 

 

 

 

 

 
[20] Olga R. Sanmartín. Article “La educación virtual” Diari “El Mundo” Madrid 08.04.2015 
[21] Catherine l’Ecuyer “Educar en la realitat” Editorial Plataforma Actual. Madrid 2015 
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5. CONCLUSIONS            
 
5.1. Procés recomanat d’implantació de tauletes als  centres de secundària  
 
El procés recomanat d’implantació de tauletes tàctils als centres de secundària es divideix en 4 fases: 
diagnòstic, disseny, execució i avaluació. 
 
 
5.1.1.-Diagnòstic, establiment de la necessitat o potencialitat 
 
La direcció del centre educatiu, ja sigui a iniciativa pròpia, del professorat o dels pares i mares, ha 
d’encarregar la realització d’un diagnòstic de l’estat actual de les infraestructures generals del centre, 
formació del professorat, recursos humans disponibles, tipus d’alumnes, condicions socioeconòmiques 
del centre i de les famílies, metodologies i continguts pedagògics utilitzats, normes de funcionament 
internes de l’escola, ajudes existents del Departament d’Educació, etc. 
 
Amb la realització d’aquest diagnòstic de l’estat actual del centre, alumnes, professors i pares, la 
direcció del centre s’ha de reunir amb els caps dels departaments corresponents i estimar o no la 
redacció d’un projecte d’implantació. 
 
En el cas afirmatiu, caldrà encarregar la realització del projecte a alguna persona interna o bé 
encarregar el disseny a una empresa externa. 
 
 
5.1.2.-Disseny, planificació de feines a realitzar, temps, cost, indicadors de qualitat 
 
La persona o entitat encarregada de dissenyar la implantació de tauletes caldrà que estudiï, dissenyi, 
quantifiqui, temporitzi i valori totes les operacions que seran necessàries: 
 
5.1.2.1.Avantprojecte: 
-Disseny i recopilació de dades prèvies que serveixin com indicadors de qualitat. 
-Disseny i valoració de les modificacions en la infraestructura wi-fi que proporcioni Internet i dels 

possibles canvis en la plataforma educativa. 
-Previsió de canvis en les dotacions del centre (dotació d’armaris amb claus pels alumnes, dotació 

d’espai per a la configuració, recollida i reparació dels dispositius). 
-Previsió d’ocupació temporal de personal especialitzat per a gestió habitual en cas d’avaria del 

software i del hardware. 
-Previsió de la formació del professorat, dels alumnes i dels pares, abans i durant la implantació dels 

dispositius. 
-Disseny de l’abast de la intervenció, proposta d’abast de la implantació dels dispositius mòbils i de 

continguts digitals, estudi del cost. 
-Proposta de dispositius mòbils i de continguts digitals: models, característiques i cost. 
-Estudi de canvis en la metodologia didàctica de cada departament. 
-Estudi de canvis en els continguts de cada departament. 
-Proposta de codi d’ús dels dispositius i d’Internet. 
-Disseny de les avaluacions a que es sotmetran els indicadors de qualitat. 
-Planificació de comunicació amb els alumnes, professors i pares. 
 
5.1.2.2.Projecte executiu: 
Amb col·laboració amb representants de tots els agents implicats, cal definir i redactar un projecte 
executiu d’implantació, on es defineixi cadascun dels punts anteriorment citats, amb un pla de 
comunicació amb alumnes, professors i pares, determinació de recursos humans i econòmics 
necessaris, pla de formació, decisió d’adquisició del tipus de dispositiu portàtil, elecció del contingut 
digital per cada assignatura i curs, etc., tot amb la corresponent valoració econòmica, temporització i 
assignació de responsables. Per prendre aquestes decisions, serà necessari que alguns professors i 
alumnes provin els dispositius, els llibres digitals, les normes d’ús, etc. 
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5.1.3.-Execució: posta en marxa de la planificació dissenyada 
Una vegada consensuat el projecte executiu, cal en posar-lo en pràctica, modificant totes aquelles 
discordances que puguin sorgir entre el projecte i la realitat. 
 
5.1.4.-Avaluació dels resultats 
En el projecte executiu d’implantació de les tauletes, cal que s’hagin dissenyat els indicadors 
necessaris per tal de poder avaluar els resultats obtinguts en els períodes temporals que s’hagin 
establert. Aquests indicadors serviran per portar a terme les modificacions que es creguin oportunes en 
projecte ja en funcionament. Així mateix, caldrà esbrinar si s’han aconseguit o no els objectius 
determinats en el projecte, i quins aspectes cal millorar. 
 
 
 
5.2. Resum de fortaleses de l’ús de tauletes als ce ntres de secundària 
 
De la cerca realitzada en el present document, juntament amb l’estructuració que dóna el Dr. Pere 
Marquès Graells del Departament de Pedagogia Aplicada de la Facultat d’Educació de la UAB en el 
seu document “Impacto de las TIC en educación: funciones y limitaciones” [22], fem el resum de les 
fortaleses que ofereixen les tauletes tàctils per a l’aprenentatge, moltes d’elles compartides amb l’ús 
d’ordinadors portàtils a les escoles. 
 
