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5.1. Caracterització general deis alumnes en les diferents etapes educatives

Abans d'entrar en l'análisi deis usos d'Internet deis alumnes de la mostra, aportem

algunes dades que ens ajudarán a caracteritzar aquest col-lectiu en relació amb altres

aspectes rellevants per a l'estudi: la procedencia deis alumnes, els usos lingüístics i el

rendiment academia, tres factors que al llarg de l'análisi ens interessa relacionar amb la

freqüéncia i el tipus d'ús d'lnternet a I'escola i a casa. Per la grandária de la mostra

d'alumnes amb la qual hem treballat, les dades obtingudes en relació ais tres factors

esmentats segueixen tendéncies molt similars a les que han aportat altres estudis sobre

la poblado escolar catalana. Tanmateix, els alumnes del nostre estudi pertanyen a unes

franges d'edat concretes i no son representadus de totes les franges d'edat que integren

l'educació escolar no universitaria. Per aquest motiu, aqüestes dades ens interessen en

la mesura que contextualitzen i ens permeten explicar algunes relacions amb els

diversos usos d'lntemet. En cap cas volem atribuir a aqüestes dades un valor

independent de la finalitat amb la qual han estat recollides ni afegir a l'estudi objectius

que están molt mes estudiats en altres treballs de recerca específics.

5.1.1. Procedencia deis alumnes

Si analttzem la procedencia deis alumnes, s'observa amb claredat com la majoría deis

alumnes de la mostra han nascut a Catalunya (90,4%). També es pot constatar una

diferencia estadísticament significativa, quant al grau de concentrado, entre els centres

públics i els centres prívats deis alumnes nascuts a la resta de I'Estat (3,7%) i a

l'estranger (5,8%). Així, si ens fixem en la titularitat deis centres, els nascuts a l'estranger

que están escolaritzats en centres públics dobla (7,6%) en percentatge ais que ho están

en centres prívats (3,7%). Aquesta mateixa diferencia també es posa de manifest en

relació amb els nascuts a la resta de l'Estat: 4,6% en els centres públics i 2,7% en els

prívats.
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1 TOTAL

De Catalunya

De la resta de l'Estat

De l'estranger

Ns/Nc

90,4

3,7

5,8

0,1

PUBLIC

87,8

4,6

7,6

0,1

PRIVAT

93,5

2,7

3,7

0,1

Taula 1. Procedencia deis alumnes segons la titularítat deis centres en %

D'entre els alumnes nascuts fora de Catalunya, la major parí (56,2%) es concentren a

I'educad ó primaría, on també es troben majontáriament (68,1%) els que fa menys de

cinc anys que son a Catalunya. De tota manera cal teñir present que ni el batxillerat ni

els cicles formatius formen part de l'educació obligatoria, de manera que la composició

deis collectius d'alumnes en aqüestes etapes ja no inclou el total de la poblado.

D'altra banda, els alumnes nascuts fora de Catalunya están representats tant ais centres

de Barcelona i la seva área metropolitana, com en els centres rurals. De fet, en aquest

ámbit, entre els nascuts fora de Catalunya, e! percentatge deis que fa menys de cinc

anys que ni han arríbat (72,3%) és fins i tot superior al deis centres de Barcelona i Tarea

metropolitana (60,6%).

En conseqüencia, també és en els centres docents de l'ámbit rural, juntament amb els de

les ciutats petites de fora de Tarea metropolitana, on hi ha el percentatge mes elevat

(2,7%) d'ús de la Mengua árab en l'ámbit familiar, práctica me nt el doble del que es pot

trobar en els alumnes deis centres docents de Barcelona i la seva área metropolitana

(1,4%).

5.1.2. Coneixement de cátala i usos lingüístics

Peí que fa al niveil de coneixement de cátala, destaca que el 91,8% deis alumnes de la

mostra declara teñir un niveil alt, és a dir, que l'entén, el parla i Tescriu. En contrast,

menys d'un 1% considera que no Tentén.

tmpi/Avww.uoc. MuAn3fpc
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Coneixement del cátala
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Figura 1. Nivell de coneixement de cátala

Quan s'analitzen aqüestes dades segmentades per etapes, en primer lloc, s'ha de

remarcar la diferencia que ni ha en I'educado secundaría no obligatoria entre els

alumnes que cursen batxillerat i els que segueixen cicles formatius, ja que, en el primer

cas, hi ha un 2,4% d'alumnes amb un nivell baix de coneixements de cátala, mentre que

en els cicles formatius, el percentatge augmenta fins al 9% (aquesta diferencia es

estadística me nt significativa). Óbviament, la diferencia a qué alludim també s'observa

quan el nivell és alt (96,2% i 88,7% respectivament), per la qual cosa, sembla que

ambdós col-lectius mostren diferencies reals en el coneixement de l'idioma. Aixó pot ser

indici que, encara avui, la procedencia sociocultural de l'alumnat de formado

professional está esbiaixada respecte a la de la població escolar en general.

Molt baix (no l'entén)

Baix (Centén pero no
el paria ni l'escriu)

Mig (Centén i el paria
pero no l'escriu)

Alt (l'escriu)

Ns/Nc

0,9

4,8

2,4

91,8

0,1

1,1

4,1

3,2

91,5

0,1

1,3

6,1

2,1

90,3

0,2
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0,2

2,4

1,2

96,2

ifirvrS

0,2

1,7

88,7

0,4

Taula 2. Coneixement de cátala per etapes en %

D'altra banda, les diferencies en el coneixement de la llengua també sembla que es

poden relacionar amb Vemplagament de l'escola. Entre aqüestes dues variables, es posa
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de manifest la relació inversa, ja coneguda, que determina l'augment progressiu en el

nivell de coneixement de cátala en el desplacament des deis centres docents de

Barcelona i Tarea metropolitana (90,9%) fins ais centres rurals (97,3). Com a punt

intermedi, hi hauria els centres de ciutats grans (93,1%) i els de ciutats petites (93,6%)

que no pertanyen a Tarea metropolitana. Els resultats semblen indicar aquesta mateixa

progressió peí que fa al nivell mes baix: agrupant els dos nivelis inferíors, el 6,6% deis

alumnes deis centres de Barcelona i la seva área metropolitana respon que no entén el

cátala, o be que l'entén pero no el paria ni l'escriu. En els centres rurals, només es

troben en aquesta situado l'1,3% deis alumnes.
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Figura 2. Nivell alt de cátala segons I'empla9ament deis centres

En relació amb la llengua parlada en l'ámbit familiar, la primera qüestió que es posa de

manifest en els alumnes de la mostra és l'ús majo ritan del casteila (65,8%) per davant

del cátala (52,8%).

Novament, en fer la segmentado per etapes, s'observa com l'ús del casteila en l'ámbit

familiar augmenta en el cas deis alumnes de cides formatius (72,7%)- De fet, és en

aquesta etapa on els alumnes utilitzen menys el cátala (42,8%) a la llar. Aquesta

diferencia, estadísticament significativa, no es produeix en el batxillerat on prácticament

no hi ha diferencies en la utilització d'ambdues dengues.

hUpi/Avww.uocaauflrtUp*:



L'escoU a la socMUtt tan»: Internet en rámbi educatiu no imiverertari ls usos iílnlemel a róscela i a casa

Castellá

Cátala

Altres

Árab

65,8

52,8

3,5

1,7
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53,9
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Taula 3. Llengua que es parla habitualment en l'ámbit familiar segons les etapes en %

Les diferencies en el coneixement de cátala que es detectaven en relació amb

l'emplacament deis centres s'observen també si s'analitza la llengua que parlen

habitualment els alumnes en l'ámbit familiar. En aquest cas, tal com s'observa en la

figura següent, es produeix la mate i xa relació inversa (a Barcelona i l'área metropolitana

el 44,9% parla el cátala a casa; a les ciutats grans de fora de l'área metropolitana, el

61,2%; a les ciutats petites de fora de l'área metropolitana, el 71%, i a l'ámbit rural, el

79%). Si prestem atenció a l'ús del castellá en l'ámbit familiar, lógicament, la progressió

és la contraría (a Barcelona i l'área metropolitana, l'utilitzen el 75,7% deis alumnes; a les

ciutats grans de fora de l'área metropolitana, el 55,4%; a les ciutats petites de fora de

l'área metropolitana, el 42,8%, i a l'ámbit rural, el 31,3%). En ambdós casos, les

diferencies son estadísticament significatives.

Castellá

Cátala

Altres

Árab

65,8

52,8

3,5

1,7

75,7

44,9

3,5

1,4

55,4

61,2

3,8

1,1

42,8

71

3,4

2,7

31,3

79

2,7

2,7

Taula 4. Uengua que parlen els alumnes en l'ámbit familiar, segons l'empla^ament deis centres en %

Un patró similar es produeix en relació amb la Uengua que es paría amb els amics: el

castellá també és la llengua mes utilitzada per a aquesta finalitat (74,5%). El cátala se

sitúa per sota (57,9%). D'altra banda, en la distríbució per etapes, comprovem novament

com és en el batxillerat on es produeix un major ús del cátala (63,7%) per al dialeg entre

amics i, en contrast, la presencia mes elevada de castellá (84,3%) té lloc en els cicles

formatius, una xifra que gairebé dobla l'ús del cátala (45,6%) com a llengua d'intercanvi.

Peí que fa ais ámbits geográfics on es troben els centres docents, la repetido del patró
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d'ús es produeix novament en el pas deis centres de Barcelona i la seva área

metropolitana ais centres d'ámbit rural, tal com s'observa en la taula següent.
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Taula 5. Ltengua que es parla habitualment amb els amics, segons l'etapa, la titularítat i l'emplagament deis
centres en %

5.1.3. Rendiment académic

En darrer terme, identificarem alguns aspectes significatius del rendiment académic dets

estudiants.

En termes generáis, el primer que cal destacar és el percentatge d'alumnes que

manifesten haver repetit curs alguna vegada, que se sitúa en un 20,2% del total de la

mostra. Lógicament, aquest índex es distribueix en les diferents etapes, des de

l'educació primaria fins ais cicles formatius, d'una manera no uniforme i progressivament

creixent, tal com es mostra en la taula següent.

Si

No

20,2

79,5

8,2

91,3

20,4

79,4

33,4

66,4

®?
52,6

47

Taula 6. Percentatge d'alumnes que han repetit algún curs per etapes

El percentatge d'alumnes que, en el darrer curs d'educado primaria, afirma haver repetit

algún curs (8,2%) s1 ajusta torca a I'indicador "taxa d'idone'ítaf que va proporcionar el

Ministeri d'Educació (2002)32 per al curs 1999-2000. En el cas de Catalunya, aquesta

taxa, referida a la proporció d'alumnes que están matriculats en el curs teoric que els

correspondria per edat és del 92% ais 12 anys. En el nostre estudi, el percentatge deis

32 Umslealo de Educación. Cultura y Deporta. Las cifras da la educación en España Estadísticas a indicadores. Edlclú 3002, 2X2.
TaxaclidoneitarCaiatunya, finarfdecura 1800-2000(12anys>;82,0
Tanaaidonertat total Espanya, rmaldecurs 1908-2000(13any3): B7.4
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que manifesten que no han repetit cap curs en el transcurs de l'educació primaria

s'apropa a aquesta xifra (91,3%).

L'index de repetició augmenta sensiblement a TESO: d'un 8,2% d'alumnes que responen

que han repetit algún curs al final de la primaria es passa al 20,4 % en el darrer nivell de

l'educació secundaria obligatoria. L'increment continua al batxilterat i arriba al valor

máxim en els cicles formatius, amb un 52,6% d'alumnes que han repetit algún curs i un

7 1 % que ha suspés alguna assignatura en els darrers dos anys. Cal teñir en compte,

pero, que el batxillerat i els cicles formatius no formen part de l'ensenyament obligatori i

que l'organització del curriculum, de l'avaluació i deis mecanismes de promoció o

repetició de curs son diferents que a les etapes anteriors, de manera que les

comparadons s'han de fer amb molta cautela.

En la comparado entre centres públics i privats, observem que el percentatge d'alumnes

que han repetit curs alguna vegada a la vida és significativament superior en els centres

públics (17,4% ais privats i 22,4% ais públics). Així mateix, si prestem atenció ais

alumnes que hem considerat que avancen amb forca dificultat, és a dir, que a banda

d'haver repetit curs alguna vegada, han suspés alguna assignatura/área/crédit en els dos

darrers anys, la diferencia es repeteix en el mateix sentit, de manera que en els centres

públics hi ha un 19% d'aquests alumnes i, en canvi, en els privats aquest percentatge és

del 14,5%.

En darrer terme, també cal esmentar la diferencia significativa entre sexes peí que fa al

rendiment academia Les noies repeteixen un 3,2 % menys que els nois i, d'altra banda,

els nois manifesten que han suspés alguna assignatura o área en els darrers dos anys

en un percentatge un 7,9% superior que les noies.
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TOGM

Sí 20,2 21,8 18,6

No 79,5 77,8 81,2

Taula 7. Alumnos que en alguna ocasió han
repetit cure: distribució per sexes en %

Sí 53,0 57 49,1

No 45,9 41,9 49,8

Taula 8. Alumnes amb alguna
área/crédit/assignatura pendent en els dos
darrers anys en %
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5.2. Us d'lnternet

5.2.1. Al centre

5.2.1.1. Ús d'lnternet a la classe: freqüéncia i fínalitat

Peí que fa a la freqüéncia d'ús d'lnternet, en una primera visió general, el 40,9% deis

alumnes manifesta que, com a mínim una o dues vegades al mes, es connecta a Internet

mentre el professor és a classe. Tot i que sabem que des de l'any 1999 la majoria deis

centres disposen de connexió a Internet -totes les escoles publiques, segons les

"Estadistiques de la societat de la informado a Catalunya - i que recentment la banda

ampia també s'ha generalitzat en els centres públics, sembla que encara ni ha una

majoría d'alumnes (58,6 %) que no s'hi connecten mai o, com a máxim, molt de tant en

tant, és a dir, menys d'una o dues vegades al mes. El percentatge deis qui declaren que

en fan un ús mes intensiu, diari o setmanal, és del 28,2%.

Diáriament Setmanalment 1 o 2 cops al mes Molt de tant en

Figura 3. Freqüéncia da connexió a Internet en horas de classe

No sembla que la titularitat del centre siguí un factor decisiu en aquest aspecte. Les

diferencies entre centres públics i prívats son poc importants, tot i que el percentatge deis

que responen que no es connecten mai en hores de classe és superior a les escoles

privades (39,3%).

33 'Estadístques de la Sodotat de la Informado a Cataluiya'
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Diáriament

Setmanalment

1 o 2 cops al mes

Molt de tant en tant

Mai

üíom
1,7

26,5

12,7

22,0

36,6

1,5

26

14,9

22,9

34,4

1,9

27,2

10,2

20,8

39,3

Tsula 9. Freqüéncia de connexió a Internet en hores de classe segons la tttularitat del centre en %

Uemplagament del centre tampoc sembla que tingui una incidencia clara en aquesta

qüestió. Cal observar, pero, que, des del punt de vista deis alumnes, els centres d'ámbit

rural son mes actius en l'ús d'Internet a classe que no pas els centres de les ciutats:

l'índex deis centres rurals que es connecten diáriament o setmanalment a Internet

(32,6%) és el mes elevat i, d'altra banda, en aquests centres també és significativament

mes reduít el percentatge deis que no es connecten mai (28,6%).

Diáriament

Setmanalment

1 o 2 cops al mes

Molt de tant en tant

Mai

1,7

26,5

12,7

22,0

36,6

1,9

26,5

12,3

22,1

36,6

1,3

30,7

14,4

18,4

35,3

1,1

24,1

13,4

22,5

38,5

2,7

29,9

13,8

25

28,6

Taula 10. Freqüéncia de connexió a Internet en hores de classe segons remplacament del centre en %

En relació amb la diferencia entre etapes, sembla que, tal com mostra la taula següent,

és primer a l'educació primaría i, a continuado, pero a una distancia prou significativa, a

TESO on es registren les freqüéncies de connexió mes elevades.

Diáriament

Setmanalment

1 o 2 cops al mes

Molt de tant en tant

Mai

1,7

26,5

12,7

22,0

36,6

1,6

36,7
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14,5

28,5
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26,7
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11,6

4,3

30,4

52,2

4,1

18,5

11,8

26,2

38,9

Taula 11. Freqüéncia de connexió a Internet en hores da classe per etapes en %
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En el batxilíerat, en canvi, s'han detectat els nivells significativament mes baixos, per

sota deis que s'han identificat en els cicles formatius: mes de la meitat deis alumnes de

batxilíerat (52,2%) respon que no es connecta mai en hores de classe i un 30,4% que

utilttza Internet molt de tant en tant. Només un 11,6% es connecta setmanalment i no

arriba a l '1% els que hi accedeixen diáriament.

Peí que fa a la fínalitat de la connexió a classe, en termes generáis, els alumnes que fan

servir Internet manifesten que l'utilitzen principalment (74,4%) per cercar informació i, en

aquesta qüestió, tampoc s'observen diferencies significatives segons la titularítat pública

o privada del centre, si bé el percentatge en els centres públics (77%) és superior al deis

prívats (71,6%). Internet també s'utilitza per a altres objectius, pero amb una freqüéncia

molt inferior: per a la realització d'exercicis i simulacions (31,2%), per a la comunicado

(30,2%) i, en darrer terme, per al treball en xarxa (27%).

80%

60% -

40% -

20% -

0%

7A 70/.

31,2%' 30,2% 27,0%

Informado Exercicis i Comunicado Treball en )QDQ
simuladons

Figura 4. Finalitats de l'ús d'lntemet a classe

Si comparem l'emplacament deis centres docents, les diferencies son poc importants,

pero les escoles d'ámbit rural, tot i que l'activitat mes freqüent també és la cerca

d'informació (78,1%), es distingeixen de la resta de centres de Catalunya per un ús

significativament mes elevat d'lntemet en la comunicado i el treball en xarxa.

Les diferencies observades entre etapes peí que fa a la freqüéncia també es reflecteixen

en la fínalitat de l'ús d'lntemet. Així, és en I'educad ó primaría on els alumnes es

connecten mes sovint amb la fínalitat de comunicado (33,2%) i treball en xarxa (32,5%).

uoc. Odu(ln3/pic
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En aquest aspecte, la diferencia d'aquesta etapa amb les altres és significativa. En una

posició intermedia es trabaría I'ESO, amb un 31,7 % i un 25,1% respectivament; i en

darrer terme el batxillerat on l'ús majoritari és clarament el de la cerca d'informació

(83,2%) mentre que l'ús per a la comunicació (16,2%) i per ai treball en xarxa (15,7%) és

el mes baix de totes les etapes.

Informado

Exercicis i simulacions

Comunicació

Treball en xarxa

74,7

31,2

30,2

27,0

72,8

32,6

33,2

32,5

72,8

30,9

31,7

25,1

83,2

34

16,2

15,7

77,7

17,7

31,1

20,1

Taula 12. Finalitat de l'ús d'lntemet a l'aula per etapes en %

Així dones, d'acord amb la percepció deis alumnes, es pot afirmar que, tot í que les

diferents etapes comparteixen aspectes fonamentals en l'ús d'lntemet a classe, es poden

distingir tendéncies entre etapes que es manifesten principalment en el contrast entre

I'educado obligatoria i el batxillerat i, sobre tot, entre aquesta etapa i l'educació primaria.

D'altra banda, cal dir que els alumnes, quan es connecten a Internet en hores de classe,

ho fan gairebé sempre (94,1%) des de l'aula d'informática. Lacees a la xarxa des d'altres

espais, com ara la biblioteca, es produeix comparativament en molt poques ocasions

(4%), pero encara és menys freqüent la connexio des de l'aula (3,7%).

hOpJfmm. uoceduAn3/pic
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Figura S. Espais de connexió a Internet en hores de classe

L'a preciado deis alumnes posa de manifest que Internet, en els centres, está poc

integrat a l'activitat quotidiana de les aules. El seu ús encara es vincula estretament a la

classe d'informática34 i, en conseqüéncia, esdevé, principalment, una eina objecte

d'aprenentatge, mes que no pas una eina per a l'aprenentatge i per al desenvolupament

de coneixements en les altres árees del curriculum.

5.2.1.2. Internet a la classe d'informática

Cal observar, en primer terme, que l'organització del que anomenem classes

d'informática a les escoles de Catalunya és diferent segons les etapes. A primaría,

l'estudi de la informática s'acostuma a fer aprofitant hores de desdoblament o de

flexibilització de grups, o bé destinant-hi alguna hora concreta al llarg de la setmana o

quinzena, a la qual habitualment hí assisteixen tots els alumnes. A secundaria

obligatoria, s'ofereix com a crédit variable optatiu o bé com a part deis continguts propis

de Tarea de tecnología. En aquest cas, tot i que la major part deis alumnes fan

informática, no es pot as segurar que la facin tots els alumnes de l'etapa. Al batxillerat, hi

ha una materia optativa que el centre pot oferir al conjunt de l'aiumnat, siguí quina sigui

la modalitat de batxillerat que s'imparteixi, pero depén de l'alumne la decisió de fer-la o

no. A la práctica, les restriccions que imposa el curriculum fan que molts alumnes no

facin l'optativa d'informática. En darrer (loe, molts cicles formatius no teñen cap relació

34 En* rafenm B la classe d'rtormáüca. <M forma genérica, per designar les actlvltats que rakimna la amb els ordlnaOors a l'aula OWormaUca duran» las hores lectivas. Tanmstelx, en
1'educscióoUtgatúna. la informática no és cap área oe eonwxement que astigul estaUflrta en els arr loi iums ofla«s > per tan) no és cap (asignatura
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amb la informática com a materia i, per tant, només segueixen algún credit relacionat

amb informática els alumnes de determinades especialitats.

Si considerem el conjunt de circumstáncies en qué es fa informática a les diverses

etapes educatives, observem que, tot i que la majoria deis alumnes (63,7%) posen de

manifest que fan informática com a activitat curricular,35 encara hi ha un 33,8% que, en el

curs en qué es troba, no fa informática ni en hores de classe, ni com a activitat

extraescolar. Aquest percentatge és significativament diferent en els centres públics

(37,7%) que en els centres privats (29%). En aquests últims, pero, segons els alumnes,

la informática té una major presencia.

En la mateixa línia cal observar com entre els que no fan informática destaquen

significativament els alumnes de batxillerat (81,1%) i, en segon terme, tot i que en un

grau molt menor, els alumnes deis cicles formatius (41%). A TESO el 38,3% res pon que

no fa informática ni com a assignatura obligatoria ni com a credit variable.

Peí que fa a la presencia d'Internet a la classe d'informática, mes de la meitat deis

alumnes que fan informática (67,4%) diuen que l'aprenen a utilitzar o que l'utilitzen en

aqüestes classes. Pero, si considerem el conjunt d'alumnes, un 18,3% respon que fa

informática quan és al centre, pero que en aqüestes classes no utilitza Internet. No

arriben a la meitat (42,9%) els que diuen que a preñen a utilitzar la xarxa en el marc de

l'activitat curricular. A aquests, solament hi podem afegir el percentatge (1,6%), que

gairebé es podría considerar residual, deis que aprenen informática i també a utilitzar

Internet ún¡carment com a activitat extraescolar.

35 Entenem per actrvitat curricular aquella que está proclamada per ser Outa a terme dtns de Itioran lecilu I de forma ordinaria i es diferencia de les acUvitats puntuáis enlraordináries o de tos
acttvitats extraescolars.
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Figura 6. Presencia de la informática i d'intemet com a activitat currícular o extraescoiar

De fet, aquesta apreciado deis alumnes sobre la presencia limitada d1 Internet en

l'activitat currícular es confirmará mes endavant en abordar l'análisi de l'origen de la

formado en habilitats d'ús de la xarxa.

5.2.1.3. Ús de portáis educatius específíes

També hem analitzat quin ús fan els alumnes d'alguns portáis educatius que, per

diferents motius, ens han semblat especia I ment importants: Edu365.com i Educalia.org.

Edu365.com es va presentar el mar? de 2001 com el portal que el Departament

d'Ensenyament posa a disposició de tot l'alumnat de Catalunya i les seves famílies a

través de la Xarxa Telemática Educativa de Catalunya (XTEC). Aquest portal

proporciona eines d'ofim ática i de comunicado, continguts curriculars i materia I s per a

l'estudi i l'aprenentatge, per a ['orientado académica i professional i per al suport a

comunitats web. També inclou un servei de consultes interactives per ais estudiants.

Segons les dades que proporcionen les "Estadistiques de la Societat de la Informado

2003",36 a príncipis de 2003, el portal Edu365 comptava amb 80.000 alumnes i pares i

mares registráis com a usuarís. Aquesta xifra prácticament duplica la d'un any abans, ja

que el gener de 2002 hi havia 43.329 persones registrades. Així dones, per la

30 'ESaOi siguas « la SooMat da ta Informació 2003" tittp./Ai'ivw.QencaLesMusi
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importancia creixent que ha adquirít aquest portal, hem volgut prestar atenció a l'ús que

en fan els alumnes.

El primer que es posa de manifest és que el percentatge deis que hi han accedit alguna

vegada arriba gairebé a la meitat de l'alumnat (44,8%). El percentatge mes elevat és el

d'usuarís alumnes de centres públics (49%), en comparado amb els que assisteixen a

centres privats (39,6%). En els centres rurals també hi ha un percentatge mes elevat

d'usuarís, amb una diferencia significativa en comparado amb la resta d'ubicacions. De

fet aquest és l'únic ámbit en qué mes de la meitat deis alumnes (53,6%) responen que

han utilitzat alguna vegada aquest portal.

BSNli a
Mai

Sí

55,2

44,8

56,3

43,6

54,2

45,8

53,3

46,7

RÜIEfl

46,4

53,6

Taula 13. Alumnes usuaris del portal Edu365.com segons l'emplacament deis centres en %

Peí que fa a les diferents e tapes, sembla que és a I'educado primaría (53,8%) i al

batxillerat, tot i que en menor mesura (43,7%), on s'utilitza mes l'Edu365. A TESO el

percentatge d'usuarís és significativament menor i el nivell minim es troba en els cides

formatius (22,1%) que, probablement, no troben mássa recursos en aquest portal.

Mai

Sí

55,2

44,8

46,1

53,8

61,9

38,1

56,3

43,7

77,9

22,1

Taula 14. Alumnes usuaris del portal Edu36S.com per etapes en %

Repetint, en certa manera, resquema que identificávem per a Tus d'lnternet a classe,

sembla que aquest portal també és utilitzat majoritáríament per a la cerca d'informad ó

(59,9%), malgrat la competencia deis potents cercadors accessibles des d'lnternet. En

menor mesura, l'Edu365 també s'utilitza pels programes que ofereix (23,2%). En can vi,

pocs estudiants utilitzen les opdons que s'obren per a la comunicado o el treball en

xarxa, la possibilitat de fer consultes a professors (la mes baixa de totes: 3,3%) i treballar

conjuntament amb altres escoles (6,2%).

hapJtwim uoc.
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Figura 7. Finalttat da la connexíó a Edu365.com

Educália.org es va presentar el 1999 fruit de la collaboració de la iniciativa privada (La

Caixa, Telefónica, IBM), la universitat (Universitat O berta de Catalunya) i la General itat

de Catalunya (Departament d'Ensenyament i Comissionat per a la Societat de la

Informado) amb la missió d'oferir continguts d'educació no formal a tota la comunitat

educativa. Aquesta collaboració es va concretar en la dotado a totes les escoles

publiques i privades de connexió gratuita a Internet durant dos anys i d'una petita xarxa

local de dos ordinadors multimedia. Actualment, proporciona un espai comú de relació

per a alumnes, educadors i pares i mares a través d'un web obert amb jocs, servéis i

activitats, amb móduls d'accés restringít ais membres de la comunitat educativa i rnóduls

lliures. També disposa d'una zona restringida orientada a la comunicado sincrónica i

asincrónica.

En comparado amb el portal Edu.365.com, el percentatge d'ús d'Educalia.org se sitúa a

un nivell inferior (16,4%). En I'educad ó primaria és on hi ha el major percentatge (26%)

d'usuaris que, d'altra banda, globalment, reprodueixen de manera forca sembtant el patró

d'ús que identificávem en el portal anterior.

hOp /hwMH.UOC OQTUIWUpC
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Figura 8. Finalitat de la connexió a Educalia.org

Peí que fa al nivell d'ús, les opcions de cerca d'informació i ús de programan se sitúen a

l'extrem oposat de les relacionades amb la comunicado i el treball en xarxa, la qual cosa

reforca novament les opcions que hem considera! dominants en l'ús que els alumnes fan

d'lnternet a l'aula.

5.2.1.4. Internet al centre, fora de classe

L'ús d'lntemet ais centres está condicionat per les possibilitats d'accés a la xarxa que els

mateixos centres ofereixen a la comunitat escolar. Ja ho hem esmentat quan ens

referíem al fet que. habitualment les connexions a Internet es produeixen fora de les

aules ordináries. Una altra perspectiva d'aquesta mateixa qüestió ens l'ofereix la

percepció deis alumnes sobre les possibilitats que els ofereix el centre per accedir a

Internet fora d'hores de classe.

Peí que fa a aquest aspecte, son majoria (59%) els alumnes que manifesten que no se'ls

permet connectar-se a Internet si no és en hores lectives. Així dones, tot i que aquesta

limitado afecta la majoria deis estudiants, les possibilitats d'accés en aquests espais de

edu«n3/pc
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temps semblen prou importants (40,3%), encara que en la major part deis casos

s'estableixen amb algún tipus de regulado.
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Figura 9. Possibilitats d'accés a Internet fora d'hores de classe

És en el batxillerat (66,1%) i, en segon terme, a TESO (44,5%) on aquesta possibilitat

sembla mes o berta, potser com a conseqüéncia del major grau de responsabilitat i

autonomía que generalment s'atríbueix ais alumnes de mes edat.
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Taula 15. Possibilitat de connexió a Internet, fora d'hores de classe, per etapes en %

En aquest sentit, les limitacions mes importants es troben a I1 educado primaria (26,3%)

pero, a continuado i en contrast, sembla que és ais cicles formatius on hi ha menys

possibilitats de connexió a la xarxa (37,4%) fora del temps de classe. En aquest segon

cas, probablement, la causa no son tant les restriccions com la dinámica de

funcionament deis alumnes d'aquests cicles i l'organització i l'especialització del

curriculum.



L'escola a la sodetat xarea: Internet en l'ambit oducatiu no univereitari L'alumoat i els usos <f Internet a rescola i a casa

D'altra banda, si analitzem les prioritats deis alumnes a Chora d'utilitzar Internet en els

periodes no lectius, observem que les funcionalitats mes escollides no son diferents de

les que havíem ¡dentificat quan parlávem de l'ús d1 Internet a classe. Buscar informado

també constitueix l'opció mes escollida (54,8%), encara que en aquest cas la cerca

d'informació no es restringeix a l'activitat académica sino que es dirigeix a qualsevol

tema d'interés per ais estudiants. De fet, pero, l'accés a la xarxa fora d'hores de classe

per resoidre qüestions relacionades amb les diferents materies se sitúa a continuado

com a opció mes freqüent (46%).

Informado Fer deures Navegar Xatejar Jugar Enviar Altres
per a mi missatges

Figura 10. Objectiu de la connexióa Internet fora d'hores de classe

Entre les possibilitats menys utilitzades pels estudiants, també en aquest cas, hi trobem

les funcionalitats relacionades amb la comunicado: en un 15,7% deis casos Internet és

utilitzada per enviar missatges i en un 20,8% per participar en xats. És a dir, una mica

mes d'un tere de l'alumnat que utilitza Internet, lio fa per comunicar-se ja sigui de forma

sincrónica o asincrónica. En aquest sentit, dones, cal dir que els alumnes, fora de l'ambit

formal de la classe, tampoc no utilitzen la xarxa de manera prioritaria com a instrument

per a la comunicado. Possiblement, el mateix context del centre pot establir algunes

limitacions per a aquest tipus d'ús que, tal com veurem mes endavant, augmenta

clarament fora del centre. La distribució per etapes de les funcionalitats preferents que

descrivim, sense ser totalment uniforme, no conté vari ación s importa nts que permetin

atribuir formes d'actuació diferents ais alumnes segons el niveli en qué es trobin.
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Entre ambdós pols, s'observen altres opcions relacionades amb aspectes lúdics: passar

l'estona navegant (24,6%) o jugar (19,4%). Cal dir que, en algunes d'aquestes ultimes

possibilitats, hi ha diferencies significatives entre nois i noies, ja que aqüestes, per

exemple, opten significativament menys per passar el temps navegant per la xarxa

(21,3%) o jugant (14,5%) en favor de les opcions escollides majoritáriament. En

qualsevol cas, les diferencies entre sexes, peí que fa a l'ús d'Internet fora d'hores de

classe, no sembla que alterin la dinámica general de funcionament a qué ens acá be m de

referir.

5.2.1.5. Estil docent, obertura de l'activitat professional i ús d'lnternet al
centre per part deis alumnes

En aquest estudi, també hem procurat discernir l'efecte que pot teñir per a la incorporado

de la xarxa ais centres la manera com, en cada cas, s'hi. configura la práctica

pedagógica. Des d'aquest punt de vista, ens hem referit a la singularitat de la proposta

educativa deis centres i, de manera mes específica, a les peculiaritats que distingeixen

l'estil docent del professorat, I'obertura a la participado i col-laboració d'aquests

professionals, i de com l'estil docent i el grau d'obertura es relacionen amb l'ús d'lnternet

per part deis alumnes.

Peí que fa a la configurado de la práctica docent, hem procurat distingir la posició deis

equips de professors deis centres en relació amb la col-laboració entre professionals, en

el marc del propi centre, i amb la participado en la dinámica de funcionament intern, pero

també hem analitzat el grau d'obertura extema d'aquests equips i, per tant, la seva

disposicio davant les oportunitats de facilitar la participado deis pares o de participar en

experiéncies educatives conjuntes amb altres institucions o professionals de fora del

centre.

Des d'aquest punt de vista, el primer que es posa de manifest és que hi ha diferencies

entre etapes peí que fa a aquesta posició: els professors deis centres de primaria es

mostren significativament mes oberts (89,1%) en la seva activitat professional que els de

secundaria, tant si la comparado la fem amb TESO (6,4%), amb els cicles forma ti us

(4,4%) o amb el batxillerat (0,2%). De fet, sembla que les posicions mes tancades

correspondrien a TESO (48,1%) i després al batxillerat (26,2%).
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Taula 16. Obertura de l'activitat deis equips docents: distribució per etapes en %

Així mateix, també es poden apreciar diferencies significatives quan aquesta qüestió es

relaciona amb la titularitat deis centres: sembla que els professors deis centres públics

adopten posicions de major obertura (68,2%) que no pas els deis privats (31,8%) que,

des d'aquest punt de vista, s'atribueixen una práctica mes tancada a la participado i a la

col-laborado.

HIo^lHniancadalLiiñteTrné^EaWsiberta

Taula 17. Obertura de l'activitat deis equips docents segons la titularitat en %

En aquest mateix sentit, quan s'analitza l'estil docent que s'atribueixen els equips de

professorat, sembla que també és a primaría on podem trabar les formes de docencia

mes centrades en l'estudiant37 peí que fa a la personalització de la docencia i al grau de

participado de l'alumne en el procés d'aprenentatge. Els centres amb professorat mes

proper a aquest plantejament son els de primaría (75,3%) que, en aquest aspecte, es

diferencien significativament deis de secundaria (ESO, 15,7%; cicles formatius, 7,4%). El

batxillerat (1,6%) és l'etapa on el professorat s'identifica menys amb aquest estil.

37 Eulsteiiíen nombrases trébol Is sobra els estlls docena besats en modeds transmasha I en moOeísairatnjctMítea ele retoenyamentn'api«nent3tae que OetaSen amb piecisió, en cotia cas,
et tlpus da practiques educativa de qué son IributanS. L'entocament i la metoOotagia del nostre estm* no permeten, ni prelenen. ma aneas! en protundilat d'aguests estils. mes enBá de la
percepoo que en teñen els mateaos professors. En tasa a ta integrado ú\n con|unt do respostes sotov les percepdons deis professors en refació amb el seu estil docent ets hem agrupa en
tres camajanes «érente: etsqi i M sitúen en pracbqjM educasves de ca^cter mes transrnssiu OsaenamnemonMisorí tiesaOoctnipoc ceofrat en /'osíwftwtí, IMsqui se sitúen a l'exttem
oposat. pro/essors ont> on astil docent mes central en fostudiant. Sean consdenis que aqüestes denomnaaons es poden consdenr excesivamenl sunoUstes, ates el gran nombre da
varteHe» que intervenen en la caradentzaoó deis eslds docents. Ualgrat airó, les hem actoptades per taoütar OaiMat i trevetal en l'e
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Taula 18. Estil docent del professorat segons l'etapa en %

D'altra banda, peí que fa a la titularitat, també sembla que és en els centres públics

(61,9%) on els equips docents s'atribueixen estils i formes de treball mes flexibles i

personalitzats. En aquest aspecte, la diferencia amb els centres privats (38,1%) també

és significativa.
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Taula 19. Estil docent del professorat segons la titularitat en %

Mes enllá d'aquesta caracterítzació, quan examinem la relació de la práctica docent amb

l'ús d'lnternet, es posa de manifest que, entre els centres que fan informática, els que

utilitzen Internet en aqüestes classes son majoritariament (73,9%) aquells en qué el

professorat s'atríbueix posicions de major obertura en la práctica professional.

i

Sí

No

67,4

28,6

54,6

39,8

67,8

28,6

73,9

22,6

Taula 20. Obertura de l'activitat del professorat i ús d'lnternet
en les classes d'informática en %

Aquesta apreciad ó es consolida també en analitzar l'estil docent: on hi ha les formes de

treball a Caula mes centrades en l'estudiant, també és on sembla que Internet té major

presencia en les classes d'informática (73,1%).
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Taula 21. Estil docent i ús d'lnternet en les classes d'informática en %

D'altra banda, en la práctica, quan observem les habilitáis deis alumnes en l'ús

d'lnternet, els mes experts es trobarien precisament en els centres amb formes de

docencia mes tancades (39,3%) i no pas en els que acullen les practiques de major

obertura professional (14,3%). Aqüestes diferencies significatives -que s'observen en els

nivells alts, pero també en els nivells d'expertesa baixos o nuls (35,4%, en els mes

oberts; 11,2% en els mes tancats )- s'han d'interpretar necessáriament en el marc de la

caractehtzació que féiem d'aquests centres a l'inici d'aquest apartat i, en concret, tenint

en compte la major representado de centres de primaría entre els centres que podriem

considerar mes oberts.
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Taula 22. Domini d'lnternet per part deis alumnos segons
l'obertura deis centres en %

En qualsevol cas, no sembla que l'expertesa deis alumnes en l'ús de la xarxa depengui

exclusivament de les peculiaritats de la práctica docent deis centres ja que, en molts

casos, tal com ja hem apuntat en el seu moment, el domini de la xarxa s'adquireix fora

de l'ámbit escolar.

Tot i aixó, cal fer notar que, en els centres que hem considerat mes tancats, es redueíx

significativament (14,3%) el nombre d'alumnes que manifesten que han aprés a utilitzar

Internet en el mateix centre. En aquests centres, la majoria (66,9%) o bé n'han aprés

sois (41,9%) o bé amb l'ajut deis amics (25%). En canvi, en els centres on els equips

docents manifesten un major grau d'obertura, el nombre deis que han aprés a utilitzar

Internet a l'escola és significativament mes alt (36,6%) i es redueixen, també de manera

significativa (15,4%), els alumnes d'aquests centres que n'han aprés sois.
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Taula 23. Origen de la formado deis alumnos en Internet segons Cobertura deis centres en %

S'observa el mateix peí que fa a l'índex de connexio a Internet en hores de classe. En els

centres on ni ha les practiques mes obertes, també hi ha les freqüéncies de connexio a

l'aula significativament mes elevades: mes de la meitat deis alumnes d'aquests centres

(55,7%) manifesten que, com a mínim, es connecten a Internet un o dos cops al mes en

hores de classe amb el professor. Aquest percentatge es redueix significativament

(28,3%) quan ens referim ais centres mes tancats, gairebé la meitat deis alumnes deis

quals (48,2%) diuen que mai accedeixen a Internet en hores de classe.
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Taula 24. Freqüéncia da connexio a l'aula segons Cobertura deis centres en %

Aquest plantejament es reforca quan la mateixa qüestió es relaciona amb l'estil deis

equips docents: la meitat deis alumnes (51,8%) deis centres que concentren les

practiques mes centrades en l'estudiant responen que es connecten a la xarxa quan son

a classe, setmanalment (34,1%) o, com a mínim, una o dues vegades al mes (17,7%).

En canvi, on l'acció docent és menys personalitzada, aquest índex es redueix

significativament (35,8%). En aquests centres, el 40,7% deis alumnes mai es connecten
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a Internet en hores de classe quan son amb el professor i, en can vi, en els centres on la

docencia s'ajusta mes a les peculiaritats de l'estudiant, aquesta xifra baixa de manera

significativa (26,5%).
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Taula 25. Freqüéncia de connexió a l'aula segons l'estil docent deis centres en %

D'altra banda, sembla que la práctica docent també introdueix diferencies en la forma

d'ús de la xarxa, de manera que, si bé en tots els casos, els que es connecten a Internet

ho fan, en primer terme, per obten ir informado relacionada amb les assignatures

(72,9%), les opcions vinculades a la comunicado i, principalment, al treball en xarxa

preñen major protagonisme en els centres en qué el professorat adopta posicions de

major obertura en l'activitat professional (32,8% en els mes oberts; 21,1% en els mes

tancats).
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Taula 26. Formes d'ús d'lntemet a l'aula segons Cobertura deis centres en %
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S'observa el mateix, amb major detall, en les actuacions concretes: en els centres en

qué els equips docents s'atribueixen major obertura en l'activitat professional, els

alumnes utilitzen significativament mes la xarxa per comunicar-se amb els seus

companys de dasse (17,9%), per penjar treballs a la página web de l'assignatura o del

centre (7,1%) i, fins i tot, per comunicar-se amb els professors (2,4%). Aquesta opció,

sense ser de les mes utilitzades, ho és mes en aquests centres que en els que hem

considerat mes tancats (1,1%). En els primers, tal com ja hem dit, també destaquen les

possibilitats de treball en xarxa: en les opcions de treball en equip (21%) i de participado

en projectes amb altres centres (14,7%) es produeixen diferencies significatives en

relació amb els centres que mantenen posicions de menor obertura en la práctica

professional deis equips docents.
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Taula 27. Formes d'ús d'lnternet a Caula segons ¡'obertura deis centres en %

5.2.2. Fora del centre

Tot i que l'objecte fonamental d'aquest estudi és l'análisi de la incorporado d'lnternet en

els centres docents, probablement, tal com hem justificat a I'hora de plantejar-ne

I'enfoca ment teóric, la interpretado d'aquest procés será mes efectiva en la mesura que

siguem capacos de situar-lo en el context mes ampli en qué es produeix. En aquest

sentit, entenem que l'aproximació a l'ús d'lnternet per part deis alumnes s'ha de vincular,

en la mesura del possible, a la presencia que té la xarxa en l'activitat quotidiana

d'aquests quan no son al centre, a les seves formes de comunicado i, de manera mes

específica, a l'ús d'lnternet en l'ámbit familiar.

