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527

Introducció

En aquests moments, és particularment difícil, necessari i estimulant 
sintetitzar el paper que poden tenir les tecnologies digitals en la millora 
de l’educació, sense triomfalismes i sense oblidar els desafiaments i pe-
rills que poden comportar. Per això es tracta d’un repte particularment 
engrescador i especialment important en un temps en el qual els contex-
tos on tenen lloc les experiències d’aprenentatge s’han multiplicat de 
manera exponencial. Tot i això, alguns autors consideren que la infante-
sa i joventut actuals estan perdent ambients i experiències d’aprenentat-
ge fonamentals per al seu desenvolupament integral (Haidt i Lukianoff, 
2019; Soga i Gaston, 2016, Twenge, 2017), aspecte que caldria tenir serio-
sament en compte en els sistemes educatius.

En els processos d’aprenentatge, tant en entorns formals com informals, 
l’accés a la informació en el món en què vivim, la seva construcció i la 
seva possible evolució són fonamentals. D’aquí ve la importància i les 
conseqüències de l’evolució de les Tecnologies de la Informació i la Co-
municació (TIC). Cal no oblidar, però, que la mera facilitat per accedir a 
diferents tipus d’informació, per més qualificada i valuosa que sigui, no 
implica automàticament que es produeixi aprenentatge i que augmenti 
el nostre coneixement. Perquè la mera informació no és coneixement. 
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Convertim la informació en coneixement només quan aconseguim situ-
ar-la, connectar-la i donar-li sentit, que és el que ens permet aprofitar-la. 
Cal tenir en compte que l’elaboració de coneixement necessita, no no-
més informació i atenció —aquesta darrera un bé cada vegada més es-
càs—, sinó, i sobretot, un coneixedor en entorns de reflexió i d’acció que 
li permeti desenvolupar marcs de pensament crític que n'afavoreixin el 
sentit.

L’imparable desenvolupament i proliferació de les TIC, com a tots i ca-
dascun dels indrets de la societat, ha tingut un innegable impacte, direc-
te i indirecte, en el camp de l’educació. Es tracta d’un impacte que va 
més enllà de la utilització o no de determinades aplicacions informàti-
ques i que està transformant les maneres de pensar i de relacionar-nos 
amb el món. Les noves tecnologies de la informació i la comunicació, 
segons Harold Inis: 

a) Alteren de manera considerable l’estructura dels nostres interes-
sos, les coses en les quals pensem. 

b) Canvien el caràcter dels símbols, de les coses amb les quals pen-
sem.

c) Modifiquen la naturalesa de la comunitat, de l’àrea en la qual es 
desenvolupa el pensament. 

Per això és tan important reflexionar, en el món de l’educació, no només 
sobre la utilització de les constants aplicacions desenvolupades per em-
preses i organismes, sinó també, i sobretot, sobre les implicacions 
d’aquest nou món de dimensions incommensurables per al desenvolu-
pament dels individus i les societats. A més a més, ens hem de demanar: 
podem desmarcar els usos de la tecnologia digital de les finalitats dels 
sistemes educatius i les pràctiques educatives? Podem continuar consi-
derant les institucions formals com els únics contextos d’aprenentatge 
de l'alumnat i el professorat?
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L’entusiasme per la nova tecnologia

La confiança i les expectatives al voltant del paper de les TIC a l’educació 
formal té el seu origen als Estats Units, amb el desenvolupament de la 
ciència i la tecnologia de la instrucció, a començament del segle xx, de 
la mà de la psicologia. Cada desenvolupament d’una nova tecnologia 
de la informació i la comunicació ha despertat una gran expectativa so-
bre la seva contribució a la millora de l’aprenentatge. El 1913, Edison afir-
mava que els llibres aviat estarien obsolets i s’instruiria l’alumat a través 
de la vista, ja que, per mitjà de la imatge animada, podien abordar-se tots 
els àmbits del saber humà, i, d'altra banda, que el cinema estava destinat 
a revolucionar el sistema educatiu. El 1932, per a alguns autors, el prin-
cipal objectiu de la ràdio era portar el món a la classe, per tal de disposar 
dels millors docents, de la inspiració dels grans líders i revelar els esde-
veniments mundials (Cuban, 1986). El 1979, Seymour Papert afirmava 
que «Dewey, Montessori i Neill van proposar educar els nens amb un 
esperit per a mi fonamentalment correcte però que va fallar en la pràc-
tica per una falta de base tecnològica. Ara l’ordinador la proporciona» 
 (p. 80), i posava l’ordinador com a gran solucionador dels complexos pro-
blemes que enfronta l’educació. 

De la il·lusió al sentit

Després de més de cinquanta anys de programes nacionals i internacio-
nals d’introducció de tecnologies digitals en el camp de l’educació, ningú 
no dubta de la necessitat de considerar-les en els processos d’aprenentat-
ge. Però cal tenir en compte un seguit de qüestions. 

La primera està relacionada amb la persistent desil·lusió sobre el poder 
que tenen per transformar i millorar els processos i resultats d’aprenen-
tatge (Cobo, 2016; Sancho i Alonso, 2012; Sancho-Gil, Rivera-Vargas i 
Miño-Puigcercós, 2019). Diverses són les raons que expliquen aquesta 
incessant desil·lusió, entre les quals podem destacar: 
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a) Les aproximacions reduccionistes que consideren les TIC com el 
cavall de Troia1 que pot transformar d’arrel l’educació, i que des-
consideren els complexos teixits que representen els sistemes edu-
catius com a dispositius socials que reflecteixen totes les tensions, 
contradiccions i relacions de poder de la societat. 

b) Les persistents deficiències dels sistemes educatius per respondre 
a les necessitats de la majoria dels ciutadans, sobretot les d’aquells 
que no formen part del que es considera la normalitat.2 

c) La distància entre les polítiques educatives i la formació rebuda pel 
professorat i les creixents, complexes i, sovint contradictòries, de-
mandes de la societat.3 

d) Aquestes tecnologies, com pràcticament totes les que es fan servir 
a l’educació, no han estat desenvolupades per respondre a les ne-
cessitats educatives de la població, sinó en contextos armamentis-
tes i industrials, que poc tenen a veure amb el que es considera els 
valors de l’educació (Noble, 1991). Pràcticament totes les aplicaci-
ons, plataformes, recursos i entorns avui utilitzats a l’educació es-
tan en mans de les empreses, situació que, com veurem més enda-
vant, planteja diversos tipus de qüestions. 

La segona té a veure amb la despesa anual mundial en infraestructures 
digitals per a l’educació, que va ser de quinze mil milions de dòlars el 
2018, quatre mil milions i mig més que el 2012, un fet que comporta la 
necessitat de desenvolupar criteris fonamentats per decidir-ne el paper, 
en funció de les metes i les necessitats de l’educació, per tal d’orientar el 
sentit i la finalitat d’aquestes inversions.

I la tercera es refereix al fet que en aquests anys han canviat de manera 
considerable els reptes de l'educació. El 1996, la UNESCO plantejava com 
a horitzons de l’educació: aprendre a conèixer, aprendre a fer, aprendre a 

1. http://dailypapert.com/1297-2/
2. Vegeu el capítol que fa referència als indicadors sobre l’èxit educatiu a Catalunya.
3. Capítol sobre la formació inicial del professorat en un sistema educatiu orientat a la 
personalització de l’aprenentatge.

http://dailypapert.com/1297-2/
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viure junts, aprendre a ser. El 2015, aquest organisme internacional va 
tornar a formular la necessitat de repensar l’educació per convertir-la en 
un bé comú mundial. Mentrestant, el 2018, l’OCDE va ressaltar la impor-
tància que les escoles es plantegessin el repte de preparar l’alumnat per 
a treballs que encara no han estat creats, per relacionar-se en tecnologies 
que encara no estan inventades, i per resoldre problemes que encara no 
s’han manifestat.4 Aquest informe definia com a desafiaments de l’edu-
cació 2030 la necessitat de: 

a) Noves solucions en un món que canvia ràpidament. 
b) Objectius educatius més amplis, incloent-hi el benestar individual 

i col·lectiu.
c) Capacitat d’acció dels aprenents, per promoure'n la capacitat de na-

vegar a través d’un món complex i incert.5

d) Un ampli conjunt de coneixements, habilitats, actituds i valors en 
acció. 

e) Competències per transformar la nostra societat i donar forma al 
nostre futur. 

f) Principis de disseny per avançar cap a un canvi ecosistèmic. 