 
5.2.1.-Fortaleses per a l’aprenentatge 
 
Les principals fortaleses per a l’aprenentatge que ofereix la introducció de tauletes tàctils a la 
secundària són: 
- Millora de l’ interès i motivació dels alumnes amb l’ús de dispositius com les tauletes, que comporta 
que hi dediquen més temps i de més qualitat.  
-Millora de la comunicació entre alumnes, i entre professors i alumnes, degut a que les possibilitats de 
comunicació dels dispositius portàtils es sumen als mitjans habituals, possibilitant que hi participin 
alumnes que de l’altra manera no interactuarien. 
-Promoció de la iniciativa personal dels alumnes, ja que s’han d’afrontar sols al dispositiu. 
-Possibilitat d’autocorreccions immediates i individualitzades amb l’ús de programes o pàgines web a 
tal efecte, amb la possibilitat d’ajuda en línia. 
-Més possibilitats d’aprenentatge cooperatiu, al facilita-se el treball a distància mitjançant xats i correus 
electrònics i la cerca d’informació via Internet. 
-Alfabetització informàtica i audiovisual habitual, utilitzant de manera diària i normal dispositius i 
continguts digitals. 
-Desenvolupament d'habilitats de recerca i selecció d'informació, ja que els alumnes hauran d’adquirir 
les qualitats crítiques necessàries davant el volum i qualitat d’informació de que es disposa a Internet. 
-Millora de les competències comunicatives, amb la possibilitat d’ús d’imatges, processadors de textos, 
presentacions, mapes mentals, gravacions, etc. 
-Possibilitat de visualització de les explicacions, fent més intel·ligibles fenòmens físics, gràfics, etc. 
 
 
5.2.2.-Fortaleses per als estudiants 
 
Les principals fortaleses per als estudiants que ofereix la introducció de tauletes tàctils a la secundària 
són: 
-Entorn d’aprenentatge més motivant, amb l’existència de continguts d’ampliació, animacions, etc. 
-Personalització dels processos d’aprenentatge, degut a la possibilitat de cerca autònoma de 
continguts, que s’adaptin a les necessitats de l’estudiant, que permet enriquir l’aprenentatge. 
-Possibilitat d’autoavaluació amb l’existència de programes i pàgines web a tal efecte. 
-Més possibilitats de comunicació del professor, amb el correu electrònic, xats, etc. 
-Flexibilitat de formació a distància, en especial per a col·lectius amb dificultats per als desplaçaments. 
 
 
[22] Dr. Pere Marquès Graells, “Impacto de las tic en educación: funciones y limitaciones”, Departament de 

Pedagogia Aplicada de la Facultat d’Educació de la UAB, any 2000 
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-Existència de multitud d’eines per a l’aprenentatge i realització de continguts, amb els programes per 
poder fer tractament de textos, imatges, càlculs, etc. 
-Nous mitjans per alumnes amb Necessitats Especials, per a persones amb disminucions físiques o 
psíquiques, amb l’existència de perifèrics especialitzats. 
-Increment dels mitjans de comunicació i expressió, podent contactar amb més persones i de més 
maneres. 
 
 
5.2.3.-Fortaleses per als professors 
 
Les principals fortaleses per als professors que ofereix la introducció de tauletes tàctils a la secundària 
són: 
-Font de recursos educatius adaptats a les necessitats, que es poden localitzar en pàgines web, ús de 
programari lliure, de pagament, etc. 
-Possibilitat d’individualització i tractament de la diversitat dels materials didàctics, ja sigui de reforç o 
d’ampliació. 
-Més facilitat de realització de treballs col·laboratius entre alumnes, al trencar-se la distància física 
entre ells amb l’ús de correus electrònics, xats, etc. 
-Millora de la comunicació amb els estudiants, incrementant-se les vies de comunicació amb els 
correus electrònics i els xats, sobretot en cas d’impossibilitat d’assistència a l’aula. 
-Alliberament de treballs repetitius, amb aplicacions com google forms i exercicis autocorrectius. 
-Millora de l’avaluació, al poder registrar de manera automàtica diferents tipus d’informació. 
-Actualització professional, amb la possibilitat de recepció immediata d’informació professional, 
continguts novedosos, etc. 
-Millora de la comunicació amb altres centres a nivell local, estatal i internacional, amb la facilitat de 
comunicació via correu electrònic, videoconferències, etc. 
 