5.2.2.1. Infraestructura tecnológica de les llars deis alumnes

Amb aquest propósit, hem volgut analitzar, primerament, en quina mesura la

infraestructura tecnológica de qué disposen els alumnes a la llar els facilita l'accés a la
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xarxa. En aquest sentit, el primer que cal destacar és que la majo ría deis alumnes (87%)

disposen d'ordinador a casa seva i que un 72,5% també disposen de connexió a Internet.

Així dones, una quarta parí deis alumnes, aproximadament, no disposen de la

infraestructura mínima per poder fer ús de la xarxa quan son a casa.

En aquest sentit, s'observen diferencies entre centres públics i privats, de manera que

els alumnes deis centres públics que no teñen ordinador a casa (17,1%) prácticament

doblen els de les escoles privades (7,4%). Aquesta diferencia significativa també es

produeix en relació amb la disponibilitat de connexió a Internet: el 22,6% d'alumnes deis

centres privats no en disposen, davant del 31,5% deis centres públics. Per etapes, les

diferencies peí que fa a la dotació tecnológica de les llars es troben, principalment, entre

els alumnes d'educació primaria i els de batxillerat, tant peí que fa a la disponibilitat

d'ordinador (79,8% a primaria i 97,3% a batxillerat), com de connexió (67,6% els

alumnes del darrer curs d'educació primaria i 82% els de l'últim curs de batxillerat). En

aquesta apreciado cal teñir en compte que quan pariem de primaria analitzem tots els

alumnes, és a dir, tota la població, mentre que a batxillerat i ais cicles formatius, ates que

no son etapes obligatóries, aixó ja no és així. En qualsevol cas, cal observar que, peí que

fa a la disponibilitat d'infraestructures, l'augment entre etapes se sitúa en un nivell forca

alt, la qual cosa, si analitzem els percentatges obtinguts en cicles formatius (teñen

ordinador el 88,7%, pero solament un 69% disposen de connexió a Internet), no sembla

que depengui únicament de l'augment d'edat deis alumnes. Novament, la procedénda

socioeconómica de l'alumnat deis cicles formatius pot ser un factor explicatiu.

Per acabar de caracterizar la situado familiar peí que fa a l'ús d'lnternet, cal dir que,

entre els alumnes que teñen ordinador a casa, no tots els que disposen de connexió a

Internet (72,5%) en poden disposar: un 7,8% en poden fer ús en comptades ocasions i

un petit percentatge (1,6%) no el poden utilitzar mai. La majo ha, pero, hi poden accedí r

sempre que voten (64,1%), tot i que, en alguns casos (26,3%), han de compartir aquesta

possibilitat amb altres familiars.
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Figura 11. Possibilitat d'accés a la connexió a Internet a casa, quan se'n disposa

En qualsevol cas, sembla que les limitacions afectarien de manera mes important els

alumnes d'educado primaria que la resta. L'edat inferior i el grau d'autonomia atribuí ble

ais alumnes d'aquesta etapa podrí en ser els factors explicatius d'aquesta diferencia.
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Taula 28. Possibilitat d'accés a la connexió a Internet a casa, quan se'n disposa: distríbució per etapes en %

Abans de centrar l'atencio en altres aspectes relacionáis de manera menys directa amb

la tecnología, cal identificar la dispon i bilitat que teñen els alumnes d'adreca propia de

correu electrónic, com a indicador addicional de les condicions disponibles per a l'ús de

la xarxa.
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Figura 12. Alumnes que disposen d'adreca electrónica propia

Mes de la meitat deis alumnes (59,9%) manifestén que disposen d'una adreca

electrónica. De fet, aquest percentatge és signifi cativa ment mes elevat a la secundaria.

Els alumnes de primaria sembla que accedeixen mes tard a aquesta possibilitat
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No té adreca propia
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Taula 29. Alumnes que disposen d'adreca electrónica propia per etapes en %

Aquest percentatge, prou important, sofreix modificacions quan comparem els alumnes

deis centres privats (66%) amb els deis públics (54,9%). En aquests últims, dones, els

que encara no disposen d'adreca electrónica gairebé son la meitat (44,8%).
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de correu electrónic

59,9
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44,8

i
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Taula 30. Alumnes que disposen d'adreca electrónica propia, segons la
titularítat deis centres en %
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Els alumnes deis centres que hem situat en una posició socioeconómica mes baixa i que

no disposen d'adreca electrónica son prácticament la meitat (49,8%). En el cas deis que

provenen d'una situació socioeconómica mes alta, aquest percentatge es redueix

significativament fins al 30,9%.

5.2.2.2. Situació d'lnternet en l'ámbit familiar

Mes enllá de la infraestructura de qué disposen els alumnes per a la connexió, hem

volgut apropar-nos també a les altres condicions que es produeixen en l'ámbit familiar en

relació amb l'ús de la xarxa. Amb aquest propósit, ens referirem a l'ús que fan d'lnternet

els pares i les mares i també a algunes de les possibilitats i condicions que s'estableixen

a la llar en relació amb l'ús d'lnternet.

El primer que destaca quan analitzem l'ús d'lnternet per part deis pares és que mes de la

meitat deis pares (53,5%), segons la percepció deis alumnes, no es connecta mai a

Internet. En el cas de les mares, aquest percentatge encara és mes elevat (66,7%).
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6,1%
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13,0%

Mai

53,5%

66,7%

Figura 13. Freqüéncia d'ús d'lnternet per part deis pares i les mares

Si observem l'extrem contrari, és a dir, el nivell d'ús mes elevat, veiem com els pares que

es connecten mes sovint, prácticament cada día (15,6%) o dos o tres dies a la setmana

http Mwww.uoc Bdufln3/f»C
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(10,9%), superen de poc la quarta part del total. El percentatge de mares que els

alumnes sitúen en aquests mateixos nivel I s de con n ex i ó mes elevats és sensiblement

menor (14,1%): les que es connecten prácticament cada dia son menys de la meitat

(7,1%) que els homes que se sitúen en aquest nivell de freqüéncia i la resta (7%) s'hi

connecten dues o tres vegades a la setmana.

Aqüestes freqüéncies en l'ús d'Internet per part deis pares i les mares no presenten

grans diferencies si comparem les diferents etapes. Tot i aixó, sembla que es reflecteix

un augment en aqüestes freqüéncies en les primeres etapes. Aixó probablement es pot

relacionar amb l'edat deis pares i les mares, ja que normalment son mes joves els deis

alumnes d'educació primaria i per tant les seves freqüéncies de connexió son mes altes.

Prácticament cada dia

2 o 3 dies a la setmana

2 o 3 vegades al mes

Molt de tant en tant

Mai

TOTAL

15,6 •

10,9

6,1

12,9

53,5

PRIMARIA

16,7

11,2

7,4

10,3

53,1
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16

10,7

5,2

13,7

53,2

BATX

15,1

12,3

5,4

17,3

49,1

CF

10

6,1

3,7

12,9

66,8

Taula 31. Freqüéncia d'ús d'Internet deis pares per etapes en %

Prácticament cada dia

2 o 3 dies a la setmana

2 o 3 vegades al mes

Molt de tant en tant

Mai

TOTAL

7,1

7

5,7

13

66,7

PJBllA
8,2

8,3

6,9

9,8

66,2

ESO

64

6,4

4,9

15,2

67

B&rx

6,7

6,2

5,7

17,1

63,7

CF

5

4,4

2,8

12,5

74,9

Taula 32. Freqüéncia d'ús d'lntemet de les mares per etapes en %

Cal apuntar que, en els cicles formatius, és on aquests nivells son mes baixos (el

percentatge de pares d'alumnes d'aquests cicles que no es connecten mai a Internet és

del 66,8% i el de les mares del 74,9%). En aquest sentit, peí fet que están per sota deis

nivells deis pares i les mares d'alumnes de batxillerat, hauriem d'entendre que, a banda

de l'edat, hi ha altres factors de tipus sociocultural que poden incidir d'una manera o altra

en l'accés a la xarxa d'aquestes persones.
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Aprofundint en aquesta línia, sembla que es pot observar una relació entre la situació

socioeconómica de les famílies i la freqüéncia d'ús d'lnternet per part deis pares i les

mares, la qual, tal com mostren les taules següents, augmenta amb el nivell

socioeconómic. Aixi, es pot apreciar com el percentatge de pares i mares que es

connecten mes sovint és mes del doble segons si pertanyen a centres amb una situació

socioeconómica baixa (10,1%) o alta (23,5%). A banda deis nivells de connexio alts,

aqüestes diferencies també s'observen darament en els nivells de connexio mes baixos.

¡SE38] [SSEl

Prácticament cada día

2 o 3 dies a la setmana

2 o 3 vegades al mes

Molt de tant en tant

15,6

10,9

6,1

12,9

Sete
10,1

7,2

6,6

9,7

14,9

11,3

5,7

13,4

23,5

13,9

6,5

15,2

Taula 33. Freqüéncia d'ús d'lnternet deis pares segons el nivell socioeconómic de les famílies en %

Aqüestes diferencies també es mantenen en la freqüéncia de connexio de les mares:

[SSH [SSEÍ

Práctica ment cada dia

2 o 3 dies a la setmana

2 o 3 vegades al mes

Molt de tant en tant

7,1

7

5,7

13
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4,6

5,3

4,2

8,2

G5fíJ£)
6,4

7

5,8

12,8

eflS:
11,7

8,8

7,3

18,7

Taula 34. Freqüéncia d'ús d'lnternet de les mares segons el nivell socioeconómic de les famflies en %

En certa manera, aquesta distribució de la freqüéncia d'ús de la xarxa per part deis pares

i les mares també es podría reflectir en la comparado entre centres públics i prívats. La

freqüéncia d'ús sempre és mes alta en aquests últims i el percentatge de pares i mares

que, segons els alumnes, no es connecten mai a Internet també és significativa ment mes

alt en el cas deis centres públics.

39 SSE: situaaá aocneconúnKa
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Prácticament cada día

2 o 3 dies a la setmana

2 o 3 vegades al mes

Molt de tant en tant

Mai
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Taula 35. Freqüéncia d'ús d'Intemet deis pares segons la titularitat deis centres en %

Prácticament cada dia

2 o 3 dies a la setmana

2 o 3 vegades al mes

Molt de tant en tant

Mai

7,1

7

5,7

13

66,7

•SBÜIG
6,3

6,5

5,3

11,6

69,7

8,2

7,7

6,2

14,7

62,9

Taula 36. Freqüéncia d'ús d'Intemet de les mares segons la titularitat deis centres en %

D'aquesta manera es posaria de manifest com l'ús de la xarxa s'estableix amb mes

facilitat quan es donen determinats factors favorables en el context. En aquest cas, ens

referí m a condicions socio culturáis i económiques, pero possiblement també podríem

parlar de les que están determinades per la ubicado deis centres. En aquest sentit, es

poden observar algunes diferencies en l'accés a Internet per part deis pares i les mares

segons si pertanyen a centres que es troben en ciutats grans o en ciutats petites i

pobles.

s
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6,1
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Taula 37. Freqüéncia d'ús d'Intemet deis pares segons l'emplacament deis centres en %
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Prácticament cada dia

2 o 3 dies a la setmana

2 o 3 vegades al mes

Molt de tant en tant

Mai
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7
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6,1

5,1

6,2

12,3

70

6,3

6,3

3,6

10,7

73,2

Taula 38. Preqüéncia d'ús d'lntemet de les mares segons Temptacament deis centres en %

En general, a les ciutats grans, les freqüéncies de connexió son mes altes i, en

conseqüéncia, també és en les escoles de ciutats petites que no son de Tarea

metropolitana i en els centres d'ámbit rural on hi ha els majors percentatges de pares i

mares que no es connecten mai a Internet.

En qualsevol cas, entenem que, en la configura ció de les condicions d'ús d'lntemet a la

llar, no es pot deixar de banda el paper que hi poden teñir els familiars i altres persones

amb qui l'alumne comparteix la vida quotidiana en aquest ámbit. Si es va mes enllá en la

representado d'aquesta qüestió pero, observa re m que la majoria deis estudiants

(83,4%), quan son a casa i naveguen per Internet, no fan sois. Només el 19% restant ho

fa amb altres persones.

http://www.uoc- eduAn3/ptc
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Figura 14. Acompanyament d'altres persones en la navegació per Internet a la llar

D'entre aqüestes persones que poden acompanyar l'alumne, destaquen els germans

(7,2%) mes que no pas els pares i les mares (5,5%) que, en aquest sentit, se situaríen

prácticament al mateix nivell que els a mies (5%). Des d'aquest punt de vista, podríem dir

que la influencia directa o el guiatge deis pares i les mares en l'accés a la xarxa deis

seus filis semblen molt limitáis. Mes aviat semblaría que la influencia pares/filis, quan

parlem de l'ús d'lntemet en l'ámbit familiar, es produiria de manera inversa, ja que en

molts casos son els filis els que actúen com a impulsors d'aquest proces.

Peí que fa a aquesta qüestió, també podem apuntar que en l'educació primaría, els

alumnes comparteixen amb mes freqüéncia la seva activitat a Internet amb altres

persones.
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Taula 39. Acompanyament d'altres persones en la navegado per Internet a la llar: distríbució per etapes en %

En aquest cas, la navegado amb els germans (13,1%) o els pares ¡ les mares (12,3%)

arriba al nivell mes alt possiblement com a conseqüéncia del menor grau d'autonomia

atribuíble ais alumnes d'aquesta etapa. Per contrast, lógicament, és en el batxillerat on

l'alumne fa un ús mes independent de la xarxa.

D'altra banda, la major part deis alumnes (54,6%) manifesten que a casa seva no hi ha

cap tipus de norma peí que fa a l'ús d'lntemet. En aquest aspecte, pero, novament a

l'educació primaría hi trobem diferencies. Aquesta és Túnica etapa en qué una majoria

d'estudiants respon que a casa seva s'ha establert algún tipus de norma sobre aquesta

qüestió. La presencia d'algun tipus de regulado arriba al punt mínim en els cides

formatius, on en alguns casos ja se supera la majoria d'edat.

Cal observar, en qualsevol cas, que la regulado es produeix en un percentatge

considerable de casos (44,7%). Les limitacions obeeixen prindpalment a aspectes

eco n ó mies i es refereixen a la quantitat de temps que poden estar connectats (47,3%).

En segon terme, també incideixen en l'organització del temps i estableixen els moments

del dia en qué es poden con néctar. I en tercer I loe es refereixen ais possíbles llocs que

poden visitar (24,7%). Cal destacar que en aquest aspecte hi ha diferencies entre els

nois (28,5%) i les noies (21,1%).

5.2.2.3. Ús d'lnternet fora del centre

Vistes les condidons d'infraestructura per a la connexió, ens interessa comprendre de

quina manera utilitzen Internet els alumnes quan no son al centre. Amb aquest propósit,

examinarem, primerament, el ¡loe des d'on es connecten a la xarxa els alumnes, el qual,

majoritáriament (71,4%), tal com es reflecteix en el grafic següent, és la propia llar.
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Figura 15. Lloc de connexió deis alumnes a Internet quan son fora del centre

Cal dir, pero, que en aquest aspecte hi ha una diferencia significativa entre els alumnes

deis centres públics i els priváis, ja que son aquests últims els que mes es connecten

des del domicili (78%). Els alumnes deis centres públics també uttlitzen majoritáriament

la connexió de qué disposen a casa, pero el percentatge deis que ho fan és

significativament menor (65,5%). De fet, probablement, el lloc d'accés fora del centre no

és independent de la situació socioeconómica deis alumnes, ja que els que pertanyen a

centres amb una situació socioeconómica mes baixa també es connecten

significativament menys des de casa seva que els que estudien en centres de situació

económica alta (81%).
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Taula 40. Lloc de connextó deis alumnes a Internet quan son fora del centre segons la titulante! en %

En segon lloc, examinarem la frequéncia de connexió, la qual, en gairebé la meitat deis

casos (48,4%), és alta, és a dir, superior a dos dies a la setmana. De fet, d'aquest

percentatge, tal com mostra el gráfic següent, el 27,1% manifesta que es connecta

gairebé cada dia. En comparado, els que no es connecten mai, quan no son al centre,

son una miñona (17,5%).
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2 0 % •

0%

48,4%

34,0%

17.5%

Frequéncia nul-la Freqüóncia mrtjana Frequéncia alta

Figura 16. Freqüóncia amb que els alumnes es connecten a Internet quan son fora del centre

Per tant, podríem considerar que, fora de l'ámbit escolar, ('interés i la frequéncia de

connexió deis alumnes que disposen d'lnternet és forca elevada. En aquest sentit, cal

teñir en compte que el principal motiu que esgrimeix la majona (68,7%) deis que no hi

accedeixen mai no és pas el desinterés (9,7%), ni que no en sápiguen fer ús (10%).

L'impediment és precisament no poder disposar d'lnternet quan no son al centre.
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Figura 17. Motiu peí qual alguns alumnos no es connecten a Internet quan no son al centre

D'altra banda, dins d'aquest nivel I considerable d'utilització, hi ha algunes diferencies

entre noís i noies. Les noies se sitúen mes darament en una freqüéncia d'ús baixa: el

22,1% diu que es connecta molt de tant en tant, davant el 18% de nois. En can vi, hi ha

un 31,4% de nois que es connecta cada dia i, en aquest nivell mes alt, hi ha un

percentatge de noies (23%) significativament inferior. Així dones, sembla que la

tendencia a utilitzar la xarxa, mes enllá de l'ámbit escolar, és mes alta en el cas deis

nois.
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Figura 18. Freqüéncia de connexió deis alumnes quan son fora del centre per sexes en %

La títularitat deis centres també comporta diferencies en el nivell d'ús a qué ens estem

referint. Els alumnes deis centres privats es connecten amb mes freqüéncia que els deis

publics. Tanmateix, tot apunta al fet que aqüestes diferencies depenen mes de les

caráeterístiques socioeconómiques de les famílies de l'alumnat deis centres privats en

comparado amb els publics que no pas a condicions atnbuíbles ais mateixos centres.
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Taula 41. Freqüéncia de connexió deis alumnes fora del centre segons la titularitat en %

Si es busquen altres factors que ens permetin explicar aquesta tendencia, en els extrems

d'aquesta distribució de freqüéncies de connexió hi ha algunes diferencies mes, tot i que

no excessivament pronunctades, entre els centres amb alumnes de situado

socioeconómica baixa i alta.
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Taula 42. Freqüéncia de connexió deis alumnes fora del centre segons la situado socioeconómica en %

Les freqüéncies de connexió, en canvi, no permeten establir una relació clara amb el

rendiment académic deis alumnes: els estudiants amb mes dificultáis de rendiment

destaquen en la freqüéncia de connexió mes alta (33%), en comparado amb els

alumnes amb millor rendiment (23%). Els primers, d'altra banda, també despunten en els

nivells mes baixos (el 23,6% manifesta que es connecta molt de tant en tant), en canvi,

els alumnes amb un progrés adequat, tal com s'observa en la taula següent, se sitúen

mes clarament en la zona intermedia peí que fa a freqüéncia de connexió.
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Tauta 43. Freqüéncia da connexió deis atumnes fora del centre segons el rendiment académic en %

Així dones, ens interessa anar mes enllá i veure les intencions que guien la connexió a

Internet deis alumnes, príncipalment si volem en tendré l'ús que en fan amb finalitats

educatives. En l'análisi d'aquesta qüestió, immediatament es posa de manifest que les

opcions vinculades a la cerca d'informació son les que preñen un major protagonisme, tal

com també passava amb l'ús d'Internet a l'aula. En primer terme, sembla que els

alumnes, quan son fora del centre, també es connecten a la xarxa per buscar la

informado que els cal per poder resoldre qüestions vinculades a l'activitat escolar

(71,2%). Les opcions utilitzades pels alumnes, en segon terme, també es refereixen a la

cerca d'informació. En aquest cas, pero, es tracta d'informació mes relacionada amb

interessos personáis o qüestions ludiques que amb la resolució d'activitats escolars. Amb

aquest propósit, i en un nivell semblant, els alumnes manifesten que accedeixen a

Internet per descarregar música, jocs, pellícules, etc. (56,6%) o amb la intenció de trabar

informado sobre temes específics que els interessen (56,4%).

i. uoc.edufl n3/ptc
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Entre les possibilitats d'ús escollides majoritáríament pels estudiants (52%) ni ha la

participació en xats, que juntament amb la tramesa o la recepció de missatges (49,7%)

constitueixen opcíons de comunicado que, d'aquesta manera, se sitúen en segon terme,

pero a una certa distancia encara d'altres opcions que ja podríem considerar

minoritáries, relacionades amb el treball en xarxa (comunicado amb els companys per

fer treballs, 26,3% o participació en fórums de discussió i debats, 6,9%), amb la

introdúcelo d'informació o amb aspectes comerciáis.

Probablement, per a cadascuna d'aquestes formes d'ús podríem identificar diferencies

de tipus individual atribútales a diferents factors. Així, per exemple, els alumnes amb un

millor rendiment académic utilitzen Internet amb mes freqüéncia (78,3%) per buscar

informado per ais treballs de classe que no pas els que teñen dificultats en la trajectória

escolar (64%) i, en canvi, aquests utilitzen mes la xarxa per a aspectes lúdics (62,7%)

que no pas els primers (51,9%).

Tanmateix, on aqüestes diferencies de comportament semblen mes destacades és en la

comparado entre sexes. Peí que fa a aquest aspecte, observem diferencies tant en les

opcions majoritáries com en les menys utilitzades. En les opcions majoritáries, ni ha una

diferencia significativa entre nois i noies. Aqüestes utilitzen la xarxa significativament mes

(76,8%) que els nois (65,5%) per buscar la informado necessária per resoldre activitats

escolars i, en canvi, aquesta tendencia s'inverteix en la segona opció vinculada amb la

descárrega de material per a finalitats lúdiques. En aquest cas, la diferencia entre nois

(65,9%) i noies (47,4%) encara és mes acusada.

Freqüéncia nulla

Freqüéncia mitjana

Freqüéncia alta

17,5
34

48,4

Noi

16,4

31,2
52,3

fÑoiaf

18,4
36,6

44,7

Taula 44. Ús d'lntemet per part deis alumnes fora del centre: diferencies entre nois i noies en %

Novament, les opcions de comunicado semblen mes utilitzades per les noies, pero en

canvi en la resta d'opcions, que ja hem considera! minoritáries, sempre son els nois els

que en fan major ús. En aquest sentit, els nois mostren una major tendencia a la

diversificado en l'ús del ventall de possibilitats que ofereix Internet i I'utilitzen mes per al

treball en xarxa i també per a les opcions mes minoritáries.
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Per a una análisi del lloc que ocupa Internet en l'activitat diaria deis alumnes, hem cregut

necessarí situar la presencia quotidiana de l'ús de la xarxa en reí a ció amb la resta

d'activitats que porten a terme quan son fora deis centres. D'aquesta manera, hem

procurat identificar el possible efecte de substitució que podria teñir l'accés a Internet

sobre altres activitats de dedicado habitual del temps lliure. El primer que es posa de

manifest és que, segons la percepció deis alumnes, l'efecte de substitució a qué ens

referim majoritáriament no s'ha produít, ja que el 55,7% manifesta que continua fent el

mateix que ja feia abans de comencar a utilitzar Internet Aquesta posició, tot i ser

dominant, és mantinguda de manera mes significativa per les noies (60%) que pels nois

(51,3%) i, d'altra banda, també es manifesta mes clarament en algunes etapes com

I'educa ció primaría, en qué els alumnes diuen (63,9%) que han modificat menys les

seves formes d'activitat que en d'altres, com el batxillerat, en qué aquesta afirmado es

redueix al 48,3%.

Figura 19. Distribució per etapes deis alumnes que, tot i utilitzar Internet, manifesten que no han modificat la seva
activitat fora del centre

Tot i aquesta primera percepció dominant, els alumnes apunten algunes activitats a les

quals dediquen menys temps des que utilitzen Internet. Entre aqüestes, destaca

clarament, en primer lloc, la de veure la televisió (30%). La resta s'apunta de manera

minoritaria, la qual cosa confirma la impressió general a qué ens acabem de referir.

MtpJ/wvwv
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Figura 20. Activitats que han deixat de fer els alumnes per efecte de l'ús d'lntemet quan no son al centre

D'altra banda, tot i que les modificacions semblen poc importants, si analitzem com es

representa aquesta qüestió en les diferents etapes, podem veure com en algunes, com

el batxillerat o I'ESO, la tendencia a la substitució a qué apuntávem sembla que es

dibuixa mes clarament que en d'altres, com a l'educació primaria on els canvis en

l'activitat quotidiana deis alumnes encara serien menys acusats.

Continuo fent el mateix que abans 55,7 63,9 50,4 48,3 57,9

Veig menys la televisió 30,0 20,4 35 40,8 26,6

Llegeixo menys llibres 7,4 7,9 7,9 5,7 7,8

Dormo menys 6,5 2,7 8,7 8,5 9,7

Estudio menys 5,7 2,5 7,9 8,3 5,8

Estic menys amb la Familia 4,5 1,9 6,9 5,4

Altres 3,9 4,2 3,8 3,3 4,8

Faig menys esport 3,0 2,1 3,4 3,9 3,9

Surto menys amb els amics 2,7 3,7 2,8 0,8 2,8

Taula 45. Activitats que han deixat de fer els alumnes per efecte de l'ús d'lntemet quan no son al centre: distribució
per etapes en %

En aquest apropament a la incorporado d'Internet en els hábits deis alumnes,

analitzarem també la incidencia que pot teñir en els altres instruments habituáis de

comunicado. Una primera analisi global d'aquest aspecte posa de manifest que, com a



L'escola a la scüetat xarxa: Interna en Fámbil educatiu no univeralart L'alumnat i els usos tfirMemet a Pescóla i a casa

mitjá de comunicació mes habitual, Internet (21,6%) se sitúa darrera del teléfon fix

(42,2%), que prácticament dobla el percentatge deis que l'utilitzen de manera mes

habitual, i també per darrere del móbil (37,3%).

60%

50% -

40% -

30% -

20%

10% -

0%

42,2%

- 37,3%-

21,6%

2.3%

El teléfon fix El teléfon móbil Internet Cap deis anteriors

Figura 21. Mitjans de comunicació utiiitzats mes habitualment pels alumnes

La titularitat deis centres no sembla incidir en aquest ordre d'ús, pero tot i que la phoritat

en els instruments habituáis de comunicació es manté, es pot observar una diferencia en

l'ús d'lnternet, que és significativament menor en els alumnes deis centres públics

(19,5%) que en els privats (24,2%).

Teléfon fix

Teléfon móbil

Internet

Cap deis anteriors

TOTAL

42,2

37,3

21,6

2,3

PUBLIC

42,4

38,8

19,5

2,4

': •'" PR^tófi
42

35,4

24,2

2,2

Taula 46. Mitjans de comunicació utiiitzats habitualment pels alutnnes segons la titularitat en %

En aquests últims, sembla que hi ha una major tendencia deis alumnes a incorporar

Internet com a eina per a la comunicació quotidiana. Tanmateix, hi ha menys alumnes

que no teñen móbil a les escoles privades (25,4%) que a les publiques (31%) i, per tant,

la disponibilitat de Teína de comunicació predominant és mes alta.

http JMiww uoc.
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D'altra banda, també és interessant veure com, en les diferents etapes educatives, la

prioritat deis alumnes en l'elecció de mitjans de comunicació es manté clarament en

l'educació primaria (59,8%, teléfon fix; 24,5%, móbil; 14,5%, Internet), pero, en canvi, es

modifica de manera evident en les etapes següents. En la resta d'etapes estudiades, el

teléfon móbil adquireix major protagonisme en detríment del teléfon fix. Aquesta

tendencia arriba al punt máxim en els cicles formatius, en qué l'elecció del móbil per a la

comunicació habitual és del 61,8% (45,1% a TESO i 44,5% al batxillerat). De fet, aquesta

progressio també s'observa si analitzem el nombre d'alumnes que disposen de teléfon

móbil, que es duplica de primaria a secundaria.

Taula 47. Alumnes que disposen de teléfon móbil per etapes

La diferencia apuntada entre primaria i secundaria també s'observa en Tus d'lnternet,

que augmenta i tendeix a equilibrar-se amb l'ús del teléfon fix de manera clara en el cas

de TESO, en qué l'ús d'lnternet arriba al punt máxim (29,7%) i fins i tot supera

lleugerament l'ús del teléfon fix (29,2%). En el batxillerat i els cicles formatius,

l'apropament entre l'ús d'lnternet i el teléfon fix es manté, pero amb predomini d'aquest

últim. Aixó s'observa de manera mes clara en el batxillerat (29,8%, teléfon fix; 27,8%,

Internet) que en els cicles formatius, en qué l'ús d'lnternet torna a baixar clarament

(17,5%), pero també no fa l'ús del teléfon fix (22%) que, en aquesta etapa, arriba a la

quota mínima, en favor, tal com hem esmentat abans, del móbil.

tittp://www. uoc.eduAna/px:
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Telefon fix

Teléfon móbil

Internet

Cap deis anteriors

«1
42,2

37,3

21,6

2,3

59,8

24,5

14,5

3,2

ÍES®
29,2

45,1

29,7

1,5

29,8

44,5

27,8

1,5

Kl
22

61,8

17,5

2

Taula 48. Mitjans de comunicado utilitzats habitualment pels alumnes per etapes en %

En una major aproximado a l'ús p rio ritan del teléfon móbil per analitzar-ne la freqüéncia i

la forma d'ús, s'a precia com gairebé la meitat deis atumnes que teñen móbil (48,8%)

responen que l'utilitzen per rebre trucades de veu, com a minim, una vegada o dues

vegades al dia.

40%

30%

20%

10%

> 3 vegades 1 o 2 1 o 2 1 o 2 De tant en Mai
al dia vegades al vegades a la vegades al tant

dia setmana mes

Figura 22. Frequeriera amb qué els alumnes utilitzen el móbil per rebre trucades de veu

Aquest percentatge augmenta fins al 63,8% quah es tracta d'enviar o rebre missatges de

text. Aixó consolida aquesta práctica, mes similar a la missatgeria a través d'lnternet

pero condicionada també peí menor cost económic respecte a la trucada de veu, com a

forma mes habitual d'ús del móbil per part deis alumnes. En l'extrem contrarí, l'ús menys

freqüent es refere i x precisament a la connexió a Internet des del móbil. Son majoria

(91,5%) els alumnes que no utilitzen aquesta possibilitat encara molt minoritaria.

http^/www. uocedufin3/p»c
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Quatsevol d'aqüestes dues formes d'ús augmenta clarament en el pas de l'educació

primaría a la secundaria i troba els percentatges d'ús mes elevats en els cicles formatius.

> 3 vegades al dia

1 o 2 vegades al dia

1 o 2 vegades a la setmana

1 o 2 vegades al mes

De tant en tant

Mai

TOTAL

18,8

30

24,6

6,2

16,1

4,1

PRIMARIA

16,6

27,3

19,9

7,6

19,7

8,8

ESO

19,8

28,1

26,5

6,9

16,1

2,4

BATX

17,1

32,5

29,2

5,2

14

1,9

CF

25,7

37,6

20,5

2,7

11,4

2,1

Taula 49. Freqüéncia atnb qué els alumnes utilitzen el móbil per rebre trucados de veu: distríbució per etapes en %
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Tauta 50. Freqüéncia amb qué els alumnes utiiitzen el móbil per rebre missatges de text

En can vi, no sembla que la situado socioeconómica deis alumnes, ni la titularítat deis

centres a qué pertanyen tingui una incidénda clara en aquests mitjans habituáis de

comunicado.

En darrer terme, encara voldnem fer notar la distinció entre la conducta deis nois i la de

les noies en aqüestes formes de comunicado quotidianes. La qüestió és que, en la

comparado entre els diferents mitjans de comunicado, les noies fan un major ús del

teléfon fix (44,3%) i sobretot del teléfon móbil (40,3%), en detriment de Tus d'lnternet
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(16,5%). De fet, en l'ús d'aquests dos últims mitjans, la diferencia entre sexes, tal com

mostra la taula següent, és estadísticament significativa.

Teléfon fix

Teléfon móbil

Internet

Cap deis anteriors

42,2

37,3

21,6

2,3

40,1

34

27

SÜÍSMES]

44,3

40,3

16,5

1,7

Taula 51. Mitjá de comunicado que utilitzen els alumnes
habitualment: diferencies segons el sexe en %

Quan ens fixem en l'ús del móbil, com a mitjá mes utilitzat a secundaria, ens adonem

que les diferencies es mantenen. En primer terme, les alumnes disposen de teléfon móbil

en el 74% deis casos i, en canvi, en el cas deis nois, tot i que també son majoria els que

disposen de móbil, aquest percentatge es redueix al 68,3%. D'altra banda, també son les

alumnes les que en fan major ús. Aixó s'observa en relació a l'ús per enviar o rebre

trucades de veu: un 20,9% de noies diuen que utilitzen el móbil mes de 3 vegades al dia.

En el cas deis nois, aquest percentatge és mes baix (16,5%). Peí que fa ais missatges de

text, la diferencia encara és mes important: un 40% de noies diuen que envíen missatges

de text mes de tres vegades al dia i, en canvi, en el cas deis nois, aquest nivell de

freqüéncia baixa fins al 30,3%.

5.2.2.4. Estil docent, obertura de l'activitat professional i ús d'lnternet fora
del centre per part deis alumnes

L obertura de l'activitat professional en els centres es reflecte i x de manera inversa en l'ús

de la xarxa fora del centre: el percentatge deis alumnes que manifesten que, quan son

fora del centre, no es connecten mai a Internet és significativament mes elevat en els

centres amb equips docents mes oberts (26,5%) que no pas en els que s'identifiquen

com a mes tancats (11%). Aquesta tendencia es manté en la freqüéncia mitjana i es

corrobora en la freqüéncia de connexió mes alta, en qué trobem mes de la meitat (58%)

deis alumnes deis centres que podríem considerar mes tancats, la qual cosa suposa una

diferencia significativa en relació amb els mes oberts (35,5%).

hüp J/www.uoc. eduñn3/cac
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Freqüéncia nul-la

Freqüencia mitjana

Freqüéncia alta

17,5

34

48,4

14,6

31

54,3

15,9

33,8
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23,6

37,3

38,8

Taula 52. Freqüéncia de connexio a Internet fora del centre segons l'estil docent en %

La tendencia d'aquestes diferencies es manté peí que fa a l'estil docent del professorat:

en aquest cas les freqüéncies de connexio fora del centre son significativament mes

baixes en els centres on els equips de professors s'atríbueixen els estils de docencia

mes centráis en l'estudiant.

Mai

Molt de tant en tant

2 o 3 vegades al mes

2 o 3 dies a la setmana

Prácticament cada dia

17,5
20,1

13,8

21,3

27,1

®JS!
14,6

18,8

12,2

21,1

33,2

15,9

20,3

13,5

21,5

28,6

23,6

21,1

16,2

21,2

17,5

Taula 53. Freqüéncia de connexio a Internet fora del centre segons l'estil docent en %

En la interpretado d'aquesta situado, cal no oblidar la representado de les diferents

etapes en la tipología de centres a qué ens estem referínt. En aquest sentit, sembla que

la major freqüéncia de connexio deis alumnes deis centres que hem considerat mes

tancats podría vincular-se a la major autonomía deis estudiants deis centres de

secundaría que es troben representáis majoritáríament en aquest grup. D'altra banda,

aquesta situado també posa de manifest la desconnexio existent entre l'activitat que han

de desenvolupar aquests estudiants quan son a Caula i la que porten a terme de manera

habitual quan son fora del centre. Aquest contrast s'observa amb mes precisió quan

comparem l'ús d'lnternet a l'aula amb l'ús que en fan els estudiants quan no son al

centre. En aquesta situado, tal com es posa de manifest en la taula següent, les

freqüéncies d'ús de la xarxa augmenten en tots els casos, pero ho fan significativament

mes en el cas deis alumnes que es troben en les etapes que hem considerat menys

obertes. Gairebé tres quartes parts d'aquests estudiants (72%) utilitzen Internet quan son

fora del centre per buscar informado útil per ais seus treballs, pero a banda d'aquesta

http:tfttww.uoc eduAn3/pc
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primera opció son majoria els que hi accedeixen per descarregar música, jocs o

peí lícules (63,9%) o per buscar informació sobre altres temes que els interessen (62,1%)

i encara son mes de la meitat els que s'hi connecten per participar en xats (53,6%) o per

enviar i rebre missatges d'amics o familiars (58,2%).

HHHBHHHHHtHEÉiHl
Buscar informació per fer els deures o treballs

Descarregar música, jocs, pellícules, ...

Buscar informació sobre temes que m'interessen

Participar en xats

Enviar i rebre missatges d'amics o familiars

Comunicar-me amb els companys per fer treballs
de l'escola/institut

Participar en fórums de discussió i debats

Crear o modificar la meva página web personal

Comprar (llibres, música, entrades,...)

Altres

71,2

56,6

56,4

52

49,7

26,3

6,9

5,3

3,9

21,5

72

63,9

62,1

53,6

58,2

34,3

8,6

6,3

4,2

23,2

71,9

57,8

57,1

54

50,8

28,2

7,4

5,4

3,9

19,7

68,9

46,4

49,2

46,4

38,4

14

4,1

4

3,6

23,4

Taula 54. Finalitats d'ús d'lntarnet fora de l'aula, segons Cobertura deis centres en %

Així dones, especialment en el cas d'aquests últims alumnes, és a dir, els que se sitúen

en els centres amb formes d'activitat docent menys obertes, se subratlla la dissociació

que es produeix entre el que fan els estudiants a Caula i la seva activitat habitual a la

xarxa quan son fora del centre. Aquesta apreciado -l'augment en l'accés a la xarxa fora

del centre per a la cerca d'informació (83,3%), pero també per a la comunicado (70,6%) i

per al treball en xarxa (29,4%)- també es pot fer en el cas deis estudiants vinculats a les

formes de docencia mes obertes, pero el contrast segurament és menys accentuat

Informado

Comunicado

Altres

Treball en xarxa

83,3

70,6

65,5

29,4

84,5

76,5

71,2

37,3

83,8

72,5

65,7

31,5

mm
81,3

60,8

59,1

16,8

Taula 55. Finalitats d'ús d'Internet fora de l'aula segons Cobertura deis centres en %
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5.2.2.5. Incidencia deis pares i les mares en Tus d'Internet

En l'análtsi de l'ús d'lnternet fora de l'ámbit escolar, també hem volgut relacionar l'ús de

la xarxa per part deis alumnes i el deis seus pares i mares, segons el punt de vista deis

estudiants. En aquesta aproximado, el primer que es detecta és una certa tendencia deis

pares i les mares mes joves, que corresponen a alumnes de primaría, a connectar-se

mes sovint a Internet. Tot i que les diferencies no son massa importants, s'observa que

el percentatge d'aquests pares i mares augmenta significa ti va ment (49,3%), sobretot en

les freqüéncies mes altes. En contrast, els pares deis alumnes deis cides forma ti us

sembla que tendeixen a presentar menors nivells de connexio, tant en la disminució del

percentatge deis que se sitúen en la freqCiencia alta (5,5%) com en l'augment deis que

manifesten que no es connecten mai a la xarxa (10,6%).

Alta

Mitjana

Baixa

Nulla

TféQlfl

23,2

12,6

18,1

44,9

25,9

12,9

15,3

44,6

113®

22,6

11,9

20

44,5

21

15,1

22

40,7

15,7

7,9

17,7

58,1

Taula 56. Freqüénda d'ús d'lnternet per parí del pares i les mares segons les etapas en %

D'altra banda, també es pot copsar immediatament que els pares i les mares deis

centres públics accedeixen a la xarxa significativament menys que els deis centres

priváis. Aquesta diferencia s'observa principalment en la inversio que es produeix en els

valors extrems. El percentatge de pares i mares deis centres públics baixa

significativament quan ens referím a la freqüéncia de connexio mes alta (47,8%) i, així

mateix, també augmenta quan observem la freqüéncia de connexio nul-la (61,3%).

lüüM) frfffrflte (Sñsgfi

Alta

Mitjana

Baixa

Nul-la

23,2

12,6

18,1

44,9

20,1

11,6

17,2

50,1

26,9

13,8

19,3

38,7

Taula 57. Freqüéncia d'ús d'lnternet per part
del pares ¡ les mares segons la titularítat en %
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Anant mes enltá d'aquesta caracterítzació i amb l'intent de subratllar la base socioculturat

que podría incidir en el vincle entre l'ús d'lntemet per part deis alumnes i el que en fan

els seus pares, hem observat la re I a ció entre l'accés a la xarxa i la llengua habitual en

l'ámbit familiar. En l'análisi d'aquesta qüestió, es posa de manifest que la freqüéncia d'ús

d'lntemet per part deis pares i les mares augmenta significativament quan la llengua que

es parla a casa és el cátala i disminueix en les llars de paría castellana. Aqüestes

diferencies, que es manten en en totes les freqüéncies, es posen especialment en relleu

en els valors extrems i, principalment, entre els que no es connecten mai a la xarxa: el

percentatge de pares i mares que no es connecten mai creix significativament entre els

de parla castellana (75,4%), de la mateixa manera que es redueix en el cas deis que

parlen cátala (39%).

Castellá

Cátala

Árab

Altres

65,8

52,8

1,7

3,5

¿¡Sis
55,7

68,1

0,7

4,4

57,3

63,2

1,1

2,6

60,8

59,6

0,9

2,7

GÍMHM)1

75,4

39

2,7

3,5

Taula 58. Uengua parlada en l'ámbit familiar i ús d'lntemet per part deis pares i les mares en %

Aquesta relació es manté quan, amb major precisió, distingim els que només parlen

cátala en l'ámbit familiar i els que solament parlen castellá.

Només castellá

Només cátala

Tant cátala com castellá

Árab

•Bjotai

43,8

32

19,1

1,7

29,6

42,8

22,7

0,7

•Mmanaj

34,7

40,9

20,6

1,1

•Baixal

38,4

37,9

20,2

0,9

lol
56,1

21,5

16,3

2,7

Taula 59. Llengua parlada en l'ámbit familiar i ús d'lntemet per parí deis pares i les mares en %

En darrer terme, aquest lligam entre llengua i ús de la xarxa té el mateix sentit quan

s'analitza la llengua que es paría amb els amics.

httpJ/vwvw. uoceduí n3/p>c
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Castellá

Cátala

Árab

Altres

. Total

74,5

57,9

0,9

1,8

;'-$*:Álta

69,1

71

0,2

2,2

: Mitjana

66,9

68,3

0,5

2,8

Baixa

72,1

63,5

0,7

1,9

; ;NuHa

80,6

45,9

1,4

1,2

Taula 60. Llengua parlada amb els amics i ús d'Internet per parí deis pares i les mares en %

En qualsevol cas, tal com déiem abans, la relació que apuntem constitueix unicament un

deis indicadors que es desprén del fonament sociocultural i económic en qué se sustenta

l'ús de la xarxa. Cal no oblidar, en aquest darrer aspeóte, la presencia signifícativament

mes elevada de families de llengua catalana en els centres de situado socioeconómica

mes alta i l'augment signifícatiu de les families de llengua castellana en els de situado

socioeconómica mes baixa.