És evident que les tecnologies digitals, que representen un paper fona-
mental en la configuració del món actual, han de ser considerades, —de 
fet, ja ho són— en els processos d’ensenyament i aprenentatge de l’alum-
nat i  el professorat. Aquesta situació ha fet encara més evident la situació 
provocada per la pandèmia de la covid-19, en la qual —amb múltiples di-
ficultats— han tingut un paper cabdal per mantenir la relació entre els 
membres de la comunitat educativa i la continuïtat dels processos d’ense-
nyament i aprenentatge institucionals. Però tant les polítiques educatives 

4. En el moment especial que vivim per la pandèmia de la covid-19, cada vegada més 
pensadors adverteixen de la importància d’albirar problemes creats per la manera de viu-
re en el món actual.
5. Un fet que ha fet palesa la crisi de la covid-19 és la incapacitat dels sistemes i les persones 
per afrontar la incertesa, tenint en compte que és una de les coses «més certes» de la vida. 
Com ja va argumentar fa segles Heràclit, l’única constant a la vida és el canvi. 
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com les pràctiques han de plantejar-se decidint de manera educativa si cal 
posar l’èmfasi en l’eina o en el saber pedagògic (o en tots dos). Tanmateix, 
en aquest moment, el món digital, amb les seves dimensions incommen-
surables i en creixement exponencial, presenta uns desafiaments difícils 
d’entomar, no només en el món de l’educació, sinó en tots i cadascun dels 
àmbits social, polític, econòmic i fins i tot tecnològic.

Saber instrumental o saber pedagògic

Catalunya ha seguit les tendències de la majoria dels països europeus. Al 
començament de la dècada del 1980, va ser impulsora de la primera ona-
da d’iniciatives caracteritzada per posar el focus en la utilització dels or-
dinadors en els processos d’ensenyament i aprenentatge. Les successives 
accions polítiques han tingut en compte cada vegada més l’ús educatiu 
d’aquestes tecnologies (Gisbert i Prats, 2018; Sancho i Alonso, 2012), la 
qual cosa comporta haver de prestar una especial atenció a l’equitat ne-
cessària en els entorns d’aprenentatge per tal de garantir-hi la igualtat 
d’oportunitats, un fet que no només implica assegurar que tot l’alumnat 
tingui accés als recursos tecnològics necessaris, sinó també al capital cul-
tural necessari per al seu aprofitament educatiu.6 Precisament la crisi de 
la covid-19 i la necessitat de digitalitzar la relació amb l’alumnat i les fa-
mílies ha fet aflorar sense pal·liatius les profundes diferències dels grups 
segons la seva procedència socioeconòmica i cultural.

El recent llançat Pla d’Educació Digital de Catalunya 2020-2025,7 adreçat 
a l’ensenyament obligatori, es basa en la insistència d’organismes 
 internacionals, com ara la UNICEF, l’OCDE i la UNESCO, sobre la neces-
sitat d’aprofitar el potencial de la tecnologia digital per construir un siste-
ma  educatiu i una societat més equitativa i inclusiva.

6. Vegeu el capítol «Les polítiques d’equitat en l’escenari de la nova ecologia de l’apre-
nentatge».
7. Disponible a: http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=380962

http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=380962
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Sembla clar que aquesta iniciativa vol anar més enllà de la mera utilit-
zació d’una determinada eina i vol tenir en compte el currículum com 
un tot, la vida de l’aula i la del centre, sense oblidar l’entorn socioeco-
nòmic dels diferents centres.  Perquè la competència digital no es dona 
en un buit, ni pot desenvolupar-se si no ho fa al compàs d'un altre fac-
tor i acompanyada de competències,8 coneixements (trans)disciplinaris 
i experiències, moltes de les quals s'adquireixen i es desenvolupen fora 
de l’entorn escolar.

D’altra banda, si tenim en compte que, segons el marc europeu DigComp 
2.1, les competències es poden desenvolupar en diferents nivells i di-
mensions, una integració transformadora de les TIC necessita no només 
 coneixement sobre el seu ús i la seva lògica, sinó un saber transdiscipli-
nari i pedagògic que vagi més enllà dels marcs de l’educació tradi cional.

Tanmateix, en un món profundament afectat per les tecnologies digitals, 
els responsables de les polítiques i les pràctiques educatives no poden 
deixar de considerar la vida d’aprenentatge de l’alumnat fora dels cen-
tres, ni les seves experiències i descobriments en els diferents indrets 
pels quals transita, indrets que en aquests moments, precisament per les 
característiques del món digital, com hem assenyalat, són il·limitats.

8. Com ara la comunicació lingüística i visual, artística i cultural, el coneixement i la in-
teracció amb el món físic, social i ciutadà, la matemàtica, la d’aprendre a aprendre, o 
l’autonomia i iniciativa personals.
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Les TIC, la nova ecologia de  
l’aprenentatge i el seu impacte sobre  
els sistemes educatius

«Veure allò que es té davant del nas necessita una lluita constant.» 

(George Orwell)

Els sistemes d’educació formal semblen desconsiderar massa sovint el fet 
que «l’aprenentatge és un fenomen que involucra persones reals que vi-
uen en contextos socials reals i complexos dels quals no poden ser abs-
trets de manera significativa» (Phillips, 2014, p. 10-11). És a dir, que quan 
una persona entra en una institució no se'n pot deixar fora ni la genètica, 
ni l'educació, ni la cultura, siguin les que siguin. Per això la noció de 
nova ecologia d’aprenentatge ens aporta l’oportunitat per recuperar la 
discussió sobre la significació de tots i cadascun dels «llocs» pels quals 
transiten els éssers humans. Però cal explicitar on se situa aquesta mira-
da. Els diferents capítols d’aquest anuari recullen visions complemen-
tàries de la noció de noves ecologies d’aprenentatge. Autors com ara 
Coll (2013) les situen en l’evidència que l’aprenentatge es produeix al llarg 
i ample de la vida; en el fet que els escenaris d’aprenentatge estan cada 
vegada més permeabilitats per les TIC digitals i en la capacitat d’aquests 
recursos per fer convergir múltiples llenguatges i formats en un mateix 
espai simbòlic. 

En aquest capítol, des de la perspectiva dels nous materialismes, fem 
referència a la metàfora ecològica i al que ens permet pensar del conjunt 
d’elements que configuren i constitueixen els diferents sistemes. Pensar 
en l’educació des dels nous materialismes n'implica el constant replan-
tejament, dins i fora dels sistemes educatius. Suposa repensar espais, 
relacions entre els membres de la comunitat educativa, els currículums i 
la noció mateixa de materialitat. Implica tenir en compte la importància 
de l’afecte i l’espai i reconceptualitzar-los com a producte d’una relació i 
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sempre en construcció (Revelles i Sancho, 2020), la qual cosa ens permet 
prevenir i argumentar sobre la visió simplificada i tecnificada d’algunes 
propostes ecològiques d’ensenyament i aprenentatge, sobretot les direc-
tament vinculades a les tecnologies digitals.

La metàfora ecològica

Les ecologies d’aprenentatge tenen en compte les dimensions tempo-
rals, espacials i la capacitat de connectar els diferents espais i contextos 
de la vida d’una persona. El terme «ecologia» o «ecosistema» permet con-
siderar i descriure com treballen junts com una unitat funcional i com 
interactuen dinàmicament plantes, animals, microorganismes i éssers 
no vius i el seu entorn. Són sistemes vius que contenen una diversitat de 
factors que interactuen entre si de manera autoorganitzada, adaptable i 
fràgil (Jackson, 2013). En els ecosistemes humans, aquesta perspectiva 
considera les persones en els seus entorns físics, socials, culturals i, ara, 
virtuals, com un sistema unitari que viu dins d’un context cultural i his-
tòric particular consumint, reciclant i produint recursos, inclosos infor-
mació i coneixement, i canviant (aprenent i desenvolupant-se) a través 
del procés d’interacció.

En el camp de l’educació, s’ha convertit en una metàfora cada vegada 
més utilitzada i influenciada per la la visió de Barron (2006, p.195) que 
defineix les ecologies d’aprenentatge com «el conjunt de contextos que 
es troben en els espais físics o virtuals que proporcionen oportunitats per 
a l’aprenentatge. Cada context està compost per una configuració única 
d’activitats, recursos materials, relacions i les interaccions que en sorgei-
xen». En moltes ocasions, des d’aquesta visió, s’ha tendit a oblidar no 
només pràcticament tot el que configura la vida dels estudiants fora de 
les institucions formals, privilegiant tot el que és virtual, sinó també la 
interconnexió entre els diferents ecosistemes pels quals transita l’ésser 
humà.
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Un cert reduccionisme? 
El desenvolupament de les tecnologies digitals, en particular de l’anome-
nada Web 2.0, que va permetre introduir i extreure fàcilment informació 
d’Internet, va donar als usuaris la possibilitat d’un cert control de la seva 
pròpia informació des d’un navegador que permet cerques, connexions, 
i un cert sentit d’autoria —crear i incloure contingut, col·laborar, inter-
canviar, etc. La proliferació d’aplicacions diversificades, serveis de xar-
xes socials i plataformes amb continguts acadèmics, científics, culturals, 
informatius, lúdics, socials i educatius i, sobretot, les connexions sense 
fils, mòbils i ubiqües han propiciat l’ampliació i transformació dels con-
textos tradicionals, dels espais on es produeix l’aprenentatge, i ha impul-
sat l’interès per les denominades noves ecologies d’aprenentatge.