 
5.2.4.-Fortaleses per als centres 
 
Les principals fortaleses per als centres que ofereix la introducció de tauletes tàctils a la secundària 
són: 
-Millora de la comunicació interna i gestió dels centres, amb la possibilitat de control d’assistències, 
planificació d’activitats, etc. 
-Increment de la comunicació amb les famílies, amb més facilitat dels canals de comunicació com les 
plataformes educatives i els correus electrònics. 
-Més facilitat per compartir recursos entre docents, al disposar d’eines de digitalització i accés a 
Internet immediat. 
 
 
 
5.3. Resum de debilitats de l’ús de tauletes als ce ntres de secundària 
 
De la mateixa manera que hem fet amb les fortaleses, a continuació fem el resum de les fortaleses que 
ofereixen les tauletes tàctils per a l’aprenentatge, també moltes d’elles compartides amb l’ús 
d’ordinadors portàtils a les escoles. 
 
 
5.3.1.-Debilitats per a l’aprenentatge 
 
Les principals debilitats per a l’aprenentatge que ofereix la introducció de tauletes tàctils a la secundària 
són: 
-Increment de distraccions, a l’oferir una eina on també es pot jugar i parlar amb facilitat. 
-Possibilitat de dispersió, ja que és fàcil desviar-se de la feina o de la cerca a realitzar. 
-Provables pèrdues de temps, al realitzar feines de cerca o de treball autònom. 
-Possible adquisició d’informacions no fiables, incorrectes o obsoletes que poden crear confusió. 
-Increment d’aprenentatges incomplets i superficials, on l’anècdota sobresurti per sobre d’allò 
substancial. 
-Confusió entre realitat i realitat virtual, ja es pot perdre la visió de la realitat. 
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-Creació d’ansietat a certs estudiants, davant l’espera de recepció de missatges i l’ús dels dispositius. 
-Dependència entre estudiants per la realització de treballs en equip, havent la possibilitat de 
l’existència d’estudiants “espectadors” 
 
5.3.2.-Debilitats per als estudiants 
 
Les principals debilitats per als estudiants que ofereix la introducció de tauletes tàctils a la secundària 
són: 
-Possibilitat d’addició, degut a un excés de motivació que poden oferir els xats, jocs, etc. 
-Increment de l’aïllament, ja que els dispositius permeten aprendre sol, però poden comportar un 
problema de falta de sociabilitat. 
-Majors problemes visuals i altres problemes de salut derivats de l’ús de pantalles i les postures que 
s’adopten. 
-Manca de temps disponible, degut al temps que s’ha de dedicar a llegit missatges, navegar, etc. 
-Conductes negatives i ciber-bullying, gràcies a la facilitat de comunicació i anonimat que ofereixen els 
dispositius digitals. 
-Materials pedagògics poc adequats, orientats a tipus d’alumnat equivocat, que no aprofundeixen en els 
temes, etc. 
-Existència de virus, troians, programes maliciosos destinats a destruir documents, equips o extreure 
informació o recompensa de tipus econòmic. 
-Possibilitat de trencament, pèrdua o robatori del dispositiu, amb la pèrdua d’informació i cost econòmic 
conseqüent. 
-provable increment de l’esforç econòmic, que han de sufragar els pares, encara que normalment es 
busquen solucions que equiparin l’ús de les tauletes i llibres de text digitals amb la compra de llibres de 
text tradicionals. 
-Existència de l’efecte pantalla, resultant les tauletes un punt d’atenció que faci que la presència del 
professor a l’aula pugui ser obviada. 
-Adquisició d’estratègies del mínim esforç, en la que es resolen problemes sense arribar al fons de la 
qüestió, o amb l’ús de la còpia. 
 
 
5.3.3.-Debilitats per als professors 
 
Les principals debilitats per als professors que ofereix la introducció de tauletes tàctils a la secundària 
són: 
-Increment de l’estrès derivat de la manca de coneixements i experiència d’ús dels dispositius i dels 
materials pedagògics. 
-Problemàtiques amb el software, amb el hardware o amb la informació emmagatzemada, amb el 
trencament de dispositius, desconfiguració del sistema operatiu o programari i possible pèrdua de feina 
realitzada per l’alumne. 
-Possibles incidències degudes a problemes amb els dispositius, com el no funcionament d’un 
programa, la connexió wi-fi, etc. 
-Increment del temps de dedicació, que representa la resposta de correus, creació de material 
pedagògic, gestió de correu electrònic, etc. 
-Futura obsolescència dels equips i del programari, ja que els mateixos passen ràpidament a estar 
desactualitzats. 
 
 
5.3.4.-Debilitats per als centres 
 
Les principals debilitats per als professors que ofereix la introducció de tauletes tàctils a la secundària 
són: 
-Importants costos de formació del personal en l’ús del dispositiu i del programari 
-Increment de la càrrega de treball del departament d’informàtica, que s’encarregarà de la gestió i 
manteniment dels equips i maquinari. 
-Necessitat d’importants inversions en infraestructura wi-fi, ordinadors pels professors, armaris per 
desar els ordinadors dels alumnes, etc. 
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