D'altra banda, encara en l'análisi deis factors sociocu I turáis que podríen incidir en

l'aproximació a la xarxa, també volem esmentar que, aparentment, també s'estableix una

relació entre el rendiment académic deis alumnes i la proximitat a Internet deis pares i les

mares. Així, quan analitzem els alumnes amb mes dificultáis, veiem que es produeix una

disminució significativa en el nombre deis pares i les mares d'aquests alumnes que es

connecten a Internet amb una freqüéncia alta (13,4%) i, fins i tot, mitjana (13,1%). En el

mateix sentit, aquest percentatge augmenta signifícativament quan ens referim ais que

mai fan ús de la xarxa (19,9%). Aquesta mateixa tendencia s'observa en el cas deis

alumnes que teñen alguna dificultat de rendiment académic, pero, en canvi, s'inverteix en

els que avancen satisfactoriament. Els pares i les mares d'aquests últims augmenten

significativament en els nivells de connexió mes alts (51%) i, en canvi, es redueixen,

també de manera significativa, en els que mai fan ús d'Internet.

Forca dificultáis

Alguna dificultat

¿Hotel

17

35,9

13,4

31,5

Progrés adequat 42,7 51 46,3 45,4 36,4

13,1

36,7

Baixa

17,2

33,5

Nülla

19,9

38,8

Taula 61. Rendiment académic t ús d'lntemet per part deis pares i les mares en %
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Mes enllá d'aquestes condicions, el vincle entre l'accés a la xarxa per pan" de pares i

mares i l'ús que en fan els alumnes es posa de manifest, en primer terme, en relació amb

la valorado que fan els mateixos alumnes del seu domini d'lntemet. Els pares ¡ les mares

deis que s'atribueixen un major nivell d'expertesa se sitúen de manera significativa

(65,9%) en els nivells de connexio mes elevats i en menor percentatge (41%) entre els

que no utilitzen mai la xarxa. Aquest plantejament, d'altra banda, s'inverteix peí que fa ais

alumnes que es consideren menys experts.

La connexio amb I'expertesa també s'observa en la relació amb el nombre d'anys que fa

que els alumnes naveguen per Internet. Així, els pares i les mares deis estudiants que fa

mes de dos anys que utilitzen la xarxa també son els que se sitúen de manera

significativa en els percentatges de connexio mes elevats i, en el mateix sentit, els que

ocupen en menor p ropo re i ó el nivell de connexio nulla.

Així mateix, si analitzem les habilitáis concretes, es confirma aquesta tendencia.

Novament, sembla que els pares i les mares deis alumnes mes destres en l'ús de la

xarxa son també els que s'hi connecten amb major freqüéncia. En canvi els pares deis

que s'atribueixen un nivell baix o nul se sitúen significativament en el lloc deis que no

utilitzen mai Internet.

De fet, quan son fora del centre, el nivell d'activitat deis alumnes a Internet podríem dir

que, en certa manera, s'equipara al deis seus pares: els pares i les mares deis alumnes

que no es connecten mai a la xarxa o bé ho fan molt de tant en tant son també els que

presenten els índexs de connexio mes baixos. La coincidencia també es produeix en

sentit contrarí: quan els alumnes s'atribueixen una major freqüéncia de connexio, els

seus pares també se sitúen en els nivells mes alts. Sense oblidar que el nivell de

connexio deis pares s'ha obtingut a partir de la percepció deis seus filis, aqüestes

correlacions semblen lógiques.



L'esccte a la soaetat xanta: Internet en rámCat oOucatu no untversltari L'alumnM i els usos cf loletnet a Pescóla i a casa

5.3. Expertesa i formació deis alumnes en Tus d'Internet

5.3.1. Habilitats en l'ús d'lnternet

Mes enllá de la manera com utilitzen Internet ets alumnes quan son al centre o a la llar,

aquest estudi també pretén posar de manifest la percepcio deis estudíants sobre el seu

coneixement de la xarxa, les destreses que han adquirít a l'hora de fer-ne ús, la manera

com les adquireixen i el paper que teñen I'escola i l'entorn familiar peí que fa a aquesta

qüestió.

En una primera apreciado global, la majo na deis alumnes (52,2%) manifesten que teñen

un domini alt (36,6%) o molt alt (15,6%) d'lnternet. Solament el 17,1% considera que la

seva habilitat a l'hora d'utilitzar la xarxa és baixa (9,7%) o molt baixa (7,4%). Així dones,

la perspectiva que ofereixen els alumnes sobre la seva competencia en aquest ámbit

sembla prou satisfactoria. De fet, el 82,6% deis alumnes s'inclourien entre el nivel I de

domini mitjá i el mes alt.

40,0%

30,0%

20,0% •

10,0% -

0,0%

36,6%

15,6%

9,7%
"7:4%"

Molt alt Alt Ni alt ni baix Baix Molt baix

Taula 62. Valoració del domini d'lnternet

Per matisar aquesta percepcio general, i analitzant la titularítat deis centres, cal dir que,

quan hi ha diferencies entre centres públics i prívats, els nivel I s mes alts en la percepcio
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de domini sempre se sitúen del costat d'aquests últims, tal com .s'observa en la taula

següent.

Molt alt

Alt

Ni alt ni baix

Baix

Molt baix

15,6

36,6

30,4

9,7

7,4

15,3

34,1

30,2

11,4

8,6

15,9

39,7

30,7

7,5

5,9

Taula 63. Valorado del domini d'lnternet segons la titularítat deis centres en %

També son els alumnes deis centres públics els que manifestén que s'han incorporat a

l'ús de la xarxa mes recentment: un 20,8% fa menys d'un any que l'utilitzen. En els

centres privats, aquest percentatge es redueix significativament al 16,6%. En aquests

centres, una quarta part deis alumnes (25%) responen que fa tres anys, com a mínim,

que utilitzen Internet. En can vi, en els centres públics, solament es traben en aquesta

situado el 18,4% deis casos. La diferencia també és prou significativa.

No he navegat mai per Internet

Menys d'un any

Entre 1 i 2 anys

Entre 2 i 3 anys

Entre 3 i 4 anys

Mes de 4 anys

3,3

18,9

29,2

24,2

13,1

8,3

3,8

20,8

30,7

22,9

11,7

6,7

2,8

16,6

27,4

25,7

14,8

10,2

Taula 64. Anys que fa que els alumnes naveguen per Internet segons la titularítat deis centres en %

En aquest mateix sentit, també son els alumnes deis centres amb una situació

socioeconómica mes alta els que creuen que teñen un major domini d'lnternet. El 54,3%

deis alumnes d'aquests centres responen que teñen un grau de destresa alt (40,6%) o

molt alt (13,7%) i els que se sitúen en els nivells mes baixos no superen el 15,1%. Les

diferencies amb els alumnes deis centres amb situacions socioeconomiques mes baixes,

pero, no son gaire destaca bles.
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-

Molt alt

Alt

Ni alt ni baix

Baix

Molt baix

Total

15,6

36,6

30,4

9,7

7,4

-SSE
baixa

18,2

32,2

31,6

9,2

8,1

1
SSEj
mitjaj
15,1

37

29,9

9,9

7,9

13,7

40,6

30,5

9,6

5,5

Taula 65. Valorado del domini d'lnternet segons la situado
socioeconómica deis centres en %

Val la pena assenyalar que, en aquesta apreciado general de l'habilitat en l'ús d'lnternet,

les noies tendeixen a situar-se en un nivell mitjá (34,3%) mes que no pas els nois

(26,4%). En can vi, se sitúen per darrere d'aquests tant en els nivells mes alts com en els

mes baixos. El percentatge de nois que responen que teñen un nivell molt alt (20,6%)

prácticament dobla el de les noies que se sitúen en aquest mateix punt (10,7%). Així

mateix, hi ha un percentatge significativament superior de noies (19,8%) que consideren

que teñen un domini baix (11,1%) o molt baix (8,7%) que els nois que es troben en

aquesta mateixa posició (14,2%).

Molt alt

Alt

Ni alt ni baix

Baix

Molt baix

Bill
15,6

36,6

30,4

9,7

7,4

¡MI
20,6

38,4

26,4

8,2

6

10,7

35,1

34,3

11,1

8,7

Taula 66. Diferencies en la valorado que fan els
alumnes del seu domini d'lnternet segons el sexe en %

Aquesta apreciado es repeteix peí que fa ais anys que fa que els alumnes naveguen per

Internet. Hi ha mes noies (3,8%) que no pas nois (2,8%) que diuen que no hi han

navegat mai. Tot i que aquest percentatge, en qualsevol deis casos, és forca reduít i

prové, en gran mesura, de l'educació primaría, sembla que marca una tendencia

d'incorporació mes tardana de les noies a Internet. Així, si analitzem els que diuen que fa

mes de quatre anys que utilitzen la xarxa, els nois doblen (11,1%) les noies (5,5%) i les

diferencies també son significatives peí que fa ais que s'hi han incorporat mes

recentment: les noies que hi accedeixen des de fa menys d'un any son el 20,6% i, en

canvi, en aquest cas, hi ha un percentatge mes redu'ít de nois (17,2%).
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No he navegat mai per Internet

Menys d'un any

Entre 1 i 2 anys

Entre 2 i 3 anys

Entre 3 i 4 anys

Mes de 4 anys

TOTAL

3,3

18,9

29,2

24,2

13,1

8,3

NOI

2,8

17,2

27,5

24,6

13,8

11,1

NOIA j

3,8

20,6

31

23,8

12,5

5,5

Taula 67. Diferencies en els anys que fa que els atumnes naveguen per
Internet segons el sexe en %

De fet, quan es pregunta els alumnes sobre el domini d'habilitats especifiques en l'ús

d'lnternet, les diferencies entre sexes es mantenen clarament en el mateix sentit a qué

ens acabem de referir. L'equilibrí entre ambdós sexes només es produeix en aspectes

molt concrets, com la capacitat de participar en xats, en qué les noies se senten gairebé

tan expertes (83,9%) com els nois (85,1%). En altres procediments, tot i que un alt

percentatge de noies es consideren prou destres, sempre se sitúen en nivells mes baixos

que els nois i, en qualsevol cas, ocupen els majors percentatges d'alumnes que no se

senten capacos de portar a terme determinats processos en la utilització de la xarxa. Les

diferencies amb els nois, en aquest aspecte, sempre son significa* i ves.

Enviar missatges

Adjuntar un fitxer

Incloure un enllac

Utilitzar un cercador

Participar en un xat

Descarregar arxius

Crear/modificar una página web 20,3 27 13,9

71,4

47,8

32,2

89,1
84,5

67,3

73,5

53,6

39,2
90,9

85,1

75,7

69,5

42,4

25,7

87,3

83,9

59,3

Taula 68. Habilitats deis alumnes en l'ús d'lnternet: diferencies segons el sexe en %

Des d'una perspectiva mes general, cal analitzar el nivell d'expertesa declarat pels

alumnes en relació amb el conjunt d'habilitats en l'ús d'lnternet. En un bon nombre de

casos, la majoria d'alumnes es consideren capacos de resoldre determinats processos

necessaris per poder fer ús de la xarxa: una gran majoria (89,1%) responen que saben

utilitzar un cercador per buscar una página web i participar en un xat (84,5%), gairebé

tres quartes parts deis alumnes (71,4%) manifesten que saben enviar un missatge de
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correu electrónic i també son majoria encara (67,3%) els que es consideren capacos de

descarregar un arxiu o un programa. Cal assenyalar que es tracta de percentatges prou

elevats, i mes quan tenim en compte que, en molts casos, tal com hem pogut constatar,

aqüestes habilitáis no s'han adquirit a l'escola.

Figura 23. Habílitats deis aiumnes en l'ús d'lntamat

En canvi, en altres processos ja son minoría els que es creuen prou destres. Menys de la

meitat deis aiumnes (47,8%) es veuen capacos d'adjuntar un fitxer a un missatge de

correu electrónic (47,8%). Podríem dir que aquesta és Túnica habilitat básica39 que no

dominen la majoria deis aiumnes, tot i que, en aquest cas concret, cal matisar aquesta

conclusió. Si comparem les diferents etapes, observem que només els aiumnes

d'educacio primaria se sitúen en un percentatge significativament inferior (27,5%). En la

resta d'etapes, la majoria d'alumnes responen que disposen d'aquesta habilitat (ESO,

60,5%; batxillerat, 72,7%; cicles formatius, 55,2%).

Aquest matís, pero, ja no es pot aplicar a altres habilitats que podríem considerar mes

avancades. Son minoría (32,2%) els capacos d'indoure un enllac en un missatge de

correu electrónic en qualsevol de les etapes (educació primaria, 20,7%; ESO, 38,4%;

batxillerat, 48,9%; cicles formatius, 33,9%) i encara son menys (20,3%) els que diuen

39Hem conádsa hMiMaCi Désiqum tos Endosos a tes acred tabora Oa l'Eifopean Computer Drivng Ucsnce (ECOL).

http:Mwww.uac 00u*i3/pc
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que sabríen dissenyar o modificar una página web (educado primaria, 12,4%; ESO,

29,3%; batxillerat, 26,7%; cicles formatius, 16,2%).

En qualsevol cas, des del punt de vista deis estudiants, podem dir que la majoria

dominen les habilitáis básiques d'ús d'lnternet a qué ens hem referit. De fet, únicament

un 4,4% del conjunt d'alumnes responen que no saben utilitzar Internet.

Molt alt

Alt

Ni alt ni baix

Baix

Molt baix

15,6

36,6

30,4

9,7

7,4

21,2

33,4

24,6

9,9

10,7

11,8

41,6

32,4

8,9

5,1

11,1

37,8

36,6

9,8

4,1

9

33,6

40,6

10,9

5,4

Figura 24. Diferencies en la valorado que fan els alumnes del seu domini d'lntemet per etapes en %

Les diferencies entre les etapes es poden apreciar de manera significativa en les

destreses especifiques a qué ens hem referit. Els alumnes d'educació primaría se sitúen

sistemáticament per sota de les mitjanes, pero a partir d'aquesta primera etapa s'aprecia

un augment progressiu d'aquestes capacitats, que arriba al punt máxim en el batxillerat.

Cal assenyalar, d'altra banda, que en aquesta progressió, els alumnes deis cicles

formatius es troben per darrere deis de batxillerat i, gairebé en tots els casos, també deis

d'ESO.

En l'adquisició d'aquestes habilitáis especifiques, novament trobem diferencies entre els

alumnes de centres públics i privats, sempre a favor d'aquests últims. Aquesta diferencia

també apareix en els alumnes que responen que no saben utilitzar Internet. En aquest

cas, el percentatge, tot i que redu'ít en ambdós casos, també és significativament mes alt

en els centres públics (5,2%) que en els privats (3,4%). Aixó confirmaría la diferencia que

apuntavem anteriorment en referir-nos a la percepció general deis alumnes sobre el seu

domini d'lnternet, en qué la titularitat també permetia identificar diferencies significatives

en el mateix sentit i que, en qualsevol cas, per a interpretar-I es caldria recorrer a

qüestions de tipus socioeconómic.
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Enviar missatges

Adjuntar un fitxer

Incloure un enllac

Utilitzar un cercador

Participar en un xat
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47,8
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89,1

84,5
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Taula 69. Habilitats deis alumnes en l'ús d'lntemet segons la titularitat deis centres en %

En aqüestes habilitats, es poden observar poques o nuiles diferencies entre els alumnes

de centres de Barcelona i la seva área metropolitana i els de les ciutats grans que no

pertanyen a aquesta área. En can vi, els alumnes de les ciutats petites que no formen

parí de I'área metropolitana i els deis centres rurals acostumen a estar per sota de la

mitjana. Aixó podría explicar-se per I'etapa en qué es troben els alumnes de les escoles

rurals, ja que, tal com hem vist, l'adquisició d'aquestes destreses augmenta clarament a

l'educació secundaria. D'altra banda, també és pos si ble que els alumnes de les ciutats

grans trobin altres oportunitats que, mes enllá del treball a l'aula, els proporción i n majors

habilitats que les que poden adquirir els alumnes de l'ámbit rural.

En darrer terme cal dir que no sembla que el rendiment académic tingui una incidencia

directa en l'adquisició d'aquestes destreses. De fet, en forca casos, fins i tot els alumnes

amb mes dificultáis son els que declaren teñir un major domini deis processos d'ús de la

xarxa. Aquesta qüestió posaría de manifest que aqüestes habilitats no son gaire

utilitzades ni valorades a l'escola.

5.3.2. Formació deis alumnes en l'ús d'Internet

A banda d'una aproximació general al nivel I d'expertesa deis alumnes peí que fa a l'ús de

la xarxa, també ens interessa conéixer com han adquirit aqüestes destreses i quin paper

atribueixen ais centres docents, a les famílies o a altres actors en aquest aprenentatge.

L'análisi d'aquesta qüestió posa de manifest, en primer terme, que una gran majoria

d'alumnes (74,2%) responen que han aprés a utilitzar Internet fora de l'escola: sois
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(30,6%), amb amics (18,2%), amb l'ajut deis germans (11%), deis pares i les mares

(9,5%) o en una academia d'informática (4,9%). En contrast, el percentatge deis que

manifesten que n'han aprés a l'escola es redueix al 23,5%.

Figura 25. Origen de la formado deis alumnes en l'ús d'lnternet

Aquest plantejament presenta diferencies significatives en la manera com es produeix en

les diferents etapes. En termes generáis, podríem dir que en l'educació primaria, en

comparado amb la secundaria, s'observa una tendencia diferent en la percepció que

teñen els alumnes sobre la manera com aprenen a utilitzar Internet. En aquesta primera

etapa, des del seu punt de vista, l'escola (37%) adquireix major protagonisme en aquest

procés de formado, pero també la familia (28,6%), l'ajut deis pares i les mares (15,4%) i

també el deis germans (13,2% ).
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Taula 70. Origen de la formado deis alumnos en l'ús d'lnternet per etapes en %

En l'etapa de primaria, la formado autodidacta i l'aprenentatge fora de l'escola amb

amics -que ocupen els prímers llocs entre les possibilitats de formado apuntades pels

alumnes de la resta d'etapes- teñen un paper molt menys important (formado

autodidacta, fora de l'escola, 12,7%; amb amics, fora de l'escola, 7,8%). Tot plegat,

possiblement, es pot relacionar amb l'edat i l'autonomia deis estudiants, pero també

podría apuntar un canvi de tendencia que es comen gana a percebre en les primeres

etapes del sistema educatiu.

En darrer terme, també és a l'educació primaría on s'observa una major tendencia (5,9%)

a buscar formado per a l'ús d'lnternet en academies d1 informática. Aixó contrasta amb la

dinámica de la majoria d'alumnes que, en el 71% deis casos, diu que no ha fet mai cap

curs d'informática o d'lntemet fora de l'escola.
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Figura 26. Formació en informática o Internet

D'entre els que sí que han buscat aquesta formació externa, solament alguns (10,3%)

han seguit cursos sobre Internet. En aquesta opció destaquen significativament els

alumnes de primaria, que han buscat aquesta opció amb mes freqüencia (12,9%) que els

alumnes d'altres etapes. Aixó subratllaria de nou la tendencia que apuntávem

anteriorment.
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Figura 27. Alumnes que han fet cursos sobre Internet fora de Pescóla per etapes en %
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5.4. Percepcio sobre Internet i el seu ús en l'educació

Aquest estudi preten coneixer també quina percepcio teñen els alumnes en relació amb

el fenomen d'lnternet, de quina manera creuen que conflueix amb els seus interessos, en

quina mesura consideren que els és útil, quina incidencia li atribueixen en la seva

activitat present i futura i quin paper li atorguen en les relacions socials. Comprendre la

naturalesa d'aquesta percepcio possiblement ens pot ajudar a interpretar la manera com

els alumnes s'apropen a Internet i, en darrer terme, l'ús que en fan.

En una primera aproximado a aquesta qüestió, el primer que es posa de manifest és

que, majorítáriament, els alumnes teñen una percepcio positiva d'lnternet. El 70,3% troba

que l'ús de la xarxa li reporta mes avantatges que no pas inconvenients i, en aquest

sentit, considera positivament les qüestions que es vinculen al seu ús. Cal assenyalar

que, en aquest aspecte, no hi ha diferencies importants entre el punt de vista deis

alumnes amb rendiment académic diferent.

Una gran majoria d'alumnes (92,4%) respon que Internet és un deis seus interessos. La

utilitat que atribueixen a la xarxa probablement justifica aquest interés: mes de tres

quartes parts deis alumnes (78,9%) consideren que a Internet hi poden trabar tota la

informado que els cal per fer els treballs de classe. En conseqüéncia, també son majoria

(58,7%) els que consideren que fer-ne ús és una bona manera de poder obtenir millors

resultáis. D'altra banda, en general (82,4%) els alumnes no consideren complica! trobar-

hi la informado que els cal. De fet, diuen (79,5%) que treballar fent servir Internet els

resulta mes fácil i agradable.

uoc.etiiAn3/pc
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Figura 28. Percepció deis alumnes sobre el paper d'lntemet en aspectos concrets

Així dones, el coneixement d'lnternet es considera majoritáriament (68,8%)

imprescindible per a continuar treballant i, en el futur, per a disposar d'oportunitats

d'inserció professional. En aquest sentit, mes de la meitat deis alumnes (53,1%) li

atorguen una gran importancia per a la seva educado.

Així mateix, un gran nombre d1 alumnes (53,1%) també valoren Internet, a banda

d'instrument de treball, per les possibilitats que ofereix com a eina de relació amb els

amics i com a medí per poder fer-ne de nous.

Davant d'aquesta percepció positiva deis alumnes, cal assenyalar com, en contrast,

també son majoria (71,1%) els que diuen que els pares i les mares no els animen a fer

ús de la xarxa. De fet, en aquest sentit, el 62,8% deis alumnes consideren que Internet

no és un tema que els pares i les mares considerín importan!. D'aquesta manera, es

posa de manifest un tret destacat en la penetrado social de la xarxa i s'identifiquen

algunes de les dificultats amb qué ensopega en la seva i n cursi ó en l'ámbit educatiu.
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En aquesta primera aproximado a la percepció deis alumnes sobre Internet, cal

assenyalar de nou les diferencies que es produeixen en fundó del sexe. Tot i que la

representado d'lntemet que fan les noies també és majoritariament positiva (66,7%), en

general ho és menys que en el cas deis nois (74,1%), la qual cosa marca novament un

cert distanciament de la xarxa o una preven ció en l'ús en el cas de les alumnes.

En darrer terme, no podem passar per alt que, tot i que la representado que en fan és

positiva, els alumnes també identifiquen alguns obstacles que, des del seu punt de vista,

els dificulten l'accés a la xarxa. De fet, solament en un 11,6% deis casos afirmen que no

teñen cap problema per fer-ne ús.

Entre els obstacles, sitúen en primer I loe (56,6%) la lentitud en la navegado, que apunta

a les necessitats constants d'actualització del maquinan, pero també la millora en les

condicions de la xarxa. En aquest mateix sentit, un 20,1% deis alumnes manifesta que

sovint teñen problemes amb l'ordinador o la connexió. Aixi, en relació amb les dificultáis

anteríors, un bon nombre d'estudiants (24,6%) també plantegen el cost económic com a

obstacle.
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Figura 29. Obstacles a I'hora d'utilitzar Internet
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En segon terme (38,8%), també assenyalen les dificultáis amb l'idioma. Un nombre molt

important de pagines web dona la informado en anglés, la qual cosa subratlla novament

aquest punt crític en la formado deis alumnes. El domini de la llengua es planteja com un

condicionant per poder treure paríit de les possibilitats que ofereix la xarxa i el

percentatge de l'alumnat que té dificultáis de navegado per aquesta causa és

considerable.

Finalment els problemes també es vinculen a les necessitats a l'hora de trobar

informació. El 24,4% deis alumnes respon que no els és fácil trobar alió que busquen a la

xarxa i el 16% es queixa de l'excés d'informació, la qual cosa apunta a les noves

necessitats que es plantegen ais alumnes en la societat actual, vinculades al tractament i

a l'elaboració de la informació.
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6.1. Caracterítzació del professorat

L'análisi del procés d'integrado d'Internet en els centres educatius de Catalunya no es

pot fer sense teñir en compte el context es pee ¡fie en qué es produeix. Aquest príncipi,

orientador del nostre estudi, explica la conveniencia d'apropar-nos al professorat per tal

d'identificar els trets mes sígnificatius deis professionals que protagonitzen l'activitat

quotidiana a les aules i s'enfconten, d'una manera o altra, al repte tecnológic i ais

desafiaments que els plan teja la societat de la informado.

L'aproximació a alguns deis aspectes que singularitzen el professorat hauria de facilitar-

nos la interpretado d'alló que constitueix l'objecte central del nostre estudi: el procés

d'incursió d'lnternet en els centres educatius. Qüestions com la formado del professorat,

la seva edat, els anys d'experiéncia professiona!, d'antiguitat en el centre i en I'etapa

seleccionada, les seves peculiaritats segons l'etapa o el tipus de materia que imparteix,

entre d'altres, poden ser elements útils a l'hora de comprendre el seu apropament a la

xarxa i l'ús que en fan amb finalitats educatives.

De manera preliminar, descriurem alguns deis trets que partícularitzen els professors i

professores que han estat objecte del nostre estudi, procurant posar l'émfasi en

l'heterogeneitat de la seva composicio en aspectes diferents com la seva formado, les

matéries que imparteixen i les responsabilitats que cobreixen amb la seva activitat

docent.

El collectiu a qué ens refertm, peí que fa a formado académica, está compost de

llicenciats i llicenciades en mes de la meitat deis casos (54,3%), i en menor mesura

(30,8%) també de diplomáis i diplomades que óbviament es concentren a l'educació

primaria, principa I ment. Els cicles formatius també compten amb un petit percentatge de

professorat (2,4%) amb titulado de técnic. D'altra banda, un nombre no massa elevat de

professorat, principalment en el batxillerat, també disposa de titulacions de tercer cicle

(10,4%).

. uoc. edu/in3/pc
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Figura 1. Formado académica del professorat

Peí que fa a la relació laboral que mantenen amb el seu centre, ens trobem amb un

professorat compost en primer I loe per funcionaris i funcionarles (46,5%) amb o sense

placa fixa en centres públics en qué l'equip docent es completa amb professorat interí

(10,5%). Aquest collectiu es completa amb professorat contractat (39,3%),

majoritariament de manera indefinida (35,9%), pero també temporalment (3,4%) ais

centres privats.

50%
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30%
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0,5%
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Figura 2. Relació laboral del professorat amb el seu centre

Tal com ja hem comentat en l'apartat de metodología, aquest estudi ha centrat l'atenció

en els darrers cursos de cadascuna de les etapes. El seu professorat, pero, no ho és

http^Avww. uoc. eduñn3/pc
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només d'aquests darrers nivells. En aquest sentit podem dir que la perspectiva que pot

proporcionar no es limita a aquests últims cursos, sino que s'amplia a l'experiéncia de

qué disposa en la resta de les etapes a qué pertany, ja que, tal com mostra el gráfic

següent, en mes o menys mesura, cobreix el ventall complet de cursos que ofereix el

sistema educatiu no universitari.
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Figura 3. Cursos en qué desenvolupa la seva activitat docent el professorat

L'obertura de la perspectiva que pot oferír el professorat amb qué ha treballat aquest

estudi també es refereix a la diversitat d'aproximacions que es poden proporcionar, tenint

en compte les matéries que imparteixen els professors i professores i, per tant, la seva

especialització en una determinada área de coneixement.
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Figura 4. Matéries impartidos peí professorat

El gráfic anterior mostra com queda representat el conjunt d'aquestes árees per

professors i professores que en forca casos imparteixen mes d'una materia.

En aquest mateix sentit, l'estudi també recull el punt de vista deis professors i

professores que, a banda de la seva activitat docent, teñen altres responsabilitats en el

centre. La representado d'aquestes altres funcions és prou amplia, ja que un 69% del

professorat porta a terme una o altra activitat de manera addicional a la docencia.

uoc.edu/ln3/pic



Veacda a la xxwtat xana: Internet en Tamba Mucatu no unreereaari Professcret, usos tflrMmet I practiques docena

40%

30%

20%

0%

31,0%

15,5%

14,0%

8,0%

5.8% g.8%
4,9%

2,9%
2,2%

Jtla mortal* Cmdlw» dpdtofudl Onda EBciul Caodn MVm Snm

Figura 5. Rosponsabilitats del professorat en el centre

Malgrat l'alt percentatge de professorat que assumeix algún tipus de responsabilitat ais

centres, la majoría presenta també un nivell alt de dedicado a l'activitat docent. En el

76,1% deis casos, els professors i professores diuen que en aquesta activitat ocupen

entre 15 i mes de 25 hores setmanals, i és en els centres privats on aquesta dedicado és

mes elevada, amb una mitjana de 22,14 hores (17,70 hores en els centres públics).
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Cap MenysdelO De 10 a 15 De 15 a 20 De 20 a 25 Mes de 25

Figura 6. Hores setmanals que el professorat dedica a la docencia

Aquesta integrado de funcións que desenvolupa una gran part del professorat ens

permet, a través de les seves percepcions, una aproximado prou ajustada a les

qüestions que planteja la incorporado d'lnternet a la práctica docent en primer I loe, i de

manera mes general, a la dinámica de funcionament del centre.

6.1.1. Una professió de dones?

Un primer aspecte que es posa de manifest a l'hora de descriure el col-lectiu a qué ens

estem referint és que majoritáriament (61,9%) el componen dones. Cal dir, pero, que

aquest desequilibri es produeix amb mes claredat a I'educad ó primaría: les mestres,

efectivament, son majoritáriament dones (71,8%), tot i que la mostra d'aquest estudi

només recull dades del professorat del darrer curs (6é) de primaria. En aquesta etapa la

diferencia en relació amb el nombre d'homes que fan de mestre supera qualsevol altra. A

TESO, en canvi, es redueix la diferencia entre professors (40,4%) i professores (59,6%).

Aquesta tendencia al reequilibri va en augment en el batxillerat (46,3% de professors i

53,7% de professores), i arriba al seu punt máxim ais centres de la mostra que

imparteixen cicles formatius (professors: 48,8%; professores: 51,2%).

hUpi/Amvw uoc
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59,6
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53,7

CICLES FORMATIUS

48,8

51,2

Taula 1. Distribució del professorat per sexe ¡ etapa en %

6.1.2. Una professió de joves?

Peí que fa a l'edat, la major part del professorat de la mostra seleccionada se sitúa en la

franja que va deis 30 ais 50 anys, amb una mitjana d'edat de 40,7 anys. Els mes joves,

de menys de 30 anys, suposen el percentatge mes reduít (11,1%). De fet, mirant-ho per

l'altre extrem, podem constatar com mes de la meitat del professorat supera els 40 anys

(el 17,7% en té mes de 50). No podem dir, dones, que la joventut siguí un tret destaca*

del coMectiu que estem analitzant, i aquest probablement és un element que cal teñir

molt en compte en l'intent de comprendre com s'estan introduint les TIC, i de manera

mes específica, Internet, en l'activitat docent.

Menys de 30 De 30 a 40 De 40 a 50 De 50 a 60 Mes de 60

Figura 7. Edat del professorat

Cal dir que si es té en compte l'edat no hi ha diferencies molt importants segons la

titularitat deis centres. La mitjana d'edat deis centres públics (41,6%) supera de poc la

http Jfiffm uoc.edu*i3/pic
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deis prívats (39,3%). De fet, en aquest últim cas mes de la meitat deis professors i

professores de la mostra teñen com a máxim 40 anys, i entre aquests el 15% no supera

la tren tena. En aquesta última franja, la del professorat mes jove, el percentatge deis

centres privats (15%), tot i ser poc elevat, prácticament dobla el deis públics (8,6%).

Menys de 30 anys

De 30 a 40 anys

De 40 a 50 anys

De 50 a 60 anys

Mes de 60 anys

TOTAI?

11,1

34,7

34,2

15,9

1,8

ipihr3ps»iil|csj
8,6

32,4

37,6

17,4

1,4

|¿ggÉs:pmp|S
15,0

38,2

29,1

13,6

2,5

Taula 2. Edat del professorat segons fa titularitat deis centres en %

En els centres públics el 25,2% del professorat diu que té una experiencia docent no

superior a deu anys. Aquest índex augmenta significativament (35,4%) en el cas deis

centres privats. Tot i aixó, en conjunt la mitjana d'anys d'experiéncia docent és fbrea alta:

en ambdós casos supera els quínze anys i varia poc en funció de la titularitat del centre

(16,5 en els públics i 15 en els privats).

Si fem atenció precisament a Vexperiéncia docent del conjunt de professors i professores

de la mostra, veiem com el 70,8% té mes de deu anys d'experiéncia, de manera que

podem afirmar que ens referím a un collectiu, en general, experimentat.
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Figura 8. Anys ¿'experiencia docent del professorat

Quan ens fixem en les diferents etapes no observem grans diferencies en la mitjana

d'edat, que se sitúa entom deis 40 anys amb poques oscil-lacions.

Menys de 30 anys
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De 40 a 50 anys

De 50 a 60 anys

Mes de 60 anys
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1,8
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19,1

2,3

ESO
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40,6

28,2

13,8

1,5
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38,8

14,6

1,7
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27,9

12,8

1,2

Taula 3. Edat del professorat per etapes en %

D'altra banda, la caracterítzació que estem fent en relació amb l'edat i I'experiencia del

professorat no sembla teñir una correspondencia directa amb la seva antiguitat en els

centres.
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Taula 4. Anys d'experiéncia del professorat en les diferente etapes en %

De fet, mes de la meitat del professorat (58,1%) diu que com a máxim fa deu anys que

treballa en el seu actual centre, i d'aquests encara la major part (35,2%) diu que en fa

menys de cinc.

Menys de 5 anys De 5 a 10 anys De 10 a 20 anys Mes de 20 anys

Figura 9. Antiguitat del professorat en el centre

El moviment del professorat entre centres es produeix amb mes freqüéncia, com és

lógic, en els centres públics que en els privats. L'estructura funcionaría! del professorat

deis centres públics genera molta mes mobilitat. D'altra banda, la composició deis

centres, com a conseqüéncia de la reforma impulsada amb la LOGSE, va experimentar

mes can vis al sector públie, on es va optar per oferír la primaria i TESO en centres

separats, que al prívat. El fet que els dos últims cursos de l'antiga educado general

básica (educado primaría) es passessin a fer ais centres que impartí en educado

secundaría (ÍES), com a primer i segon d'ESO, va comportar un nou mapa escolar que

va afectar principalment els centres públics.
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En aquests centres, el percentatge de professors i professores amb una antiguitat inferior

ais cinc anys arriba al 42,2%. En els privats, aquest índex baixa significativament fins al

24,5%. La major estabilitat del professorat en els centres de titularitat privada també

s'observa en un grau d'antiguitat superior: en el nivell mes alt, el deis que fa mes de vint

anys que treballen en el mateix centre, s'estableix novament una diferencia significativa

entre públics —amb un 10,2% del professorat en aquesta situado— i privats —en qué

aquest percentatge es duplica (21,8%).

En darrer terme, cal dir que, peí que fa a l'emplacament, és en els centres de l'ámbit rural

on l'antiguitat del professorat és mes baixa. Mes de la meitat deis professors i

professores de les escoles situades en ambits rurals (56,2%) diuen que fa menys de cinc

anys que treballen en el seu centre, solament un 14,9% asseguren que en fa de deu a

vint, i son encara menys (8,4%) els que afirmen que ja fa mes de vint anys que treballen

a la mateixa escola. Aquest fet es pot explicar, en part, perqué la mitjana d'edat deis

mestres d'aquest ámbit és la mes baixa (38,3 anys) i el percentatge deis que en teñen

menys de trenta, significativa ment mes alt (19,4%), i en part pels fluxos de mobilitat que

s'estableixen entre els funcionaris docents.

[barceíonain [giütatí BSBBS1

-

Menys de
5 anys

De 5 a 10
anys

De 10 a
20 anys

Mes de
20 anys

wm,
33,2

26,2

23,9

15,1

32,4

25,5

23,4

16,7

33,5

22,0

27,2

15,6

WVÍsMztzJ

d&ieyfewa

31,6

31,1

23,6

12,3

39,7

26,0

24,4

9,5

Taula 5. Antiguitat del professorat segons l'emplacament del centre en %

Un cop mes trobem singularizada I'escola rural, amb un professorat mes jove i en

conseqüéncia amb menys anys d'experiéncia docent.
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6.2. Caracterització de la práctica docent

Mo déiem en iniciar l'apartat anterior, l'análisi de la manera com els centres educatius

s'estan aproximant a la xarxa i, de manera mes específica per a la qüestió que ara ens

ocupa, la interpretado de l'ús que n'estan fent els professors i professores per a la seva

activitat docent, no s'hauría de fer deixant de banda les peculiaritats de la situado en qué

es produeix ni la manera com finalment es configura aquesta activitat en aquest marc.

6.2.1. Obertura i participado del professorat en la seva activitat professional

En aquest sentit, i abans de fer atenció a l'acció própiament docent que es produeix a

Caula, entenem que comprendre alguns deis principis en qué els docents fonamenten la

seva dinámica de treball quan son al centre, pero no están amb els alumnes, és

fonamental a l'hora d'interpretar el paper que atorguen a Internet en aquesta mateixa

dinámica. Amb aquest propósit hem volgut conéixer de quina manera el professorat

valora aquests principis, i en segon lloc, en quina mesura els incorporen a la seva

activitat quotidiana en el centre.

Així dones, d'entrada hem volgut saber la importancia que té el treball en equip per al

professorat, en el conjunt de I'activitat del centre, amb el propósit de veure el valor que

concedeix a I'activitat collaborativa en aquest marc. Davant d'aquesta qüestió, una gran

part del professorat (69,3%) diu que considera imprescindible el treball en equip per a

I'eficacia de l'activitat que s'ha de portar a terme en el centre. Son molt pocs (2,3%) els

que, tot i el potencial d'aquest tipus de treball per qüestions d'eficacia, prefereixen

treballar individualment, mentre que el 28,2% restant solament veuen necessari el treball

en equip en determinades ocasions.

Podría ser positiu, pero és millor treballar individualment

Necessari només en determinades ocasions 28,2

És imprescindible 69,3

Taula 8. Importancia que el professorat dona al treball en equip en al conjunt de l'activitat del centre en %
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Aquesta valorado de fet es materialitzaria en la práctica, ja que son el 63,3% els que

diuen que efectivament treballen habitúa I ment en equip en l'activitat que porten a terme

en el centre. Aquest percentatge, de tota manera, per comparado a la posició inicial, es

redueix a favor deis que, tot i la seva primera valorado, en la práctica sempre (2%) o

gairebé sempre (33,7%) prefereixen l'acció individual (35,7%).

mmmmmmmmm
Mai

Ocasional ment

Habitualment

2,0

33,7

63,3

Taula 9. Treball en equip del professorat en la práctica en %

Cal dir que aquesta valorado es manté en totes les etapes que estudiem, pero és

expressada mes el ara ment peí professorat d'educado primaría, que en un 81% se sitúa

significativa ment a favor del treball en equip. La major part deis professors i professores

de batxillerat també mantenen aquesta posició, pero en aquest cas els que consideren

que el treball en equip és necessari només en determinades ocasións (36,2%), o fins i tot

que per ser práctics i eficacos cal treballar individualment (4,1%), constitueixen ja el

40,3%.

.. . . . _ j

Podría ser positiu, pero
és millor treballar
individualment

És necessari només
en determinades
ocasions

És imprescindible

2,3

28,2

69,3

0,6

18,2

81,0

SI®,

3,0

32,1

64,8

4,1

36,2

59,5

1,7

33,7

64,0

Taula 10. Importancia que dona al treball en equip el professorat de les diferente etapes en %

Aquesta posidó davant del treball en equip per part del professorat també es manifesta

en la predisposició per col-laborar en projectes comuns amb altres centres, tot i que en

aquest cas de manera mes matisada. La major part (63,8%) es consideren partidaris de

participar en aquest tipus de projectes pero només en determinats casos. Se subratlla la

necessitat que es compleixin determinades condicions. Mes d'una quarta part del

professorat (29,8%), pero, posa l'émfasi sense matisos en la importancia de la

participado en experiéncies educatives que permeten la collaboració de professors i

hOpJ/wtm. uoc.edufln3/»c
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alumnes amb altres centres. Son molt pocs els que consideren que el profit que es pot

treure d'aquesta col-laboració sovint no compensa l'esforc que suposa participar-hi.

Sovint, el profit que es pot treure de la col-laboració amb altres centres
no compensa l'esforc que suposa participar-hi

Sóc partidari/ária de participar en projectes amb altres centres, pero
només en determináis casos i quan es compleixen algunes condicions

És molt important la participado en experiéncies educatives que
permeten la collaboració del professorat i l'alumnat amb altres centres

5,9

63,8

29,8

Taula 11. Opinió del professorat sobre la coMaboració en projectes comuns amb altres centres en %

En aquest plantejament tampoc ni ha grans diferencies entre etapes, tot i que novament

les posicions menys favorables a aquest tipus de collaboració es troben en el

professorat de batxillerat. En l'educació primaria i també en els cicles formatius la

predisposició a participar en aquests projectes és mes alta.

Sovint, el profit que es
pot treure de la
col-laboració amb altres
centres no compensa
l'esforc que suposa
participar-hi

Sóc partidari/ária de
participar en projectes
amb altres centres, pero
només en determináis
casos i quan es
compleixen algunes
condicions

És molt important la
participado en
experiéncies educatives
que permeten la
col-laboració de
professors i alumnes
amb altres centres

5,9

63,8

29,8

4,2

63,9

31,6

6,4

61,5

31,5

7,5

70,0

22,1

7,0

53,5

39,0

Taula 12. Predisposició del professorat de les diferents etapes a col-laborar en projectes comuns amb altres centres
en%
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Cal dir, pero, que les prevencions del professorat davant d'aquestes possibilitats de

collaboració en la práctica es tradueixen en un nivell baix de participado en experiencies

educatives d'aquesta mena. La majoria del professorat (91,1%) diu que no participa mai

(48,8%) amb altres centres en projectes educatius conjunts, o bé que solament ho fa de

manera ocasional (42,3%). Així dones, tot i les posicions favorables a aqüestes formes

de collaboració, sembla que la tendencia deis professors i professores a participar en

projectes comuns amb altres centres és forca limitada. En darrer terme, solament un

6 , 1 % diuen que hi participen habitualment.

Mai

Ocasional ment

Habitualment
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48,8

42,3

6,1

Taula 13. Participado del professorat en projectes comuns amb altres centres en %

El professorat de les diferents etapes manté aquest plantejament general tot i que la

prevenció que apuntávem abans sembla que és menor a I'educa ció primaria, on es

manifesten índexs de participado significativament mes alts. En aquesta etapa mes de la

meitat deis professors (61,7%) diuen que col-laboren habitualment (10,6%) o

ocasionalment (51,1%) amb altres centres en experiencies educatives conjuntes, i aixó

contrasta amb la resta d1 etapes.