En el camp de l’educació, el creixement exponencial de les tecnologies 
digitals, per a un important segment de la població, va començar a signi-
ficar un accés irrestringit a diverses fonts d’informació i una ampliació 
dels seus àmbits d’experiència i aprenentatge. En aquest context, la ne-
cessitat d’adquirir i desenvolupar noves competències va propiciar l’apa-
rició d’una nova onada d’iniciatives genèricament encunyades com a 
Educació 2.0 o Escola 2.0, en el cas de Catalunya, eduCat 1x1 (2009-2011) 
i eduCat 2.0 (2011-2012). El que es proposaven era: 

a) Digitalitzar les aules (de manera generalitzada en els primers cur-
sos de secundària i puntualment en alguns centres de primària).

b) Garantir la connectivitat de tots els centres de secundària. 
c) Promoure l’accés a llibres de text i a altres continguts digitals.
d) Oferir formació i assessorament al professorat. Això sense conside-

rar que una vegada dins de la gran teranyina mundial (la World 
Wide Web), controlar on accedeix un usuari és cada vegada més 
 difícil.
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El que no es va aconseguir, en general, malgrat la consideració de les 
noves ecologies d’aprenentatge propiciades per les tecnologies digitals, 
va ser transformar significativament la visió disciplinària del currículum, 
la  dimensió transmissiva dels processos d’ensenyament i aprenentatge i 
els sistemes d’avaluació. Inclús a països que van impulsar profundes re-
formes educatives i van redissenyar espais escolars, integrar tecnologies 
digitals, replantejar el currículum i prestar especial atenció a la formació 
del professorat, com ara Finlàndia, semblen lluny d’una transforma-
ció profunda del sistema educatiu que connecti les diferents ecologies 
d’aprenentatge.

En el cas de Catalunya, el web d’algunes escoles dona compte del sentit 
de l’educació formal, els espais i temps escolars, el funcionament del cen-
tre, les pràctiques docents i l’avaluació. Iniciatives específiques, com ara 
el projecte europeu DIYLab,9 o les vinculades al moviment maker, tenen 
en compte les noves cultures d’aprenentatge dels joves actuals i, en par-
ticular, la cultura DIY —«faci-ho vostè mateix»—, i posen els estudiants 
al centre de l’experiència d'aprenentatge i els converteix en creadors del 
seu propi procés, materials i recursos d’aprenentatge, considerant el po-
tencial de les TIC. Això suposa un replantejament: 

a) De l’articulació del currículum dels centres. 
b) De les concepcions sobre l’ensenyament, l’aprenentatge, el conei-

xement i l’avaluació.
c) De l’organització del temps i els espais, com també del fet de tenir 

en compte els sabers i les experiències d’aprenentatge dels estudi-
ants fora de l’escola. 

Hi ha iniciatives que estan transformant el sentit, l’organització i el fun-
cionament dels centres educatius i que no estan centrades en les TIC, 

9. «Fes-ho tu mateix» en educació: ampliació de la competència digital per fomentar 
la  capacitat d’acció dels estudiants i l’aprenentatge col·laboratiu. Disponible a: http://
diylab.eu/index-ca.html

http://diylab.eu/index-ca.html
http://diylab.eu/index-ca.html
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com ara la Xarxa de Competències Bàsiques (Xarxa Cb),10 promoguda pel 
Departament d’Educació.11 Una acció centrada en la formació i el desen-
volupament professional dels docents basada en l’aprenentatge entre 
iguals i en xarxa. La Xarxa Cb està formada per equips docents de centres 
d’educació infantil, primària i secundària que volen iniciar, mantenir o 
consolidar processos de reflexió-acció en equip i en xarxa per transfor-
mar l’escola en un espai que afavoreixi l’aprenentatge i ajudi els docents 
a millorar el seu desenvolupament professional i els centres a cons tituir-
se en organitzacions que aprenen. La seva finalitat principal és contribu-
ir a la transformació del centre com un tot. Les seves accions impliquen: 

a) Reconfigurar el sentit i la noció de coneixement i currículum a tra-
vés dels projectes de treball basats en la indagació, la potenciació 
de l’aprenentatge competencial i les activitats internivell. 

b) Convertir l’avaluació de l’aprenentatge en una avaluació per a 
l’aprenentatge. 

c) Remodelar els temps i els espais d’aprenentatge. 
d) Potenciar la relació amb les famílies. Tot això utilitzant totes les 

eines al seu abast, incloent-hi les TIC.

Com han argumentat diversos autors, les tecnologies digitals poden tenir 
un paper rellevant en la personalització de l’aprenentatge: 

a) Poden augmentar l’autenticitat i l’interès. 
b) Construir comunitats virtuals entre diferents escoles, equips col-

laboradors i professors.
c) Ajudar a compartir perspectives entre estudiants amb diferents co-

neixements; demostrar el suport dels companys i les bones pràcti-
ques en diferents camps.

d) Facilitar l’ús d’enfocaments de recerca que compten amb el suport 

10. Disponible a: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/xarxacb/
11. Vegeu el capítol de la innovació com a moda en una cultura de la innovació per a la 
transformació de la vida dels centres.
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de la tecnologia i de models basats en problemes per augmentar les 
habilitats d’aprenentatge per aprendre. 

e) Proporcionar maneres innovadores (per exemple, eines mòbils) d’in-
tegrar suport i interacció «just a temps» en diferents contextos 
d’aprenentatge (Järvelä, 2006).

Alhora poden: 

a) Facilitar l’accés al contingut.
b) Simplificar algunes tasques de professorat.
c) Oferir dades per fer un seguiment personalitzat de l’evolució de 

cada alumne. 
d) Permetre una major autonomia de l’alumnat. 
e) Diversificar les opcions que cal presentar i de les quals s'ha de con-

sumir el contingut.
f) Possibilitar que l’alumnat participi en l’elaboració de contingut. 
g) Oferir solucions més ràpides i més econòmiques en la creació de 

contingut (Santaeulària, 2018).

Però totes aquestes possibilitats no es materialitzen miraculosament per 
si mateixes. A part que cal que estiguin emmarcades en unes finalitats 
definides en el si dels sistemes educatius, necessiten uns professionals 
amb nivells de formació adequats, unes condicions de treball que els 
permetin portar a terme la seva tasca i un accés adient als recursos tec-
nològics.

Per això, l’estudi portat a terme per Conrads, Rasmussen, Winters, Geni-
et i Langer (2017) per a la Comissió Europea, després d’analitzar 43 polí-
tiques educatives, va identificar vuit principis bàsics de disseny d’accions 
per a l’èxit de la implementació de propostes d’educació digital:

• Seguir un enfocament holístic dirigit al canvi sistèmic.

• Establir una visió a llarg termini i objectius assolibles a curt termini.

• Desplegar la tecnologia com a mitjà, no com a finalitat.
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• Abraçar l’experimentació, la presa de riscos i el fracàs.

• Considerar la importància i els límits de l’avaluació de l’impacte.

• Implicar totes les parts interessades en un diàleg estructurat.

• Que els centres i el professorat tinguin veu i vot.

• Construir la competència docent.

Aquestes constatacions assenyalen la importància de polítiques educati-
ves integrals que no desvinculin les diferents dimensions dels sistemes 
educatius i contribueixin a plantejar i resoldre els problemes d’ensenya-
ment i aprenentatge des de totes les seves dimensions (sense desconsi-
derar que avui més que mai l’aprenentatge no només té lloc durant les 
hores que alumnat i professorat passen als centres).

Les TIC i el desdibuixament de les fronteres 
entre contextos i espais que ofereixen 
recursos i oportunitats per aprendre

Durant anys, la manera de pensar, planificar i articular el sistemes edu-
catius ha centrat tot el focus de l’ensenyament i aprenentatge a les ins-
 ti tucions formals (escoles, instituts, universitats, etc.). Un discurs i 
posicionament que, tal com s’ha assenyalat, ha fet oblidar de manera 
sistemàtica que els éssers humans aprenem en tots els indrets en els 
quals ens trobem al llarg, ample i profund de la vida. Com mostra la re-
cerca, la major part dels nostres aprenentatges es desenvolupen de ma-
nera subliminar, sense que siguem conscients d’on, què, amb què i com 
estem aprenent (Mlodinow, 2013). I, en aquests moments, tal com hem 
avançat, la multiplicitat dels espais on es produeixen aprenentatges ha 
augmentat de manera exponencial per la influència de les tecnologies 
digitals, i ha incrementat les dimensions i els sentits de l’aprenentatge, la 
noció de coneixement i l’aparició de noves ecologies d’aprenentatge.
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La desconsideració de les experiències d’aprenentatge de l’alumnat fora 
dels centres educatius ha comportat una mirada uniformadora dels 
 individus i la idea que tots els alumnes han d’adquirir i poder demostrar 
de la mateixa forma els ensenyaments impartits. Una visió que ens porta 
sovint a oblidar que ningú no pot aprendre per nosaltres, ni podem 
aprendre per un altre. Independentment de la modalitat d’ensenyament, 
de la noció d’educació (o instrucció) sustentada, dels espais i recursos 
d’aprenentatge als quals es tingui accés, ningú no pot predir el que cadas-
cú i cadascuna acabarà aprenent, a quines coses acabarà donant sentit i 
com se sentirà afectat per les experiències viscudes. És a dir, l’aprenen-
tatge és una experiència personal i intransferible, socialment construïda, 
que, malgrat l’il·lusionisme del disseny i la planificació —incloent-hi la 
més personalitzada—, no permet assegurar el que s’acabarà aprenent, ni 
que el que sigui capaç de comunicar l’alumne en un moment donat sigui 
el que ha après.

La manca de consideració del caràcter contextual de l’aprenentatge ha 
portat a la persistent separació de les institucions educatives i la resta dels 
contextos socials, culturals i tecnològics on es desenvolupa la vida de l’es-
tudiant, la qual cosa ha obligat l’alumnat a haver de deixar molts aspectes 
de la seva identitat i la seva vida d’aprenentatge a la porta del centre. 
Aquesta situació sembla cada vegada més problemàtica si tenim en comp-
te que les tecnologies digitals estan desdibuixant les fronteres entre espais 
i contextos que ofereixen oportunitats i recursos per aprendre.

Obrint la mirada/reconeixent les connexions 

A la denominada societat digital, cada dia hi ha més centres que s’obren 
a vincular-se de manera més directa a la resta de la societat, a intentar 
establir-hi connexions i, sobretot, a diversificar els contextos d’aprenen-
tatge. Les tecnologies digitals ho faciliten, però l’articulació educativa-
ment profitosa dels diferents entorns basats en aquestes tecnologies 
no sembla una tasca fàcil. Alguns països, i també alguns centres, han 
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 començat a adonar-se de la importància d’establir connexions pedagò-
giques entre els diferents sistemes de socialització de l’alumnat.

Malgrat la inexistència de propostes holístiques i articulades des de la 
gran majoria de les administracions, en aquests moments, cada vegada 
hi ha més centres que fan servir un seguit de plataformes i aplicacions 
digitals per fomentar l’autoria de l’alumnat i la possibilitat d’utilitzar els 
múltiples recursos oferts a través d’Internet. Un exemple en són els de-
nominats Entorns d’Aprenentatge Personal (PLE, de les sigles en anglès 
Personal Learning Enviroments). Adell i Castañeda (2010, p. 7) defineixen 
els PLE com «el conjunt d’eines, fonts d’informació, connexions i acti-
vitats que cada persona utilitza de forma assídua per aprendre [...] in-
clou tant allò que una persona consulta per informar-se, les relacions que 
estableix entre aquesta informació, les persones que li serveixen de refe-
rència [...] els mecanismes que li serveixen per reelaborar i reconstruir-la 
com a coneixement». Segons aquests autors, el més important d’aquests 
entorns són «les persones amb les quals interactuem [...] llegint, comen-
tant el que escriuen a la xarxa (les seves reflexions en un blog o les seves 
presentacions [...] compartint espais de relació i comunicació (com les 
xarxes socials)» (Castanyeda i Adell, 2011, p. 26). L’alumnat pot configurar 
aquests entorns de manera bastant personal i el professorat pot fer un 
seguiment més ampli dels seus processos d’aprenentatge. Cal no oblidar, 
però, que sempre estan mediats pel propi disseny. 

També podem trobar-ne iniciatives relacionades en les modalitats d’en-
senyament denominades flipped classroom (classe invertida) i blended 
learning (aprenentatge mixt), dues nocions que pretenen potenciar l’au-
toria, l’autoregulació i la capacitat d’acció de l’alumnat aprofitant les pos-
sibilitats de les tecnologies digitals. Els moviments de l’educació 
progressista i l’Escola Nova de començament del segle xx van intentar 
introduir el món a l’escola. A final d’aquell segle i començament del xxi, 
amb el desenvolupament imparable de les tecnologies digitals i la globa-
lització, va sorgir la necessitat de sortir de l’escola i de l’aula per connec-
tar-se al món i aprofitar els recursos d’aprenentatge disponibles.
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Es va començar a parlar de la conveniència de centrar-se en la importàn-
cia de l’ús del temps de classe per a la construcció del significat, en lloc 
d’ocupar-lo en la transmissió d’informació, de «fer volar» la classe, d’in-
vertir-la. Es podia aprofitar el temps de classe per fomentar la interpre-
tació de la informació i la construcció de coneixement, invertint l’aula, 
traslladant la presentació d’informació al temps de fora de la classe amb 
suports com ara ordinadors o vídeos. 

Els enfocaments a l’aula invertida es caracteritzen per: 

a) Un canvi en l’ús del temps dins i fora de la classe. 
b) Fer activitats tradicionalment considerades com a deures a classe.
c) Fer activitats a la classe que posin l’accent en l’aprenentatge actiu, 

l’aprenentatge entre iguals i la solució de problemes. 
d) Fomentar activitats preclasse.
e) Promoure activitats postclasse.
f) Fer ús de la tecnologia digital, especialment del vídeo, tenint en 

compte que no es tracta de vídeos que l’alumnat decideixi pel seu 
compte, sinó de com són integrats en un enfocament global, que 
marqui la diferència.

Aquesta modalitat d’ensenyament i aprenentatge representa i requereix 
una profunda transformació de les concepcions pedagògiques vigents a 
la majoria dels sistemes educatius, ja que implica qüestionar el model 
de la classe transmissiva i la utilització del temps de classe per a activi-
tats d’aprenentatge actives i socials. I sobretot exigeix que els estudiants 
duguin a terme activitats prèvies i/o postclasse de les quals es puguin 
beneficiar al màxim en el treball de classe.

Des del començament del segle xx, el terme «aprenentatge mixt» s’ha co-
mençat a usar cada vegada amb més freqüència tant en cercles acadèmics 
com empresarials. No hi ha una única aproximació o definició d’aquesta 
modalitat d’ensenyament i aprenentatge. Tanmateix, la majoria de les 
definicions són només variacions d’uns pocs temes habituals. 
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En general, s’entén per «aprenentatge mixt»: 

a) Una combinació de modalitats o suports d’ensenyament.
b) Una combinació de mètodes d’ensenyament. 
c) Combinació d’ensenyament en línia i presencial. 

En aquest cas, les dues primeres accepcions reflecteixen el debat sobre 
les influències dels mitjans de comunicació versus els mètodes d’ense-
nyament i aprenentatge tradicionals. La diversitat de modalitats, suports 
i mètodes d’ensenyament i aprenentatge es poden trobar cada vegada 
més als centres educatius. Quant a la tercera posició, reflecteix amb més 
precisió l’històric de l’aparició de sistemes d’aprenentatge mixt pel fet 
que combina l’ensenyament presencial amb el mediat per ordinador.

En el context de l’ensenyament primari o secundari, es considera que 
una de les parts més crítiques de la definició d’aprenentatge mixt és que 
implica algun element del control del temps, el lloc, el camí i/o el ritme 
dels estudiants. El temps d’aprenentatge ja no està restringit a l’horari ni 
al curs escolar. El lloc d’aprenentatge ja no queda limitat a les parets de 
l’aula. El camí de l’aprenentatge ja no queda circumscrit a la pedagogia 
utilitzada pel professor. El programari interactiu i adaptatiu permet als 
estudiants aprendre segons un mètode que sigui personalitzat segons les 
seves necessitats. El ritme de l’aprenentatge ja no es restringeix a la ca-
dència de tota una aula d’estudiants. 

Les perspectives de la flipped classroom (classe invertida) i el blended le-
arning (aprenentatge mixt), s’han implementat sobretot en els àmbits de 
la formació superior i professional. Malgrat l’entusiasme de molts educa-
dors i una fonamentació d’alguna manera raonable, aquests enfocaments 
a l’aula encara no es poden considerar basats en evidències, ja que, sobre-
tot a l’ensenyament primari i secundari, hi ha poca implementació i 
 recerca. 
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La recerca duta a terme a l’ensenyament primari (Aidinopoulou i Samp-
son, 2017), aporta un seguit de reptes per al professorat, l’escola, la for-
mació dels docents i els sistemes educatius: 

• L’alumnat no coneix el model i els diferents rols i activitats d’apre-
nentatge que introdueix. 

• El docent hauria de dedicar temps d’ensenyament per tal de formar 
els estudiants.

• Cal que les famílies coneguin el model.

• El procés de creació d’un curs basat en aquests models requereix 
que el professorat inverteixi un temps important i també nivells de 
competència tecnològica.

• No tot l’alumnat està prou motivat i no es prepara a fons mirant i 
interactuant amb les conferències de vídeo ni estudiant el material.

• És important que el professorat estigui habilitat amb eines que li 
facilitin el seguiment de les activitats de preparació a casa dels estu-
diants individuals i recopili dades que puguin ajudar-lo a redisse-
nyar activitats basades en principis d’instrucció diferenciats. 

A tots aquests desafiaments, en el cas del nostre sistema educatiu caldria 
afegir-hi la intensitat dels horaris escolars. Es pot esperar que l’alumnat 
de primària, que surt de l’escola a les 5 de la tarda, o el de secundària, 
després de sis hores, dediqui el temps requerit pel tipus de tasques dema-
nades? Aquesta situació demanaria reconfigurar el temps i els espais 
d’ensenyament i aprenentatge dins del mateix centre i també fora. 