En aquesta qüestió també observem diferencies quan fem atenció a la titularitat deis

centres, tot i que el plantejament general es manté. Aparentment, en els centres privats

el grau de participado en aquest tipus d'experiencies és menor. Mes de la meitat del

professorat d'aquests centres (55,1%) diu que mai no col-labora en projectes conjunts, i

el percentatge deis que hi participen ocasionalment (37,9%) també és sensiblement

inferior que en els centres públics (45,2%). A l'escola privada solament el 4 ,1% del

professorat diu que col-labora habitualment amb altres centres.

http://www. uoc.edufln3/pic
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Sovint, el profit que es pot treure de la
col-laborado amb altres centres no compensa
l'esforc que su posa participar-hi

Sóc partidarí/áría de participar en projectes
amb altres centres, pero només en
determináis casos i quan es compleixen
algunes condicions

És molt ¡m porta nt la participado en
experíéncies educatives que permeten la
collaboració de professors i alumnes amb
altres centres

5,9

63,8

29,8

6,1

62,0

31,5

5,6

66,7

27,2

Taula 14. Participado amb altres centres en experiencias educativas conjuntes sagons la titularitat deis centres en %

També cal fer notar, fent atenció a l'emplacament, que els professors i professores de

l'ámbit rural mostrarien mes obertura a Chora de treballar conjuntament amb altres

centres. El 61,1% del professorat de l'escola rural diu que habitualment (16,1%) o

ocasionalment (45%) col-labora amb altres centres. En aquest aspecte, es percebria un

funcionament en certa manera diferenciat del que es produeix en centres ubicats en

altres zones.

L'apreciació que estem fent en relació amb l'activat del professorat s'observa també en el

grau d'obertura d'aquesta práctica a la participado d'altres membres de la comunitat

educativa. Molt pocs professors i professores (2,7%) mantenen una posició de total

tancament davant d'aquestes possibilitats i mostren la seva reticencia davant l'oportunitat

d'obrir la propia activitat a professionals de fora del centre. En la major part deis casos

(64,2%) es mostra la mateixa prevenció a qué alludiem abans: el professorat únicament

és partidarí de la participado en l'activitat docent d'altres professionals de fora del centre

per a collaboracions puntuáis. Cal teñir en compte, així mateix, que una fracció prou

importan! de professors i professores, mes d'una quarta part (32,4%), mantenen la

posició de mes obertura davant d'aquestes possibilitats i consideren imprescindible

I'obertura del centre a la participado de persones i institudons de l'entorn.
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No em sembla oportú que professionals de fora del centre i persones que
no son professors participin en les tasques educatives que es duen a
terme al centre

Sóc partidarí/ária de la participació d'altres professionals de fora del centre
en l'activitat docent només per a coHaboracions puntuáis

És imprescindible l'obertura del centre a la participació de persones i
institucions de l'entorn

2.7

64.2

32,4

Taula 15. Oprnió del professorat sobra la participació de professionals de fora del centra en l'activitat docent en %
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No em sembla oportú que professionals de
fora del centre i persones que no son
professors/res participin en les tasques
educatives que es duen a terme al centre

Sóc partidari/ária de la participació d'altres
professionals de fora del centre en l'activitat
docent només per a collaboracions puntuáis

És imprescindible ('obertura del centre a la
participació de persones i institucions de
l'entorn

2,7

64,2

32,4
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2,8

60,2

36,3

2.7

70,2

26,5

Taula 16. Participació de professionals de fora del centra en l'activitat docent segons la titularítat del centra en %

Quan les possibilitats d'obertura es refereixen ais pares i mares, la majoria (73,3%),

posant l'émfasi en les limitacions, subratllen que les decisions sobre temes docents i

currículars corres pon en al professorat. Amb aquesta actitud, solament un petit

percentatge (7,8%) adopten la postura menys favorable a aquesta possibilitat de

participació perqué la consideren molt poc efectiva, pero els que, sense restriccions,

entenen que la participació deis pares i mares és fonamental en la presa de decisions

que afecten el procés educatiu deis alumnes també son minoría: el 18,4%. Novament,

dones, sembla que el professorat no veu clara la necessitat d'obertura de la seva

práctica professional a l'entorn del centre.

Mai

Ocasional ment

Habitualment

30,3

52,4

14,0

Taula 17. Opinió del professorat sobre la participació deis pares i mares en el centre en %
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La práctica, en aquest cas, també reflecteix en mes de la meitat deis casos (52,4%) una

posició d'obertura ocasional a la participado deis pares i mares, a la qual cosa cal afegir

un percentatge prou important (30,3%) de professors i professores que diuen que mai

compten amb aquesta participado en la seva activitat docent quotidiana. En darrer terme

cal fer notar, pero, que mes enllá d'alló que considera óptim, solament un 14% del

professorat diu que aquesta partid pació és habitual, la qual cosa en la práctica deixaría

una escletxa prou restringida per a la participado deis pares i mares en l'activitat docent.

La diferencia entre etapes, en aquest aspecte, continua confirmant la tendencia a una

dinámica de funcionament que diferencia I'educad ó primaría de la resta d'etapes. La

tendencia a mes obertura es confirma en aquesta primera etapa, en qué el 83,5% del

professorat diu que els pares i mares participen de manera habitual (20,4%) o ocasional

(63,1%) en l'activitat docent. Solament un 13,9% deis professors i professores de

primaria es mostren tancats a aquest tipus de participado. Aquests percentatges

contrasten significativament amb la resta d'etapes, pero especialment amb el batxillerat,

en qué aquesta posició de total tancament és sostinguda per un 43,2% del professorat.

Solament un 9,6% están dísposats habitualment a incorporar pares i mares en la seva

docencia, i menys de la meitat (44%) consideren aquesta possibilitat ocasión al ment. Així

dones, també en aquest cas sembla l'etapa en qué es pot trabar mes reticencia a obrir

l'activitat docent en aquesta direcció.

Mai

Ocasional ment

Habitualment

30,3

52,4

14,0

13,9

63,1

20,4

S3°)
37,1

48,0

10,5

43,2

44,1

9,6

39,0

47,1

11,6

Taula 18. Obertura de la práctica docent a participado deis pares i mares, segons les diferente etapes en %

D'altra banda, la posició teórica del professorat en aqüestes possibil i tats de participado

també es reflecteix en la manera com se sitúa davant la dinámica general del centre i

enfront de les decistons que n'afecten el funcionament. En aquest sentit, la major part

(72,9%) de professors i professores veuen fonamental per al bon funcionament deis

centres un alt nivell de participado. En alguns casos (24,6%), amb una posició de

contri bu ció mes limitada, es considera que el professorat ha d'intervenir en la presa de

decisions que es porta a terme en el centre, pero només en determináis moments. La

responsabilitat d'aquest procés, així, s'atríbueix fonamental ment a l'equip directiu. Son

molt poques les persones (2,2%) que entenen que el professorat ha de centrar-se en la

http: UVTHW uoc
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seva activitat docent i que son els responsables corresponents els que han de resoldre

aquest tipus de qüestions. En qualsevol cas, sembla que el professorat considera

important la participado en aqüestes qüestions.

El professorat ha de centrar-se en la seva activitat docent. Les decisions
de centre les han de prendre els responsables corresponents 2,2

El professorat només ha de participar en determináis moments, la presa
de decisions és, principalment, responsabilitat de l'equip directiu 24,6

Un alt nivell de participado del professorat és fonamental per al bon
funcionament del centre 72,9

Taula 19. Posició del professorat peí que fa a la seva participado en la presa de decisions del centre en %

La percepdó del professorat sobre la seva propia intervencio en la presa de decisions

del centre matisa l'opinió a qué ens acá be m de referir, i en la práctica reflecte ¡x una

participado mes moderada. Tot i que una fracció prou important de professorat (30,8%)

diu que participa de manera habitual en la presa de decisions del centre, mes de la

meitat (51,7%) diu que ho fa solament de manera ocasional, i encara cal teñir en compte

un percentatge mes reduTt (14,9%) que confirmen que mai no intervenen en aquests

processos.
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14,9

51,7

30,8

Taula 20. Participado del professorat en la presa de decisions del centre en %

El patró que descrivim peí que fa a la posició teórica del professorat davant les diferents

formes d'obertura i participado en la seva activitat professional presenta poques

modificacions en la comparado entre les diferents etapes, tot i que continua sent a

l'educació primaria on la inclinado a la participado sembla mes gran: el 81,4% del

professorat considera fonamental per al bon funcionament del centre aquesta possibilitat

de partid pació, i solament un 1% es desentén totalment d'aquesta responsabilitat.
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El professorat ha de -
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La presa de decisions
és, principalment,
responsabilitat de
l'equip directiu

Un alt nivell de
participació del
professorat és
fonamental per al bon
funcionament del
centre
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29,0

67,6
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26,6

70,5

2,9
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Taula 21. Posició del professorat de les diferents etapes peí que fa a la seva participació en la presa de decisions del
centre en %

Aquesta diferencia entre etapes també es reflecteix a la práctica en el fet que els indexs

de participació mes elevats es troben de nou a I'educad ó primaría: un 41,3% del

professorat d'aquesta etapa diu que participa habitúa I ment en aquests processos, i

solament un 9,7% diu que no hi intervé mai, la qual cosa es diferencia significativa ment

de la resta d'etapes, ja que és en els cicles formatius on trobem un nivell de participació

menor, en aquest cas.
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Taula 22. Participació del professorat de les diferents etapes peí que fa a la seva participació en la presa de decisions
del centre en %

En aquest últim aspecte, és a dir en la participado en la presa de decisions, la

comparado entre centres públics i privats en primer terme serveix per constatar la

mateixa predisposició del professorat, pero també ens permet distingir diferencies
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significatives en aquesta posició. És en els centres públics on es manifesta amb mes

forca la vinculado del professorat a aquests processos de presa de dedsíons: el 80,5%

del professorat d'aquests centres manifesta una tendencia mes alta cap a aqüestes

formes de participado. En canvi, en els centres privats aquest punt de vista, tot i ser

encara important, es redueix sensiblement (61,3%), la qual cosa fa pensar que les

condicions que estabieix la titularitat podrien incidir en el grau d'implicació del professorat

en el funcionament general del centre.

El prefessorat ha de centrar-se en la seva activitat
docent. Les decisions de centre les han de
prendre els responsables corresponents 2,2 1,8 2,9

El professorat només ha de participar en
determinats moments. La presa de decisions és,
principal ment, responsabilitat de l'equip directiu 24,6 17,5 35,4

Un alt nivell de participado del professorat és
fonamental per al bon fundonament del centre 72,9 80,5 61,3

Taula 23. Posició del professorat peí que fa a la seva participado en la presa de decisions del centre: distribució
segons la titularitat deis centres en %

La diferencia a qué alludim per efecte de la titularitat també es reflecteix en la práctica:

la participado mes elevada també es detecta en els centres públics, en qué un 85,9% del

professorat diu que participa habituaiment (36,6%) o ocasionalment (49,3%) en aqüestes

decisions.
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Taula 24. Participado del professorat en la presa de decisions del centre: distribució segons la titularitat deis centres
en%

D'altra banda, en aquesta qüestió, I'escola de l'ámbit rural, d'acord amb la tendencia que

hem anat apuntant anteriorment, sembla que es toma a diferenciar de la resta amb

índexs de participado significativament mes alts que els centres d'altres empiacaments:

el 42,1% de professors i professores d'aquests centres diuen que intervenen

habituaiment en la presa de decisions, i sola ment un 9,9% diuen que no no fan mai.
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Mai 14,9 16,7 14,5 11,5 9,9

Ocasional ment 51,7 50,9 53,2 57,6 45,9
Habitualment 30,8 29,2 32,4 28,7 42,1

Taula 25. Participado del professorat en la presa de decisions del centre: distríbució segons l'emplacarnent deis
centres en %

Possiblement, les dimensions reduídes d'aquests centres afavoreixen i poden explicar

aquest nivell mes alt de participado. També ho explica, probablement, el fet que la

majoria deis centres d'aquest ámbit siguin de primaría, etapa en la qual el professorat

sembla teñir mes tendencia a la participado.

Tancada

Obertura
intermedia

Oberta

23,2

52,3

24,5

13,1

45,5

41,4

22,8

52,6

24,6

29,6

55,6

14,8

Taula 26. Obertura de l'activitat professional segons la grandáría del centre en %

En darrer lloc cal dir que, mes enllá de les condicions que estableixen les diferents

etapes o la titularítat deis centres, possiblement la predisposidó a ¡'obertura de l'activitat

docent i la inclinado a la participado es podríen correspondre amb alguns aspectes de

l'estil de docencia propi de cada professor. En aquest sentit semblaría, per exemple, que

el professorat amb un estil docent mes centrat en l'estudiant, amb mes capacitat

d'adaptació a les peculiaritats de cada alumne, també és el que, en la práctica, mostraría

mes disposició a incorporar la participado d'altres persones i institucions de fora del

centre en l'acció docent.

http://www.uoc. edufln3/p>c
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52,3
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32,5
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20,8
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23,2

16,3
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38,2

Taula 27. Estil docent i obertura de la docencia a personas i fnstitucions de fora del centre en %

Variacions semblants es poden observar en la relació entre l'estil docent i les oportunitats

de participado deis pares i mares o de collaboració en experiéncies educatives

conjuntes. Aixó faría pensar en la possibilitat que les formes de docencia mes flexibles i

personalitzades, les que donen mes protagonisme a l'alumne, siguin, al mateix temps,

les mes obertes i propenses a la participado. En tot cas, la caracterització de la docencia

és la qüestió que ens ocupará en el següent apartat amb el propósit de veure la

incidencia que pot teñir en la incorporado d'lntemet a les aules.

6.2.2. Caracterització de l'activitat docent a l'aula

L'análisi que estem porta nt a terme sobre la introducá ó d'lntemet en els centres

educatius pretén incorporar, en la mesura del possible, la singularitat del procés

pedagógic en qué aquesta incursió es porta a terme. Entenem que l'efecte que pugui

teñir la xarxa en aquest ámbit educatiu en gran mesura dependra de la dinámica general

de funcionament deis centres mateixos, tal com déiem abans, pero també, i de manera

mes concreta per a la qüestió que ara ens interessa, dependra de la naturalesa del

procés d'ensenyament i aprenentatge en qué Internet pot ser utilitzat És per aixó que a

continuado pariarem mes de la práctica docent que de la manera com s'hi insereix l'ús

de la xarxa.

Hem volgut apropar-nos a la caracterització que fa el professorat de la seva práctica

docent per tal de descríure, encara que sigui de manera temptativa, alguns trets

definitons d'aquesta práctica: el protagonisme que té l'alumnat en el seu procés educatiu,

la capadtat d1 adaptado a la diversitat, de personalització i captado del progrés

individual, la importancia atribuida al treball compartit, el grau d'obertura a altres

membres de la comunitat educativa o a la participado del mateix alumnat en la presa de

htip Jfmtf.uoc oOuí n3/pc
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decisions. La comprensió de com es produeixen aqüestes qüesiions en els centres

educatius ens hauria de facilitar la interpretado de l'ús i l'efecte que hi pot teñir la xarxa.

Així dones, atenent a aquest conjunt de qüestions, cal fer notar en primer lloc l'apreciació

que té el professorat de la seva propia práctica i, en termes generáis, sembla que l'estil

de docencia es decanta mes cap a les formules mes tradicionals de transmissió directa

de coneixements que no pas cap ais plantejaments que donen un paper mes actiu i de

mes protagonisme a l'alumnat en l'elaboració del coneixement. Aquest plantejament

dominant es reflecteix en diferents aspectes i es concreta de manera també diferent en

cadascuna de les etapes.

En primer lloc, cal dir que quan comparem els professors i professores que s'atríbueixen

un estil docent mes inclina! a promoure l'elaboració del coneixement per part deis

estudiants amb aquells que se sitúen en les formes de transmissió directa sembla que

son aqüestes ultimes les que encara teñen mes presencia a les aules: gairebé la meitat

del professorat (47,5%) s'ubica en aqüestes formules tradicionals i, a l'hora de

caracteritzar la seva práctica docent diu que amb freqüéncia (34%) o sempre (13,5%)

intenta proporcionar d ¡recta me nt el coneixement ais seus alumnes. En can vi, el

percentatge deis que diuen que sovint (21,4%) o fíns i tot sempre (3,9%) intenten

impulsar la participado activa de l'estudiant en l'elaboració del seu propi coneixement és

clarament inferior (25,3%).

En la comparado entre etapes veurem novament algunes diferencies de funcionament

que en la major part deis casos es posen especialment de manifest entre I1 educa ció

primaría i el batxillerat, la qual cosa permet posar l'émfasi, tal com ho apuntávem en

l'análisi anterior de l'obertura de l'activitat professional, en formes de docencia

efectivament diferenciades entre aqüestes etapes. En la caracterítzació de l'estil de

docencia que ara ens ocupa, els professors de primaría que diuen que sovint (28,5%) o

sempre (11,8%) intenten transmetre coneixements ais alumnes de manera directa son

significativament menys (40,3%) que el professors de batxillerat (55,2%) que adopten

aquesta mateixa posició amb freqüéncia (39,6%) o sempre (15,6%). Aquesta diferencia,

lógicament, també es manté en el sentit contrari: els professors que es consideren mes

propensos a impulsar l'elaboració del coneixement son mes (32%) en l'educació primaria

que en el batxillerat (19,7%).
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Primaria

ESO

Batxillerat

Cicles formatius

24,6

32,2

34,8

8,5

37,9

32,6

21,4

8,1

48,0

26,5

18,6

6,9

Taula 28. Caracterització de l'estil de docencia per etapes en %

Quan fem atenció a les formes de treball a l'aula i a la mesura en qué es potencia el

treball en equip, podem veure que en poc mes de la meitat deis casos (51,1%) els

professors diuen que els seus alumnes normalment (33,1%) o sempre (18%) treballen

individualment. En l'altra meitat h¡ hem de comptar els que combinen el treball individual

amb el d'equip (27%) i els que normalment (17,7%) o sempre (3,3%) treballen en equip,

que ocupen el percentatge mes reduit (21%).

La comparado entre etapes repeteix les diferencies que hem anat identiftcant fins ara

entre educado primaria i batxillerat. En aquesta última etapa, els que treballen amb els

alumnes individualment sempre (26,8%) o normalment (32,3%) son mes de la meitat del

professorat (59,1%). A primaría, aquest percentatge es redueix sensiblement (45,8%); en

aquesta etapa, l'índex deis que sempre treballen individualment és significativa ment mes

baix (10,3%) que a les altres etapes. D'altra banda, en aquesta qüestió també

sobresurten els cicles formatius, on trobem els percentatges mes elevats de treball en

equip.

Sempre treball en equip

Normalment treball en
equip

Combinado de treball en
equip i individual

Normalment treball
individual

Sempre treball individual

3,3

17,7

27,0

33,1

18,0

4,5

20,8

28,3

35,5

10,3

2,4

15,0

25,7

34,9

20,8

1,5

13,7

24,6

32,3

26,8

7,6

26,7

33,1

17,4

14,5

Taula 29. Formes de treball a l'aula, segons les etapes en %
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Fent atenció a la flexibilitat de la docencia, a la seva capadtat d'adaptadó a ritmes i

necessitats diferents, sembla que hi ha una distribució forca equilibrada entre els que

s'adscriuen a les formes mes personalidades (37,8%) i els que encara no fan en les

menys flexibles (34,7%).

L'equilibri d'aquesta distribució es trenca quan observem la diferencia entre les dues

etapes a qué alludim repetidament. Al batxillerat gairebé la meitat del professorat

(49,1%) s'identifica amb les formes de docencia menys flexibles, és a dir, amb les que

estableixen activitats i ritmes iguals per a tots els estudíants. A primaria aquest

plantejament s'inverteix: solament un 25,4% s'atribueixen aquest estil docent i, en canvi,

son significativament mes (47,3%) els que procuren organitzar la seva docencia de

manera flexible i personalizada.

Sempre organització de la
docencia flexible i
personal itzada

Normalment organització de
la docencia flexible i
organitzada

Ni docencia flexible i
organitzada ni activitats i
ritmes iguals per a tothom

Normalment activitats i
ritmes iguals per a tothom

Sempre activitats i ritmes
iguals per a tothom

10,1

27,7

26,1

24,3

10,4

13,8

33,5

26,1

19,2

6,2

9,7

29,1

26,2

24,8

8,3

6,2

19,3

24

31,1

18

7,6

22,1

32

23,8

13,4

Taula 30. Flexibilitat da la docencia, segons les «tapes en %

El següent aspecte que hem volgut descnure en aquesta caracterització de la docencia

es refereix a la seva obertura a la participado de professionals externs i pares i mares.

L'análisi d'aquesta qüestió ja ha estat tractada anteriorment des d'una perspectiva mes

general quan ens referíem a les possibilitats de participado en el centre. Ara, posant

l'émfasi en la seva incidénda en l'estil docent mateix, se subratlla de nou alió que ja

apuntavem abans: una part molt important del professorat (78,6%) diu que mai (53,4%) o

gairebé mai (25,2%) considera aquesta possibilitat de participado. La docencia exclusiva

del professor es converteix, d'aquesta manera, en el patró dominant.
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Aquest plantejament, pero, no es manté de la mateixa manera en totes les etapes, i torna

a ser el professorat d'educació primaria el que mes se'n distancia. En aquesta etapa

solament un 39,9% del professorat s'atribueix les posicions mes reticents a la

participado. Aquest percentatge en el batxillerat augmenta significativament (64,7%). No

cal insistir, dones, en la distinció d'una dinámica de funcionament que es va fent cada

vegada mes evident.

Sempre participado de
pares i mares i altres
professionals en les
activitats docents

Normal ment partid pació
de pares i mares i altres
professionals en les
activitats docents

Ni participado de pares i
mares ni altres
professionals, ni docencia
exclusiva del professor

Normalment docencia
exclusiva del professor

Sempre docencia
exclusiva del professor

1.0

6,7

12,5

25,2

53,4

•Mi

1,3

9,8

16,6

31,5

39,9

H
0,7

4,5

9,5

21,0

63,0

0,8

4,1

9,0

19,9

64,7

HSüH
1,7

9,9

16,3

29,7

41,9

Taula 31. Participado en la docencia, segons les etapes en %

D'altra banda sembla que la docencia, tal com es planteja en la majoria d'etapes, en

molts aspectes es troba mes centrada en el professorat que no pas en el mateix

estudiant. Aixó es toma a posar de manifest quan fem atendó a les possibilitats de qué

disposa l'alumnat a Chora d'intervenir en les decisions que afecten el seu propi procés

d'aprenentatge, que en la majoría deis casos (67,8%) es troben exdusivament (35,3%) o

gairebé sempre (32,5%) en mans del professor o professora. En aquest, aspecte, les

diferencies entre etapes son poc significatives, tot i que semblaría que l'augment

d'autonomia deis estudiants en la secundaria podría donar-los mes protagonisme.
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Sempre pren les decisions el professorat

NormaIment pren les decisions el professorat

Ni pren les decisions el professorat ni hi participa l'alumnat

Normalment participa l'alumnat en la presa de decisions

Sempre participa l'alumnat en la presa de decisions

35,3

32,5

16,9

11,4

2,5

Taula 32. Participado de l'alumnat en la presa de decisions sobre el seu procos d'aprenentatge en %

L'intent d'identificar alguns trets distintius de la práctica docent en re I a ció amb el paper

atorgat a l'alumnat necessita no deixar de banda la manera com es plan teja el procés

d'avaluació i posar de manifest en quina mesura té en compte el procés personal de

cada alumne. En aquest aspecte sembla que efectivament la major part del professorat

(66%) diu que habitualment o sempre proposa processos d'avaluació continuada per

seguir el progrés del seu alumnat

El batxillerat i l'educació primaria, tot i que mantenen aquest plantejament, es

distingeixen de la resta d'etapes també en aquesta qüestió. Al batxillerat, els professors i

professores que diuen que sempre avalúen de manera continuada son significativament

menys (22%) que a primaria (40,9%). En conseqüéncia, el percentatge deis que diuen

que utilitzen l'avaluació com a instrument per copsar el rendiment final de l'alumnat

també és significativament mes elevat al batxillerat (28,2%) que a l'educació primaría

(9,1%).
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IESQI
Sempre s'avalua el
resultat final del
rendiment deis alumnes

Normalment s'avalua el
resultat final del
rendiment deis alumnes

Ni s'avalua el resultat
final del rendiment deis
alumnes ni s'avalua de
manera continuada

Normalment s'avalua de
manera continuada

Sempre s'avalua de
manera continuada

6,0

10,1

16,8

34,4

31,6

4,5

4,6

12,9

36,2

40,9

4,6

9,5

18,4

36,0

30,0

9,8

18,4

18,6

30,0

22,0

6,4

11,6

22,7

33,7

25,0

Taula 33. Caracterítzació del procés d'avaluació, segons les etapes en %

Un darrer aspecte que també hem volgut teñir en compte en aquesta aproximado a la

práctica docent és el paper que hi té el material didáctic. Hem procurat identificar en

quina mesura la docencia es planteja a partir d'un únic material didáctic o de matenals

diversos, per les implicacions que aixó pot teñir en la dinámica mateixa del procés

d'ensenyament i aprenentatge. Davant d'aquesta qüestió, la majoria deis professors

(63,2%) diuen que sempre (25,3%) o gairebé sempre (37,9%) utilitzen materials didáctics

diversos, la qual cosa apuntaría a un procés docent no tan dependent d'un únic Ilibre de

text i amb mes capacitat d'afavorir l'ús de fonts d'informació diverses.

En aquest plantejament, pero, també trobem algunes diferencies significatives en els

valors extrems entre les dues etapes a qué ens hem anat referint repetidament, que

confirmen el patró de funcionament que hem identifica!. Així, a primaria els que diuen

que sempre utilitzen materials didáctics diversos arriben al 29,9%, pero al batxillerat

aquest percentatge es redueix significativa ment (20,6%).

hnp JAvww uoc MuAn&pic
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Sempre ús de
materials diversos

Normalment ús de
material s diversos

Ni ús de matenals
diversos ni d'un únic
material

Normalment ús d'un
únic material

Sempre ús d'un únic
material

•nfófflflffll

25,3

37,9

17,8

13,4

4,7

IERMRI&1

29,9

38,6

16,7

11,2

2,7

@§®

21,8

37,4

18,3

15,3

5,9

20,6

36,0

20,5

15,4

6,8

32,6

41,9

12,2

9,9

2,9

Taula 34. Us de mataríais didáctica per etapes en %

D'altra banda, en aquest cas, els cicles formatius també es distingeixen per un ús elevat

de matenals diversos. En aquesta etapa prácticament tres quartes parts del professorat

diu que normalment (41,9%) o sempre (32,6%) fa servir materials de tipus diferent.

Possiblement els continguts propis d'aquests cicles propicien aquesta necessitat de

diferents materials. En tot cas, aquest podría ser un indicador de la seva dinámica de

funcionament diferenciada.

Així dones, tal com déiem en comencar aquest apartat, sembla que per a cadascuna de

les qüestions que hem tractat en aquest intent de caracterizar l'estil docent, s'observa un

pes superior deis plantejaments mes centrats en el professorat, i en aquest sentit mes

tradicionals, tot i que aixó no es pot mantenir de la mateixa manera per a les diferents

etapes. En tot cas, la identificado d'alguns trets propis de la docencia i de les diferencies

observa des en cada etapa ens hauria de facilitar la interpretado de la manera com

s'introdueix Internet a l'activitat docent.
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6.3. Ús d'lnternet

La riostra análisi té com a principal objecte l'ús d'lnternet en els centres educatius i, per

al cas que ara ens ocupa, la manera com és adoptada peí professorat en la seva práctica

docent. Amb aquesta pretensió procurarem aturar-nos a continuació en la distinció de la

manera com la xarxa és utilitzada pels professors i professores en la seva activitat diaria

en el centre, tant quan son amb els alumnes com quan son fora de classe. També hem

procurat veure la manera com Internet és utilitzada peí professorat quan no és al centre

per tal de comprendre com l'incorpora a la seva vida quotidiana.

6.3.1. Ús d'lnternet al centre

Ens referirem dones, en primer lloc, a la mesura en qué Internet és present en l'activitat

professional del professorat, procurant destacar la intensitat i la finalitat amb qué és

utilitzada a I'aula i fora de Caula, la valorado que se'n fa en el present i el paper que se li

atorga per al futur en la práctica docent.

6.3.1.1. Ús d'lnternet fora de Caula

En l'análisi de l'ús de la xarxa per part del professorat quan és al centre pero no está

treballant di recta ment amb l'alumnat, solament el 17,8% reconeix que mai no ha utilitzat

Internet. Es tracta, en aquest sentit, d'un percentatge prou baix que permetria subratllar

un grau important d'aproximació del professorat a la xarxa. D'altra banda, mes enllá

d'aquest índex ens interessa destacar quins son els principáis objectius que determinen

l'aproximació quotidiana a Internet en l'activitat professional del professorat fora de l'aula.

Quan analítzem aqüestes qüestions, el primer que es posa de manifest és que el

professorat quan no és amb els seus estudiants recorre a la xarxa principalment per a la

cerca d'informació, i ja en segon lloc per a l'obtenció de programar! o per resoldre

processos de gestió. Les possibilitats de comunicado i treball en xarxa que ofereix

Internet aparentment son molt menys utilitzades i queden en tercer lloc.

Així dones, la xarxa és utilitzada, d'entrada, per la seva potenciafitat en la cerca

d'informació que els professors i professores fan servir per a la preparado de les classes

nttp://www. uoc.edu/ifi3/pc
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(67,7%) o per mantenir-se al dia en el coneixement de les activitats professionals:

conferencies, convocatóries, etc. (50,1%).

En segon terme, tot i que en un percentatge mes reduít (37,9%), alguns professors i

professores diuen que quan son fora de l'aula també accedeixen a Internet per

descarregar-se programes que els son útils per a la seva práctica docent o bé per portar

a terme processos de gestió academicoadministrativa (28,5%).

Per a la cerca d'informació, en la preparado de les meves classes

Per a estar al dia en les activitats professionals (conferencies,
convocatóries, etc.)

Per a l'obtenció de programes que utilitzo per a la meva activitat
docent

Per a la gestió academicoadministrativa

Per a comunicar-me amb professors d'altres centres

No utilitzo Internet

Per a comunicar-me amb altres professionals de fora del centre
(EAP, Servéis Socials, etc.)

Per a crear i actualitzar els continguts de les meves assignatures a la
web del centre

Per a comunicar-me amb l'equip de professors

Per a participar en fórums de discussió professional, fora del centre

Per a comunicar-me amb els alumnes

Per a comunicar-me amb els pares i mares

Altres

TSISL

67,7

50,1

37,9

28,5

20,1

17,8

15,7

13,8

10,8

6,7

6,6

1,8

16,8

Taula 35. Formes d'ús ¿'Internet fora de l'aula en %

La resta d'opcions, referides principalment a la comunicado, el treball en xarxa i el

lliurament d'informació, tal com s'observa en la taula anterior, es distancien de les

anteriors i se sitúen en un nivell d'ús darament inferior.

Internet és utilitzat per comunicar-se amb professors i professores d'altres centres en un

20,1% deis casos. En la comparado entre etapes, aquesta opdó és mes utilitzada peí

professorat d'educació primaría (24,1%) i menys peí deis cicles formatius (13,4%). Així

mateix, sembla que en els centres públics la comunicado amb professorat d'altres

uoc.edufln3/pic
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centres a través d'lnternet és significativa ment mes freqüent (25,4%) que en els privats

(21,1%).

Entre aqüestes funcions d'ús mes limitat (15,7%) també trobem la comunicado amb

professionals de fora del centre (EAP, Servéis Socials, etc.). L'educació primaría també

supera significativament aquest valor (19,7%), pero com en la resta d'etapes, el seu

professorat fa ús d'aquesta possibilitat en poques ocasions.

En aquest mateix nivel I, alguns professors i professores (13,8%) diuen que utilitzen la

xarxa per crear i actual i tzar els continguts de les seves assignatures en el web del

centre, pero aquesta possibilitat tampoc té una presencia massa destacada en l'activitat

que desenvolupa el professorat al centre quan no está amb els alumnes.

La resta d'opcions, també referides a la comunicado tant interna com externa, se sitúen

en posicions encara mes baixes peí que fa a la mesura en qué son utilitzades: solament

un 10,8% del professorat diu que quan és al centre utilitza Internet per comunicar-se amb

la resta de companys i companyes que componen l'equip de professorat; encara son

menys els que en fan ús per participar en fórums de discussió professional fora del

centre; molt pocs (6,6%) se serveixen de la xarxa per comunicar-se amb l'alumnat i,

finalment, és prácticament insignificant el nombre de professors (1,8%) que es

comuniquen amb els pares i mares a través d'lnternet.

En aquesta situado, hi ha molt poques diferencies entre etapes, pero en can vi, en la

majoria de les opcions, hem pogut identificar diferencies stgnificatives segons el sexe.

Gairebé en totes les funcions que acabem d'apuntar els professors diuen que en fan un

ús significativament mes elevat que les professores, la qual cosa situaría aqüestes

ultimes en una posició aparentment menys propera a la xarxa.

Finalment, cal fer notar també que quan considerem l'emplacament deis centres, els de

l'ámbit rural destaquen en moltes d'aquestes opcions, pero no fan de manera

significativa en les que fadliten la comunicado. En referim, per exemple, a l'ús que es fa

de la xarxa en aquests centres per a la comunicado amb professorat d'altres centres

(31,4%), per a la comunicado amb professionals externs (21,1%) o amb l'equip de

professorat. Segura ment la situado peculiar d'aquests centres, la seva forma
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d'organització i les necessitats que se'n desprenen poden explicar aquest ús diferencial

de la xarxa.

6.3.1.2. Estil docent, obertura de l'activitat professional i ús d'lnternet fora
de Paula

Quan ens fixem en la manera com el professorat utilitza Internet quan és al centre pero

no está treballant di recta ment amb els alumnes, novament es posen de manifest

diferencies que semblen vinculades a les caracteristiques generáis de l'activitat

professional d'aquests professors i p rafes so res, i mes en concret de la singularitat de

l'acció docent.

En aquest sentit, si parem atenció a les finalitats per a les quals s'utilitza la xarxa,

s'observa clarament com el professorat amb les formes d'activitat mes obertes és també

el que adquireix una presencia signifícativament mes elevada en l'ús de la major part de

funcionalitats, i és també significativa la diferencia en la utilització d'aquestes mateixes

funcions per part deis professors i professores que s'atribueixen les formes d'acció mes

tancades. Tal com s'observa a la taula següent, la tendencia unicament canvia quan fem

atenció, precisament, ais que no fan servir Internet fora de l'aula, la qual cosa permet

posar mes émfasi en la relació que identifiquen!.
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Per a la cerca d'ínformació, en la
preparado de les meves classes

Per a estar al día en les activitats
professionals (conferencies,
convocatóries, etc.)

Per a l'obtenció de programes que
utilitzo per a la meva activitat docent

Per a la gestió
academ ¡coadministra ti va

Per a comunicar-me amb professors
d'altres centres

No utilitzo Internet

Per a comunicar-me amb altres
professionals de fora del centre
(EAP, Servéis Socials, etc.)

Per a crear i actualitzar els
continguts de les meves
assignatures al web del centre

Per a comunicar-me amb l'equip de
professors i professores

Per a participar en fórums de
discussió professional, fora del
centre

Per a comunicar-me amb l'alumnat

Per a comunicar-me amb els pares i
mares

Altres

67,7

50,1

37,9

28,5

20,1

17,8

15,7

13,8

10,8

6,7

6,6

1,8

16,8

60,8

38,8

29,1

19,9

9

26,1

5,6

9,2

8,2

4,4

6,2

1

17,9

68,4

50

38,5

25,2

18,7

17,7

13,5

14

9,6

6,1

5,8

0,8

16,5

72,6

60,8

44,9

43,6

33,6

10,4

30

17,7

15,8

10,4

8,7

4,5

16,4

Taula 36. Obertura de l'activitat professional i ús d'lntemet fora de l'aula en %

De fet, sembla que els professors i professores amb una activitat professional mes

oberta utilitzen Internet fora de l'aula precisa ment per a aspectes que els facilitan en

aquesta obertura. En aquest sentit, tot i que les funcions d'informado i gestió son les

mes emprades per aquest professorat (85,8%), cal fer notar com també augmenta

significativa ment el seu percentatge en les vinculades a la comunicado (56%). En

aqüestes ultimes opcions, de la mateixa manera, baixa significativa ment el percentatge

(22,3%) de professorat adscrít a les formes d'acció mes tancades.

http/Avww uoc. edutn3/pc
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Informació i gestió

Comunicado

No l'utilitza

Altres

Total

78,6

37

17,8

16,8

T.ancada

69,5

22,3

26,1

17,9

- • Obertura
• intermedia

79,3

34,6

17,7

16,5

Taula 37. Obertura da l'activitat profeasional i ús d'lntemet fora de l'aula en %

D'altra banda, quan considerem el conjunt de funcional i tats que pot utilitzar el professorat

fora de l'aula i les posem en reladó amb el seu estil docent, en general sembla que les

formes docencia mes centrades en l'estudiant també comporten un ús significativament

mes elevat de la majoría d'aquestes possibilitats d'ús de la xarxa. Aixó es posa de

manifest especialment en la comparado amb els estiis de docencia mes tancats, que en

aquesta mateixa analisi comporten en la majoría d'ocasions una disminucio significativa

en l'ús d'aquestes mateixes possibilitats.

c eoUfei3/pnc
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Per a la cerca d'informació,
en la preparado de les
meves classes

Per a estar al dia en les
activitats professionals
(conferencies,
convocatóries, etc.)

Per a l'obtenció de
programes que utilitzo per a
la meva activitat docent

Per a la gestió
academicoadministrativa

Per a comunicar-me amb
professors i professores
d'altres centres

No utilitzo Internet

Per a comunicar-me amb
altres professionals de fora
del centre (EAP, Servéis
Socials, etc.)

Per a crear i actual i tzar els
continguts de les meves
assignatures al web del
centre

Per a comunicar-me amb
l'equip de professors i
professores

Per a participar en fórums
de discussió professional,
fora del centre

Per a comunicar-me amb
l'alumnat

Per a comunicar-me amb els
pares i mares

Altres

67,7

50,1

37,9

28,5

20,1

17,8

15,7

13,8

10,8

6,7

6,6

1,8

16,8

•enlKestuciiant]

62

44,7

32,2

25,4

17,5

20,9

13,2

14,2

10,4

4,9

6,5

1,8

16,9

Q J O QQlDGCSStMD
GOfiP

69,5

49,3

38,1

28,5

18,6

17

14,8

12,7

10,4

5,8

6

1,1

16,4

^•MesTcentratl

71

58,6

44,5

32,4

26,5

15,7

20,8

15,5

12,2

11

8

3,1

17,6

Taula 38. Estil docent i ús d'lntemet fora de l'aula en %
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6.3.1.3. Intensitat en Tus docent d'lnternet a l'etapa

Quan ja centrem l'atenció de manera general en Tus docent d'lnternet a l'etapa, es posa

de manifest que una part ¡mportant del professorat (69,2%) diu que no utilitza Internet a

classe, tot i que entre aquests hi ha alguns que I'observen com a possibilitat de futur i s'hi

refereixen com a projecte (13,2%). En la fracció restant, menys d'una quarta part (21%)

afirmen que Testan comencant a incorporar a les seves classes i son pocs (8,6%) els que

diuen que el fan servir de manera habitual. L'índex deis que consideren que en fan un ús

intensiu és práctica me nt nul. Aquesta percepció del professorat sobre la seva práctica

ens permet considerar que la situado d'incorporado de la xarxa ais centres educatius

per a l'ús docent probablement encara es troba en una fase inicial i temptativa.

En aquest procés d'incorporado d'lnternet a les aules sembla que els professors porten

un lleuger avantatge a les professores. Gairebé tres quartes parts d'aquestes, un 73,8%,

diuen que no utilitzen Internet en les seves classes. Aquest percentatge es redueix al

61,8% en el cas deis professors. Les diferencies entre un i altre col-lectiu en relació amb

els que ja utilitzen la xarxa son significatives.

H.IJW"-

No utilitzo Internet a la classe 56,0 50,5 59,4

De moment, encara és un projecte 13,2 11,3 14,4
L'estic comencant a incorporar 21,0 25,2 18,4

L'utilitzo habitual me nt 8,6 11,8 6,6

En faig un ús intensiu 0,6 0,7 0,4

Taula 39. Diferencies entre professors i professores en l'ús d'lnternet a classe, a l'etapa seleccionada en %

D'altra banda, també és interessant fer notar com el professorat que a l'hora de

caracteritzar la seva práctica docent s'ha situat en les posicions mes obertes, flexibles i

personal i tzades, sembla que també és el que está fent servir mes la xarxa. Tot i que les

diferencies amb els professors i professores amb estils menys centrats en l'estudiant no

son molt importants, en les posicions extremes poden arribar a ser significatives. Aixó

permetna pensar en la possibilitat que Internet sigui utilitzat pels primers precisament

com a mitjá per impulsar aquesta forma singular de portar a terme la docencia.
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i

No l'utilitza

L'utilítza

• [?ÍS3®3ÁfiiEG

69,3

30,2

74,0

25,2

•"S
69,4

30,3

62,9

36,3

Taula 40. Ús d'lntemet a classe a l'etapa seleccionada: diferencies segons l'estil docent en %

En l'análisi d'aquesta qüestió per etapes, el plantejament general a qué ens acabem de

referir es manté amb poques diferencies significatives, tot í que en els cicles formatius

s'observa un nivell d'ús mes important que en la resta d'etapes i que a l'educació

primaría l'ús d'lntemet a les classes és mes important que a la secundaria, de manera

que és al batxillerat on es detecten els índexs de connexio mes baixos.

No l'utilitza

L'utilitza

69,3

30,2

66,8

32,5

71.9

27,8

74.3

25.1

54,7

44,8

Taula 41. Ús d'lntemet a classe a l'etapa seleccionada: distribució per etapes en %

De la mateixa manera, es confirma la poca incidencia de la titularítat deis centres en

aquesta qüestió, tot i que sembla que en els centres públics l'ús d1 Internet a les classes

és lleugerament superior que en els privats:

No l'utilitza

L'utilitza

69,3

30,2

66.5

32,9

73,5

26,1

Taula 42. Ús d'lntemet a classe a l'etapa seleccionada: diferencies segons la titularítat deis centres en %

L'emplacament deis centres tampoc sembla un factor determinant de la intensitat d'ús a

qué ens estem referínt. Cal dir, tot i aixó, que és en el cas de l'escola rural on es detecten

nivells d'ús mes elevats. Mes d'una quarta part del professorat d'aquests centres diu que

está comencant a incorporar Internet a les seves classes. En aquest aspecte, la

diferencia amb els centres situats en altres ubicacions és significativa.

uoc.<xiVln3/pe
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No l'utilitza

L'utilitza

69,3

30,2

70,5

28,8

(&E&X&fiiljiQ ;; E&iSM&iH) . UWjfáfl ;

70,5

29,5

67,6

32,2

63,6

35,5

Taula 43. Ús d'lntemet a classe a l'etapa seleccionada: diferencies segons l'emplacament deis centres en %

En la interpretado d'aquest baix nivell de connexio també ens interessa fer notar que els

professors i professores que accedeixen a Internet amb el seu alumnat ho fan

práctica me nt sempre (90,2%) des de l'aula d'inform ática. Son pocs (8,7%) els que s'hi.

poden connectar des de l'aula ordinaria i encara menys els que ho fan des de la

biblioteca (4,6%) o des d'altres llocs (4,7%).