D’altra banda, les analítiques d’aprenentatge (Learning Analytics), cada 
vegada més utilitzades per les empreses, proposen possibilitar que el pro-
fessorat pugui seguir la vida d’aprenentatge de tots i cadascun dels seus 
estudiants i recollir, analitzar, mesurar i elaborar informes sobre els apre-
nents i els seus contextos, amb la finalitat de comprendre i optimitzar 
l’aprenentatge i els entorns en què es produeix. Tanmateix, cal tenir en 
compte les condicions de treball i la formació del professorat i, sobretot, 
les dimensions ètiques que pot implicar aquest tipus de seguiment.
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Les potencialitats de les TIC  
en un model d’educació distribuïda  
i interconnectada 

La constatació que l’aprenentatge és personal i intransferible, que cada 
aprenent té unes necessitats personals i socialment situades i la diver-
sificació de les ecologies d’aprenentatge, en part propiciada per les tec-
nologies digitals, han renovat la necessitat d’afavorir l’aprenentatge 
personalitzat, sobretot en sistemes educatius que tendeixen a unifor-
mitzar els processos d’ensenyament i aprenentatge. Com s’ha assenyalat 
en el cas de les ecologies d’aprenentatge, la noció d’aprenentatge perso-
nalitzat es pot situar des de diferents perspectives, per a nosaltres com-
plementàries. En l’òptica de la planificació de l’ensenyament des de les 
institucions educatives, aquesta noció es vincula a la necessitat d’adaptar 
la informació, els materials i els serveis als interessos, expectatives i ne-
cessitats de cada persona (Coll, 2015). Com argumenta al capítol «Les 
 necessitats d’aprenentatge en el segle xxi o què cal ensenyar i aprendre 
a les escoles i els instituts», «és un procés complex que demana empren-
dre accions decidides, coherents i sostingudes en el temps en tots els ni-
vells que intervenen en l’organització i el funcionament de l’educació 
escolar, des de les instàncies en les quals es decideixen, planifiquen i 
gestionen les polítiques educatives fins al seu desplegament en forma 
d’activitats d’ensenyament i aprenentatge a les aules». 

Com s’ha esmentat repetidament, el creixement exponencial de les tecno-
logies digitals ha significat un nou impuls pel que fa a la creença del poder 
que tenen per facilitar a cada aprenent el tipus d’informació, recursos i 
serveis que necessita per aconseguir el màxim desenvolupament dels 
seus coneixements i habilitats. Aquest posicionament, a més dels dife-
rents reptes que planteja en els diversos plànols dels sistemes educatius i 
socials, assenyalats pels diferents autors d’aquest anuari, obre també al-
tres tipus de preguntes. Aquestes preguntes es poden situar en els àmbits 
de la psicologia, la pedagogia i la sociologia, com ara: fins a quin punt els 
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interessos,  expectatives i necessitats dels aprenents no estan significati-
vament marcats pels contextos biosocials? Com es pot determinar quins 
són els interessos, les expectatives i les necessitats de totes i cadascuna de 
les persones? Podem garantir que l’accés a determinades informacions, 
materials i serveis produirà el tipus d’aprenentatge que s’espera, si aquest 
està determinat? 

A totes les qüestions i els reptes esmentats, en el cas de les tecnologies 
digitals, caldria afegir tots aquells relacionats amb el creixent paper de 
les empreses en el camp de l’educació i l’augment de la implementació 
de  tecnologies persuasives en el disseny d’aplicacions. El 1998, B. J. Fogg 
va crear a la Universitat de Stanford el Laboratori Tecnològic Persuasiu, 
basant-se en les idees de Skinner i centrat en el disseny de màquines per 
canviar el que pensen i fan les persones i fer-ho automàticament, per fo-
mentar un canvi de comportament saludable: 

Parlava d’ajudar la gent a mantenir-se en forma, deixar de fu-
mar, gestionar bé les seves finances i estudiar per als exàmens. 
Dues dècades més tard, els seus mètodes són mundialment 
famosos per haver generat milers de milions de dòlars a diver-
ses dotzenes d’empreses, però no per haver ajudat ningú a dei-
xar de fumar (Peirano, 2019, p. 28). 

Aquest capítol centra la noció d’aprenentatge personalitzat en la idea del 
subjecte com a constructor permanent del seu aprenentatge, preferible-
ment en contextos amb la possibilitat d’anar més enllà del que li permet 
pensar i desitjar la seva trama biosocial, cultural, econòmica i tecnològi-
ca. Es tracta d’entorns cada vegada més diversificats i mediats per les 
tecnologies digitals que li pot oferir (o li hauria d’oferir) de forma segura 
i saludable el sistema educatiu. La consideració de l’aprenent com a 
principal protagonista i, segons el nostre parer, corresponsable del seu 
aprenentatge té una llarga tradició, malgrat la seva minsa presència en 
l’educació formal. El final del segle xx, amb la generalització de l’ús de 
les tecnologies digitals, va marcar una fita en la visió de la infantesa i la 
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joventut. De ser considerats com a «caps buits» a ser «emplenats», els in-
fants i els joves van començar a configurar-se com a portadors de sabers 
dels quals no disposaven els seus progenitors i educadors. Per això, com 
argumenta Edgar Morin (2000), el més important no és «omplir», sinó 
contribuir a «ordenar».

Prensky (2001) va començar a considerar les noves generacions com a 
nadius digitals, com a posseïdors d’extraordinàries habilitats informàti-
ques i creatives en un món en el qual la ubiqüitat de les connexions es 
dona per fet. Aquesta visió no va tenir en compte que fins i tot els nadius 
han d’aprendre la llengua i els costums, que ningú neix «après». Aquest 
discurs va portar a parlar dels joves com la generació del mil·lenni (mille-
nials), la generació del missatge instantani, homo zappiens, de la xarxa, o 
dels jugadors de videojocs. Fins i tot els van configurar com la generació 
Einstein, pel fet de considerar-los més llestos, més ràpids i més socials 
(Boschma i Groe, 2006), mentre que s’assenyalava l’educació formal com 
a inhibidora de totes les possibilitats d’aprenentatge que propicien les 
tecnologies digitals. Uns anys més tard, van començar a aflorar els efec-
tes secundaris de l’excés d’informació, la superficialització i els proble-
mes de dispersió de la concentració que comporten (Carr, 2011). També 
van començar a preocupar els excessos de connexió a Internet i els seus 
efectes addictius (Alter, 2017), i es va començar a considerar-los com a 
superconnectats, menys rebels, tolerants, menys feliços, i gens preparats 
per a l’edat adulta (Twenge, 2017). D’altra banda, en un moment d’exacer-
bat «solucionisme tecnològic» (Morozov, 2015), impulsat per l’imparable 
desenvolupament de les tecnologies digitals, mòbils, ubiqües i l’augment 
exponencial del poder de les grans empreses en el camp de l’educació, 
han anat creixent el discurs i les propostes d’una educació distribuïda i 
interconnectada, que acompanyi i ajudi a la construcció i reconstrucció 
de les trajectòries personals d’aprenentatge. Aquesta situació també con-
necta amb la transformació profunda del món del treball, els perfils dels 
treballadors i les condicions laborals i, per tant, amb la seva formació. Per 
això, la primera institució a implementar aquesta modalitat de formació 
va ser i continua sent l’educació superior.
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La necessitat d’ampliar les mirades sobre 
l’ensenyament i l’aprenentatge

L’aprenentatge distribuït o obert presenta connexions amb la classe 
 invertida i l’aprenentatge mixt, de manera que fa un pas més cap a la 
deslocalització dels ensenyants i aprenents, fet problemàtic per a l’ense-
nyament primari i part del secundari. Hi ha diferents maneres d’aproxi-
mar-se, entendre i aplicar aquesta modalitat d’aprenentatge. Per a 
Downes (2017), implica la separació del professorat i l’alumnat en temps 
o lloc; l’ús de programes informàtics diversificats; comunicació bidirec-
cional entre docents i alumnat, i processos industrialitzats, incloent-hi 
equips de desenvolupament. 

L’augment exponencial de l’ús de dispositius mòbils per part de poblaci-
ons cada vegada més joves ha despertat una nova onada d’expectació 
sobre la potencialitat de les TIC per augmentar la implicació dels estudi-
ants i millorar-ne els processos i resultats d’aprenentatge. La perspectiva 
de «l’aprenentatge continu, sense fissures» (seamless learning) va comen-
çar a sustentar-se durant la dècada del 1990 als Estats Units, en el camp 
de l’educació superior. Des d’una visió més ecològica de l’aprenentatge, 
es tractava de considerar el que es tendia a veure com a parts diferencia-
des (classe i fora de classe, acadèmic i no acadèmic; curricular i no curri-
cular, o experiències dins del campus i fora del campus) com una sola 
peça, sencera o contínua. Des de la mirada de l’aprenentatge continu, es 
recomanava als estudiants que aprofitessin els recursos d’aprenentatge 
existents dins i fora de l’aula, que utilitzessin les seves experiències de 
vida per donar sentit al material introduït a les classes (Kuh, 1996). La 
idea subjacent era que tenint en compte els llocs i les formes d’aprendre 
fora de les institucions es podien atendre millor els interessos, les expec-
tatives i necessitats dels aprenents. D’aquesta manera, la planificació de 
l’ensenyament considerava espais i experiències imprevisibles, però que 
formaven part de la vida dels estudiants.



550 L’estat de l’educació a Catalunya. Anuari 2020

Algunes institucions i sistemes educatius han intentat connectar més 
l’educació escolar en l’entorn dels estudiants (Rajala, Kumpulainen, Hil-
ppö, Paananen i Lipponen, 2016). Tanmateix, la noció utilitzada «d’apre-
nentatge continu, sense fissures» des de començament de segle és la 
d’aprenentatge basat en la tecnologia digital, especialment l’aprenentat-
ge mòbil i omnipresent (m-learning i u-learning) (Wong, 2015).

Mentre alguns sistemes educatius i institucions prohibeixen o limiten 
la utilització de dispositius mòbils, sobretot telèfons, a l’escola, d'altres, 
com ara Singapur12 o Catalunya,13 promouen projectes presentats com a 
innovadors basats en aquests dispositius. 

Aquesta perspectiva es basa en teories relacionades amb l’aprenentatge 
social, l’aprenentatge situat i la creació de coneixements. La idea subja-
cent és que permetent i fomentant que l’alumnat aprengui sempre que 
tingui curiositat i passi sense problemes d’un context a un altre —per 
exemple, entre els contextos formals i informals i entre l’aprenentatge 
individual i el social—, i ampliant els espais socials en els quals interac-
tua, s’influirà en la naturalesa, el procés i els resultats de l’aprenentatge. 
Una de les qüestions més sensibles d’aquesta noció d’aprenentatge per-
sonalitzat consisteix en la dificultat que tenen els sistemes educatius de 
tenir una perspectiva global del sentit dels recorreguts dels estudiants. 

Disposem de pocs estudis que evidenciïn la contribució d’aquestes pràcti-
ques a la millora dels resultats d’aprenentatge. En el cas de Singapur, dues 
de les iniciatives per fomentar l’aprenentatge continu van consistir a donar 
als estudiants de primària telèfons intel·ligents que disposaven d’una 
càmera digital i un programari d’entorn d’aprenentatge mòbil. Els te lèfons 
intel·ligents funcionaven com a «centres d’aprenentatge» que els estu-
diants portaven sempre amb ells, cosa que hipotèticament els permetia 

12. Disponible a: https://www.nie.edu.sg/research/research-offices/office-of-education-
research/research-development-framework/seamless-learning
13. Disponible a: http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/tecinformacio/usdispositiusmobils/

https://www.nie.edu.sg/research/research-offices/office-of-education-research
https://www.nie.edu.sg/research/research-offices/office-of-education-research
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/tecinformacio/usdispositiusmobils/
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gestionar el seu aprenentatge sense fissures en contextos i activitats. Evi-
dentment, la gestió sempre la mediava la concepció educativa i tècnica 
de l’entorn proporcionat. El disseny pedagògic implicava un model cíclic 
que constava de quatre tipus d’activitats: implicació en l’aprenentatge, 
aprenentatge personalitzat, aprenentatge social en línia i consolidació a 
classe. Algunes d’aquestes activitats van tenir lloc en entorns formals, i 
d’altres en entorns informals (Wong, 2013). Segons aquest autor, els dos 
projectes van contribuir a l’aprenentatge conceptual dels estudiants, ja 
que es van documentar indicis de l’aparició d’un aprenentatge transpa-
rent i limitat, creixent i autodirigit. Els investigadors van interpretar com 
a indicis del seu èxit per fomentar l’aprenentatge continu en l’alumnat de 
primària el fet que els estudiants, per iniciativa pròpia, fessin fotos per 
il·lustrar expressions utilitzades a casa seva i a altres llocs de la seva vida 
quotidiana, i que fessin consultes informals sobre temes d’interès propi 
amb l’ajuda dels telèfons intel·ligents. Tot i això, no s’aprofundeix en els 
aprenentatges assolits per l’alumnat quan es duen a terme aquestes acci-
ons. Parlen del que van fer, no del sentit que va tenir per a ells. Tampoc no 
es refereixen a la quantitat de dades, moltes de les quals són personals, 
generades pels estudiants i a les seves possibles utilitzacions.

També hi ha múltiples plataformes més o menys comercials que oferei-
xen aquest tipus de servei. Una d'aquestes plataformes considera l’apre-
nentatge distribuït com una noció que engloba l’aprenentatge mixt, 
mòbil i informal (Victor i Hart, 2016). El seu model es compon de: 

• Tecnologia: a l’aula, els sistemes de gestió de l’aprenentatge o con-
tenidors de dades (Learning Record Store), serveis de xarxes socials 
i de xarxes d’aprenentatge personal. 

• Experiència: varietat d’experiències d’aprenentatge mitjançant 
diversos suports. Formació dirigida per instructors (a aula i virtual), 
formació basada en la web, suport al rendiment (per a aprenentat-
ges puntuals), comunitats de pràctica per fomentar el compromís 
dels estudiants i construir les habilitats de col·laboració per mitjà 
de la tecnologia digital. 
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• Persones: aprenentatge col·laboratiu i resolució de problemes, el 
desenvolupament continuat de comunitats de pràctiques i de les 
connexions que formen, per exemple, xarxes d’aprenentatge perso-
nal que es connecten entre si.

A l’aprenentatge distribuït i continu se li atribueixen un seguit de factors 
positius: ampliar les oportunitats per estudiar, treballar en xarxa, seguir 
el propi ritme (per tant, contribuir a l’aprenentatge personalitzat), flexi-
bilitat, rendibilitat, efectivitat, tecnologia avançada, etc. Però també un 
bon nombre de desavantatges —sobretot si és totalment a distància—, 
especialment rellevants per a l’ensenyament primari i secundari, tal com 
s’ha evidenciat durant la distància obligada per la crisi de la covid-19. 
Aquests desavantatges van des del fet que el format no és el més ideal per 
a tots els estudiants, a la dificultat de treballar les habilitats de comuni-
cació oral, a la qual cosa caldria afegir que requereix adaptabilitat i un 
accés adequat a les noves tecnologies, no ofereix una realimentació im-
mediata i disminueix la interacció social, entre moltes altres coses.

El que sí que ens permet la consideració d’aquesta perspectiva és plante-
jar un seguit de qüestions fonamentals per als sistemes educatius actu-
als. Hi ha qüestions teòriques, metodològiques, ètiques tecnològiques i 
pràctiques que s’han d’abordar per ajudar els responsables de les políti-
ques educatives, els investigadors i educadors a reflexionar sobre l’apre-
nentatge continu, sense fissures, i crear estratègies pedagògiques per 
explorar l’ús d’entorns i estratègies per extreure tot el millor d’aquest ti-
pus d’ensenyament i aprenentatge:

• Com l’aprenentatge en un context formal prepara els estudiants per 
a l’aprenentatge en contextos informals i viceversa? 

• Des de quina mirada teòrica abordem les transicions contínues, 
sense fissures?

• Com es poden dissenyar i proposar bastides en aquests tipus d’en-
senyament i aprenentatge que no condicionin el propi sentit de 
l’aprenentatge personal, independent i crític? 
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• Com es pot facilitar i avaluar l’aprenentatge dels estudiants en 
aquests tipus d’entorns? 

• Quines implicacions té l’aprenentatge que es produeix més enllà de 
«les fronteres», en un món «pla»? 

• Disposen els sistemes educatius i els centres dels coneixements tèc-
nics i pedagògics dels recursos i les condicions per desenvolupar, 
implementar, seguir i avaluar aquesta modalitat d’ensenyament i 
aprenentatge? 

• Com succeeix en totes les modalitats d’aprenentatge mediat per 
tecnologies digitals, qui es pot apropiar de les dades i fer-les servir 
per modelar les decisions de l’alumnat?

Ombres de la llum

Com s’ha assenyalat, teòricament, aquestes modalitats d’aprenentatge 
faciliten la (re)(co)construcció de trajectòries personals i el seu segui-
ment per part del professorat i del mateix alumnat, normalment a través 
de les analítiques d’aprenentatge Learning Analytics o Big Data (Siemens 
i Long, 2011).

Tot el que s’ha esmentat anteriorment assenyala un paper destacat per a 
les empreses digitals, ja que ni els sistemes educatius en general, ni molt 
menys els centres educatius, disposen dels recursos per poder desenvo-
lupar les plataformes, ni del personal docent preparat i en condicions de 
dur a terme aquest tipus de tasques. 