Aquesta situació es manté gairebé en totes les etapes. Únicament en els cicles formatius

augmenta significativament el percentatge de professors i professores que diuen que es

connecten a Internet des de l'aula ordinaria (26%). Aquesta dada ajuda a comprendre

com en molts casos, aquests cicles mostren una dinámica diferent peí que fa a la seva

relació amb la xarxa.

Des de l'aula
d1 informática

Des de l'aula
classe

Des de la
biblioteca

Altres

90,2

8,7

4,6

4,7

92,5

9,4

3,1

3,5

tu®

92,0

3,7

4,8

5,3

mmmm

90,3

4,5

6,7

8,2

(JS©
77,9

26,0

5,2

1,3

Taula 44. Lloc des d'on s'accedeix a Internet en l'activitat docont: diferencies segons les etapes en %

L'emplacament deis centres tampoc introdueix modiñeacions en aquesta apreciado

general:

hap Jim» uoc
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RSiütats]

Des de l'aula
d'informática

Des de l'aula classe

Des de la biblioteca

Altres

90,2

8,7

4,6

4,7

92,2

6,1

4,8

5,6

92,2

3,9

3,9

3,9

86,7

14,2

5,0

2,5

84,9

16,3

3,5

4,7

Taula 45. Lloc des d'on s'accedeix a Internet en l'activitat docent: diferencies segons l'emplacament deis centres en %

Únicament cal apuntar que els índexs mes alts de connexió des de l'aula (16,3%) es

troben en els centres de l'ámbit rural, cosa que contribueix una vegada mes a destacar

les peculiarítats de funcionament d'aquests centres, que en alguns casos es tradueixen

en un ús singular de la xarxa.

6.3.1.4. Intensitat en l'ús d'Internet i les TIC amb el grup seleccionat

Amb un enfocament mes concret, referit a la mesura en qué Internet és utilitzat pels

professors i professores en les seves classes amb el grup seleccionat, es posa de

manifest de nou com la presencia d'Internet a les aules com a instrument docent encara

és molt limitada: gairebé tres quartes parts del professorat (71,2%) diu que mai no utilitza

Internet en les seves classes amb el grup seleccionat (percentatge molt similar al del

professorat que diu que no utilitza mai Internet en la resta d'aules del conjunt de l'etapa

seleccionada: 69,2%), i un percentatge molt menor diu que de mitjana solament l'utilitza

una hora al mes (10,8%). Des d'aquest punt de vista podríem dir que la xarxa ha arribat

poc a les aules, tot i que un 12,3% diuen que hi accedeixen de dues a cinc ñores al mes.

Els que en fan un ús mes intensiu i l'utilitzen de mitjana mes de cinc ñores al mes son

molt pocs (3,2%).

Aquests índexs es mantenen sense excessives diferencies entre la major part d'etapes,

tot i que a secundaría i sobretot al batxillerat sembla que la mitjana d'ús és mes baixa

que a primaría. Cal fer notar, pero, que els nivells mes alts d'accés a la xarxa es troben

ais cicles formatius, en qué un 23,8% del professorat diu que es connecta a Internet a les

seves classes de dues a cinc hores, i un 8,7% mes de cinc hores al mes. Aixó subratlla,
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novament, una dinámica de funcionament diferenciada en aquests cicles, probablement

vinculada a la mateixa naturalesa deis processos de formació que s'hi ofereixen.

Cap hora

Una hora

De dues a cinc ñores

Mes de cinc ñores

71,2

10,8

12,3

3,2

67,6

11,6

14,0

2,7

74,9

9,1

11,4

2,4

mmmm
76,5

11,8

7,1

3,2

mmmm
56,4

10,5

23,8

8,7

Taula 46. Mitjana mensual d'hores d'ús d'lnternet a classe amb el grup seleccionat: distríbució per etapos en %

La titula rita t no sembla un factor excessivament determinant per a la intensitat d'ús. No

es detecten diferencies importants entre centres públics i prívats, tot i que en els públics

sembla que el nivell d'ús és mes elevat, tal com s'observa a la taula següent.

Cap hora

Una hora

De dues a cinc hores

Mes de cinc hores

71,2

10,8

12,3

3,2

68,1

12,9

13,1

3,2

75,9

7,5

11,1

3,2

Taula 47. Mitjana mensual d'hores d'ús d'lntemet a classe amb el grup seleccionat: distribució segons la titularítat
en%

Tanmateix, les diferencies es mouen en una mitjana d'hores d'ús d'lnternet a l'aula per a

cadascun deis professors molt baixa (0,88 hores ais centres públics i 0,71 hores ais

prívats) que solament ens permet parlar d'una aproximado molt temptativa a la xarxa des

de les aules.

L'análisi de l'ús d'ordinadors a les aules, mes enllá de l'accés a Internet, reforca la

situació que acabem de descríure. Tot i que en aquest cas la mitjana d'hores d'ús amb el

grup seleccionat és mes elevada (2,02 hores al mes) el nivell d'utilització d'aquestes

eínes continua essent molt restringit: un 60,1% diuen que mai no fan servir els ordinadors

en les seves classes i un 14,2% diuen que els utilitzen de manera limitada (dues hores o

menys al mes). Els que en farien un ús mes freqüent son solament una décima part

inc aduAn3/pc
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(10,3%) del conjunt (de cinc a deu hores mensuals, 6,5%; mes de deu hores .al mes,

3,8%).

La mitjana d'ús deis ordinadors en els cicles formatius (5,85 hores mensuals) es

distingeix significa ti va ment de la resta en el fet que aquesta xifra es redueix sensiblement

i arriba com a máxim a 2,09 hores al mes en el cas de l'educació primaria. Amb tota

probabilitat, tal com déiem abans, els continguts deis cicles formatius final ment

incideixen clarament en una utilització mes gran d'aquesta tecnología: un 28,5% del

professorat d'aquests cicles diu que en fa ús a l'aula entre cinc i deu hores al mes

(10,5%) i, en una proporció encara mes elevada (18%), mes de deu hores mensuals. La

diferencia amb la resta d'etapes és prou significativa.

Cap hora

Dues hores o menys

De dues a cinc hores

De cinc a deu hores

Mes de deu hores

•BIS
60,1

14,2

13,0

6,5

3,8

50,7

14,0

21,9

8,0

1,9

MN
§111
67,8

12,6

9,1

5,2

3,1

llililíiiilliiíiliiÉiiiiiiH

69,4

15,2

6,6

4,5

2,8

44,8

18,6

7,6

10,5

18,0

Taula 48. Mitjana mensual d1 hores d'ús deis ordinadors a classe amb el grup seleccionad distribució per etapes en %

En aqüestes etapes restants s'observa un ús mes elevat a l'educació primaria (0,81

hores mensuals per professor o professora de mitjana) que a la secundaria (0,68 hores

mensuals per professor o professora de mitjana) en concordanca amb les diferencies

que ja hem anat detectant entre aqüestes etapes en altres qüestions. Estem parlant,

pero, en qualsevol deis casos de nivells d'ús baixos, i d'altra banda, de diferencies entre

aqüestes etapes poc importants.

6.3.1.5. Formes d'ús d'Internet en la docencia

Mes enllá deis valors que hem detectat en relació amb la baixa intensitat en l'ús de la

xarxa amb ftnalitats docents, aquest estudi també pretén posar de manifest quines son

aqüestes finalitats, és a dir, per a quin tipus de qüestions i amb quins objectius fa ús

d'lnternet el professorat que diu que l'utilitza d'alguna manera a l'aula. En una primera

visió general d'aquesta qüestió es reflecteix el baix nivell d'utilització de la xarxa, a qué ja

ens hem referit, en una bona part de les seves funcionalitats. Únicament per al cas de la

. uoc.edu/ln3/pic
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cerca d'informació relacionada amb l'assignatura sembla que aquest nivell augmenta

sensiblement. Ho veurem a continuado amb mes detall.

Mes de tres quartes parts del professorat (78,1%) diu que utilitza Internet forca (45,8%) o

fins i tot molt (32,3%) en la seva activitat docent per a la cerca d'informació relacionada

amb l'assignatura. Tal com acá be m d'apuntar, sembla que aquesta és l'opció

predominan* en el procés d'incorporació de la xarxa a la docencia que estem estudiant.

Els que diuen que utilitzen poc (19,6%) aquesta opció o gens (1,4%) ocupen una fracció

reduida(21%).

Figura 10. Ús d'lntemot a l'aula per a la cerca d'informació

Segurament, com a derivado de la seva potendalitat en la cerca d'informació, Internet

també és utilitzada peí professorat per a la creado de material didáctic propi. Mes de la

meitat del professorat (54,3%) diu que fa servir la xarxa amb aquesta finalitat forca sovint

(33,8%) i fins i tot amb molta freqüéncia (20,5%). A aquest percentatge encara hi

podríem afegir una quarta part del professorat (24,3%) que diu que en fan ús alguna

vegada pero poc. Solament el 16,1% restant diu que mai no fa servir aquesta

potendalitat de la xarxa. Així dones, aquesta sembla la segona funcionalitat a qué mes

recorre el professorat per a la seva activitat docent.
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Figura 11. Ús d'lntemeta I'aula pera la creacióde material didáctic propi

En la comparado entre etapes, és en els cicles formatius on mes es recorre a Internet

per a la creació de material didáctic propi. Un 69,9% del professorat d'aquests cicles que

diu que utilitza Internet a l'aula, també diu que accedeix molt (35,1%) o forca (33,3%) a la

xarxa amb aquesta intenció. El professorat d'ESO, en can vi, fa menys ús d'aquesta

opció-

WSOM
Molt

Forca

Poc

Gens

20,5

33,8

24,3

16,1

¡I§R¡MÁRIÁ:

19,2

31

28,2

17,6

ESO

18,7

30,5

24,6

18,2

BATXILLERAT

17,2

44

23,1

11,9

. CICLES FCgMgríyg

35,1

33,8

13

13

Taula 49. Ús d'lntemet en l'activitat docent per a la creació de material didáctic propi: diferencies entre etapes en %

Internet també es pot fer servir com a mitjá per a l'atenció a la diversitat de l'alumnat. Per

a aquesta finalitat sembla que es repartiríen de manera forca equilibrada els professors i

professores que mai (24,7%) o poques vegades (31,2%) han fet ús de la xarxa amb

aquest proposit i els que es valen d'aquesta oportunitat forca (29,6%) o molt (7,4%).

Tot i que aquest patró es manté per a totes les etapes, és en l'educació primaria on es

tro be n els percentatges d'ús mes alts quan es tracta d'atendré la diversitat d'alumnes

emprant la xarxa. En aquesta qüestió podem identificar les diferencies mes importants
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amb el bátxillerat, que és I'etapa on s'utilitza menys Internet per a aquests propósits,

possiblement en correspondencia amb les diferencies amb l'educació primaría quant a

l'estil de docencia de qué ja hem parlat anteriorment.

Molt

Forca

Poc

Gens

7,4

29,6

31,2

24,7

10,2

36,5

34,9

14,9

W®
8

27,3

29,4

25,1

3

22,4

30,6

35,1

3,9

24,7

24,7

37,7

Taula 50. Ús d'Internet en l'activitat docent com a mitjá per a Calendó a la diversitat: diferencies segons les etapes
en%

l 'ús de la xarxa com a mitjá d'atenció a la diversitat d'alumnes sembla que és mes

present en la práctica deis professors que s'atríbueixen un estil mes personaützat i

flexible. Els nivells son baixos en qualsevol deis casos, pero la tendencia que apuntem

es pot observar clarament, de manera que en els seus extrems es detecten diferencies

significatives:

Molt

Forca

Poc

Gens

7,4

29,6

31,2

24,7

4,4

20,3

32,3

34,8

6,6

30

32,5

23
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11,2

37,1

28,1

18,5

Taula 51a. Ús d'lntemet en l'activitat docent com a mitjá per a l'atenció a la diversitat: diferencies segons l'estil docent
en%

D'entre el professorat que fa servir Internet a l'aula, mes d'una quarta part diu que en fa

ús per al treball en equip entre l'alumnat de la classe. La majoria (60,4%), pero, diu que,

o bé no utilitza mai aquesta possibilitat (29,6%) o bé la utilitza poc (30,8%).
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Figura 12. Ús d'lntemet en l'activitat docent com a espai per al treball en equip entre alumnes del materx grup classe

D'altra banda, Internet es fa servir encara menys per al treball entre alumnes de classes

diferents. Entre els professors i professores que empren Internet a l'aula solament un

12,1% recorren a aquesta oportunitat amb certa freqüéncia. Tot i que una quarta part

(24,2%) diuen que han fet ús d'aquesta opció alguna vegada, la meitat (53,1%) no ho

han fet maí.

Tampoc en aquests casos podem identificar diferencies importants entre etapes, tot i

que, els percentatges mes elevats de professors i professores que fan ús d'lnternet per a

l'activitat collaborativa es poden tro bar a I'educa ció primaría.

Molt

Forca

Poc

Gens

TOTAL

2,1

10

24,2

53,1

PRIMARIA

2,4

13,3

25,5

51,4

ESO

1,6

8

23

56,1

BATXILLERAT

1,5

9,7

20,9

53,7

CICLES
FORMATIUS

3,9

3,9

28,6

50,6

Taula 51b. Ús d'lnternet en l'activitat docent per al treball en equip entre alumnes de classes diferents: diferencies
segons tes etapes en %

La xarxa també pot proporcionar un mitjá per a la participado i la col-laboració dins del

centre mate i x i d'obertura exterior cap a la resta de la comunitat, pero aquesta escletxa

encara sembla poc o berta. Si considerem en primer lloc la col-laboració interna, un

41,8% del professorat que utilitza Internet a l'aula diu que ma¡ no l'ha fet servir com a

nttp /Mww.ooc.edu*i3/[»c



Uescola a la sodetat xana: Internet en rámbil educatlu no urwersitari Professorat, usos tf Interne» i prirctoques Oocents

mitjá per treballar en projectes interdisciptinaris, i un 25,9% diu que ha utilitzat poc

aquesta possibilitat. Solament un 23,9% afirma que utilitza forca (17,9%) o molt (6%)

aquesta oportunitat per al treball entre disciplines diferents.

També en aquest cas sembla que es pot detectar un aprofitament superior d'aquestes

possibilítats entre el professorat situat en les formes de docencia mes obertes i flexibles,

les que mostren mes propensió a adaptar-se a la diversitat de l'alumnat. La taula següent

mostra aquesta tendencia a un ús superior d'aquestes possibilitats de col-laboració

interdisciplinária a través de la xarxa en la mesura que l'estil de docencia se centra en

l'estudiant. Les diferencies mes significatives s'observen principalment entre els que no

utilitzen la xarxa per treballar en aquests projectes (50,6% els que es mostren menys

centrats en l'estudiant i 30,3% els que s'hi mostren mes) pero també entre els que han

portat a terme aquest tipus d'activitat a la xarxa amb mes freqüéncia.

Molt

Forca

Poc

Gens

6

17,9

25,9

41,8

4,4

13,3

20,3

50,6

QiDGtKSiDíMP

4,7

18

25,2

43,8

9,6

21,9

32

30,3

Taula 51c. Ús d'lntemet en l'activitat docent per treballar en projectes interdisciplinaris: diferencies segons l'estil
docent en %

La situado canvia molt poc quan ens referim a ta col-laboració amb altres centres. Tres

quartes parts del professorat (75,5%) diu que mai (48,4%) no ha utilitzat Internet per a

aquest objectiu o bé que ho ha fet en poques ocasions (27,1%). Novament, repetint

resquema de participado que es posa de manifest per a la majoria de funcions que

estem analitzant, el marge que queda per ais que participen forca (2,1%) o molt (0,3%)

en aquests projectes a través de la xarxa és molt restringit (2,4%).

Cal dir, d'altra banda, que en la comparació entre etapes sembla que és en l'educació

primaria on hi ha un nivell mes alt de participado en aqüestes formes de col-laboració.

httfj/JVvww. uoc.
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Molt

Forca

Poc

Gens

TOTAL

3,4

10,7

27,1

48,4

PRIMARIA

3,9

17,3

32,9

38,4

ESO

1,1

8

21,9

55,1

BATXILLERAT

6

6

24,6

53,7

CICLES
FORMATIUS

2,6

3,9

24,7

55,8

Taula 52. Ús d'lntemet en l'activitat docent com a mitjá per a la collaboració amb altres centres: diferencies entre
etapes en %

Quan es tracta d'emprar la xarxa no tant per a la cerca d'informació sino per Iliurar-la, el

nivell d'ús baixa sensiblement: la meitat del professorat que utilitza Internet a I'aula

(49,8%) diu que mai no fa ús del web del centre per oferír informado de l'assignatura, i

un 23% diu que utilitza aquesta possibilitat poques vegades. Solament en un 17,8% deis

casos diuen que aprofiten aquesta oportunitat amb forca (13%) o molta (4,4%)

freqüéncia.

Figura 13. Ús del web de centre per oferír informado de l'assignatura

Si ens centrem en una altra funció, les possibilitats que pot oferír la xarxa per a la

comunicado del professorat amb els alumnes i deis alumnes entre ells, no sembla que

hagi estat incorporada de manera amplia per a la docencia. Gairebé tres quartes parts

del professorat (73,7%) diu que utilitza poc (29,7%) o gens (44%) aquesta possibilitat, i

en aquesta qüestió s'observen poques diferencies entre etapes.

httpiMvww uoceduflnS/nc
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En tot cas, en aquesta forma d'ús d'lnternet sembla que els professors i professores deis

centres privats porten un cert avantatge ais deis públics.

Molt

Forca

Poc

Gens

TOTAL

4

12,9

29,7

44

CENTRES PÚBLICS

3

9,8

29,5

46,3

CENTRES PRIVATS

5,8

18,8

30

39,5

Taula 53. Ús d'lntemet en l'activitat docent per a la comunicado amb els alumnes i deis alumnos entre ells:
comparado segons la titularitat deis centres en %

En darrer terme, Internet també obre possibilitats per a la participado deis pares i mares

en els centres docents, pero aquesta opció tampoc sembla que s'aprofiti en gaires

ocasions. Gairebé tres quartes parts del professorat (73,8%) que utilitza Internet a l'aula

diu que no l'ha fet servir mai per a aquest propósit. Solament un 2,1% ha utilitzat Internet

per a la participado deis pares i mares a les classes alguna vegada, pero en poques

ocasions. Aixi, l'índex deis que treballarien mes habitualment amb aquest recurs és

p rá etica me nt inexistent (0,3%), la qual cosa es correspondria amb les limitacions que

detectávem peí que fa a la intervendó deis pares i mares en la caracterítzació de la

práctica docent.

Figura 14. Ús d'lntemet en l'activitat docent com a mitjá per a la participado deis pares i mares

En tot cas, les funcional¡tats que permeten la comunicado i el treball en xarxa encara

teñen poc pes específic en la práctica docent. Internet és present en la docencia.

hfip J/*r*n uoc
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príncipalment com a ¡nstrument per a la creació de material didáctic propi i la cerca

d'informació. Pero fins i tot aquest últim aspecte sembla que tot just s'está incorporant de

manera temptativa i poc sistematitzada. Un exemple d'aixó és que la majoria de

professors i professores (84,4%) diuen que no faciliten adreces d'lnternet entre els

materials que proporcionen ais seus alumnes (28,8%), que no teñen sistematitzats

aquests recursos, pero que de tant en tant diuen ais alumnes on poden trobar una

determinada informado (44%) o que només donen aqüestes adreces si els alumnes les

demanen(11,6%).

50%

40% -

30% -

20%

10% -

0%

44,0%

14,3%
11,6%

Sí De tant en tant Si me les demanen

Figura 15. Inclusió de referencias o adreces d'lntemet entre ais materials facilítala ais alumnos

Cal fer notar que solament un 14,3% del professorat afirma que disposa de guies

d'adreces segons els temes. Així dones, els que sembla que han integrat de manera mes

consistent en la seva práctica docent la potencialitat d'accés a la informado que ofereix

Internet son pocs.

6.3.1.6. Estil docent, obertura de l'activitat professional i ús d'lnternet a
l'aula

En considerar l'efecte que pot teñir per a la incorporado de la xarxa ais centres la

manera com s'hi configura la mateixa práctica pedagógica, hem fet atenció especial a

alguns trets distintius d'aqüestes formes d'acció que ens haurien d'ajudar a comprendre

el I loe que actual ment hi ocupa Internet: I'estil docent del professorat, la posició

d'obertura en la seva activitat professional i la coHaboració d'aquests professionals.

. uoc eduAn3/pc
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En aquest sentit analitzarem a continuado com es configuren els centres atenent a

aquests factors per veure de quina manera incideixen en l'ús que el professorat fa

d'Internet.

En primer I loe, cal fer notar que la tipología del centre té poca incidencia en la manera

com s'hi configura la práctica docent. Ni la grandáría deis centres ni la seva titularítat

introdueixen grans diferencies en aquest aspecte. Tot i aixó, per l'efecte que sembla que

té en la incorporado de la xarxa, cal destacar que en els centres de l'ámbit rural

s'aprecia un augment significatiu del professorat que se sitúa en les formes de docencia

que su posen un grau superior de personal ització (14,3%).

Centres públics de Barcelona i
l'Área Metropolitana de Barcelona

Centres privats de Barcelona i
l'Área Metropolitana de Barcelona

Centres públics de dutats grans
que no son Barcelona ni l'Área
Metropolitana de Barcelona

Centres privats de ciutats grans
que no son Barcelona ni l'Área
Metropolitana de Barcelona

Centres públics de ciutats petites
que no son Barcelona ni I'Área
Metropolitana de Barcelona

Centres privats de ciutats petites
que no son Barcelona ni l'Área
Metropolitana de Barcelona

Centres públics de l'ámbit rural

Centres privats de l'ámbit rural

34,2

29,4

3,8

4,2

11,4

5,8

11

0,1

35,4

29,3

5,3

4,5

14

4,1

7,3

0

33,4

31,6

2,9

4,5

9,6

6,2

11,8

0,1

34,3

24,7

3,9

3,3

12

7,1

14,3

0,4

Taula 54. Ti pus de centre i estil docent en %

Aquesta diferencia en la práctica docent troba la seva correspondencia quan analitzem la

capadtat d'obertura del professorat d'aquest centres: novament és en l'ámbit rural on

sembla que els professors es trobaríen mes disposats a la col laborado i la participado,

tant dins del seu centre com amb l'exterior: el desplacament del professorat cap a la

posició de mes obertura (17,2%) és significatiu. En contrast, sembla que la posició de

mes tanca ment la tro be m en els centres privats de Barcelona i la seva área

http Jftwvw. uocaOulnS/pie
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metropolitana, en qué augmenta significativament el percentatge de professors (36,3%)

que s'atribueixen les practiques que su posen mes aíllament de l'entorn; així mateix,

disminueix també de manera significativa (19,4%) el percentatge deis que consideren

mes oberta a la participado la seva activitat quotidiana en el centre.

Centres públics de Barcelona i l'Área
Metropolitana de Barcelona

Centres privats de Barcelona i l'Área
Metropolitana de Barcelona

Centres públics de ciutats grans que no son
Barcelona ni l'Área Metropolitana de
Barcelona

Centres privats de ciutats grans que no son
Barcelona ni l'Área Metropolitana de
Barcelona

Centres públics de ciutats petites que no
son Barcelona ni l'Área Metropolitana de
Barcelona

Centres privats de ciutats petites que no
son Barcelona ni l'Área Metropolitana de
Barcelona

Centres públics de l'ámbit rural

Centres privats de l'ámbit rural

34,2

29,4

3,8

4,2

11,4

5,8

11

0,1

31,9

36.3

4

2.8

10,8

5,2

9

0,2

34,1

31

3,2

5,1

11,8

5,7

9,1

0

36,4

19,4

4,9

3,6

11,3

6,8

17,2

0,4

Taula 55. Tlpus de centre i obertura de l'activitat professional del professorat en %

És a primaría, amb independencia de la situado socioeconómica deis alumnes, on els

professors s'atribueixen les formes de docencia mes ajustades a les peculiaritats de

cada estudiant. En can vi, al batxillerat aquesta tendencia s'inverteix: el professorat

d'aquesta etapa es concentra significativa ment (34,8%) en les formes de docencia

menys personal itzades.
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PRIMARIA

ESO

BATXILLERAT

CICLES FORMATIUS

36,3

31,1

24,6

8

•"883
24,6

32,2

34,8

8,5

37,9

32,6

21,4

8,1

48

26,5

18,6

6,9

Taula 56. Estil docent segons l'etapa en %

Aixó mateix es posa de manifest quan analitzem l'obertura de l'activitat del professorat:

els professors i professores de secundaria en les diferents etapes se sitúen

signifjcatjvament mes en les practiques menys obertes i en canvi a primaría aquesta

inclinado s'inverteix:

©Serta!

PRIMARIA

ESO

BATXILLERAT

CICLES
FORMATIUS

36,3

31,1

24,6

8

17,1

41,2

30,7

11

35,2

31,4

25,7

7,7

56,8

20,9

16,6

5,7

Taula 57. Obertura da l'activitat del professorat segons l'etapa en %

Quant a la relació d'aquests factors amb l'objecte del nostre estudi, es posa de manifest

que els professors i professores que s'atribueixen les formes d'activitat menys obertes

també son els que fan un ús menor deis ordinadors a classe: el percentatge deis que no

els utilitzen mai augmenta significativament (70,5%) per al cas del professorat que

s'identifica amb les practiques mes tancades i, així mateix, també baixa de manera

significativa (47%) quan l'obertura en l'activitat professional és mes gran. En sentit

contrari, el nombre d'hores mensuals d'ús deis ordinadors augmenta quan el professorat

sitúa la seva acció quotidiana en processos de mes obertura:

aduAn3/piC
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íD.ertüra]

Cap hora

Dues hores o menys

De dues a cinc hores

De cinc a deu hores

Mes de deu hores

TJGféíi
60,1

14,2

13

6,5

3,8

70,5

9,2

9

4,8

4

61,7

15,2

11,7

6

3,6

(2fc@5í£)
47

17

19,6

9,1

4

Taula 58. Mitjana mensual d'hores d'ús deis ordinadors a classe i obertura de l'actívitat del professorat en %

Quan ens centrem estrictament en l'ús d'Internet, la proclivitat a qué al-ludim es confirma:

entre els professors i professores que mai no utilitzen Internet a classe augmenta

significativament el percentatge deis que consideren mes tan cada la seva activitat

professional (80,5%) i, de la mateixa manera, disminueix el percentatge deis que

s'atribueixen practiques mes obertes. Aquest plantejament s'inverteix entre el professorat

amb una activitat quotidiana mes o berta, que augmenta significativament quan també ho

fa el nombre d'hores d'ús de la xarxa a classe.

I

Cap hora

Una hora

De dues a cinc hores

Mes de cinc hores

71,2

10,8

12,3

3,2

80,5

5,6

8,2

3,2

72,1

11,1

11,5

2,9

60,4

14,9

17,9

3,8

Taula 59. Mitjana mensual d'hores d'ús d'lntemet a classe i obertura de l'activitat del professorat en %

En aquest mateix sentit, podem veure la relació entre les caracteristiques de l'activitat del

professorat i l'ús d'lnternet en la utilització de portáis educatius es pee ¡fies: també en

aquest aspecte les practiques mes obertes es tradueixen en un augment significatiu

d'accés a aquests portáis. En l'ús de rEdu365.com aixó es posa clarament de manifest:

entre els professors i professores que hi accedeixen sovint, augmenten significativament

(15,5%) els que s'atribueixen les formes d'acció mes obertes i, en canvi, disminueixen

(5,6%) els que se sitúen en l'activitat que comporta menor predisposició a la participado

o col-laborado, tant interna com externa. Aixó mateix es reprodueix, pero en sentit

contrari, quan ens referim ais que no han accedit mai a aquest portal:
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• -fe-1'
Sí, sovint

Sí, alguna vegada

No, mai

Total | Tancada

10,4

54,6

34,5

5,6

47,6

46,2

i Obertura:
<' intermedia*

10,3

55,8

33,4

: -Oberta

15,5

58,9

25,7

Taula 60. Obertura de l'activitat del professorat i accés a Edu365.com en %

6.3.1.7. Ús de portáis educatius específics

Finalment, completarem l'análisi de les formes d'ús d'Internet fent atenció a la presencia

d'alguns portáis educatius que considerem especia I ment significa ti us: Edu365.com, el

portal impulsat peí De parta ment d'Ensenyament a través de la Xarxa Telemática

Educativa de Catalunya (XTEC) i Educalia.org., fruit de la collaboració de la iniciativa

privada, la universitat i la General i tat, amb la missió d'oferir continguts d'educació no

formal a tota la comunitat educativa.

Peí que fa al primer, sembla que un percentatge prou important del professorat (65%) diu

que ha utilitzat rEdu365.com, pero cal fer notar que d'aquesta fracció la major part

(54,6%) diuen que només l'han utilitzat alguna vegada. Els que diuen que l'utilitzen sovint

son menys (10,4%).

No hi ha gaires diferencies entre etapes en aquests nivells d'ús, pero sembla que és a

I1 educado primaría on hi ha mes persones usuáries i en els cicles formatius on n'hi ha

menys:

H
1
i

Sí, sovint

Sí, alguna vegada

No, mai

1IHHIIII
10,4

54,6

34,5

12,6

57,1

29,7

9,7 9,6

52,0 | 57,8

37,9 I 32,5

6,4

44,2

49,4

Taula 61. Professorat usuari del portal Edu36S.com: diferencies segons l'atapa en %
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Tampoc hi ha excessives diferencies peí que fa a l'ús que fa el professorat d'aquests

portáis, pero la tendencia indica que l'Edu365.com compta amb mes usuaris en els

centres públics.

Sí, sovint

Sí, alguna vegada

No, mai

10,4

54,6

34,5

11,4

56,8

31,6

9,0

51,4

38,9

Taula 62. Professorat usuarí del portal Edu365.com: diferencies segons la titularítat en %

D'altra banda, sembla que aquest portal és utilitzat seguint el patró d'ús de la xarxa que

hem anat descrivint anteriorment. D'entre el professorat que diu que fa ús de

I'Edu365.com, la major part (82,7%) diu que I'utilitza per buscar informado i també hi ha

un percentatge elevat de professors i professores que reconeixen que hi han accedit

simplement per conéixer aquest espai (60,1%).

Una mica menys de la meitat (45%) del professorat diu que s'hi connecta per utilitzar

alguns deis programes que s'hi ofereixen o per descarregar-se arxius o programes

(30,2%).

En darrer terme i seguint resquema d'ús que hem identificat, trobem les opcions

vinculades a la comunicado i al treball en xarxa: un 10,2% del professorat diu que hi

entra per atendré consultes d'alumnes. La resta d'opcions ja son molt minoritáries:

utilitzar el correu electrónic (7,7%), participar en debats (3,3%) i, finalment, col-laborar

amb altres escoles (3%).

http MNVAV. UOC. edu/inS/pic
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Figura 16. Formes d'ús de I'Edu365.com

La forma d'ús d'aquest portal, que reproduiría en certa manera Tus general que el

professorat fa de la xarxa amb finalitats educatives, no presenta excessives diferencies

quan fem atenció a les diferents etapes, ni tampoc per efecte de la titularitat deis centres.

En el cas d'Educa I ia.org el nombre d'usuaris és mes baix. Mes de la meitat del

professorat (59,9%) admet no haver-s'hi connectat mai. De la resta, solament un 3,7%

diu que s'hi connecta sovint. El 36% diu que solament s'hi ha connectat alguna vegada.

El major nombre d'usuaris d'aquest portal es troba a l'educació primaría, en qué mes de

la meitat del professorat (56,2%) diu que s'hi ha connectat alguna vegada.

Taula 63. Professorat usuari del portal Educalia.org: diferencies per etapes en %

httpi/Avnw.uoc MuAn3/pc
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D'altra banda, en aquest cas sembla que el major nombre de professorat usuari es troba

en les escoles privades i no pas en les publiques, com passava amb el portal anterior.

Sí, sovint

Sí, alguna vegada

No, mai

TOTAL

3,7

36,0

59,9

CENTRES PÜBLICS

2,8

31,8

65,1

CENTRES PRIVATS

5,0

42,3

52,0

Taula 64. Professorat usuari del portal Educalia.org: diferencies sogona la titularítat en %

L'analisi de les formes d'ús d'aquest portal repeteix de manera molt semblant l'ordre que

apuntávem per a l'Edu365.com, de manera que, novament, les opcions de cerca

d'informado i lacees per conéixer el web son les mes utilitzades. Les possibil i tats

d'accés a programan ¡ les que fan possible la comunicado o el treball en xarxa apareixen

com a minoritaries.
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En aquest cas també hem de dir que les formes d'ús d'aquest portal no son diferents del

patró general que sembla seguir el professorat en l'ús de la xarxa amb finalitats

educatives.

6.3.1.8. Percepció sobre l'ús d'tnternet a classe

A banda de posar de manifest la manera com Internet és utilitzat en la docencia, també

ens interessa coneixer la valorado que fa el professorat de la integració de la xarxa en

l'activitat docent i la percepció de com ho están fent la resta de professors i professores

amb qui comparteix l'activitat quotidiana. Entenem que tot plegat ens pot ser útil per

entendre com s'está assimilant l'ús de la xarxa en el present i quines son les

perspectives de futur.

En aquest sentit cal dir que la posició del professorat davant la qüestió de l'ús d'lnternet

sembla que en bona part és expectativa. Mes de la meitat deis professors i professores

(58%) diuen que hi están interessats, pero tot i que hi ha molt pocs professors i

professores (5%) que no creuen que els pugui ser d'utilitat per a la seva práctica docent,

encara n'hi ha forca (23,9%) que no acaben de veure com vincular Internet a la seva

activitat de classe. Així, els que ja teñen experiencia en l'ús de la xarxa en les seves

classes i a partir d'aquí en valoren la utilitat son encara una miñona (15,6%).

Entre aquests últims, és a dir entre els que valoren l'ús de la xarxa a partir de la propia

experiencia, destaca s¡g niñea ti vament el professorat deis cicles formatius. Mes d'una

quarta part deis professors i professores d'aquests cicles (26,2%) diuen que Internet ja

els és de molta utilitat per a les seves classes. A continuado, és a I'educad ó primaría on

es detecta mes interés i on la percepció d'utilitat és mes elevada. En aquesta etapa els

professors i professores que no creuen que Internet els pugui ser d'utilitat ocupen un

percentatge significativament baix (3,2%). En el batxillerat, en can vi, tot i que es manté

linteres d'una bona part del professorat (52%), son significativament mes que en la resta

d'etapes (28,5%) els que diuen que no saben com fer ús d'lnternet en la docencia. En

aquesta etapa, per comparado amb la resta, els que ja n'estan fent ús i en valoren la

utilitat ocupen el percentatge mes baix (12,6%).

. uoc «Juíln3/pic
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14,6
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23,5

6,8
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28,5

5,6

26,2

47,1

19,8

4,7

Taula 65. Valorado de l'ús d'lnternet en la propia práctica docent, per etapes en %

S'obté mes concreció d'aquesta percepció quan el professorat posa de manifest les

seves intencions en relació amb el conjunt de funciona I itats d'lnternet que explorávem en

I'a parta t anterior. Fent atenció ais proposits deis professors i professores peí que fa a la

incorporado a curt termini d'aquest conjunt de funcions, no sembla que la situado que

hem descrít hagi de canviar de manera immediata. La qüestió és que entre les diferents

potendalitats de la xarxa les que ja teñen mes presencia en l'activitat docent son també

les escollides peí professorat quan ha d'indicar les funcions d'lnternet que té la intenció

d'augmentar o ¿'incorporar a la seva docencia a curt termini.

Així, mes de tres quartes parts del professorat (77,4%) diu que pretén augmentar l'ús de

la xarxa per a la cerca d'informació relacionada amb l'assignatura, i també és important

el nombre de professors i professores (67%) que diuen que a curt termini volen

incrementar l'accés a Internet per a la creado de material didáctic propi. Els que teñen la

intenció d'augmentar l'ús de la xarxa per oferir informado de l'assignatura a través del

web del centre son menys (45,7%)

També és rellevant que mes de la meitat del professorat (58%) diu que té la intenció

d'aprofitar mes la potencialitat que ofereix la xarxa com a mitjá per atendré la diversitat

de l'alumnat, i en canvi son sensiblement inferiors els percentatges deis que a curt

termini mostren predisposició a fer mes ús de les funcions relacionades amb la

comunicado amb l'alumnat (42,5%), el treball en equip entre estudiants de la mateixa

classe (49,4%) o entre alumnat de classes diferents (47,3%).

Així mateix son menys els que mostren el proposit d'utilitzar Internet aviat quan ens

referim a les funcions que comporten obertura i mes possibilitats de participado en
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l'activitat docent. Ens referím a la intenció d'emprar la xarxa per treballar en projectes

interdisciplinaris (49,6%), per col-laborar amb altres centres (46,6%). En darrer terme,

també cal apuntar la poca disposició deis professors i professores a obrir la seva activitat

docent a la participado deis pares i mares mitjancant la xarxa. Solament un 18,1% del

professorat diu que té la intenció de fer-ne mes ús amb aquesta finalitat.

En l'análisi entre etapes d'aquestes intencions de futur no s'observen diferencies gaire

importants, pero sembla que és a l'educació primaria on es fa mes present el propósit de

fer servir mes la xarxa a curt termini, la qual cosa segurament es correspondía amb la

caracterització de l'activitat docent que hem fet anteriorment per a aquesta etapa, que

ens permetia atribuir-li formes de docencia mes obertes, flexibles i centrades en

l'alumnat. Ho podem veure, per exemple, en l'opinió expressada peí professorat en

relació amb la intenció d'augmentar l'ús d'lnternet com a mitjá per a la col-laboració amb

altres centres, pero ens trobaríem en una situado semblant en l'análisi de la

intencionalitat del professorat peí que fa a la incorporado de la resta de funcional i tats. En

aquest cas, la diferencia entre l'educació primaria i el batxillerat és significativa:

@I.GGESI§0RMA«f.S

36,0Sí

No 35,6 29,2 37,1 41,3 41,9
Taula 66. Intenció ¿'augmentar l'ús d'lnternet com a mitjá per a la collaboractó amb altres centres: diferencies entre
etapes en %

Aquest mateix exemple també ens és útil per veure com es material i tza aquesta

perspectiva de futur en els centres quan analitzem el seu emplacament. Aquí tampoc

s'observen grans diferencies entre els centres, pero sembla que en la majoría deis casos

('escola rural mostra mes inclinado a incrementar l'ús d'lnternet en el conjunt de

funcional i tats a qué ens hem referit.
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Taula 67. Intenció d'augmentar l'ús d'lntemet com a mitjá per a la col-laboració amb altres centres: diferencies segons
l'emplacament deis centres en %

En la qüestíó de l'ús de la xarxa com a mitjá per incrementar la col-laboració amb altres

centres, les diferencies entre l'opinió expressada peí professorat deis centres de l'ámbit

rural i la del professorat deis centres de Barcelona i la seva área metropolitana son

signíficatives, pero també ho son quan analitzem la posició del professorat davant altres

funcions d'lnternet.

D'altra banda, encara emprarem aquesta mateixa qüestió per exemplificar com l'estil

docent del professorat també comporta diferencies peí que fa a la intenciona I itat a qué

ens estem referínt. El professorat que s'atríbueix mes personalització, flexibilitat i

obertura en la práctica docent també és, en general, el mes disposat a fer un ús mes

intensiu de la xarxa en la seva activitat docent quotidiana. Novament ho veurem,

primerament, per a la qüestió de la col laborado amb altres centres a través de la xarxa:

Sí

No

46,6

35,6

39,7

39,2

SIS
46,6

35,1

ISIS
55,3

32,2

Taula 68. Intenció d'augmentar l'ús d'lnternat com a mitjá per a la col-laboració amb altres centres: diferencies segons
l'estil docent en %

Pero aqüestes diferencies es poden veure també en altres funcionalitats, com en la

intenció d'utilitzar Internet per treballar en projectes interdisciplinaris:
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Taula 69. Intenció ¿'augmentar l'ús d'Internet com a mitjá per treballar en projectes interdisctplinaris: diferencies
segons l'estil docent en %

Semblaría, dones, que son precisament els professors i professores que s'atribueixen

mes capacitat d'adaptació a les peculíaritats de cada estudiant, mes propensió a obrir la.

seva práctica docent a la participado interna i externa, mes tendencia a promoure

l'activitat col laborativa i un estil docent mes flexible els mes ben disposats a incorporar

Internet en la seva docencia, precisament com a mitjá que els ha de permetre impulsar la

seva particular concepció del procés pedagógic.

Finalment completarem aquest intent de mostrar la percepció del professorat sobre la

incorporado drInternet a la práctica docent posant de manifest la manera com els

mateixos professors i professores conceben la posició deis seus companys i companyes:

l'apreciació de la major part del professorat (61,2%) és que la majona deis companys i

companyes están comencant a utilitzar la xarxa en la seva práctica docent, i fins i tot

entenen que per a molts aquesta és una prioritat (13,1%). La impressió que es

manifesta, per tant, podríem dir que és d'interés en aquest procés. Gairebé ningú no

considera que la resta de professorat no hi está ¡nteressat, tot i que gairebé una quarta

part (21,9%) considera que en forca casos (19,1%) aquesta no és considerada una

prioritat o bé que els altres professors i professores no s'ho plantegen (2,8%).

Aquesta apreciado es manté entre les diferents etapes, tot i que les posicions menys

favorables o mes indiferents es detecten en el batxillerat. Les mes propenses es troben

en els cicles formatius i en I'educado primaría.

hnp J/wmv uoc. eúuAn3/pic
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Taula 70. Porcopció del professorat sobre l'interes deis seus companys i companyes en la incorporado ¿'Internet en la
práctica docent: diferencies segons les etapes en %

D'aquesta manera, la percepció del professorat mateix reforcaria les diferencies en la

dinámica de funcionament d'algunes etapes a qué ens hem anat referint de manera

repetida i la relació d'aquesta dinámica amb el procés d'incorporado de la xarxa a la

práctica pedagógica.

6.3.2. Ús d'lntemet fora del centre

Precisament, en l'intent de comprendre de quina manera es produeix l'aproximació del

professorat a la xarxa en el seu treball en el centre, es fa necessari vincular aquest

procés a la presencia d'Internet en la vida quotidiana del professorat quan és fora del

centre. Es tracta d'intentar proporcionar, en la mesura del possible, un marc per a la

interpretado que permeti comprendre de manera contextualitzada l'actuació del

professorat davant la i n cursi ó d'lntemet en la seva práctica professional. Amb aquest

propósit incidirem príncípalment en el nivell i les finalitats d'ús de la xarxa per part del

professorat quan no és al centre.

Cal fer notar en primer lloc que els professors i professores que diuen que fan servir

Internet quan son fora del centre son una gran majona (81%). També es pot apreciar que

aquest ús és mes elevat en el cas deis homes. Solament un 13,5% deis professors

reconeixen que quan son fora del centre no utilitzen Internet. Aquest percentatge per al

cas de les professores és significativament mes elevat (21,9%), la qual cosa, novament,

sembla que les sitúa a mes distancia de la xarxa.

http:fwww. uocsdufln&pc
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La freqCiencia de connexio del professorat quan és fora del centre podríem dir que en

general és forca elevada. En mes de la meitat deis casos (69,8%) és forga alta: un 37,3%

d'aquests professors diuen que es connecten a la xarxa dos o tres dies a la sétmana, i

un percentatge similar (32,5%) diuen que hi accedeixen prácticament cada día. Els que

hi accedeixen de manera mes esporádica ocupen una franja forca limitada (14,8%) i son

prácticament anecdótics els casos que admeten que no s'hi connecten mai (0,5%).