D’altra banda, l’activitat de recollida de dades que es desenvolupa en 
molts països a través de la utilització de la tecnologia digital està trans-
formant l’educació. Per a Buchanan i McPherson (2019), Austràlia pot 
estar dirigint-se cap a un futur educatiu dissenyat per Silicon Valley, no 
per educadors, comunitats escolars o governs. Per a aquestes autores, el 
control democràtic de l’educació està passant a ser dirigit per les corpo-
racions, un fet que es pot començar a dir de molts països on es pot fer el 
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seguiment de la progressió educativa dels estudiants des de preescolar 
fins a l’educació superior, a través de la utilització de plataformes i apli-
cacions d’aprenentatge personalitzat a les aules o a casa (Thompson, 
2017). Totes aquestes plataformes i aplicacions estan dissenyades amb 
tecnologies persuasives gestionades per algoritmes basats en les dades 
dels estudiants per fomentar, en teoria, la progressió i motivació, i també 
la vigilància (Warzel, 2019), encara que la substitució de l’experiència del 
professorat per les habilitats de detecció de patrons dels algoritmes 
d’anàlisi de dades pot reduir les oportunitats dels estudiants per supòsits 
codificats en la lògica algorísmica (Lupton i Williamson, 2017).

En el cas de Catalunya, el col·lectiu que més ha alçat la veu per alertar 
d’aquesta situació ha estat el de les famílies, que han expressat la seva 
preocupació, amb el suport del projecte Xnet, per tota la informació so-
bre els seus fills (i ells mateixos) que pot arribar a les mans de les 
multina cionals (Vilajosana, 2019). El projecte activista Xnet cerca solu-
cions avançades en diferents camps relacionats amb els drets digitals i 
l’actualització de la democràcia: llibertat d’expressió; neutralitat de la 
xarxa; privacitat de les dades; auditabilitat dels algoritmes, lliure circu-
lació de la cultura, el coneixement i la informació; mecanismes efectius 
de transparència, participació i control ciutadà del poder i les instituci-
ons.14 El dia 3 de juny del 2020, el Departament d’Educació va signar un 
acord amb Xnet per treballar a llarg termini en el procés de digitalització 
de les  escoles.

Cal tenir en compte que l’educació no es pot reduir només a traspassar i 
aprendre informació i tractar dades. L’educació –que sempre ha desbor-
dat els límits escolars— consisteix a contribuir a la construcció del tipus 
de societat i civilització que volem per superar els problemes actuals, 
molts dels quals són a causa de l’estretor dels desenvolupaments tecno-
lògics, la cobdícia i la recerca del poder d’algunes persones. El desenvo-
lupament d’un millor sistema educatiu i d’un món millor necessita molt 

14. Disponible a: https://xnet-x.net/

https://xnet-x.net/
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més que tecnologies digitals. Per la qual cosa, sense desconsiderar-ne la 
importància ni possibles contribucions, no podem deixar que ens enllu-
erni el solucionisme tecnològic, i deixar de banda tot allò que és valuós 
per a tota la humanitat i el seu entorn.

Les TIC, noves fonts de desigualtat  
en les oportunitats i recursos per aprendre

Els sistemes educatius són el reflex de les societats on s’inscriuen. L’edu-
cació formal no pot compensar la societat (Bernstein, 1970), ni els centres 
educatius poden educar sols (Sancho, 1998). Com tampoc les tecnologies 
digitals per si mateixes poden fer desaparèixer les desigualtats, millorar 
la vida de tots els ciutadans15 i afavorir un aprenentatge amb sentit per a 
tot l’alumnat. Com cada nova onada de desenvolupament tecnològic, les 
tecnologies digitals han vingut carregades de promeses incomplertes de 
millora i justícia social (Lechman i Popowska, 2020). La imatge panorà-
mica mostra tots els aspectes positius: l’accessibilitat, la ubiqüitat, la pos-
sibilitat d’accedir a tot tipus de contingut, la (falsa) gratuïtat de molts 
serveis, la facilitat de les comunicacions, etc., mentre que les imatges en 
profunditat són molt diferents. 

En primer lloc, perquè malgrat l’abaratiment dels equips, encara hi ha 
a tots els països del món grups socials que no poden accedir al tipus 
d’equipament que podria contribuir a la millora de l’educació. I encara 
que hi poguessin accedir, com és ben sabut, no tothom disposa del capital 
cultural per poder treure’n partit. L’antic president de l’APA (American 
Psychology Association) i de l’AERA (American Educational Research 

15. Molt menys tenint en compte com la lluita per minerals com ara el coltan, imprescin-
dible per al desenvolupament de molts artefactes, està afectant els països i les comuni-
tats on se'n troben les mines. O que diferents països «exporten» a països considerats sub-
desenvolupats les seves deixalles tecnològiques altament contaminants.
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 Association), David Berliner, en una conferència impartida al voltant del 
2000, apuntava que als Estats Units s'hi havia trigat anys perquè tothom 
tingués accés a un llapis —malgrat que la bretxa econòmica, social i edu-
cativa és lluny de disminuir—, i que el desafiament aleshores era que tot-
hom en tingués un abans que un «ratolí» (ara seria una pantalla).

En segon lloc, perquè poder adquirir un equip no implica automàtica-
ment que se sàpiga fer servir en sentit educatiu, evitant les addiccions i 
distraccions que poden comportar les pantalles (Alter, 2017) i les mani-
pulacions d’aplicacions dissenyades mitjançant tecnologies persuasives 
(Peirano, 2019). I, en tercer lloc, com indiquen diferents recerques, per-
què la utilització eficaçment educativa dels recursos tecnològics neces-
sita una competència digital que té molt a veure amb el capital cultural, 
els antecedents socioeconòmics, la integració lingüística a casa, l’autoe-
ficàcia i l’ús estratègic de la informació, i també amb les actituds i els 
assoliments dels estudiants amb la tecnologia al sistema formal (Hatle-
vik, Guðmundsdóttir i Loi, 2015). És únicament en aquest darrer aspecte 
on els centres poden tenir una incidència directa que pugui capgirar, en 
la mesura del possible, la resta dels components, tot i que no sigui una 
tasca fàcil i que impliqui molt més que disposar de la darrera generació 
de dispositius.

Finalment, cal assenyalar que, en els últims anys, s’està produint un nou 
fenomen. Un seguit de països i organitzacions estan promovent iniciati-
ves basades en les tecnologies digitals per promoure la igualtat i la justí-
cia social (Vrasidas, Zembylas i Glass, 2009). I sembla clar que l’accés a 
informació i a experiències impossibles en els seus contextos poden re-
presentar enormes oportunitats d’aprenentatge i formació per a milions 
de persones. Tanmateix, a les zones considerades com les més desenvo-
lupades del planeta, com ara Silicon Valley, les famílies dels mateixos 
promotors del desenvolupament de tecnologies digitals hi intenten pre-
servar els seus fills i filles de la seva influència (Weller, 2018) i els porten 
a escoles on s'utilitzen poc o gens, escoles sense pantalles (Lahitou, 
2018). Volen per als seus fills i filles centres on puguin gaudir de la natu-
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ra, de les arts, del pensament, de la filosofia, on puguin desenvolupar el 
cos i la ment, etc., perquè consideren que tot això els farà més creatius.

És a dir, la mateixa versatilitat d’aquestes tecnologies fa que els puguem 
donar usos molt diferents en funció de les finalitats educatives i socials 
que ens marquem. Cal no oblidar, però, els interessos que estan en les 
pròpies decisions sobre el tipus d’eines que cal desenvolupar i que el seu 
ús educatiu necessita una formació amb sentit, sobretot per a aquell 
alumnat que no surt de casa seva educat.

Hem portat a terme la revisió d’aquest text durant el període de confina-
ment obligat per la pandèmia de la covid-19, una situació que exemplifica 
l’enorme bretxa social, cultural, econòmica i tecnològica que pateix la 
nostra societat i que ens envolta i ens afecta. Així, doncs, mentre que els 
estudiants de classe mitjana i alta continuen tenint accés a tots el recur-
sos educatius i «veuen» el professorat cada dia, els dels grups més desa-
favorits, en molts casos, no només no disposen de condicions de vida 
saludables, sinó de la possibilitat d’accedir als seus docents i als recursos 
educatius i culturals. 

La dificultat de les recomanacions 

Al final de l’anàlisi d’una situació, se sol esperar algun consell, suggeri-
ment o prescripció, sobretot en el camp de l’educació formal. Malgrat la 
complexitat i el conjunt intricat de factors, interessos i relacions de poder 
que caracteritzen aquest àmbit, és on es troben més prescripcions. Ivor 
Goodson argumenta que l’educació constitueix l’indret d’activitat social 
on es troba més «prescripció» (més «cal fer») i menys «descripció» (menys 
«com es configuren els fenòmens i les conseqüències de les accions»). 
D’altra banda, per a Lawrence Stenhouse, «ningú pot portar a la pràctica 
les idees d’un altre». Per això, acabem aquest apartat compartint alguns 
temes que considerem fonamental que es tinguin en compte si pretenem 
una educació per minorar les desigualtats i aprofitar les possibilitats. 
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Considerant el conjunt de sistemes que configuren l’entramat educatiu, 
caldria discutir aquestes temes de manera transversal entre tots aquells 
que configuren el nivells micro (docents, centres, tenint en compte les 
famílies); meso (localitats, ajuntaments) i macro (administracions i siste-
ma social i econòmic). Qualsevol decisió realment transformadora impli-
ca totes i cadascuna de les persones involucrades en l’educació i la 
societat.

Abordar les noves formes de desigualtat implica:

• Analitzar el sistema educatiu com un tot, situant el seu sentit vin-
culat al tipus de societat que voldríem contribuir a desenvolupar. 
Una societat injusta i desigual té molt difícil instaurar un sistema 
educatiu que promogui la igualtat, la justícia social i el bé comú. 
I, inevitablement, l’accés als nous recursos continuarà constituint 
noves fonts de desigualtats. Com es fa palès en el conjunt d’aquest 
anuari, les problemàtiques són transversals i interconnectades, i 
difícilment les resoldrem dividint-les i esmicolant-les.

• Entendre el disseny del sistema educatiu de manera holística, sense 
confondre «l’educació» amb «l'escola»; pensant que l’educació 
 comença quan som concebuts i perdura al llarg de tota la vida i que 
l’escola, tal com la coneixem, és un dispositiu organitzatiu que 
 podria adoptar diferents formes. Precisament, un tema pendent 
d’aquesta manera d’entendre la funció del sistema educatiu és 
la profunda dificultat de l’escola per connectar amb els diferents 
contextos i ecologies d’aprenentatge pels quals transiten els éssers 
 humans.16 Com ha mostrat la recerca, la denominada «gramàtica de 
l’escola» ha interferit en quasi tots els projectes de transformació 
de l’educació escolar portats a terme des del començament del se-
gle xx. Caldria preguntar-se per la nostra dificultat per anar més 
enllà dels marcs organitzatius del que coneixem com a «escola».

16. Vegeu el capítol «L’articulació d’espais i temps educatius: les trajectòries personals 
d’aprenentatge com a focus de l’acció educativa».
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• Centrant-nos específicament en les tecnologies digitals, les propos-
tes d’utilització no poden estar circumscrites a un centre o a la bona 
disposició i entusiasme d’un docent. Calen polítiques globals, a ter-
minis immediats, mitjans i llargs, amb un finançament realista i 
sostenible, processos de formació i sistemes d’avaluació per a una 
realimentació immediata orientada a la millora. Polítiques en les 
quals cal implicar tots el representants del sistema educatiu i comp-
tar amb personal per portar-les a terme.

• Tenir en compte que un aspecte fonamental d’aquestes polítiques 
és determinar el paper de les empreses. Aquest pot ser un dels te-
mes més controvertits. Les empreses coneixen l’enorme potencial 
(no només econòmic) del camp de l’educació. I, com hem avançat, 
cada dia hi ha més educadors preocupats perquè senten que estem 
en mans de Silicon Valley. No podem posar portes al camp, no po-
dem posar límits a Internet, professorat i alumnat accedirà a tot el 
que vulgui o pugui, però els sistemes educatius sí que es poden co-
mençar a plantejar fins a quin punt estan en condicions de disse-
nyar plataformes pròpies i de fomentar el tipus d’ensenyament que 
demanarien les finalitats educatives formulades, entre les quals hi 
ha el fet de minorar les desigualtats. 

• Pensar en la formació del professorat, i no tan sols la inicial, cons-
titueix un altre tema crucial. Durant molt temps, la formació en TIC 
ha estat centrada en el seu ús. Avui, caldria centrar-se en la seva 
comprensió, en les seves possibilitats educatives i en el seu impac-
te fora i dins de l’escola. No és una tasca senzilla, ja que el seu sentit 
emergent dificulta l’existència de persones amb un coneixement 
ampli de les dimensions tecnològiques i educatives.

• Reflexionar sobre la formació de les famílies i del mateix alumnat. 
Una formació que els permeti tant entendre les possibilitats i els 
perills d’aquestes tecnologies, com acompanyar més els seus fills i 
filles en els seus processos educatius i socials. En aquest punt, la 
col·laboració dels centres amb la resta de les institucions socials i 
culturals, una vegada més, resulta cabdal.
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Qüestions i desafiaments 

En aquest moment, no hi ha cap sistema educatiu que es plantegi de ma-
nera global els desafiaments que enfrontem en el món actual, en general, 
i en les tecnologies digitals, en particular. El nombre d’estudiants desin-
teressats per l’educació formal augmenta en la mateixa mesura que la 
necessitat de comptar amb un sistema educatiu del segle xxi, capaç de 
proporcionar una formació de qualitat a tota la població, orientada al bé 
comú i la sostenibilitat de la vida. 

La transformació d’aquesta situació necessita:

• Una aposta decidida per un sistema educatiu de qualitat que res-
pongui a les necessitats de tots i cadascun dels membres de la po-
blació. Això implica, com hem avançat, la participació decidida de 
tots els estaments de la societat.

• Uns centres d’ensenyament del segle xxi capaços de trencar les bar-
reres físiques i conceptuals i d’obrir noves formes d’ensenyament i 
aprenentatge que tinguin en compte totes les dimensions del món 
en què vivim, la qual cosa té a veure amb el fet de repensar la metà-
fora organitzativa de l’escola i amb la necessitat de suport per part 
de l’administració.

• Uns centres de formació de professorat actualitzats i preparats per 
connectar la recerca amb la pràctica i per formar el futur professo-
rat per a l’educació del present. Això comporta el repte de pensar 
sobre la pròpia formació dels formadors i l’estructura i el sentit dels 
plans d’estudi.

• Un professorat implicat i compromès que disposi de mitjans i as-
sessorament per enfrontar-se als reptes de la seva professió. Per 
això és tan important tenir en compte les seves condicions de treball.

En el moment actual, la transformació dels sistemes educatius no pot 
pensar-se sense comptar amb les tecnologies digitals, ja que són una part 
essencial i constituent del món actual. En aquest sentit, s’enfronten a 
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una situació particularment desafiant, perquè tenen davant totes les mul-
tinacionals que han descobert que «l’educació conté un tresor» per a elles. 
Com s’ha avançat, aquest desafiament no el pot assumir un sol centre, un 
sol sistema educatiu, ni tan sols un únic país. En el nostre cas, el millor 
escenari seria que fos assumit per la Unió Europea, com a conjunt de paï-
sos que comparteixen escales de valors. Enfrontar aquest repte compor-
taria el desenvolupament solidari d’una plataforma o plataformes 
controlades per les comunitats i la ciutadania, que possibilitessin:

• L’accés de tota la població a les múltiples fonts d’informació d’In-
ternet.

• La integració controlada i transparent de les diverses aplicacions 
desenvolupades al si dels sistemes educatius.

• El contacte i l’intercanvi d’iniciatives educatives i culturals entre 
estudiants, escoles i països.

• La formació i l’experiència, no només del professorat, sinó dels di-
ferents professionals de l’educació, els formadors i els responsables 
de polítiques educatives.

• Un tractament de les dades personals responsable i exclusivament 
orientat a la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge.

No es tractaria de proposar un servei centralitzat i autoritari, sinó un es-
pai democràtic i col·laboratiu que oferiria seguretat als ciutadans, a l’ho-
ra que els permetria beneficiar-se de totes les aportacions i possibilitats 
de les tecnologies digitals. 
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Les col·laboracions recollides en aquest Anuari 2020, a càrrec de 
deu experts coordinats per César Coll i Bernat Albaigés, aborden 
alguns dels desafiaments educatius més punyents que compartim 
amb els països del nostre entorn. I ho fan partint de la realitat del 
sistema educatiu català, de les seves fortaleses i febleses. D’acord 
amb aquest plantejament, els continguts s’organitzen en dos blocs. 
El primer revisa els principals indicadors sobre l’estat de l’educació a 
Catalunya. La revisió posa de manifest que, malgrat els esforços que 
s’han fet i els avenços assolits, el nostre sistema educatiu té encara 
assignatures pendents: estancament de les trajectòries educatives i 
abandonament, bretxa digital, desigualtats d’accés a l’educació 0-3 
anys i al lleure, o dèficits en la cobertura de beques i en la despesa 
educativa, entre d’altres. Partint d’aquesta realitat, en el segon bloc 
de l’Anuari, els autors analitzen i ofereixen propostes al voltant dels 
desafiaments que planteja la necessitat d’avançar cap a un sistema 
educatiu capaç de satisfer les necessitats d’aprenentatge de l’alum-
nat en aquestes primeres dècades del segle xxi: innovació educativa, 
noves necessitats d’aprenentatge, temps i espais educatius, forma-
ció docent, TIC, equitat. Un darrer capítol, a càrrec dels directors de 
l’Anuari, esbossa un seguit de propostes per afrontar i superar tant les 
febleses i mancances que arrossega el nostre sistema educatiu com 
els nous desafiaments a què s’enfronta. Finalment, s’hi inclou una 
addenda amb la relatoria del debat mantingut pels autors el juliol del 
2020 sobre les conseqüències educatives de la crisi de la covid-19.
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