40%

30%

2 0 % •

10%

OI ,-370

32,5%

14,7% 14,8%

0,5%

Rácticament cada 2 o 3 dies a la 2 o 3 vegades al Molt de tant en No em connecto
día setmana mes tant mai

Figura 18. F requerida de connexio del professorat a Internet, fora del centre

De fet, aquesta percepció sobre la freqüéncia de connexio també es completa amb el fet

que una gran majoria del professorat (90,6%) disposa de connexio a casa seva i és

precisament des de la propia llar des d'on es connecta habitualment a la xarxa.

A banda de la freqüéncia, també ens interessa posar de manifest les finalitats per a les

quals és utilitzada la xarxa pels professors que diuen que s'hi connecten quan no son al

centre. En aquest sentit, el primer que cal destacar és que l'ús del correu electrónic

apareix com l'opció mes utilitzada (85%), la qual cosa sitúa aquesta possibilitat de

comunicado en una posició ben diferent de com la trobávem en el marc del centre, quan

Internet es fa servir en l'activitat docent. Altres opcions referídes precisa ment a la

comunicado se sitúen entre les menys freqüents: solament el 8,7% del professorat diu

que accedeix a la xarxa per participar en Distes de discussió o fórums, i els que diuen

que intervenen en xats també es mantenen en aquesta propordó (8,5%).
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Cal dir, pero, que les funcional itats que se sitúen a continuació es corres ponen amb les

funcions a qué atribuíem mes pes en l'ús d'lnternet en els centres: la cerca d'informació

en general (81,9%) i de manera específica per a la preparado de les classes (66,1%)

també es traben entre les opcions mes utilitzades per una fracció majo r¡ tari a del

professorat.

Utilitzar el correu electrónic

Informació en general

Informado per a la classe

Activitats d'oci

Propia formado

Actualització professional

Contractar servéis (viatges, compres, etc.)

Obtenció de programan

Participar en Distes discussió, etc.

Participar en xats

Altres

85,0

81,9

66,1

39,8

38,6

35,0

28,8

23,6

8,7

8,5

11,2

Taula 71. Motius pels quals el professorat es connecta a Internet fora del centre en %

Les altres possibilitats ja se sitúen en un nivell d'ús forca inferior i es refereixen en primer

I loe a función al itats relacionades amb la propia formado (38,6%) o actualització

professional (35%). Des d'aquest punt de vista, el nombre de professors i professores

que recorren a la xarxa per a la seva formació és prou rellevant, pero encara no és

majoritari.

En aquest mateix nivell, el professorat diu que també utilitza Internet per a activitats d'oci

i afeccions (39,8%) i en darrer terme, pero encara en un nivell superior a algunes de les

opcions de comunicado que apuntávem abans, tro be m opcions relacionades amb la

contractació de servéis (28,8%) o l'obtendó de programan (23,6%).
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6.4. Expertesa i formació del professorat en Internet

Mes enllá de l'ús, aquest estudi pretén posar de manifest el nivell d'expertesa que podem

atribuir al professorat, les caracteristiques de la formació de qué disposen en l'ús de les

TIC i d'lnternet en general, i de manera específica la formació rebuda en l'ús de la xarxa

amb finalitats educatives.

6.4.1. Domini d' lnternet

Amb aquest objectiu hem procurat posar de manifest la percepció que ofereix el

professorat de la seva propia capacitat en l'ús de la xarxa. En aquest sentit, el primer que

es posa de manifest és que una gran majoria del professorat (94,5%) afirma que sap

utilitzar Internet. En aquesta percepció general hi ha poques diferencies entre etapes i

tampoc és massa diferent l'apreciació deis professors i de les professores, tot i que en el

cas d'aquestes ultimes la percepció de domini és lleugerament mes baixa.

Per matisar aquesta perspectiva general cal dir que entre aquests professors que diuen

que saben utilitzar Internet, és a dir gairebé la totalitat del professorat, una fracció forca

important (43%) es considera amb un nivell de domini alt (32%) o, fins i tot, molt alt

(10,9%). Els que se sitúen en les posicions mes baixes son molts menys i superen de

poc la quarta part deis professors i professores (27,8%).

En aquesta apreciació de mes detall també podem observar com els professors se sitúen

en els llocs de mes domini, amb diferencies significa ti ves en relació amb les professores.

Molt alt

Alt

Ni alt ni baix

Baix

Molt baix

10,9

32,1

27,9

17,8

10,0

•flOMESM

18,2

40,6

24,2

11,1

5,5

•BQNESM

6,3

26,6

30,3

22,1

12,9

Taula 72. Valorado del propi domini d'lnternet, segons el sexe en %
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Un altre indicador que ens ha de permetre comprendre l'expertesa del professorat en

aquest terreny és el nombre d'anys que fa que naveguen per Internet. En aquest sentit,

cal fer notar que el 46% del professorat diu que fa mes de 3 anys que utilitza la xarxa. (4

anys: 29,2%, o bé entre 3 i 4 anys: 16,8%). Encara son majoria, pero, els que han

comencat a accedir-hi recentment, és a dir fa 3 anys o menys, i un 10,7% fa menys d'un

any que utilitza la xarxa.

D'altra banda, també en anys d'experíéncia en l'ús d'Internet, els professors porten

avantatge a les professores. En el cas d'aquestes ultimes, les que fa 2 anys o menys que

l'utilitzen arriben al 40,5%. En canvi, el percentatge de professors que es troben en

aquesta situado és prácticament de la meitat (20,7%)-

No he navegat mai per
Internet

Menys d'un any

Entre 1 i 2 anys

Entre 2 i 3 anys

Entre 3 i 4 anys

Mes de 4 anys

0,8

10,7

21,3

20,3

16,8

29,2

•K10MESM

0,4

7,3

13,0

17,0

18,4

43,8

1,0

12,9

26,6

22,4

15,8

19,9

Taula 73. Nombre d'anys d'experíéncia en l'ús d'lntemet segons el sexe en %

En darrer terme, per les habilitats especifiques que els professors i professores

s'atribueixen en l'ús de la xarxa podem obten ir informado sobre l'expertesa a qué ens

estem referint. En aquest sentit, cal dir que una gran majoria del professorat diu que

domina dues de les habilitats básiques en l'ús d'lntemet, enviar un missatge de correu

electrónic (94,2%) i utilitzar un cercador (92,7%). Altres destreses fonamentals per a

l'usuarí com l'adjunció de fitxers ais missatges se sitúen a un nivell una mica inferior

(71,3%), tot i que encara és majoritari.

Les altres habilitats ja es redueixen sensiblement. Algunes com la capacitat de baixar-se

un programa (53%) o participar en un xat (51,7%) superen de poc la meitat del conjunt

del professorat. D'a I tres que exigeixen un nivell de formado addidonal se sitúen en

quotes molt mes baixes: un 35% del professorat diu que sabría incloure un enllac (íink)

en un missatge de correu electrónic, i son minoría els que afirmen que saben dissenyar o

modificar pagines web. En tot cas, pero, segons la seva percepció, podriem dir que la
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major part del professorat disposa d'un domini alt o mitjá de les principáis habilitáis d'ús

d'Internet.

En el domini de les dues primeras habilitats básiques a qué ens hem referit no hi ha

diferencies gaire importants entre professors i professores, tot i que els nivells son mes

alts en la percepció de domini deis primers. En la resta les diferencies entre sexes son

significatives, de manera que en les destreses que probablement requeririen un nivell

mes alt de formado el grau de domini que s'atríbueixen els professors duplica i fins i tot

triplica el que s'atríbueixen les professores. Així, per exemple, un 51,7% deis professors

diuen que saben incloure un enllac en un missatge de correu electrón ic, i en can vi les

dones que diuen que sabríen portar a terme aquest procediment son menys de la meitat

(24,4%). En el cas del disseny i la modificado de pagines web, la diferencia fins i tot es

triplica: solament un 9,7% de les professores se senten capacitades per portar a terme

aquest tipus d'operacions, i en canvi mes d'una quarta part deis professors (29,8%) s'hi

veuen capacos.

Enviar un missatge de
correu electrónic

Utilitzar un cercador

Adjuntar un fitxer

Baixar un programan

Participar en un xat

Incloure un enllac (link)

Dissenyar / modificar
pagines web
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94,2

92,7

71,3

53,0

51,7

35,0

17,5

' IlliPiJ
95,6

96,0

83,5

72,7

59,7

51,7

29,8

BpTÑFáH

93,3

90,6

63,5

40,4

46,6

24,4

9,7

Taula 74. Domini d'habilitats especifiques en l'ús d'lnternet segons el sexe en %

6.4.2. Característiques de la formació en Internet

Mes enllá del grau d'expertesa deis docents en Internet, aquest estudi també posa

l'atenció en la manera com han adquirit aquest domini, i al mateix temps en el paper que

Internet ha tingut i té encara en les seves necessitats de formació.

La majoria de docents atribueixen el seu domini d'lnternet a activitats informáis i

autónomes (70,3%), és a dir, que es realitzen de manera autodidacta (54,9%) o bé a la

httpiMvww uocaauAn3/pc
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propia llar amb l'ajuda de famüiars (15,4%). Els cursos de formació del professorat han

estat la manera d'aprendre del 22%, i els que han recorregut a académies d'informática

constitueixen solament un 1%.

Les diferencies observades entre el professorat quant a l'orígen de la seva formació en

Internet es relacionen novament amb el fet de ser home o dona, I'etapa educativa en qué

treballen i Cubicado del centre. En aquest sentit, sembla que la formació individual i

autodidacta és mes freqüent en els homes (69,6%) que en les dones (45,6%), mentre

que aquells atribueixen amb menys freqüencia el seu domini d'lnternet ais cursos de

professorat (només el 18,0% de professors davant del 24,5% de professores) i també

menys a l'ajuda de familiars (6,4% de professors enfront del 21,1% de professores).

De manera autodidacta

En cursos de formació del
professorat

En una academia
d'informática

A casa, amb ajuda de
familiars

Altres

^ T O T A L ^

• 54,9

22,0

1,0

15,4

5,7

fcHOMESt!;

69,6

18,0

0,6

6,4

5,2

-DONES;

45,6

24,5

1.2

21,2

6,1

Taula 75. Origen de la formació en Internet del professorat en fundó del sexe en %

En parar atenció a les diferencies segons l'etapa educativa es constata mes incidencia

de I'aprenentatge autodidacta a la secundaría postobligatoría (62,4% a batxillerat i 69,5%

a cicles formatius) que a primaría, que constituiría la font de formació d'un nombre

signifícativament menor de docents (44,4%) a favor deis cursos de formació de

professorat, on també destaquen de manera significativa els professors de primaría.
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i
De manera
autodidacta

En cursos de
formado del
professorat

En una
academia
d'informática

A casa, amb
ajuda de
familiars

Altres

54,9

22,0

1,0

15,4

5,7

44,4

29,5

0,8

16,3

8,0

57,9

18,4

1,4

17,0

4,4
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62,4

17,2

0,6

14,1

4,5

66,5

17,4

1,2

9,6

4,8

Taula 76. Origen de la formado sobre Internet del professorat en fundó de I'etapa educativa en %

Els professors de centres ubicáis a zones rurals recorren amb mes freqüéncia (29,7%)

que la mitjana ais cursos de formado del professorat com a vía d'aprenentatge d'lnternet,

mentre que en aquest grup baixa el percentatge deis que diuen haver adquirit el seu

domini a través d'activitats autodidactes o amb familiars.

UísiwasiÉTsin

„ * . . . ...

De manera
autodidacta

En cursos de
formado del
professorat

En una academia
d'informática
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20,9
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Taula 77a. Origen de la formado del professorat en Internet en fundó de la ubicació del centre en %
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6.4.2.1. Formació recent

Si parem atenció ais cursos que el professorat manifesta que ha realitzat en els darrers

dos anys constatem que els tres continguts que amb mes freqüéncia han estat objecte

de la formació son les didáctiques especifiques, amb un 35,1% de persones formades,

els programes d'informática básica (processador de text, full de cálcul, presentacións,

etc.), amb un 33,0%, i la navegado i cerca d'informad ó per Internet, amb el 23,5% de

professors i professores formats. Entre els continguts explícitats peí professorat

segueixen l'atenció a la diversitat i les necessitats educatives especiáis (18,3% de

mencions), el disseny de pagines web (16,7%), els cursos sobre organització i gestió de

centres (12,7%) i l'aplicació de recursos telemátics a árees curriculars (10,6%). La

dinámica de grups, la interculturalitat en educado, els problemes de disciplina, els

projectes educatius en xarxa, l'avaluació, els llenguatges de programado i el treball

cooperatiu han estat altres continguts en els quals s'ha formal el professorat, pero ja amb

una freqüéncia menor. Un 12,6% diu no haver realitzat cap curs durant els darrers dos

anys.

Si agrupem els percentatges de les respostes del professorat comprovem que el 38,9%

ha realitzat cursos sobre Internet i el 36,4% n'ha realitzat sobre informática amb

continguts diferents d'lntemet. Aixó fa un 75,3% de mencions referides a cursos sobre

TIC. La resta de continguts formatius, a banda de les TIC, han tingut un 64,9% de

seguiment entre el professorat.

En altres temes

En Internet

En informática, diferent
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d1 Internet
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12
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Taula 77b. Cursos de formació sobre Internet, informática i altres temes, en fundó del sexe en %

Peí que fa a la formació realitzada darrerament, les diferencies en fundó del sexe no son

excessivament importants, pero també per a aquesta qüestió, en general, els professors

encara porten a terme mes sovint cursos sobre Internet i les TIC que les professores,

que centren els seus esforcos de formació en altres temes. Amb una major concreció,

podem distingir diferencies significativas en continguts que suposen un cert

HttpJtmwt uoc eduAn3/pc
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aprofundiment en l'ús de les TIC com son l'edició de pagines web (23,4% els professors i

12,6% les professores) o la programado (10,1% els professors i 3,3% les professores).

Didáctiques especifiques

Organització i gestió de centres

Atenció a la diversitat i necessitats educatives
especiáis

Interculturalitat i educado

Navegado i cerca d'informació per Internet

Disseny i desenvolupament de pagines web

Llenguatges de programado

Programes d'informática: processador de text,
full de cácul, Power point, etc.

Problemes de disciplina a l'aula

Models i ínstruments d'avaluació

Dinámica de grups

Projectes educatius a la xarxa

Aplicació de recursos telemátics a árees
currículars especifiques

Treball cooperatiu

Altres

TOTAL

35,1

12,7

18,3

8,7

23,5

16,7

5,9

33,0

8,5

7,7

9,8

8,1

10,6

4,9

20,5

HOMES

31,9

15,0

16,7

8,0

20,3

23,4

10,1

31,7

7,0

7,2

7,5

8,4

11,9

4,9

17,8

DONES

37,0

11,2

19,2

9,1

25,5

12,6

3,3

33,8

9,4

8,0

11,3

7,9

9,9

5,0

22,2

Taula 78. Cursos de formado seguits peí professorat en els dos darrers anys, en funció del sexe en %

No s'a precien diferencies massa importants entre etapes educatives en aquest aspecte.

Tot i aixó, sembla que el professorat de primaría i batxillerat ha rebut mes formado en

Internet que el de la resta d'etapes. D'altra banda, sembla que el de primaria ha estat

format en un percentatge signíficativament mes alt (38%) en l'ús de programan básic. Els

docents de batxillerat, en canvi, destaquen per haver rebut mes formado que els seus

companys en la creado i desenvolupament de pagines web (20,5%).
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Didáctiques especifiques

Organització i gestíó de
centres

Atenció a la diversitat i
necessitats educatives
especiáis

Interculturalitat i educació

Navegado i cerca
d'informació per Internet

Disseny i
desenvolupament de
pagines web

Llenguatges de
programado

Programes d'informática:
processador de text, full
de cácul, Power point,
etc.

Problemes de disdplina a
l'aula

Models i instruments
d'avaluació

Dinámica de grups

Projectes educatius a la
xarxa

Aplicado de recursos
telemátics a árees
curriculars especifiques

Treball cooperatiu

Altres

• !

35,1

12,7

18,3

8,7

23,5

16,7

5,9

33,0

8,5

7,7

9,8

8,1

10,6

4,9

20,5

37,8

15,5

20,9

10,7

26,1

14,8

4,7

38,0

7,9

7,8

10,6

9,6

11,1

6,2

22,2

33,6

9,5

18,7

7,3

22,6

16,8

5,5

29,9

9,1

8,6

9,2

6,8

10,0

5,1

20,4

33,8

13,9

16,9

8,6

21,6

20,5

7,5

31,3

9,2

7,1

8,6

7,7

11,3

3,2

16,9

32,6

8,1

8,7

5,2

21,5

14,0

7,6

27,9

7,0

5,2

12,8

7,6

9,3

4,1

25,0

Taula 79. Cursos de formado seguits peí professorat en els dos darrers anys, en funció de l'etapa en %

En aquest últim aspecte, també cal fer notar que la titularitat deis centres planteja una

diferencia significativa peí que fa a la formado en informática diferent d'lnternet (40,2%

en els centres públics i 30,6% en els privats). Sembla que els professors i professores

deis centres públics han realitzat cursos sobre ús de programan básic (37,3%) amb mes

freqüéncia que els deis centres privats (26,5%).
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En darrer terme, també cal fer notar que els professors i professores amb un estil docent

mes personalitzat i obert a la participado també son els que segueixen mes cursos de

formado, pero les diferencies significatives encara s'observen sobretot en la formado en

temes diferents de l'ús de les TIC i Internet. Així, aquest professorat que s'atribueix les

formes de docencia mes centrades en els estudiants també destaca si gnifi cativa ment en

la formacio en didáctiques especifiques, en atenció a la diversitat i necessitats

educatives especiáis, en l'ús de models i instruments d'avaluació, en dinámica de grups i

en treball cooperatiu. En can vi, els percentatges sobre cursos seguits sobre l'ús de les

TIC i Internet per aquests professors i professores, tot i que també son superiors, encara

no mostren diferencies significatives en relació amb la resta.

tittp:Awww uoc



L'escda a la soaetat xana: Internet en r&mtnt educatiu no irtvereitari Prtfessorm, usos dlrtemet I practiques docena

Didáctiques especifiques

Organització i gestió de
centres

Atenció a la diversitat i
necessitats educa ti ves
especiáis

Interculturalitat i educado

Navegado i cerca
d'informació per Internet

Disseny i desenvolupament
de pagines web

Llenguatges de
programado

Programes d'informática:
processador de text, full de
cacul, Power point, etc.

Problemes de disciplina a
l'aula

Models i instruments
d'avaluació

Dinámica de grups

Projectes educatius a la
xarxa

Aplicado de recursos
telemátics a árees
curriculars especifiques

Treball cooperatiu

Altres

35,1

12,7

18,3

8,7

23,5

16,7

5,9

33,0

8,5

7,7

9,8

8,1

10,6

4,9

20,5

•eniüestücjiant]

31,3

10,5

12,9

6,5

20,6

16,3

6,1

33,2

7,0

6,1

6,2

8,1

10,4

3,7

17,4

34,9

12,8
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9,3

25,0

16,3

5,4

32,8

8,3

7,5

10,0

7,3
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4,6

21,7
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6,7

33,3
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10,2

14,1
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12,7

7,3

22,0

Taula 80. Cursos de formado seguits peí professorat en els dos darrers anys, en funció de l'estil docent en %

6.4.2.2. Prioritats de formació

Si analitzem les necessitats de formació que s'atríbueix el mateix professorat, es posa de

manifest la tendencia a donar príontat ais continguts vinculats a les TIC, sobretot els

reladonats amb Internet
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Les tres primeres necessitats de formació de futur del professorat son les didactiques

especifiques (28,8%), l'aplicació de recursos telemátics a les árees curriculars

especifiques (27,8%) i la navegado i cerca per Internet (26,6%). Segueixen en interés

els cursos sobre atenció a la diversitat (25,4%), projectes educatius en xarxa (22,6%),

disseny de pagines web (21,8%) i, ara ja en seté lloc, els cursos sobre programan no

vinculat a Internet (18,8%). La interculturalitat en educado, la disciplina, la dinámica de

grups, el t re bal I cooperatiu, els llenguatges de programado i, en darrer lloc, l'organització

i gestió de centres son, en ordre decreixent, els continguts a qué es dona menys prioritat.

En comparar la formació feta en els darrers dos anys i les príoritats formatives constatem

que creixen en expectativa tots aquells continguts vinculats a Internet, especialment els

referits a la seva aplicado a les árees curriculars especifiques (del 10,6% al 27,8%), i els

projectes educatius en xarxa (del 8,1% al 22,6%). Es manté amb un lleuger increment

('interés per la navegado i cerca a Internet (del 23,5% al 26,2%) i el disseny de pagines

web (del 16,7% al 21,8%). La tendencia inversa s'observa en relació amb la necessitat

de formació en programan no relacionat amb Internet, ates que es passa del 33,0% que

n'han realitzat en els darrers dos anys al 18,8% amb intenció de fer-ne properament.

40%

30%

20% -

10%-

0%

DFet I Necessitat

Figura 19. Cursos de formació seguits peí professorat en els dos darrers anys I prioritats/necessitats de formació del
professorat
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Si s'agrupen els diferents continguts de formado en fundó de la seva relació amb les TIC

i Internet constatem que els continguts vinculats a Internet creixen en pnorítat del 38,9%

de cursos ja fets al 56,7% en les previsions de formado, mentre que els continguts

relacionats amb les TIC, pero no amb Internet, decreixen del 36,4% de cursos realitzats

al 23,9% en la intencionalitat La resta de temes d'interés es mantenen en un

percentatge (66%) similar.
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d'bitemet

Figura 20a. Prioritats i rtacessitats de formado

Novament, quan comparem les necessitats manifestades pels professors respecte a les

de les professores s'observen algunes diferencies. Els prímers, en els continguts

relacionats amb Internet i les TIC, donen prioritat amb mes freqüéncia que les

professores a continguts referits a qüestions d'aprofundiment técnic: disseny i

desenvolupament de pagines web (25,4% d'homes davant del 19,3% de dones) i

llenguatges de programado (11,9% enfront del 6,0%, respectivament). En canvi, la

navegado i cerca per Internet sembla que ja no és tan prioritaria per ais professors

(20,6%) com per a les professores (28,3%). Per tant, segons aquesta percepció, les

professores donanen menys prioritat al domini de la complexitat tecnológica en qué se

sustenta la xarxa que al seu ús, i en canvi s'interessen mes que els professors en temes

convencionals de formado no vinculats directament a aspectes tecnológics amb

diferencies, en alguns casos significatives, com en el tema de l'atenció a la diversitat i les

necessitats educatives especiáis (28,3% de dones davant del 20,6% d'homes).
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6.4.3. Formació en Tus d'Internet amb finalitats educatives

Mes enllá de l'expertesa del professorat en el vessant mes específicament tecnológic i

d'ús de la xarxa, també ens interessa posar de manifest en quina mesura aquesta

formació s'adreca també a les aplicacions educatives d'Internet. En aquest sentit, el

primer que es posa de manifest és que la majoria de professors i professores (71,2%) no

ha realitzat cap tipus de formació sobre l'ús educatiu d'lnternet. Tan sois el 28% deis

docents ha dut a temne alguna activitat formativa sobre aquest focus temátic.

Sembla que aquest aspecte de la formació també arriba mes ais professors (31,9%) que

a les professores (25,5%). Aquesta diferencia significativa apunta novament la tendencia

a mes aproximado deis homes a les qüestions que planteja la introduce i ó de la xarxa en

els centres educatius i no solament en raspéete tecnológic.

Sí

No

28,0

71,2

31,9

67,6

25,5

73,5

Taula 81. Formació en fus d'Internet amb finalitats educatives en fundó del sexe en %

Quan fem atenció a les etapes, I'educado primaría destaca significativament amb un

32,4% de professorat format en aquest ámbit, seguida de TESO, el batxillerat i els cicles

formatius, on menys de la quarta part de professorat (21,5%) diu que ha rebut algún tipus

de formació en aquests temes. D'aquesta manera, sembla que la primaria se significa,

una vegada mes, com a etapa sensible al desafia ment que suposa la incorporado

d'lnternet en els centres.

—

Sí

No

28,0

71,2

32,4

67,1

27,0

71,6

mmMsmt
24,8

74,7

21,5

77,9

Tauta 82. Professorat amb formació en l'ús educatiu d'lnternet segons les diferents etapes en %

Una altra qüestió és la incidencia que pugui haver tingut aquest tipus de formació en la

mateixa docencia. En aquest sentit, la majoria del professorat que ha realitzat formació

específica en l'ús d'lnternet amb finalitats educatives considera que li ha estat útil per a la
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seva práctica do cent. El 79,3% pensa que ha estat de molta o forca utilitat práctica,

mentre que solament el 18% pensa que ha resultat poc o gens útil.

70%

60%

50% -I

40%

30%

20%

10% -I

0%

59.3%

20,0%

2,1%

Molt útil Forca / bastant útil Poc útil Gens útil

Figura 20b. Ulílttat de la formado del professorat en l'ús d'lntemet

La formació en l'ús educatiu d'lntemet realitzada pels professors s'ha portat a terme en

bona part (57,9%) a través deis plans de formació impulsats peí Departament

d'Ensenyament. La segona vía sembla que és l'activitat autodidacta (38,8%) seguida de

les accións impulsades peí mateix centre educatiu (26,1%), que ja superen de poc la

quarta part del professorat. La resta de possibilitats son opcions a qué s'han acollit un

nombre minoritari de professors i professores: accions formatives impulsades per altres

administracións, accions vinculades a la formació inicial de la ¡licenciatura o diplomatura,

la formació universitaria de postgrau i els centres de formació de carácter prívat.

La titularítat del centre marca diferencies respecte a les vies formatives en l'ús educatiu

d'lntemet del professorat. Els centres públics s'acullen especial ment (74,2%) ais plans

de formació impulsats peí Departa ment d'Ensenyament amb una significativa menor

freqCiencia (20,1%) de les iniciatives del centre. Aquesta distribució es produeix de

manera contraria entre el professorat de centres privats, tal com mostra la taula següent.

Aquesta variado sembla lógica atesa la menor vinculado deis centres privats amb

I1 Administrado educativa.

rmp Jfttmn uoc MuAn3/pC
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En plans de formado impulsats peí
Departament d'Ensenyament

De manera autodidacta

En actívitats de formado
impulsades peí mateix centre

En plans de formado impulsats per
altres administracions

En la formado inicial de la
llicenciatura/diplomatura

Altres

En la formado de postgrau a la
universitat

En centres privats de formado

TOTAL

57,9

38,8

26,1

8,4

7,8

7,6

7,3

6,1

CENTRES
PÚBLICS

74,2

36,0

20,1

7,7

6,6

6,3

5,2

2,2

CENTRES
PRIVATS

33,2

43,2

35,3

9,5

9,5

9,5

10,4

12,0

Taula 83. Vies de formacíó del professorat en l'ús d'intemet en funcio de la titularítat del centre en %

6.4.4. Formació a través d'Internet

Atenent al focus d'atenció del nostre estudi, ens interessa conéixer en quina mesura el

professorat está integrant Internet com a mitjá per a la propia formació. En aquest sentit

podnem considerar que la formació a través de la xarxa probablement encara constitueix

una opció en creixement: el percentatge de professors que diuen haver seguit cursos en

aquesta modalitat no arriba a una quarta part (20,3%). En tot cas, per comparado amb la

poblado general de Catalunya, on només el 6,1%40 ha seguit algún curs via Internet,

aquest percentatge és prou important, i ens indica una tendencia superior del professorat

a incorporar-se a la xarxa per a la propia formació.

També en aquest cas i en el mateix sentit és significativa la diferencia entre els docents

per rao de sexe a I'hora de decid ir-se a realitzar cursos de formació via Internet. El

26,2% deis professors diuen que han fet algún curs a través de la xarxa, mentre que

només el 16,7% de les professores afirmen haver-ne seguit algún.

Avancant en la idea de posar de manifest el grau d'aproximació del professorat a la

xarxa i la confianca que ni diposita com a mitjá per a la formació, hem fet atenció també

a la valorado que fa el professorat de l'experiéncia de formar-se a través d'lnternet, tot

40 OURSI. Otaervalorl de la Soastat de la Informado (2003). Enquesta a les liara soWe equlpement i ús 09 les lecnotogies de la Wormació i la comuncació a Catalunya, 2002.
M t U l J l ¡ i l Z 0 0 2 df
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comparant la seva efectivitat amb la de la formado presencial. Prácticament tres quartes

parts deis que han seguit cursos a través d'lnternet, concretament el 74,1%, creu que o

bé son tan efectius com els realitzats presencialment (49,3%) o bé ho son mes (24,8%).

Així dones, podríem dir que el grau de reconeixement que el professorat fa d'aquest mitjá

com a espai adequat per a la propia formado sembla forca elevat.

60%

50% -

40% -

30% -

20% -

10% -

0%

49,3%

24,8% 24,8%

Mes efectiva que la
formado

presencial

Tant efectiva que la
formació

presencial

Menys efectiva que la
formació presencial

Figura 21. Valorado de la formació a través d'lntemet

Fent extensiva aquesta qüestió a la totalitat del professorat, hem procura* posar de

manifest la importancia que atríbueixen a Internet com a mitjá per a la seva formació

professional. En l'análisi d'aquesta qüestió es confirma el nivell de confianca a qué ens

referíem abans: el 63,9% del professorat el considera un mitjá bastant o molt important.

Solament el 10,1% el valora com a poc o gens important per a la seva formació.

Cal matisar que aquest nivell de confíanca és mes elevat en el cas deis professors, que

en aquest sentit concedeixen la máxima importancia a Internet com a mitjá de formació

amb una freqüencia significativament mes elevada (21,7%) que les professores (15,4%).

httpJ/www uoc.eduA n3/pc
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Molt important

Bastant important

Ni molt ni poc

Poc important

Gens important

17,8

46,0

25,2

7,9

2,2

21,7

46,0

23,3

6,3

2,4

15,4

46,0

26,4

8,9

2,1

Taula 84. Importancia que ol professorat atríbueix a Internet com a mitja per a la seva formado en fundó del sexe en %

En darrer terme, per concloure aquesta apreciado sobre la formado del professorat en

Internet, cal fer notar la mesura en qué els centres disposen de procediments mes o

menys formáis que facilitin l'oportunitat de compartir el coneixement adquirit en les

activitats de formado amb la resta del professorat. En aquest sentit, la majoria de

professors i professores (82,2%) diuen que el seu centre no disposa de cap sistema que

faciliti aquest procés (32,8%), o be que es produeix de manera informal (49,4). Son una

minoría (14,1%) els que asseguren que l'activitat del seu centre preveu de manera ja

establerta un procediment especific en qué aquest coneixement es pot compartir.

Cal dir que aquesta situado es posa mes en evidencia en el batxillerat, on arriba al 40%

el professorat que diu que en el seu centre aquest procediment no es preveu. D'altra

banda, d'acord amb les diferencies que hem anat subratllant en altres aspectes, a

I'educado primaría, tot i que es manté aquesta circumstáncia, l'index deis que asseguren

que el seu centre disposa a"un sistema establert per poder compartir aquest coneixement

amb la resta del professorat augmenta significativament per comparado amb la resta

d'etapes(19,7%).

No n'hi ha cap

No está formalitzat

Sí, ni ha un
procediment
establert

32,8

49,4

14,1

23,8

53,1

19,7

37,3

47,5

9,7

40,0

45,6

12,0

33,7

51,7 .

11,6

Taula 85. Existencia a les diferente etapas d'un sistema per compartir el coneixement adquirit a les activitats de
formado en %
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Les diferencies en aquesta qüestió per efecte de la titula rita t deis centres son m ¡ni mes,

pero sembla que ais centres privats s'hi podría identificar mes disposició a afavorir

aquest tipus d'espais: el professorat deis centres privats que diuen que en el seu centre

no compten amb aquesta possibilitat son significativament menys (28,9%) que els deis

centres públics (35,3%).

No n'hi ha cap

No está formal i tzat

Sí, hi ha un procedí me nt establert

32,8

49,4

14,1

35,3

47,2

13,1

28,9

52,8

15,5

Taula 86. Existencia d'un sistema per compartir el coneixement adquirít a les activitats de formado segons la titularítat
deis centres en %

Aquesta situado, que en tot cas es podría considerar deficitaria peí que fa a la capacitat

de gestió del coneixement deis centres, plantejaría limitacions per a la integrado de la

formado en la seva dinámica general de funcionament, i de manera mes específica, per

a la incorporado del coneixement adquirít en la práctica docent.

6.4.5. Expertesa i formació del professorat en Internet segons l'estil docent i
I'obertura de l'activitat professional

Entre el professorat no hi ha diferencies importants d'expertesa en l'ús de la xarxa quan

fem atenció a les formes de docencia. Tot i aixó, els que diuen que no saben utilitzar

Internet se sitúen significativament mes (7,8%) entre els que s'adscriuen a les practiques

que su posen menor obertura professional:

Sí

No

94,5

5,5

92,2

7,8

94,6

5,2

Taula 87. Capacitat d'utilitzar Internet i obertura de l'activitat del professorat en %

Aquesta mateixa tendénda s'observa quan ens fixem amb mes detall en el nivell del

professorat peí que fa al domini d'lntemet. En aquest cas els que es troben en el nivell

mes baix també son els que s'atribueixen les formes de práctica mes tancades.

httpJ/wwsv.uoceduAna/pc
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Molt alt

Alt

Ni alt ni baix

Baix

Molt baix

Ns/Nc

Mitjana

10,9

32,1

27,9

17,8

10

1,3

5,81

9,1

30,5

28,7

15,8

13,6

2,4

5,58

11,1

32,4

26,4

19,4

9,5

1

5,82

12,2

32,7

30,2

16,3

7,8

0,8

6

Taula 88. Domini ¿'Internet i obertura de l'activitat del profe&sorat en %

Quan fem atenció a la manera com els professors i professores han aprés a utilitzar

Internet es pot apreciar com els que mostren menys inclinado a l'obertura i la partid pació

en la seva activitat quotidiana en el centre se sitúen significativa ment mes (63,1%) entre

els que n'han aprés de manera autodidacta. Aquesta és, en tot cas, l'opció majorítária, i

els que s'identifiquen amb les practiques mes obertes recorren significativament mes que

la resta (27,3%) ais cursos de formado per al professorat.

L©bleTtu1ral

De manera autodidacta

En cursos de formado del
professorat

En una academia
d'informática

A casa, amb l'ajuda de
familiars

Altres

54,9

22

1

15,4

5,7

63,1

12,5

0,9

16

5,8

53,1

23,6

1,1

16

5,4

51,4

27,3

0,8

13,7

6,3

Taula 89. Origen de la formado en Intemat i obertura de l'activitat del professorat en %

D'altra banda, quan baixem al detall de la formado feta peí professorat en els darrers dos

anys, en primer terme es posa de manifest que en molts casos els professors i

professores amb estils de docencia mes personalitzats son també els que teñen mes

presencia en els diferents ámbits de formado, i és significativa la diferencia, en molts

casos, en comparado al percentatge deis professors amb estils mes magístrocéntrics

adscrits a qualsevol d'aquests processos de formado:

uoceduArO/pc
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estudian ti

Didáctiques especifiques

Organització i gestió de centres

Atenció a la diversitat i
necessitats educatives especiáis

Interculturalitat i educado

Navegado i cerca d'informació
per Internet

Disseny i desenvolupament de
pagines web

Llenguatges de programado

Programes d'informática:
processador de text, full de cácul,
Power point, etc.

Problemes de disciplina a l'aula

Models i instruments d'avaluació

Dinámica de grups

Projectes educatius a la xarxa

Aplicado de recursos telematics a
árees currículars especifiques

Treball cooperatiu

Altres

Cap

•Hota U

35,1

12,7

18,3

8,7

23,5

16,7

5,9

33

8,5

7,7

9,8

8,1

10,6

4,9

20,5

12,6

£ & 9 @ 3 A £ & £ QBQOBíJifisá] (mf¡3@3i£ES:
lenlliestúdiann

31,3

10,5

12,9

6,5

20,6

16,3

6,1

33,2

7

6,1

6,2

8,1

10,4

3,7

17,4

15

34,9

12,8

19,1

9,3

25

16,3

5,4

32,8

8,3

7,5

10

7,3

9,8

4,6

21,7

12,2

•eninestúdiántil

40,4

15,1

23,3

10,2

24,3

18,4

6,7

33,3

10,8

10,2

14,1

9,8

12,7

7,3

22

10,4

Taula 90. Tlpus de formado realitzada en els dos últims anys i estil docent del professorat en %

-i

Aixó mateix s'observa quan ens fixem en Cobertura de l'activitat professional: els

professors i professores amb formes de práctica mes tancades segueixen cursos de

formado en un percentatge en molt casos significativament mes baix.que els que

s'identifiquen amb l'acció mes oberta a la participado:

httpVfwiMW. uoc.edu/ln3/pic
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Lübktúral

Didáctiques especifiques

Organització i gestió de centres

Aten ció a la diversitat i
necessitats educatives espedals

Interculturalitat i educado

Navegado i cerca d'informació
per Internet

Disseny i desenvolupament de
pagines web

Llenguatges de programado

Programes d'infbrmática:
processador de text, fuII de
cácul, Power point, etc.

Problemes de disciplina a l'aula

Models i instruments d'avaluació

Dinámica de grups

Projectes educatius a la xarxa

Aplicado de recursos telemátics
a árees curriculars especifiques

Treball cooperatiu

Altres

Cap

35,1

12,7

18,3

8,7

23,5

16,7

5,9

33

8,5

7,7

9,8

8,1

10,6

4,9

20,5

12,6

31,1

4,4

13,1

6

17,9

12,2

6,2

27,7

6,6

5,6

8,2

3,4

7

3

17,3

17,1

35,9

9,4

19

9,3

24,8

17,6

5,5

34,3

9,1

6,7

9,8

8,3

11,2

4,4

22,3

11,9

" H
37,2

27,5

21,5

10

26

19,2

6,4

35,3

9,1

11,7

11,5

12,1

12,8

7,9

19,8

9,8

Taula 91. Tipus de formació realitzada en els dos últims anys i obertura de l'activitat del professorat en %

Aquesta mateixa diferencia que es manté per a les diferents temátiques de formació

també s'observa per al cas específic de la formado en Internet, seguida significativament

menys pels professors amb practiques que comporten mes tancament:

1

En altres temes

En Internet

En informática, diferent d'lnternet

Cap

•iliStall

64,9

38,9

36,4

12,6

55,6

29,9

32,5

17,1

65,6

41,1

37,2

11,9

(9É3fé3

72,1

42,8

38,5

9,8

Taula 92. Tipus de formació realitzada en els dos últims anys i obertura de l'activitat del professorat en %
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D'altra banda, sobre la mateixa base de I'obertura de l'activitat professional també

s'observen diferencies peí que fa a la formado especifica en I'ús d'lnternet per a finaiitats

educatives. Tot i que son majoria els que no han seguit cursos de formado amb aquesta

temática, cal fer notar que entre els que disposen d'aquest tipus de formado son

significativament mes els professors que s'atribueixen les formes d'acció mes obertes.

Tauta 93. Formació especifica en I'ús d'lnternet amb fínalitats educatives ¡ obertura
de l'activitat del professorat en %
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6.5. Percepció del professorat sobre la incidencia d'Internet en ('educado

Una altra qüestió que hem considerat fonamental en la representado de la manera com

Internet s'esta integrant en els centres es refereix a la percepció que teñen els professors

¡ professores sobre la capacitat d'Internet de modificar la dinámica de funcionament i

organització de la docencia a l'etapa. Es tracta de posar de manifest les modificacions

presents que els professors i professores ja atribueixen a Internet, i d'altra banda les

creences del professorat en relació amb la capacitat que pot teñir la xarxa com a mitjá

per a l'optimització deis processos d'ensenyament i aprenentatge en el futur.

6.5.1. Percepció de la incidencia d'lnternet en la dinámica de funcionament
de l'etapa

En aquest sentit, poc mes de la meitat deis professors i professores, concretament el

55,6%, manifesten que Internet efectivament ja ha produit canvis en la manera de

treballar a l'etapa seleccionada. Aquesta dada no deixa de sorprendre si tenim en

compte la intensitat d'ús d'lnternet que s'esta fent actualment. En aquest sentit, la

impressió és que s'expressa mes una intuido de canvi en un futur proper que no pas una

percepció de la realitat

Cal fer notar, aixi mateix, que sembla que aquest nivell de conscienciació es posa

especialment de manifest per al cas deis professors que s'han atribuit formes de

docencia mes personalidades i flexibles. En aquest sentit, sembla que els professors

amb un estil docent mes centrat en l'estudiant també son els que reconeixen aquests

canvis en mes mesura (64,5%). La diferencia amb la resta de professorat és significativa.

SSSS&
Sí

No

1JÍ9JÜKÍL

55,6

43,1

^HÍQlü£§tüdiant^H
50,7

47,7

54,4

44,4

64,5

34,7

Taula 94. Percepció de la incidencia d'lnternet en la dinámica de funcionament de l'etapa seleccionada: distribució
segotis l'estil docent en %

Quan procurem concretar quins son els canvis percebuts pels docents en la manera de

treballar a l'etapa educativa, immediatament es posa de manifest com les

httpiNwnv.uoc MuAnOpC
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transformad ons que mes es reconeixen son precisament les que es relacionen amb les

función al itats d'Internet mes utilitzades peí professorat. Així, en primer lloc se subratlla

que Internet ha millorat l'accés a la informado (88,2%) deis professors i professores, i en

segon lloc que ha facilitat la preparado de les classes (53,7%). En un altre ordre de

qüestions i en menor mesura també se subratlla la capacitat de la xarxa com a mitjá per

promoure l'elaboració del coneixement per parí deis alumnes (49,6%) i per mi 11 orar la

seva participado activa (48,1%). Les possibilitats relacionades amb la comunicado i el

treball en xarxa, també d'acord amb les funcional itats mes utilitzades peí professorat a

l'etapa, es detecten menys: un 34,4% diuen que Internet ha permés millorar i facilitar per

contacte amb altres centres la comunicado amb altres professors (29,8%) i el treball en

equip (29,7%).

En darrer terme, ja son poc mes d'una quarta part (25,7%) els professors i professores

que perceben can vis en les possibilitats de flexibilitzar i personalitzar la docencia, i

encara és mes limitat el percentatge deis que creuen que Internet ha permés millorar la

participado deis pares i mares: només un 8,5% de professors i professores detecten

canvis en aquest aspecte.

Aquesta distribució en la freqüéncia deis tipus de canvis percebuts ais processos

docents presenten poques diferencies en analitzar les variables que caracteritzen el

professorat o els centres on treballen. Ara bé, hi ha algunes diferencies que convé

destacar.

En general sembla que els professors perceben mes els canvis a qué ens estem referint

que les professores. Aquesta diferencia és estad¡sticament significativa en relació amb la

mi I lora de la comunicado amb la resta de companys, cosa que destaquen el 35,2% de

professors i només el 26,1% de professores. Els canvis destacáis amb menor diferencia

entre ambdós sexes son els que fan referencia directa a l'activitat deis alumnes: la

millora en l'elaboració deis seus coneixements i la participado activa.

Si

No

55,6

43,1

58,3

40,9

54,0

44,5

Taula 95. Percepció del professorat sobre canvis produtts per Internet a l'etapa en fundó del saxe en %
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En aquesta percepció de canvis no hi ha prácticament diferencies significatives entre

etapes, tot i que es podrien identificar algunes semblances entre els docents de

l'educació primaría i els de deles formatius, d'una banda, i els d'ESO i batxillerat, de

l'altra.

A part de la potencialitat per a l'accés a la informació, que es destaca en totes les etapes

com a canvi principal, ais deles formatius es fa notar amb mes freqüéncia la incidencia

que ha tingut Internet en la preparado de les classes i en els aspectes reladonats amb

['elaborado del coneixement per parí deis alumnes i la seva partid pací ó activa en el

procés d'aprenentatge. En aquest mateix sentit, també es posa mes l'émfasi en la

capacitat que pot teñir la xarxa a I'hora de potenciar el treball en equip i, de manera

significativa, a Chora de flexibilitzar i personalizar la docencia. La percepció deis

professionals d'educad ó primaría segueix una pauta semblant, tot i que en aquest cas

sembla que es posa mes émfasi en el contacte amb altres centres i no tant en la

preparado de les classes per part del professor.

A l'educació secundaria obligatoria, en canvi, sembla que el professorat no percep en la

mateixa mesura la incidencia d'lnternet en aspectes com la preparado de la docencia,

pero tampoc en la participado activa deis alumnes en el seu procés d'aprenentatge, ni

en con sequen da en el seu procés d'elaboració del coneixement. Tampoc en aquest cas

es posa el mateix émfasi en les noves possibilitats de contacte amb altres centres a

través de la xarxa. Al batxillerat s'observa un plantejament semblant.

En tot cas, en el conjunt de les etapes es manté el plantejament general que ja hem

descrit.

Sí

No

Ü®iBÉ!ík
55,6

43,1

50,6

47,3

59,7

39,1

57,6

42,2

1

56,4
43,0

Taula 96. Percepció del professorat de les diferente etapes sobre canvis produits per Internet en %

Cal fer notar, també, que els docents deis centres públics petits, centres que son majoria

a l'ámbit rural, mostren una tendencia mes marcada que la resta a destacar la mi 11 ora en

la facilita! de contacte amb altres centres. D'altra banda, els centres privats, els mes

hdp Jfmm ucc eúuAn3/p>C
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grans i els de Barcelona i Tarea metropolitana son els que menys destaquen aquest

avantatge a partir de la incorporado d'lntemet.

Millorant / facilitant el
contacte amb altres
centres

fi . _JL_

34,4 38,8 28,5

• • • •
Millorant / facilitant el
contacte amb altres
centres 34,4 47,5

L^K2EÍS*E§1

32,7 30,5

Millorant / facilitant el
contacte amb altres
centres 34,4 30,1 39 39,1 48,4

Taules 97. Percepció de la millora en el contacte amb altres centres en funció de la titularítat, la grandaría del centre i
el seu emplacament en %

D'altra banda s'observen algunes diferencies en la percepció de millores en funció de

l'estil docent en qué se sitúa el professorat, en el sentit que aquel I s que s'atríbueixen

estils mes centrats en l'estudiant sempre aprecien mes canvis positius, sobretot els mes

vinculats a Tactivitat de l'alumnat. El gráfic següent mostra aqüestes diferencies

d'apreciació sustentades probablement en una percepció singular de la propia práctica

docent.
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Millorant / facilitant l'accés a la
informado

Millorant / facilitant la
preparado de tes classes

Promovent l'elaboració de
coneixements per part de
l'alumnat

Millorant / facilitant la
participado activa de l'alumnat

Millorant / facilitant el contacte
amb altres centres

Millorant / facilitant la
comunicado amb la resta de
professorat

Millorant / facilitant el treball en
equip

Possibilitant la flexibilització i
personalització de la docencia

Millorant / fadlitant la
participado deis pares i mares

Altres

88,2

53,7

49,6

48,1

34,4

29,8

29,7

25,7

8,5

6,9

84,6

47,5

46,2

46,2

30,5

27,4

23

18,6

6,3

6,9

87,7

54,1

49,6

46,4

32,5

27,9

29,3

26

8,1

6,3

92,7

59,2

53,2

53,2

41,8

35,4

37

32,3

11,4

7,9

Taula 98. Percepció del professorat sobre els canvis produits per Internet a l'etapa en funció de l'estil docent en %

6.5.2. Percepció de futur sobre la incidencia d'lnternet en els processos
d'ensenyament i aprenentatge de l'etapa seleccionada

En darrer terme i amb un sentit mes ampli, una bona part del professorat (69,2%) creu

que en el futur Internet tindrá una incidencia important (47,8%), o fins i tot molt important

(21,4%) en l'educació en general. Els que no li confien aquest protagonisme futur en

l'ámbit educatiu son minoría (10,5%).

nttp /AMWW u
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Molt important Important Ni molt ni gens Poc important Gens
important ¡mportant

Figura 22. Importancia que el professorat concedeix a Internet per a l'educació en general

Quan fem atenció a la manera com es manté aquest nivell de confianca en les diferents

etapes, immediatament es posa de manifest que és a primaría on el percentatge deis

que atríbueixen mes incidencia a Internet en l'educació és significativament mes elevat

(24,7%), tot i aixó el plan teja ment general es manté.

Aquesta valorado difereix poc quan comparem I'opinio deis professors amb la de les

professores, i tampoc trobem grans contrastos entre tipologies de centre. Ünicament la

distinció entre formes de docencia permet observar algunes diferencies en la valorado

de la importancia d'Internet. Son aquells que se sitúen en un estil docent mes obert i amb

mes capacitat d'adaptació a les necessitats de cada alumne els que es mostren mes

convencuts d'aquesta influencia.
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Molt important

Important

Ni molt ni gens important

Poc important

Gens important

21,4

47,8

19,7

8,6

1,9

JS1S
17,2

47,5

21,2

10,2

2,7

SBSS
20,1

47,9

22

8,1

1,4

29,4

47,8

12,9

7,8

2

Taula 99. Importancia que el professorat concedeix a Internet per a I'educado en general: diferencies en funció de
l'estil docent en %

A partir d'aquesta percepció general i amb un nivell mes alt de concreció, una gran

majoria del professorat (91%) creu que la incorporado d'lnternet originará millores en els

processos d'ensenyament i aprenentatge a l'etapa educativa en qué intervenen.

Aquesta creenca es manté de manera forca semblant entre els professors i les

professores deis diferents tipus de centre i les diverses etapes educatives. Solament

quan fem atenció a l'estil docent podem trobar diferencies significatives en aquesta

percepció: els professors que s'atribueixen formes de docencia mes participatives,

flexibles i centrades en l'alumnat també son els que concedeixen mes capacitat

d'incidéncia d'lnternet en els processos d'ensenyament i aprenentatge.

Sí

No

1K°5üwk
91,0

7,7

87,1

10,7

©BOiKítaDoüSP

92,4

6,8

93,1

5,9

Taula 100. Percepció de futur del professorat sobre la incidencia d'lnternet en els processos d'ensenyament
aprenentatge: diferencies en funció de l'estil docent en %

Si anem mes enllá en l'intent de concreció deis canvis previstos per la incorporado

d'lnternet observem certes diferencies respecte deis que es detecten en el present.

La millora en l'accés a la informado continua essent la que s'intueix per al futur amb mes

freqüéncia (85,1%). Tanmateix, alguns aspectes que en la percepció del present queden

en segon terme se subratllen amb mes forca com a objecte de transformació per la

Wtp: Wwiw. uoc Nulki3Spc
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incidencia d'lntemet: un 67,9% del professorat considera que l'accés a la xarxa facilitará

la participado activa de l'alumnat en ei seu procés d'a preñen tatge i, així mateix,

introduirá canvis a l'hora de promoure que els estudiants elaborín el coneixement

(63,5%).

En aquest mateix nivell (63,4%) se subratlla la importancia que es preveu que Internet

continuará tenint en la preparado de les dasses i en la millora de la capacitat de

contactes amb altres centres, que continua present (61,3%) en les expectatives del

professorat.

La resta de possibilitats, vinculades a la flexibilització i personalització de la docencia

(49,8%), a les oportunitats de millora del treball en equip (46,7%) i a l'augment

d'oportunitats de comunicado amb la resta del professorat (46%) també es destaquen,

pero en un nivell inferior. En darrer terme (29,1%), on menys es preveu la inddéncia

d'lntemet és en l'augment de la participado deis pares i mares.

nmm
Millorant / facilitant l'accés a la informado 85,1

Millora nt / facilitant la participado activa de l'alumnat 67,9

Promovent I'elaborado de coneixements per part de l'atumnat 63,5
Millorant / facilitant la preparado de les dasses 63,4

Millorant / facilitant el contacte amb altres centres 61,3
Possibilitant la flexibilització i personalizado de la docencia 49,8

Millorant / facilitant el treball en equip 46,7

Millorant / fadlitant la comunicado amb la resta de professorat 46,0

Millorant / facilitant la participado deis pares i mares 29,1

Altres 12,0

Taula 101. Percepció deis canvis que pot comportar l'ús d'lntemet en l'activitat docent en %

Les diverses variables que caracteritzen els docents i els centres on treballen no

comporten diferencies significatives respecte a aquesta percepció. Tot i aixó, sembla que

els professors i professores de primaria dipositen mes confianca en aquests canvis en la

major part deis processos.
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6.6. Percepció del professorat quant a obstacles i motivacions per a la
incorporació d'lnternet

Finalment aquest estudi també pretén posar de manifest la percepció del professorat

sobre els aspectes que poden impulsar o dificultar la incorporació d'lnternet a les

practiques educatives del centre, per tal d'entendre com s'está produint aquest procés,

quins son els principáis frens i quin els elements facilitadors.

6.6.1. Percepció d'obstacles per a la incorporació d'lnternet al centre
educatiu

Aparentment, la dificultat mes important que el professorat percep a l'hora d'incorporar

Internet ais centres és la poca disponibilitat de temps: gairebé tres quartes parts deis

professors i professores (71,3%) consideren que aquest és el principal obstacle que cal

salvar, entenent probablement que l'accés a la xarxa amb finatitats educatives comporta

la necessitat d'un temps addicional per preparar i adaptar la práctica docent.

Altres necessitats ja son destacades per un percentatge sensiblement inferior: gairebé la

meitat del professorat (46%) considera la manca de recursos tecnologics disponibles en

el centre i l'insuficient nivell de formado del professorat en TIC (45,7%) com a dificultáis

fonamentals per a la integrado d'lnternet a la seva etapa. Aquest darrer aspecte és

destacat de manera significativa (50,8%) peí professorat d'educació primaría, que

d'aquesta manera palesa un nivell de formado mes baix deis professors i professores

d'aquesta etapa en l'ús de les TIC.

En tercer lloc també es considera una dificultat la dispersió de la informado a la xarxa

(36%) o la manca de formado en l'ús d'lntemet en la propia área curricular (35,9%).

Altres dificultáis ja son destacades per poc mes d'una quarta part del professorat: la

motivado del professorat en algunes ocasions (28,5%) també es considera un obstacle.

Cal fer notar que els professors subratllen significativament mes (34,1%) que les

professores (25%) aquest obstacle, la qual cosa potser es podría explicar per les

diferencies en l'aproximació a Internet, en fundó del genere, que hem identificat

repetidament en I'estudi.
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Poc menys d'una quarta part del professorat considera que les prioritats del projecte

curricular i la fiabilitat de la connexio a Internet (24,3%) també suposen una dificultat a

l'hora d'incorporar Internet al centre amb finalitats educatives. En el cas de la connexio,

podría ser que l'opinió del professorat ja hagi canviat a hores d'ara, amb la generalització

de la banda ampia (ADSL) a tots els centres públics al final del curs 2002-03, tenint en

compte que les dificultats de connexio s'han destacat mes peí professorat deis centres

públics (28,3%) que peí deis prívats (18,2%).

Altres qüestions també s'han identificat com a obstacles, pero ja de manera minoritaria:

el perfil de l'alumnat (16,2%) en alguns casos també es considera una dificultat,

principalment en els centres públics, en qué aquesta qüestió se subratlla

significativament mes (20%) que en el cas deis centres privats (10,3%). Aixó,

probablement, es pot relacionar amb la situació socioeconómica deis centres: els que se

sitúen en una situació socioeconómica baixa subratllen significativament mes (20,7%) els

problemes de perfil deis alumnes com a obstacle que aquells en qué aquesta situació és

alta (10,7%).

En aquesta mateixa posició, ja minoritaria, també s'apunta com a obstacle la manca de

pautes especifiques per part de les administracions per a l'ús educatiu d'Internet i de

recursos educatius disponibles a Internet (15,8%). En aquesta darrera apreciado

s'observen diferencies significatives entre etapes, essent en els deles formatius (23,8%) i

a TESO (20,1%) on aquest problema es fa mes palés, i en I'educa ció primaria (10,3%) on

sembla que és menor.

uocoduAn3/pic
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La disponibilitat de temps del professorat

Els recursos tecnológics disponibles al centre

El nivell de formado del professorat en TIC

La dispersió de la informado a Internet

L'assessorament per a l'ús d'Internet en l'área curricular propia

La motivacíó del professorat

El personal especialitzat en TIC de qué disposa el centre

La fiabilitat de la connexió a Internet

Les príoritats del projecte curricular

El perfil de l'alumnat

Els recursos educatius disponibles a Internet

Les pautes especifiques per a l'ús educatiu d'lntemet que donen les
administracions

Les demandes de pares i mares

Altres

L'adaptació a les necessitats actuáis

Cap

71,3

46,0

45,7

36,0

35,9

28,5

25,8

24,3

24,0

16,2

15,8

15,0

5,1

4,0

3,2

1,2

Taula 102. Principáis dificultáis per a la incorporado d'lntemet ais centres en %

6.6.2. Percepció de motivacions i incentius per a la incorporado d'lntemet
al centre educatiu

Tot i que en algunes etapes es pot veure com una dificultat, en general la possibilitat

d'accedir a recursos educatius és considerada en mes mesura (50,8%) com un incentiu

per a la incorporado d'lntemet ais centres. En aquest sentit se subratlla una vegada mes

la potencialítat d'accés a la informado com el millor atractiu per a Cacees del professorat

a la xarxa.

En segon lloc, la necessitat d'adaptado a les necessitats actuáis és una de les

motivacions mes importants que expliquen la necessitat d'aproximado deis centres a la

xarxa. Es podría entendre, en aquest sentit, que una part important del professorat

(45,4%) veu la necessitat que els centres siguin capacos de donar res posta a les noves

demandes que planteja la societat de la informado.

uocoduAnS/pc
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La motivació del professorat, que tal com déiem abans es pot veure com una dificultat

per a aquest procés (28,5%), es considera en mes mesura (36,2%) un aspecte que

facilita la incorporado d'lnternet ais centres. Aquesta motivació, d'altra banda, sembla

que es percep significativament mes a l'educació primaria (42,2%), i en segon lloc ais

cicles formatius (42,4%) que no pas al batxillerat (30,4%) o a I'ESO (32,1%). D'altra

banda, fent atenció a l'emplacament deis centres, cal subratllar que és en els de l'ámbit

rural on un percentatge significativament mes elevat (47,1%) considera que la motivació

del professorat constitueix un aspecte facilitador de la incoporacio d'lnternet, la qual cosa

subratlla una vegada mes la singularitat d'aquests centres peí que fa al seu acostament a

la xarxa.

El recursos tecnológics que hem considerat com a segona dificultat identificada peí

professorat (46%) en alguns casos, tot i que en menor mesura (30,1%), també es

considera un aspecte facilitador, significativament mes en el cas deis professors (34%)

que no pas en el de les professores (27,6%).

El perfil de l'alumnat, especialment en determinat tipus de centres, ja hem vist que es

considera (16,2%) un obstacle per a la introducció d'lnternet, pero en un nombre mes alt

de casos (29%) es considera que fa mes fádl aquest procés. Aquest avantatge, pero, es

percep significativament menys en els centres amb una situado socioeconómica baixa

(24,2%). D'altra banda, els professors que s'atríbueixen les formes de docencia menys

centrades en l'estudiant consideren en menor mesura el perfil de l'alumnat com a

incentiu per a la introducció d'lnternet.

En darrer terme, les demandes deis pares i mares en alguns casos (11,9%) també es

consideren un incentiu per a la introducció d'lnternet. En aquesta apreciado, pero, hi ha

diferencies significatives segons les etapes, de manera que son els professors i

professores d'educado primaria els que hi posen mes émfasi (15,9%) i els deis cicles

formatius (5,2%) i batxillerat (7,3%) els que perceben menys aquesta motivació. Així

mateix, els professors deis centres privats també constaten significativament mes

(14,5%) que els deis públics (10,3%) aquesta influencia deis pares i mares, la qual cosa,

proba ble ment, es pot vincular amb el fet que sigui en els centres amb una situado

socioeconómica mes baixa on el professorat detecta menys (8,9%) aqüestes demandes

deis pares i mares i, per tant, on menys es consideren com un factor d'incentivado per a

la incorporado d'lnternet en el centre.
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Els recursos educatius disponibles a Internet

L'adaptadó a les necessitats actuáis

La motivacíó del professorat

Els recursos tecnológics disponibles al centre

El perfil de l'alumnat

La ftabilitat de la connexió a Internet

L'assessorament per a l'ús d'lntemet en Tarea curncular propia

El nivell de formado del professorat en TIC

El personal especialitzat en TIC de qué disposa el centre

Les prioritats del projecte curncular

Les demandes deis pares i mares

Les pautes especifiques per a l'ús educatiu d'lntemet que donen les
administracions

La dispon i bilitat de temps del professorat

La dispersió de la informado a Internet

Altres

Cap

50,8

45,4

36,2

30,1

29,0

17,9

17,5

16,4

13,3

13,2

11,9

9,4

9,0

5,3

5,2

2,2

Taula 103. Motivación* i incentius per a la incorporació d'lntemet ais centres amb finalitats educativos en %

6.6.3. Percepció del professorat sobre Internet segons l'estil docent
I'obertura de l'activitat professional

La percepció del professorat sobre la incorporació d'lntemet a la seva etapa es veu

majoritáriament de manera positiva per la mi I lora que suposará en els processos

d'ensenyament i aprenentatge. En aquesta apreciado, pero, sembla que els professors i

professores amb estiis de docencia menys ajustats a les peculiaritats de l'estudiant son

significativament menys optimistes:

Sí

No

^•yjgaj^^^^goljíestgaia^t^^jS
91

7,7

87,1

10,7

92,4

6,8

93,1

5,9

Taula 104. Estil docent i percepció del professorat sobra la incidencia d'lntemet en la mi llora deis processos
d'ensenyament i aprenentatge de l'etapa en %
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Sí

No

uefél)
91

7,7

88,2

10,4

91,3

7,4

"(BESAS

92,8

5,8

Taufa 105. Obertura de l'activitat del professorat i percepció del professorat sobre la incidencia d'lntemet en la millora
deis processos d'ensenyament i aprenentatge de l'etapa en %

En el mateix sentit, sembla que el professorat amb estil docent mes centrat en

l'estudiant, el que s'atribueix una práctica professional mes o berta, també és el que

percep de manera mes significativa els canvis que ha introduít Internet en la manera de

treballar de la seva etapa.

IMesicentral

Sí

No

utsfél)

55,6

43,1

50,7

47,7

gfflfflaijüCTSmp

54,4

44,4

64,5

34,7

Taula 106. Estil docent i percepció del professorat sobre canvis ¡ntroduíts per Internet en la manera de treballar a
l'etapa en %

íbbrtura!

Sí

No

55,6

43,1

50

48,4

54

44,7

64,3

34,9

Taula 107. Obertura de l'activitat del professorat i percepció del professorat sobre canvis introduits per Internet en la
manera de treballar a l'etapa en %

Si bé les diferencies amb la resta del professorat en molts casos no son significatives, els

professors i professores a qué ens acabem de referir subratllen amb mes émfasi que la

resta els canvis que perceben en molts aspectes de la dinámica de treball actual i futura

de l'etapa. Aquest convenciment s'expressa de manera significativa quan es refereixen a

aspectes prou reveladors del can vi: la millora del contacte amb altres centres, el treball

en equip, les possibilitats de fiexibilització i personalització de la docencia o de millora de

la participado deis pares i mares.
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Millorant / facilitant el treball en
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Possibilitant la flexibilització i
personal i tzació de la docencia
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88,2

53,7

49,6

48,1

34,4
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47,5
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Taula 108. Estil docent I percepció del professorat sobre els canvis ¡ntroduTts per Internet en aspectos específica de la
dinámica de treball de l'etapa en %
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l'alumnat
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Taula 109. Obertura de l'activítat del professorat i percepció deis canvis que, en el futur, pot introduir Internet en
aspectes especifica de la dinámica de treball de l'etapa en %

En aquest mateix sentit, quan hem fet atendó a les motivacions que troba el professorat

per a la incorporado d'lnternet al centre, els que adopten posicions de mes flexibilitat i

obertura en la seva activitat professional també son els que teñen un pes mes significatiu

a Chora d'identificar aspectes que des del seu punt de vista constitueixen una motivado

per a la introducá ó d'lnternet al centre. El percentatge de professorat que s'atríbueix les

formes d'acció mes tan cades baixa significativament a Chora d'identificar aqüestes

motivadons.
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Taula 110. Obertura de l'activitat del professorat ¡ percepció de motivaclons per a la incorporado d'lnternet al centre
amb finalitats educativos en %

En darrer terme, son aquests mateixos professors i professores els que en una valorado

general concedeixen mes importancia a Internet per la incidencia que creuen que pot

teñir en I1 educa ció. Entre els professors i professores que en aquesta apreciado

concedeixen a Internet la máxima importancia destaquen significativa ment els que s'han

atribuTt les practiques que comporten un grau d'obertura mes alt i, en contrast, entre els

que consideren que aquesta incidencia será poc important és significativa ment mes

elevat el percentatge de professorat adscrít a les formes d'acció mes tancades.
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v¿ Obertura
-intermedia:

21,6

47,7

19,8

8,9

1,7

0,4

7,11

c*vO berta

27

49,2

16,2

5,5

1,7

0,4

7,43

Taula 111. Obertura de l'actívttat del professorat i percepciá sobre la importancia d'lntemet per a l'educació en general
en%
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7.1. Caracterització deis directors i les directores de centre i de l'acció
directiva

L'intent de fer una analisi de la incorporado d'lntemet ais centres educatius exigeix, entre

altres coses, una representado del punt de vista deis qui protagonitzen aquest procés.

Per aquest motiu, aquest estudi també ha abordat els trets mes rellevants deis máxims

responsables deis centres educatius de la mostra per tal de comprendre les peculiarítats

d'aquest collectiu i la manera com incideix en la incorporado d'lntemet ais centres

educatius de Catalunya.

Així dones, en primer terme, ens interessa posar de manifest algunes qüestions que

poden ser rellevants per interpretar el procés que estem estudiant: l'edat deis directius,

I'experiencia professional, l'ús que fan d'lntemet en l'activítat quotidiana al centre, les

prioritats que impulsen en l'acció directiva i el lloc que hi ocupa Internet.

7.1.1. Directors o directores

En primer lloc, cal dir que el conjunt de directius a qué ens estem referínt es composa, de

manera forca equilibrada, de dones i homes, en concret d'un 51,7% de directores i un

48,3% de directors. Aquesta dístribució práctica me nt no experimenta alteracions en la

comparado entre centres púbíics i privats. En canvi, si que hi ha algunes diferencies

segons les etapes: la direcció deis centres d'educació primaria es troba mes sovint en

mans de dones (60,8%) que en la resta d'etapes. A TESO, la distríbució és mes

equilibrada, pero ja amb una major presencia d'homes (51,9%) que de dones (48,1%), al

batxiilerat la distancia encara es fa mes gran i augmenta el nombre de professors que

s'ocupen d'aquesta responsabílitat (57,6%). En darrer terme, sembla que en els cicles

formatius aquest equilibri es trenca definí ti va me nt: el nombre d'homes que ocupen la

placa de director arriba fins al 70,6%. Si és té en compte que ais centres d'educació

infantil i' primaria, durant el curs 2002-2003 el 85,3%41 del professorat eren dones i que

ais centres d'educació secundaria (ESO, batxiilerat i cicles formatius) ho eren el 54,3%,

podem observar que aquesta majoria ajustada de directors és mes significativa del que

aparenta.

41 Font Departamert d'Ensenyamont Serva d'Estadíítiea i Documentado- Estadística <M i'EnMnyamanL Cura 2002-2003
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51,2

48,8

57,6

42,4

1191
70,6
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Taula 1. Composició del coMectiu de directius deis centres segons el sexe i l'etapa en %

També cal assenyalar que, en els centres de dimensions mes reduídes,42 hi ha un major

nombre de directores (65,5%) que en els mes grans, en els quals aquest percentatge es

redueix significativament fins al 31,8%.

Taula 2. Composició del coMectiu de directius deis centres segons el sexe i la grandáría del centre en %

Així dones, sembla que, a banda de l'educació primaria, hi ha un col-lectiu composat en

major mesura per homes, principalment en els centres grans i en els cicles formatius.

7.1.2. Edat, experiencia i estabilitat deis directors i les directores

Peí que fa a l'edat, la major part de directors i directores de centre (80%) es troben en la

franja que va deis 40 ais 60 anys (la mitjana es troba en 47,46 anys). Gairebé la meitat

(46,9%) teñen entre 40 i 50 anys i un 33,1% de 50 a 60.

Aquesta apreciado sobre l'edat deis directors es pot matisar si s'analitza la titularitat deis

centres: els directors son mes joves en els centres públics que en els privats. En aquests

últims, el nombre de directors que teñen entre 40 i 50 anys decreix significativament

(33,6%) en favor deis de mes de 60 anys, que augmenten també de manera significativa

fins al 14,5%. En canvi, en els centres públics, práctica me nt no hi ha directors d'aquesta

edat (0,5%).

42 EJs centres mes potrts oeostumen a ser tfeducació infanUl i primaria. Erare el» mes vara t* Ma^urwcertresprhíaBi
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< 30 anys

De 30 a 40 anys

De 40 a 50 anys

De 50 a 60 anys

> 60 anys

Mitjana d'edat

TOTAL

0,3
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46,9

33,1
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0,6
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11,9
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3,4

47,1
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23,5
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41,2

2,9

47,5

Taula 3. Composició del col-lectiu de directius deis centres segons l'edat i la titularítat en %

El nombre d'anys que fa que el col-lectiu de directius es dedica a la docencia també posa

de manifest que aquesta responsabilitat es troba en mans de persones amb una llarga

trajectóría: gairebé tres quartes parts deis directors (71,2%) manifesten que teñen una

experiencia docent de mes de 20 anys. D'aquests, un 48,9% fa entre 20 i 30 anys que

ocupa aquest carree i un 22,3% en fa mes de 30.

DUVO

50% •

40% -

30% -

20% -

10% -

0% -

48,9%

4,0%

I i

¿¿ -

~^*

. ' • - * ' -

- r¿ Til

22.3%

; *•
•.

< 10 anys De 10 a 20 De 20 a 30 >30

Figura 1. Composició del col-lectiu de directius deis centres segons els anys d'experiéncia docent

La matisació que féiem abans en relació amb la titularítat es pot repetir en aquest cas: tot

i que les diferencies no son excessives, els directors i directores deis centres privats

teñen una trajectóría mes prolongada que els deis públics. En aquests últims, mes de la

meitat (57,1%) teñen entre 20 i 30 anys d'experiéncia. En canvi, en els centres públics,

http://wwv.uoc. edu/in3/p«
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aquesta franja es redueix significativament (35,1%) en favor deis que disposen d'una

trajectória encara mes amplia (31,3%).

L'antiguitat també corrobora aquesta impressió. Una part ¡mportant deis directors (68%)

manifesta que fa mes de 10 anys que treballa al centre actual. D'aquests, el 36% té una

antíguitat d'entre 10 i 20 anys. La resta (32%) respon que en fa mes de 20.

Els directors amb mes de 20 anys d'antiguitat ocupen un percentatge significativament

mes elevat (43,5%) en els centres privats que en els públics (25,1%).

< 5 anys

De 5 a 10 anys

De 10 a 20 anys

> 20 anys

Mitjana d'antiguitat

10,3

21,7

36

32

15,1

Public

8,7

26

40,2

25,1

15,2

Privat

13

14,5

29

43,5

15,1

Taula 4. Composició del col-lectiu de directius deis centres segons l'antiguitat al centre i la titularitat en %

D'altra banda, peí que fa ais anys d'experíéncia en el seu carree actual, constatem que la

major part deis directors i directores (66%) fa de 2 a 10 anys que ocupen aquest carree, i

son la majoria (40,3%) els que es traben en el tram de 2 a 5 anys.

Aquesta situació, pero, també canvia segons la titularitat deis centres. En els centres

públics, els directors acumulen menys nombre d'anys al carree que en els privats. En els

prímers, la major part deis directors (48,9%) manifesten que fa entre 2 i 5 anys que teñen

aquesta responsabilitat.

En can vi, en els centres privats, el percentatge deis que es troben en aquesta situació es

redueix significativament (26%) a favor deis que acumulen mes de 20 anys d'experíéncia

en el carree (11,5%). Aquest percentatge és significativament mes reduit en els centres

públics (2,3%). De fet, la mitjana d'anys passa de 5,61 en els centres públics a 9,44 en

els privats, de manera que la direcció deis centres privats és mes estable que la deis

públics. Aqüestes diferencies es poden explicar fon a mental ment per la major mobilitat

del professorat funcionan i peí sistema de provisió de directius en l'ensenyament públic.
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5,7
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11,9
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25,1

11,9
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5,6

L Jllllfí '•
15,3

26

26,7

20,6

11,5
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Taula 5. Composició del coMecttu de directius deis centres segons els anys d'experiéncia en el carree i la titularitat del
centre en %

7.1.3. Prioritats de l'acció directiva

La caracterítzació deis di recto rs i les directores amb el propósit de facilitar la interpretado

del procés d'incorporado d'lnternet ais centres es complementa amb l'intent d'analitzar

les qüestions que es plantegen com a prioritat en l'acció directiva. Posar de manifest

quines son aqüestes qüestions i, principalment, en quina mesura han estat objecte del

treball de l'equip directiu pot facilitar la comprensió d'alguns aspectes crítics per a la

dinámica de funcionament deis centres educatius i, en conseqüéncia, per a la

incorporado de la xarxa a aquesta dinámica.

En aquest sentit, hem demanat ais directora quines son actualment les tres qüestions

que consideren priorítáríes per a la direcció del centre. La dispersió de les respostes

respecte de les qüestions que mes preocupen ais di recto rs és alta, de manera que

resulta difícil identificar els temes crítics a partir de les seves apreciacions. Tot i aixó, es

poden detectar alguns aspectes que, aparentment, es repeteixen amb mes freqüéncia i

que, per tant, se sitúen en el centre de l'atenció de la direcció.

Sembla que una d'aquestes qüestions es refereix al repte d'haver de respondre a

l'atenció de les necessitats d'una gran diversitat d'alumnes. En l'ordenació de la primera

prioritat deis di recto rs, aquesta apareix en primer terme (9,4%) i també és atada amb

certa freqüéncia com a segona (6,3%) i tercera (4,6%) qüestió on la direcció creu que cal

centrar esforcos.

http. ÍAiwvw.uoc ecVtn3/pic
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En segon terme, un altre aspecte que apareix entre les inquietuds principáis deis

di recto rs és el de I'educa ció en valors deis alumnes, que constitueix la segona qüestió

mes citada com a primera prioritat (6,6%) i, també en aquest cas, es repeteix com a

segona (7,7%) i tercera (5,1%) qüestió que cal prioritzar.

Cal assenyalar, d'altra banda, que aquesta preocupado es posa mes de manifest en els

centres privats (12,2%) que no pas en els públics (3,2%).

Altres qüestions que apareixen en un primer ordre de prioritats (6,6%) están relacíonades

amb aspectes d'organització i funcionament mes que no pas amb l'acció educativa i son

les que fan referencia a la dinámica de treball deis professionals del centre i, per tant, de

l'equip de professors, del claustre i del mateix equip directiu. Aqüestes qüestions també

apareixen entre la segona (6,6%) i la tercera línia de prioritats (4%).

En certa manera, com a continuitat d'aqüestes preocupacions, també val la pena

remarcar que, entre aquests focus d'atenció de la direcció, també hi apareixen les

qüestions vinculades a la millora de la relacions amb la comunitat educativa, tant amb les

associacions de mares i pares (AMPA), com amb el col-lectiu de professors i amb el

d'alumnes. Aquest tipus de qüestions, tot i que no es troben entre les apuntades com a

primera prioritat (5,1%), son les que mes es destaquen en segon I loe (8%) i també com a

tercer (10,9%) tema crític.

En aquest ordre de qüestions, també cal apuntar a les necessitats relacionades amb

I'ampliado o la millora d'infrastructures. Aquesta qüestió s'apunta en quart lloc (5,4%)

entre els temes que mes preocupen i també entre les segones prioritats (6%) i les

terceres (6%). Cal assenyalar, pero, que l'optimització de les infrastructures sembla que

és un aspecte mes preocupant per ais di rector s deis centres públics, que esmenten

aquesta prioritat en un percentatge significativament mes alt (8,7%) que els de les

escoles privades, que sitúen aquest tema entre les prime res prioritats. Segons

l'emplacament deis centres, son els directors de les escoles rurals els que apunten a

aquesta preocupado d'una manera mes significativa (14,8%).

En darrer terme, sense intenció de repassar l'atomització de les qüestions apuntades, cal

assenyalar que la incorporado d'Internet no apareix de manera explícita entre les

principáis preocupacions deis directius. Tanmateix, s'hi refereixen en un sentit mes ampli

tltlp JMww uoc. 0duAn3/pic
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quan apunten a la necessítat de potenciar l'ús de les TIC. Aquesta qüestió, pero, no es

troba entre les mes citades (3,4%) com a primera prioritat. Sí que apareix en una posició

mes destacada (7,7%) entre les segones qüestions que cal atendré, i és en l'educació

primaria on aquesta preocupado es formula amb una claredat mes significativa (12%) i

també apareix en el tercer ordre de príoritats (8,6%). En qualsevol cas, sembla que la

preocupado per aquesta qüestió no ocupa un paper especialment rellevant entre la

complexitat de temes que els di recto rs i les directores identifiquen com a prioritarís.

Possibilitat d'aconseguir alumnes

Educado en valors

Relacions comunitat educativa

Aten ció a la diversitat

Transmissió de coneixements

Difusió de les TIC

Avaluado del centre

Infrastructures

Gestió

Organització del centre

Disciplina

Recursos

Formado deis alumnes

Projecció exterior

Qualitat de l'ensenyament

Projectes escolars

Matéries especifiques

Formado del professorat

Etapes educatives

Treball deis professionals del centre

Tractament individualitzat

Plans estratégics

Adaptado al marc legal

Genérics

Participado

Altres

3,7

6,6

5,1

9,4

4

3,4

1,1

5,4

2,9

3,4

3,7

4,9

4,3

1,4

5,1

3,1

1,7

2,9

1,1

6,6

4,3

4,9

1,7

3,1

1,1

4

1,1

7,7

8

6,3

5,4

7,7

2,6

6

2

3,4

4

4,6

1,4

2,6

4,6

2,6

1,1

2

1,4

6,6

1,1

8

0,9

0,9

2,9

3,4

0,3

5,1

10,9

4,6

4,6

8,6

1,4

6

1,4

6

1,1

5,1

0,9

1,7

2,9

3,4

2,6

4,3

0,9

4

4

4,9

0,6

2,9

3,1

4,6

Taula 6. Tres primeras príoritats per a la diracció del centre en %
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D'altra banda, aquest ordre de prioritats també s'acaba de posar de manifest si

examinem quins han estat, a la práctica, els temes mes tractats en el treball quotidiá de

l'equip directiu. Quan hem demanat ais directors que apuntessin quins son els tres temes

que han estat mes tractats en les seves reunions, les qüestions vinculades a

l'organització del centre han aparegut com a primera pnoritat en cadascuna de les tres

opcions (primera opció, 11,7%; segona opció, 12%; tercera opció, 9,1%).

La disciplina també sembla que ocupa sovint una part rellevant del treball de la direccio.

De fet, ha estat la segona qüestió apuntada en primer terme entre els temes mes

tractats, no tant, pero, en l'educació primaria (4,6%) com en t'ESO (20,7%). En aquesta

qüestió, hi ha diferencies significatives entre les dues etapes.

La qüestió de l'atenció a la diversitat que abans apuntávem com a primera prioritat, en la

práctica sembla que es troba per darrere de les qüestions d'organització i gestió, tot i que

continua sent present entre els temes que els directors tracten en les reunions de treball,

tal com es pot observar en la taula següent.

tOp Jfrtrtn uoc oduí n3/pic
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Possibilitat d'aconseguir alumnes

Educado en valors

Relacions comunitat educativa

Atenció a la diversitat

Transmissió de coneixements

Difusió de les TIC

Avaluado del centre

Infrastructures

Gestió

Organització del centre

Disciplina

Recursos

Formado deis alumnes

Projecció exterior

Qualitat de l'ensenyament

Projectes escolare

Matéries especifiques

Formado del professorat

Etapes educatives

Treball deis professionals del centre

Tractament individualitzat

Plans estratégics

Adaptado al marc legal

Genérics

Participado

Altres

BaB

0,9
3,7

1,7

9,7

5,7

2,6

4,3

4,9

3,7

11,7

11,1

1,1

0,6

2,3

1,4

2,9

4

1,4

3,4

5,1

3,1

3,7

1,1

1,4

1,7

3,1

|2aJ
0,3
3,7

3,4

7,4

3,7

2,9

6

2,9

3,7

12

7,1

2,3

3,1

1,1

4,3

3,4

2,6

2

3,7

4

7,4

0,9

1,1

2,9

3,4

4,6

K3aV

0,9

1,4

7,4

5,1

4

4,9

4,9

3,4

5,4

9,1

4,9

3,7

0,3

1,4

1,1

2,6

1,1

1,7

0,6

4,3

1,1

7,1

0,9

3,1

3,4

5,1

Taula 7. Temes mis tractats en les reunions de l'equip directiu en primer, segon o tercer lloc (en %)

D'altra banda, en relació amb l'objecte central d'aquest estudi, la potenciado de les TIC,

que ja apareixia en segon terme entre les prioritats de la direcció, sembla que, en la

práctica, encara ocupa un paper menys preeminent en la dedicado deis directius.

Ambdues tendéndes confirmen la poca relleváncia que encara té la incorporació de les

TIC i d'lntemet en les agendes deis responsables deis centres.

nnp//ww>v. uoc
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L'análisi d'aqüestes príorítats, pero, també s'ha fet procurant centrar l'atenció deis

directors en temes específics, a través de preguntes tancades, per concretar els tipus de

príorítats en qué es concentra l'activitat de l'equip directiu.

Seguint aquesta aproximació, observem que els temes tractats de forma habitual o

freqüent en les reunions de l'equip directiu son, en ordre decreixent, l'establiment

d'objectius per millorar el funcionament global del centre (el 90% deis directors el

destaquen com a tema freqüent o habitual de treball), la pro m o ció de l'avaluació de les

activitats que es porten a terme al centre (84,3%), l'establiment de sistemes per millorar

els resultats deis alumnes (82,5%), l'impuls d'innovació per atendré la diversitat (també

amb el 82,5% de directors que l'esmenta com a objecte freqüent o habitual de reunió),

l'increment de la participado del professorat en la presa de decisions del centre (72,6%),

el foment o la facilitado de formació al professorat (69,7%), la millora de la comunicado

amb la comunitat educativa (67,1%), la resolució de processos administratius o

burocrátics (66%) i ja, en setena posició, amb un 65,2%, la incorporado de les TIC i

Internet a les activitats d'ensenyament i aprenentatge. D'acord amb la idea que

apuntávem abans, tot i que aquesta qüestió és present entre les príorítats de la direcció

deis centres, no es troba entre les primeres tasques a qué dediquen el seu temps els

directors i les directores. Les propostes per fer mes atractiva la feina del professorat han

estat objecte freqüent o habitual de reunió de l'equip directiu segons el 62,9% deis

responsables, seguides pels problemes de disciplina (60%) i, ja a mes distancia,

l'obtendó de recursos eco no mies addicionals per al centre (40,5%) i, finalment, la

resolució de conflictes entre professors (40,5%).
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Taula 8. Freqüéncia amb qué es tracten detarminats temes en les reunions de l'equip directiu en %

La incorporado de les TIC a les activitats d'ensenyament i aprenentatge, a banda de

I'educad ó primaria (67,6%) a qué ja ens hem referít abans, també ha estat objecte

d'atenció en el batxillerat, on sembla que ha constituít una materia habitual o freqüent de

treball en el 76,2% deis casos.
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La representado que hem obtingut de les príorítats de l'acció directiva i de les qüestions

que han ocupat amb mes freqüénda el t re bal I quotidiá deis di recto rs mostren, tal com ja

hem apuntat, un grau de dispersió forca important, que probablement trasllueix una certa

indefinido en aquest ámbit. Aparentment, la línia de príorítats de la di rece i ó deis centres

educatius és desdibuixada i, en qualsevol cas, apunta cap a direccions molt diverses.

Aquesta sensació es confirma, en certa manera, quan a partir d'una proposta tancada de

temes específics hem procurat acotar quins son els aspectes que es promouen des de la

direcció deis centres per tal de poder analitzar, mes endavant, l'actitud del professorat

davant de cadascuna d'aquestes qüestions. En contrast amb l'análisi de les príorítats

directives que sorgeix a partir de les respostes assenyalades a iniciativa deis directius,

quan s'ha demanat quins temes s'havien tractat a partir d'una llista tancada, la major part

deis temes apuntats han estat subratllats per una fracció important de di recto rs com a

aspectes que es promouen des de la direcció. La innovado tecnológica és raspéete que

mes es promou (89,7%), en un grau d'importáncia semblant a la Innovado pedagógica

(89,6%). Mes de tres quartes parts deis directors (77,7%) també manifesten que han

impulsat tant la innovado en l'organització del centre com la formado en TIC per ais

professors. La introdúcelo d'lnternet en I'organització del centre (76,9%) i la utilització de

les TIC per part deis alumnes (76,3%) es troben en una posició semblant a les qüestions

anteríors.

L'ús d'lnternet amb els alumnes en árees de coneixement específic també s'assenyala

com un tema impulsat per mes de la meitat deis directors i directores (67,4%). Únicament

l'ús de les TIC per a l'intereanvi educatiu entre centres i institucions (35,7%) sembla un

tema mes secundan.

La qüestió és que la concentrado de l'acció directiva en un conjunt de temes tan

diversos podría apuntar, paradoxalment, a la dispersió a qué ens referíem abans, la qual,

en aquest cas, es manifestaría en una baixa discriminado en l'ordre de príorítats. La

contradicció que plantegen els aspectes que ara se subratllen repetidament, mes que un

reflex de la práctica directiva quotidiana, podría ser l'expressió de la consciéncia deis

directors respecte deis reptes a qué s'enfronten les institucions educatives i, en el cas de

les qüestions reladonades amb l'impuls de les TIC i Internet, de la necessitat

d'adscriure's a la ideología de modernitat que envolta aqüestes tecnologies.
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7.1.4. Formes de participado en els centres educatius

Una vegada mes, d'acord amb la intenció de situar la interpretado del procés

d1 incorporado d'lnternet ais centres educatius en la complexitat del context en qué es

produeix, aquest estudi pretén posar de manifest la manera com es configura la

partid pació deis diferents agents de la comunitat educativa en l'activitat deis centres,

amb el suposit que la integrado d'lnternet precisament pot estar al servei de la seva

obertura a la participado.

Segons els di recto rs, els alumnes participen sovint (68%) en les decisions relacionades

amb el tipus d'activitats que porten a terme al centre i també (67,1%) en els processos

vinculats a l'elaboració de normes de convivencia i funcionament del centre. En can vi,

sembla que la participado de l'alumnat és menor (46,3%) quan es tracta d'establir el seu

procés d'avaluació o de definir el seu ritme d'aprenentatge (40,3%). En darrer terme, on

sembla que es produeix una menor possibilitat d'intervenció deis alumnes és en els

processos d'avaluació global de centre (38,3%).

Elecció tipus Elaborado normes Procés Ritme d'aprenentatQe
d'activitats . d'avaluació propia

Processos
d'avaluació
del centre

Figura 2. Processos en qué participa l'alumnat segons els directora

Lógicament, el grau de participado deis alumnes pot variar segons I'etapa. Així, en

l'avaluació del centre, hi ha diferencies entre els cicles formatius (64,7%) i els centres

nnp Mwvw uoc eduAn3/p>c
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d'educació primaria, en els quals, óbviament, la participado és menor (22,7%). El gráfic

següent representa aquests percentatges en els quatre ti pus de centres.

Quant a la participado del professorat, la majoria deis di recto rs i les directores subratllen

la seva interven ció en la presa de decisions de carácter organitzatiu (96,3%) i també en

les decisions que afecten el projecte educatiu del centre (95,4%). En tercer lloc, els

directors també manifesten que el professorat docent participa sovint (81,7%) en les

decisions vinculades al procés d'incorporació de les TIC i Internet al centre i, en darrer

terme, encara son mes de la meitat deis directors (50,9%) els que sostenen que el

professorat també intervé en les decisions de carácter económic i administratiu, tot i que

en aquest darrer aspecte hi ha diferencies significatives entre centres públics (70,8%) i

privats(17,6%).

100%

80% -

60%

40% •

20%

0%

Qfi 95,4%

81,7%

50,9%

Carácter Projecte educatiu Incorporado TIC i
organitzatiu Internet

Carácter
económic/

administratiu

Figura 3. Procesaos en qué participa el professorat segons els directors

Peí que fa a la participado deis pares i mares, la majoria de directors (94,3%) destaquen

la seva implicado en temes relacionats amb el procés educatiu deis filis i també, tot i que

en menor mesura (71,7%), en l'organització d'activitats extraescolars. Els deures deis

filis a casa (64,9%) també sembla un aspecte de participado. En can vi, ja son menys de

http.Mwww uoc MuAn3/pic
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la meitat (40,9%) els que manifestén que els pares i mares intervenen en els processos

d'avaluació del centre o en algunes activitats educatives dins les aules (27,4%). Tampoc

sembla que els pares i mares tinguin un paper massa important en la incorporado de les

TIC i Internet al centre (26,3%) i, encara menys, en la presa de decisions curriculars

(8,3%).

Figura 4. Processos en qué participen els pares i mares segons els directora

Aquesta análisi de la participado es completa amb l'intent de posar de manifest

l'obertura deis centres a la col-laboració amb organismes o institucions externes. En

aquest sentit, des del punt de vista deis responsables de direcció, la majoria deis centres

(94,6%) col-laboren o utilitzen servéis de suport educatiu com l'Equip d'Assessorament

Psicopedagógic, el Centre de Recursos Pedagógics, servéis socials i altres. Mes de la

meitat (57,1%) també mantenen col-laboració amb fundacions, assodacions o ONG, tot i

que en els centres de zones rurals sembla que aquesta col laborado és significativament

menor (29,6% per 57,1% de mitjana) i també no és en el cas de l'acostament d'aquestes

escoles a les empreses (22,2% davant del 43,7% de mitjana). D'altra banda, la

col-laboració amb empreses sembla que augmenta amb I'etapa: és baixa en I'educado

primaría (29,5%) i arriba al punt mes alt, per raons obvies, en els cides formatius

(91,2%). En darrer terme, l'obertura sembla que és menor (34%) quan es tracta de

de se nvo I upar projectes conjunts amb altres centres.
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Taula 9. Organismos o institucions externes amb qué el centre col-labora segons els directors: distrfbució per etapes
en%

En qualsevol cas, l'opinió deis directors refiecteix un grau forca alt de participado deis

diferents components de la comunitat educativa en la dinámica deis centres i sembla que

son majoria (82,3%) els que consideren que Internet pot ser una via per fomentar

aquesta participado.
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7.2. Expertesa i formació en Internet deis di recto rs i les directores deis
centres

Per a l'objecte del nostre estudi, mes enllá de la caracterització deis responsables de

direcció i de les peculiarítats de l'acció directiva, ens interessa posar de manifest la

destresa en l'ús d'lnternet que s'atribueixen els mateixos directius i, alhora, el lloc que

ocupa Internet entre les priorítats de formació impulsad es per l'equip directiu.

En aquest sentit, cal dir, primerament, que la major part deis di recto rs i les directores

(60%) manifesten que el seu domini d'lnternet es troba en un nivell mitjá (36,6%), baix

(17,7%) o molt baix (5,7%).

L . . . . . .
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mm> :
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Taula 10. Valorado del domini d'lnternet deis directora i les directores: distríbució persexe en %

Aixi dones, encara son minoría els que creuen que disposen d'un nivell alt de destresa

en l'ús de la xarxa (33,4%) i son molt pocs els que es consideren experts (5,7%). En

aquesta valorado hi ha poques diferencies entre di recto rs i directores. Tot i que els

primers s'atribueixen un major coneixement i habilita!, les diferencies no son

significatives.

7.2.1. Internet entre les prioritats de formació

En analitzar el lloc que ocupa Internet entre els temes de formació impulsáis pels equips

directius en els dos darrers anys, es posa de manifest que hi ha altres qüestions

priorítáries: en primer terme, sembla que les principáis qüestions que els directors

consideren que cal reforear teñen a veure amb I'aten ció a la diversitat i amb les

necessitats educatives especiáis (78%) i, en un grau similar, amb les didáctiques

especifiques (74,3%).
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L'ús de les TIC també és un aspecte que els di recto rs han i m pul sal, pero, en aquest cas

es tracta de l'ús d'eines d'ofim ática (processadors de text, fulls de cal cu I, bases de

dades...).

Una altra qüestió que ha rebut especial atenció es refereix a aspectes d'organització i

gestió del centre (69,4%), i és després d'aquestes qüestions prioritáries que apareixen

els temes vinculats a l'ús de la xarxa. En primer terme, sembla que s'ha promogut la

formado sobre navegació i cerca d'informació (63,7%) i, en menor mesura, el disseny i el

desenvolupament de pagines web (50%), l'aplicació de recursos telemátics a árees

curriculars especifiques (48%) i l'aprenentatge de llenguatges de programado (36,3%).

La formado per a la partícipació en projectes educatius a la xarxa se sitúa en darrer lloc

entre els temes de formado que s'impulsen (30,9%).

40%

30% -

20%

10%

m 30,6%

10,0%

5,4%

Alta Miga Baixa Cap

Figura 5. Cerca d'informació a Internet entre les prioritats de formado impulsados pels directora

En qualsevol cas, sembla que Internet, tot i que no es troba entre les qüestions

preferents, ha tingut forca presencia en la formado que els equips directius han prioritzat

ais centres en els darrers anys. D'altra banda, peí que fa al futur immediat, no sembla

que, en opinió deis di red o rs i les directores, aqüestes prioritats hagin de canviar

substancialment: mes de la meitat (56,3%) consideren prioritaria la qüestió de latericio a

la diversitat i les necessitats educatives especiáis en la formado immediata del

professorat i, en segon terme, una fracció important (46,6%) també apunta a la formado

en temes d'organització i gestió del centre.
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En aquest mateix nivel I, el ámbits de formado que caldria impulsar, des del punt de vista

deis responsables de direcció, son els relacionáis amb l'ús d'eines d'ofimática (45,7%) i

les didáctiques especifiques (43,4%).

La formado en Internet no sembla que hagi d'ascendir en l'ordre de prioritats deis

directius. En qualsevol cas, en primer terme, se sitúa la navegado i la cerca d'informació

per Internet, qüestions a les quals un 37,7% deis directors concedeix una príorítat alta, i

práctica me nt al mateix nivel I, es troba l'a plica ció de recursos telemátics a árees

curriculars especifiques (34,3%).

El disseny de pagines web ja es deixa en tercer terme. Solament un 25,7% deis directors

creu que aquesta qüestió ha de teñir una príorítat alta en la formado immediata del

professorat i son menys encara (19,1%) els que consideren que la capacitat de

partid pació en projectes educatius a la xarxa s'ha de prioritzar entre les necessitats de

formado.

Taula 11. Internet entre les prioritats de formado que els directors preveuen impulsar en el futur immediat en %

Així dones, sembla, tal com esmentávem abans, que la formado en Internet és present

entre les príorítats de formado que els directius deis centres pensen impulsar en el futur

immediat, pero se sitúa en una segona fila i, en qualsevol cas, de manera immediata

sembla que es pensa mes en la capacitat de cerca d'informació a la xarxa que no pas en

la potencialitat de participar en projectes telemátics amb finalitats educatives, que queda

com a opció de tercer ordre en la considerado deis directors i les directores deis centres.
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7.3. Ús d'Internet deis directors i les directores deis centres

Aquest estudi pretén copsar la manera com Internet s'está incorporant ais centres

educatius i, en aquest cas, l'ús que en fan els directors, amb el supósit que,

probablement, I1 aproximado d'aquest collectiu a la xarxa ens ajudi a comprendre les

carácter!stiques de la incursió d'Internet ais centres.

7.3.1. Ús d'lnternet en l'activitat professional

En primer I loe, analitzarem, dones, la mesura en qué Internet és present en l'activitat

professional deis directius deis centres i procura re m posar de manifest la freqüéncia amb

qué s'utilitza i les raons que mouen els directors a fer-ne ús.

En aquest sentit, cal dir que tres quartes parts deis directors (75,2%) manifesten que

Internet és molt present en la seva activitat professional. D'aquests, un 62,3% manifesta

que l'utilitza habitualment i un 12,9% que en fa un ús intensiu. Els que afirmen que tot

just Testan comencant a incorporar son pocs (17,4%), pero encara son menys els que no

l'utilitzen gens (7,4%).
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incorporar habitualment

Figura 6. Ús ¿'Internet en l'activitat professional deis directors
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Així dones, podríem dir que l'ús d'lnternet és forca important en el collectiu de di recto rs i

directores, pero a banda d'aquest nivell d'intensitat, ens interessa posar de manifest les

finalitats que mouen aquests responsables deis centres a connectar-s'hi.

Peí que fa a aquesta qüestió, sembla que els directius que utilitzen Internet ho fan, en

primer terme, per a tres funcions preponderants: l'accés a la informado, la resolució

d'aspectes de gestió i la comunicado externa. Així, la majoria manifesten que

accedeixen a la xarxa, principalment, per buscar informado relacionada amb l'activitat

professional (92,6%), per comunicar-se amb servéis externs com I'EAP, servéis socials,

el Departament d'Ensenyament (90,4%) o bé per dur a terme la gestió

academicoadministrativa (84%).

El predominí de la cerca d'informació i la comunicado cap a I'exterior es posa de

manifest peí fet que son funcions que també s'utilitzen per a altres qüestions.

Aproximadament, tres quartes parts deis directors manifesten que també utilitzen la

xarxa per buscar la informado que els cal per estar al dia de les activitats professionals

com conferencies, convocatóries, etc. (76,5%) o bé per comunicar-se amb professors o

directors d'altres centres (74,7%).

Altres opcions ja son menys freqüents, pero n'hi ha algunes, com l'obtendó de

programan per a activitats professionals, que encara utilitzen mes de la meitat (56,5%)

d'aquests responsables.

La possibilitat de crear i actualitzar els continguts del web del centre i, per tant, l'opció de

lliurar informado mes que no pas d'obtenir-ne, és utilitzada per mes d'una quarta part

deis directors (31,5%), pero en canvi son menys (23,1%) els que, a través de la xarxa,

participen en fórums de discussió professional fora del centre.

En darrer terme, cal dir que els directors no utilitzen gaire Internet per portar a terme

accions de comunicado interna. Solament una quarta part deis directius (25%)

assenyalen que en fan ús quan volen comunicar-se amb l'equip de professors, pero son

pocs els que I'utilitzen per comunicar-se amb els pares i mares (13,3%) i encara menys

per comunicar-se amb els alumnes (8,3%).
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Figura 7. Fínatitat de l'ús d'lntemet deis diroctors deis centres

Cal matisar, pero, que sembla que aqüestes dues ultimes possibilitats son

significativament mes utilitzades en els centres privats, en els de majors dimensions ¡

també en els que compten amb alumnes amb una situado socioeconómica alta.
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Taula 12. Finalitat de l'ús d'lntemet per
socioeconómica deis centres en %

parí deis directors segons la tltularitat, la grandária i la situado

7.3.2. Internet en la comunicado amb la comunitat educativa

En relació amb aquest darrer aspecte, és a dir, el paper que té Internet en la

comunicado interna i externa, hem procurat posar de manifest el lloc que ocupa la xarxa

entre els cañáis de comunicado.

En aquest sentit, comencant per la comunicado de carácter intem, podem reafirmar la

idea que acabem d'apuntar: Internet és molt poc present com a mitjá de comunicado

entre l'equip directiu i el professorat. Solament un 12,3% de directors manifesta que

utilitza el correu electronic per comunicar-se amb el professorat, pero encara son menys

(2,6%) els que fan ús de la web del centre per resoldre aspectes d'informació o

comunicado amb el professorat. De fet, sembla que la comunicado oral continua sent el

http://www.uoc. eOuí n3/cic



Leseóla a I» sotsetat xana: imomat anr imt t t aducaou no unwerertari Internet I acao drocnva ais ceníes docena

sistema mes emprat pels directors (85,1%) per a la comunicado interna. Sembla .que les

reunions continúen sent (71,4%) el medí habitual per a la difusió de la informado, a

banda de la comunicació escrita (61,7%). Així dones, aparentment, els cañáis mes

utilitzats son els tradicionals.

100%

40%

20%

0%

85,1%

71,4%

61.7%

27,4%

22.3%

12,3%

4,9%
2.6% 2.3%

Oral Eacritoa Rsunkxts Grupa Butllatin* Corrau Web del Taulers TelAfon A I U M
treball eloctrónic cantr» tfanundí

Figura 8. Cañáis que utilitza l'equip directiu per comunicar-se amb el professorat

Peí que fa a la comunicació externa, trobem un plantejament diferent segons si ens

referím a la comunicació amb els pares i mares o bé amb els servéis educatius o altres

institucions externes. En el primer cas, es continua fent servir el plantejament

convencional, com en el cas de la comunicació interna. Els sistemes tradicionals de

contacte amb els pares i mares son encara les comunicacions escrites (90,9%), les

reunions (60%) i la comunicació oral (53,7%). El teléfon també és forca utilitzat (40%),

pero els mitjans vinculats a Internet continúen tenint un paper prácticament residual en

aquesta interaedó: només el 6,3% deis directors utilitza el web del centre per comunicar-

se amb els pares i mares i el correu electronic encara s'utilitza menys per a aquesta

fundó (3,1%).
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d'anuncis centre electrónic treball

Figura 9. Canals que utilitza l'equip directiu per comunicar-se amb els pares i mares

Per a la comunicació amb servéis educatius i institucions externes al centre sembla que

s'utilitza mes la xarxa, tot i que també es mantener) altres mitjans tradicionals: els

directors utilitzen sovint la comunicació per carta (73,1%) i també el teléfon (63,7%), pero

sembla que, per a aquests propósits, s'ha incorporat de manera molt efectiva el correu

electrónic que, per a la comunicació exterior, s'utilitza fins i tot amb mes freqüéncia

(84,6%) que els mitjans convencionals.
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0%

84,6%

73,1%

63.7%

22,3%

4,9% 4,6%

ful
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Figura 10. Canals que utilitza l'equip directiu per comunicar-se amb els servéis educatius i les institucions extemes al
centre
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Aixi dones, sembla que Internet només s'ha incorporat a aquest vessant de la

comunicado deis di recto rs i ho ha fet únicament a través de l'ús del correu electrónic.

Altres possibilitats com el web del centre (4,9%) o els fórums virtuals (2%) s'utilitzen en

casos comptats.

Per altra banda, la majoria (74,8%) de directors consideren que la incidencia futura

d'lntemet en l'educació en general será forca important (51,4%) i, fins i tot, molt important

(23,4%). Son molt pocs els que en relativitzen la importancia (18%), pero encara son

menys (6,9%) els que no creuen que Internet pugui teñir un paper rellevant en l'educació.
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7.4. Obstacles, necessitats i suports per a la ¡ncorporació d'lnternet ais
centres

En darrer terme, sembla especia I ment rellevant assenyalar quins son els obstacles i els

incentius que detecten els directius en relació amb el procés d1 i ncorporació d'lntemet al

centre, quin lloc creuen que té Internet entre les demandes deis pares i mares i quina

actitud perceben per part del professorat respecte de les accions d'innovació impulsades

per l'equip directiu. Finalment, en aquest mateix ordre de qüestions, també analitzarem el

suport sol-licitat per la direcció a l'hora d'incorporar les TIC i Internet al centre amb

fínalitats educatives.

7.4.1. Percepció d'obstacles per a la incorporació d'lnternet ais centres

Peí que fa a les dificultáis percebudes a l'hora d'incorporar Internet al centre, la mes

ressenyada pels directors és la disponibilitat de temps del professorat. Tres de cada

quatre directors (75,4%) es refereix a aquesta qüestió. Altres obstacles, com la dispersió

de la informado (54,9%), referida a les particularitats del medí, es destaquen per poc

menys de la meitat deis directors que, amb un émfasi similar, també consideren que el

nivell de formado del professorat en TIC (54,6%) constitueix un entrebanc per a

l'aproximació del professorat a la xarxa. De fet, en aquest darrer aspecte no hi ha

unanimitat. Alguns directors, tot i que en menor proporció (32,6%), consideren que el

nivell de formado de qué disposen els professors en ús de les TIC constitueix un

element que facilita la incorporació d'lnternet al centre amb fínalitats educatives. D'altra

banda, les mancances de formado del professorat a qué apunten els directors també es

refereixen a un défidt d'assessorament en l'ús d'lntemet en árees curriculars

especifiques (45,7%).

En aquest mateix nivell, s'assenyalen les mancances peí que fa a la disponibilitat de

recursos tecnológics (45,4%) i de personal espedalitzat en TIC (43,1%) al centre, tot i

que aquest darrer aspecte se subratlla significativament menys en els centres prívats

(29,8%) i en els de majors dimensions (28,4%), on sembla que aquest problema és

menor. En canvi, on es posa mes de manifest és en els centres amb una situado

socioeconómica mes baixa (57,8%), en els quals, probablement, la manca de recursos

també inddeix en la manca de personal espedalitzat.
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La fiabilitat de la connexio a Internet també s'apunta entre les dificultats i, tot i que en

general es fa amb menor insistencia (31,4%), en determináis casos, com en els centres

de menors dimensions (44,8%) i, mes en concret, en els d'ámbit rural (57,4%), les

dificultats de connexio constitueixen un problema mes palpable.

En darrer terme, poc mes d'una quarta part deis directius (27,4%) també assenyalen les

mancances en relació amb les pautes especifiques per a l'ús educatiu d'lnternet, les

quals reclamen a les administracions.

La disponibilitat de temps del professorat

La dispersió de la informado a Internet

El nivell de formado del professorat en TIC

L'assessorament per a l'ús d'lntemet en Tarea curricular

Els recursos tecnológics disponibles al centre

El personal especialitzat en TIC de qué disposa el centre

La fiabilitat de la connexio a Internet

Les pautes especifiques per a l'ús educatiu d'lnternet

La motivado del professorat

Les príorítats del projecte curricular

Els recursos educatius disponibles a Internet

El perfil de l'alumnat

Les demandes deis pares i mares

L'adaptació a les necessitats actuáis

Altres

Cap

TOTAL

75,4

54,9

54,6

45,7

45,4

43,1

31,4

27,4

26,3

23,4

13,1

12,9

8

3,1

2

0,6

Taula 13. Dificultats percebudes pels directora per a la incorporado d'lntemet al centre en

7.4.2. Percepció de motivacions per a la incorporació d'lnternet ais centres

La major part deis directors i les directores (69,1%) esgrimeixen com a principal

motivado per a la incorporació d'lnternet al centre la necessitat d'adaptar-se a les

necessitats actuáis i a les exigéncies del mercat laboral, la qual cosa potser respon a la

sensació de modernitat que acompanya el fenomen d'lnternet.
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En una proporció relativament menor, un nombre considerable de directors (61,1%)

considera que un deis incentius per a l'accés a la xarxa consisteix en els recursos

educatius que posa a l'abast. La potencialitat d'accés a la informació és un altre deis

principáis atractius d'lnternet per ais responsables deis centres que, amb una intensitat

semblant (60%), també aprecien la motivado del professorat com un factor que pot

facilitar aquest procés.

El perfil de l'alumnat (56%) també és vist com un aspecte que promou l'aproximació deis

centres a la xarxa. De fet, aquesta qüestió, en alguns casos, també es considera una

dificultat, pero només hi ha un 12,9% deis directors que considera que les peculiaritats

deis estudiants constitueixen un obstacle per a la incorporado d'lnternet. Tanmateix, cal

assenyalar que en els centres amb una situació socioeconómica baixa, aquesta

problemática es fa mes palesa (23,3%).

Alguns directors (35,4%) també destaquen les demandes que fan els pares i mares en

relació amb la conveniencia que els seus filis utilitzin Internet al centre amb finalitats

educatives, pero no sembla que aquesta pressió siguí massa gran, sobretot si tenim en

compte que, per a alguns directors, tot i que pocs (8%), el tipus de demandes deis pares

i mares constitueix mes un impediment que no pas un avantatge en aquest procés. Aixó

es posa espedalment de manifest en el batxillerat, on el percentatge de directors que

teñen aquesta percepció augmenta significativament (15,3%).

En darrer terme, les priorítats del projecte curricular tampoc semblen un impediment

important per a la incorporado d'lnternet al centre. Menys d'una quarta part deis directius

(23,4%) i principalment els directors de batxillerat (30,5%) les consideren un obstacle,

pero son mes (34,6%) els que les veuen com un incentiu per impulsar aquest procés.

Aquesta percepció és sostinguda espedalment pels directors deis cicles formatius

(41,2%). Les priorítats que estableix el curriculum d'alguns cicles en aquesta etapa

sembla que afavoreixen l'ús de la xarxa.
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L'adaptació a les necessitats actuáis

Els recursos educatius disponibles a Internet

La motivació del professorat

El perfil de l'alumnat

Els recursos tecnológics disponibles al centre

La fiabilitat de la connexió a Internet

Les demandes deis pares i mares

Les prioritats del projecte curricular

El personal especialitzat en TIC de qué disposa el centre

El nivell de formado del professorat en TIC

L'assessorament per a l'ús d'lntemet en Tarea curricular

Les pautes especifiques per a l'ús educatiu d'lntemet

La disponibilitat de temps del professorat

La dispersió de la informado a Internet

Altres

Cap

TOTAL

69,1

61,1

60

56

44

35,4

35,4

34,6

34,3

32,6

22,9

19,1

10,9

8,9

4,6

0,6

Taula 14. Motivacrons percebudes pels directore per a la incorporado d'lntemet al centra en %

7.4.3. Percepció de l'actitud del professorat davant la innovado

Una altra manera d'aproximar-se ais obstacles i ais elements que faciliten la incorporado

d'lntemet ais centres és analitzar la reacció que els directors detecten en el professorat

davant la innovado pedagógica, tecnológica i organizativa, aixi com davant la formado i

la utilització de les TIC i d'lntemet quan aquests aspectes es promouen des de la

direcció.

En aquest aspecte cal dir que els directors donen una imatge molt positiva de l'actitud del

professorat davant de qualsevol d'aqüestes propostes. En qualsevol deis casos, mes de

tres quartes parts deis directors manifesten que han trobat una actitud activa del

professorat davant de qualsevol d'aquestes propostes d'innovació. De fet, és

precisament en les qüestions relatives a la utilització de les TIC per part de l'atumnat

(89,9%), a la formado en TIC deis professors (83,1%), a l'intercanvi amb altres centres

per a temes educatius per mitjá de l'ús de TIC (82,4%) o a l'ús d'lntemet per a

http-SAvww-UOC
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l'ensenyament en árees de coneixement especifiques (86,9%) on un major nombre de

directors coincideixen en aquesta actitud activa del professorat.

En aquesta apreciado s'observen poques diferencies entre les diferents etapes o tipus

de centres. Únicament es podría assenyalar una actitud no tan activa del professorat

davant la innovado pedagógica en els centres amb situació socioeconómica baixa. En

aquests casos, segons els directors, el percentatge de professors que se sitúen en una

posició passiva o reticent, tot i ser igualment baixa, augmenta significativament (23,9%)

per sobre de la mitjana (12,6%).

Segons les diferents etapes, I'actitud positiva davant la innovació tecnológica només es

pot matisar en el cas de I'ESO en qué el percentatge de directors que responen que el

professorat té una actitud passiva o reticent, tot i ser poc elevat, també augmenta

significativament (14,5%) per sobre de la mitjana (6,7%). Aquesta diferencia també es

pot observar peí que fa a I1 actitud del professorat d'aquesta etapa davant la possibilitat

d'ús de les TIC deis alumnes. En aquest cas, els directors d'ESO també son els que

detecten un nombre significativament mes elevat (20,3%) que la mitjana (8,6%) de

professors que se sitúen en una posició poc activa i, fins i tot, contraria a aquest tipus

d'innovació.

En qualsevol cas, pero, les diferencies que apuntem no fan canviar la percepció positiva

deis directors en relació amb l'actitud del professorat davant la innovació i, de manera

mes específica, en relació amb la incorporado d'lnternet al centre.

7.4.4. Percepció del I loe d'lnternet entre les demandes deis pares i mares

En l'análisi deis aspectes que poden induir a la introdúcelo d'lnternet en els centres

també és interessant constatar quines son les principáis demandes que ets pares i les

mares formulen al centre i, especialment, quin lloc ocupa Internet en aquest rang de

priorítats, segons la percepció deis directius.

Gairebé la meitat deis responsables (49,7%) considera que la transmissió de

coneixements constitueix la principal demanda deis pares i les mares, tot i que aquest

h<tp:ffvww.uoc edu/inS/pic
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percentatge baixa significativament en les escoles d'ámbit rural (29,6%) on sembla que

les preocupacions son unes altres.

El segon aspecte en qué mes s'insisteix (38,6%) és el de l'educació en valors que, d'altra

banda, troba una demanda significativament mes elevada en els centres prívats (51,9%)

que en els públics (30,6%). En aquest mateix sentit, cal assenyalar també que en els

centres amb una situado socioeconómica mes baixa, sembla que el percentatge de

pares i mares preocupats per aquesta qüestió també es redueix significativament

(¿O, Ó70).

Poc mes d'una quarta part deis directors (26,3%) considera que la disciplina també és un

deis requeriments principáis deis pares i mares. Cal dir que aquesta demanda augmenta

significativament a TESO (39,5%) i, en canvi, es redueix també de manera significativa a

l'educació primaria (14,8%), on sembla que aquesta preocupado és menys important.

D'altra banda, l'interes deis pares i les mares en l'acdó que poden desenvolupar els

centres respecte de la disciplina també sobresurt en els centres amb una situado

socioeconómica baixa, tal com apunten novament un nombre significativament mes alt

de directors (37,8%).

Altres demandes, vinculades di recta ment a les necessitats de les famílies, ja es poden

considerar minoritáries: mes oferta d'activítats extraescolars (12%) i major compatibilitat

de l'horari escolar amb el laboral (8,9%). Cal assenyalar, pero, que entre els aspectes

que, segons la percepció deis directors, menys preocupen els pares i les mares n'hi ha

alguns de vinculats de forma directa amb el nostre objecte d'estudi: només un 10,3%

deis directors considera que la potenciado de la informática és un deis temes que mes

requereixen les famílies i també son pocs (8%) els que inclouen els idiomes entre

aquesta (lista d'interessos.

Entre les qüestions que concentren menys la demanda deis pares i les mares (2,9%)

també hi trobem el requerí ment de plans d'acollida per a nous alumnes, que única ment

en els centres amb una situado socioeconómica mes baixa assoleix un grau de

preocupado significativament mes elevat (6,7%).

En darrer terme, cal subratllar especia I ment que és prácticament residual (2,9%) el

nombre de directors que identifiquen l'interés de les famílies per incorporar Internet ais
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centres amb finalitats educatives. Cal aclarir, així mateix, que Cemplacament deis centres

sembla que comporta diferencies en aquesta qüestió: en els centres d'ámbit rural, tot i

que la preocupado de les famílies tampoc sembla excessivament ¡mportant, es

reconeixen significativament mes (9,3%) les demandes deis pares i mares en relació

amb aquest tema. En canvi, en ets centres de Barcelona i la seva área metropolitana son

práctícament inexistents els directors que consideren que Internet és un deis interessos

principáis de les famílies (0,5%).

Conememera Valora Disciplina Extra-escolara Informática Horari Analta Internet Aecüido nous Altros

Figura 11. Percepció deis directors sobre el lloc que ocupa Internet entre les demandes deis paras i mares

7.4.5. Suport per a la incorporado de les TIC i Internet ais centres

Finalment, també hem procurat que els directors posessin de manifest a quines

institucions s'ha adrecat el centre per buscar suport a Chora d'implementar i promoure l'ús

de les TIC i d'lntemet al centre amb finalitats educatives, quin tipus de suport s'ha

sollicitat i, en darrer terme, quina valorado poden fer del suport rebut.

El Departa me nt d'Ensenyament és l'estament al qual els equips directius s'adrecen amb

mes freqüénda (70,9%) per a aqüestes qüestions. En un nivell ja molt inferior, també se

sol-licita el suport a l'associació de mares i pares d'alumnes (47,1%) i al titular del centre
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(39,7%). Menys d'una quarta part deis directors manifesten que han demanat algún ti pus

de suport a l'Administració loca! (23,4%), a empreses privades (21,7%) o a les

universitats (10,3%). En darrer terme, és molt poc habitual que els centres demanin ajut

a d'altres entitats que promouen projectes a través d'lnternet (6,3%).

Cal matisar, pero, que els centres prívats, com és lógic, s'adrecen significativament

menys (48,9%) al Departament d'Ensenyament que els públics (84%). La mateixa

tendencia s'observa respecte a PAMPA i a l'Administració local. Vegem-ho gráficament.

Departament
d'Ensenyament

AMPA

Titular del centre

Administració local

Em preses privades

Em preses editaríais

Universitats

Entitats que
promouen projectes a
través d'lnternet

70,9

47,1

39,7

23,4

21,7

17,1

10,3

6,3

84

56,6

21,9

31,1

22,4

13,7

8,7

5

48,9

31,3

69,5

10,7

20,6

22,9

13

8,4

64,6

30,5

39

12,2 .

12,2

13,4

8,5

3,7

67

48,9

39,6

24,7

22,5

20,3

9,9

6

84,9

59,3

40,7

31,4

29,1

14

12,8

9,3

Taula 15. Estaments a qué els centres han demanat suport per a la incorporado d'lnternet i les TIC amb finalitats
educativos, segons la titularitat i la participado de la comunitat educativa en %

D'altra banda, sembla que els centres mes petits miren d'aconseguir mes ajudes de

l'Administració local (28,7%) que els grans (10,2%). En aquest sentit, també son els

centres de zones rurals els que sol-liciten significativa ment mes suport de I'AMPA

(68,5%) i ('Administrado local (42,6%) que la resta.

També és interessant observar que en els centres on sembla que la participado de la

comunitat educativa és mes baixa, també s'observa un grau menor d'iniciativa en la

demanda de suport. En el cas de I'AMPA (30,5%) i els ajuntaments (12,2%) aqüestes

demandes son significativa ment inferíors, la qual cosa pot fer pensar en la inddénda

d'aquesta forma de participado en el procés d'integrado d'lnternet ais centres.
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D'altra banda, aquest estudi també ha procurat aprofundir en el tipus de suport sollicitat

ais diferents estaments. En general, sembla que en primer terme s'ha sollicitat maquinari

i suport financer i, en segon terme, formado tecnológica i pedagógica.

Els directors s'adrecen al Departament d'Ensenyament, fonamentalment, per demanar

maquinari, formado de carácter tecnológic i pedagógic i programan educatiu.

100%

80%-

60%

40%

20%

0%

79,4%

51,6%

áfr 45.2%

32,7%
29,4%

Maquinan Formado
tecnológica

Fomiació
pedagógica

Programan
educatiu

Financer Recursos humans

Figura 12. Demandes de suport al Departament d'Ensenyament per a la incorporado d'lnternet i les TIC

Les AMPA també reben demandes de suport en forma de maquinan i de financament.

Amb menor freqüéncia han rebut soílidtuds de recursos humans, formado tecnológica i

pedagógica i programan educatiu.
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Figura 13. Demandes de suport a les AMPA per a la incorporado d'lnternet ¡ les TIC

En els pocs casos en qué es demana suport a I'Administrado local o a empreses

prívades, fonamentalment també se sol-licita maquinan i financament.
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Figura 14. Demandes de suport a l'Admínistració local per a la incorporado d'lntemet i les TIC
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Figura 15. Demandes de suport a empreses privados per a la incorporado d'lntemet i les TIC

El ti pus de suport sol-licitat solament varía en el cas de tes empreses editorials, tes

universitats i les entitats que promouen projectes a través d'lntemet En el primer cas, es

demana programan educatiu i, en el segon, formado pedagógica, pero ja hem vist abans

que els centres es dirígeixen de manera molt minoritaria a aqüestes institucions.
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Figura 16. Demandes de suport a les editorials per a la incorporació d'lntemet i les TIC
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Figura 17. Demandes de suport a les universitats per a la incorporació d'lntemet i les TIC
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Figura 18. Demandes de suport a les entitats que promouen projectes a travos d'lntemet per a la incorporació
d'lntemet I les TIC

Una qüestió diferent és la valorado que fan els directors del suport rebut des deis

diversos estaments. Peí que fa al suport del Departament d'Ensenyament, de les

administracions locáis i de les assodacions de mares i pares (AMPA) hi ha diferencies

significatives segons la titularitat del centre. Una majoría ajustada deis directors de

centres públics (51,1%) creu que l'ajut rebut peí Departament d'Ensenyament és

suficient, un percentatge que només arriba al 15% en el cas deis centres privats. El 19%

deis directors de centres públics, i només el 3,8% deis de centres privats, considera

suficient el suport rebut de les administracions locáis. En relació amb les AMPA el 52,1%

deis directors deis centres públics considera que aporten una ajuda suficient, en

comparado amb el 32,8% deis directors de centres privats. En can vi, els directors de les

escoles prívades consideren suficient, en un 76,3% deis casos, el suport rebut per part

deis titulars deis seus centres.

Suficient

I n suficient

Nul

TOTAL I PÚBLÍC

37,7

49,1

12,6

51,1

45,7

3,2

. ,PRIVAT

15,3

55

28,2

Taula 16. Valorado del suport rebut del Departament d'Ensenyament per a la incorporació d'lnternet i lea TIC segons la
titularitat en %
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Suficient 44,9 52,1 32,8

Insuficient 14,3 13,2 16

Nul 36 31,5 43,5

Taula 17. Valorado del suport rebut de CAMPA per a la incorporado d'lnternet i les TIC segons la titularitat en %

Encara que son minoría, alguns centres reben supon: d'altres empreses o institucions: el

12,3% de l'empresa privada, el 9,1% de les editoríals, el 6,3% de les universitats i el

5,1% d'altres entitats que promouen projectes a través d'lnternet.

43 AMPA; Associactó da Mares i Pares d'Alumnes.
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8.1. Caracterització deis responsables d'etapa

¿Quin ús fan d'lntemet, per qué, com i quan l'utilitzen els responsables d'etapa deis

centres? ¿Quina percepció teñen de l'ús que es fa de la xarxa en la seva etapa?

Intentarem donar resposta a aqüestes qüestions partint d'una primera aproximado ais

trets carácterístics d'aquest cot-lectiu, la qual cosa ens ha de permetre comprendre les

peculiarítats de l'ús d'lntemet per part deis responsables d'etapa i, principalment, el seu

punt de vista en relació amb la incorporado de la xarxa a la proposta educativa del

centre.

Primerament, cal assenyalar que els responsables d'etapa son majoritáriament dones

(67,3%), ja que només un 36% d'homes ocupa aquest lloc. Tanmateix, hi ha diferencies

entre etapes: a primaria, hi ha un dar predomini de les mestres responsables d'etapa

(77,1%) per sobre deis mestres (22,9%); a secundaria el predomini de les dones es

manté, tot i que la diferencia es redueix; en can vi, al batxillerat i, sobretot, ais deles

forma ti us la proporció s'inverteix sense arribar pero al desequilibri que s'observa en

l'educació primaria. Aqüestes dades s'expliquen en bona part per la proporció d'homes i

dones que integren el col-lectiu docent a Catalunya: 85,3% de dones a primaria i 54,3%

en el conjunt de les etapes de secundaria (ESO, batxillerat i cicles formatius), el curs

2002-2003.44
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Taula 1. Distríbució deis responsables d'etapa segons el sexo i l'etapa en %

D'altra banda, la major part (78,8%) deis responsables d'etapa teñen entre 30 i 50 anys.

I, entre aquests, els mes nombrosos (47,4%) son els que es troben en la franja de 40-50

anys. Son pocs els responsables mes joves de 30 anys (3,4%). En els centres amb una

situado socioeconómica alta, el percentatge de responsables menors de 30 anys creix

significativament (7,7%). En qualsevol cas, la mitjana d'edat se sitúa en tots els casos al

voltant deis 42 anys. Caldra veure la incidencia que pot teñir aquest factor en l'ús que fan

d'lntemet aquests responsables en la seva práctica professional.

44 Font Servoi d'EstatSsoea i Documentado del Oepattamentd'Enaenyanwmt
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Taula 2. Edat deis responsables d'etapa segons la situado socioeconómica del centre en %

En general, els responsables d'etapa disposen d'una amplia experiencia docent: la

majoria (88%) fa, com a mínim, 10 anys que es dediquen a la docencia i, dins d'aquest

percenlatge, una bona part (34,3%) n'acumulen entre 20 i 30.

Sembla que és a primaria on els responsables d'etapa teñen mes anys d'experíencia: el

42,9% deis responsables d'aquesta etapa teñen de 20 a 30 anys d'experíencia en

docencia. Aquesta dada no es manté en les altres etapes del sistema educatiu. Com

s'observa en la taula, a secundaria, batxillerat i cicles formatius, al voltant de la meitat

deis responsables se sitúen entre els 10 i 20 anys, mentre que a TESO el nivell

d'experíencia deis responsables és inferior.

••' uSíMI.
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43,7

34,3

10,9

Taula 3. Anys d'expariéncia en docencia deis responsables de cada etapa en %

Així mateix, els responsables d'etapa acostumen a ser persones que ja fa temps que

treballen en el centre: un 55,2% acumula mes de 10 anys i d'aquests un 20,9% hi son fa

mes de 20 anys.
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Taula 4. Anys que fa que els responsables d'etapa treballen al centre en %

La titularitat del centre comporta diferencies en aquest aspecte: en els centres privats, hi

ha un percentatge elevat (33,6%) de responsables d'etapa que fa mes de 20 anys que

treballen al centre. Aquesta dada és significativament inferior en els centres públics

(13,2%) on la mitjana d'antiguitat és sensiblement menor, la qual cosa reflecteix la major

mobilitat del professorat en els centres públics.
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Taula 5. Antiguitat en el centre deis responsable d'etapa segons la titularitat en %

La major part deis responsables d'etapa (59,1%) fa entre 2 i 5 anys que ocupen aquest

carree i a aquest percentatge encara cal afegir-hi un 18,6% que fa menys de dos anys

que trebaila com a responsable d'etapa en el seu centre.

Crida l'atenció que en els centres amb una situado socioeconómica mes baixa és on

aquesta mitjana de permanencia en el carree és inferior. Els responsables que fa entre 5

i 10 anys que s'ocupen d'aquesta tasca es redueixen significativament (5,6%), la qual

cosa, en aqüestes circumstandes, implica una major inestabilitat en l'exercici d'aquesta

funció.

titlp MWAV uoc eduAn3/pfc



L'escala a la scoetat a n a ; Internet en rámfcrt educatiu no unveraüah Responsables d'etapa, Inlemeti potiOca de centre en matera educativa

Menys de 2 anys 18,í 21,3 18 16,7

De 2 a 5 anys 59,1 69,7 56,8 52,6

De 5 a 10 anys 14 5,6 15,3 20,5

De 10 a 20 anys 6,3 1,1 8,2 7,7

Mes de 20 anys 1,7 1,1 1,6 2,6

Taula 6. Antiguitat en el carree de responsable d'etapa segons el nivell socioeconómic del centre en %

8.1.1. Dispersió de prioritats en l'acció directiva

Si analitzem les qüestions que els responsables d'etapa consideren príoritáries, el primer

que es posa de manifest és la dispersió deis focus d'atenció. No sembla que es

comparteixi la preocupado per un conjunt delimitat de temes, mes aviat es constata la

dispersió de l'atenció en una varíetat torga gran de qüestions.

Tot i aixó, podríem dir que les prioritats fonamentals es refereixen, en primer terme, a

qüestions de planificado estratégica: establiment de la linia d'escola, concreció del

projecte currícular del centre i definido d'estratégies pedagógiques generáis. Aquest

tipus de tasques s'identifiquen com a primera prioritat (10%), pero també s'apunten en

segon (13,4%) i tercer (6,9%) terme.

També es posa de manifest (7,7%) l'interés deis responsables d'etapa per l'atenció a la

diversitat i ais alumnes amb necessitats educatíves especiáis. Aquesta preocupado

augmenta considerablement en els centres amb una situado socioeconómica baixa

(18%). La inquietud deis responsables d'etapa vers aquesta prioritat obté un percentatge

també elevat en segon (9,4%) i tercer (5,4%) terme.

En segon lloc, enmig de la disgregació a qué ens hem referít, sembla que les qüestions

que afecten la dinámica de treball de l'equip directiu i la coordinado deis professors

també apareixen amb certa freqüéncia com a primera prioritat (7,1%). Aquest

percentatge es manté en la segona (6,6%) i la tercera línia (6,6%) de prioritats.

MtpMvww uoc
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En aquest segon ordre també hi podriem incloure els aspectes relacionáis amb la

incorporado de les tecnologies de la informado i la comunicado: un 6,3% deis

responsables d'etapa sitúen aquesta qüestió com a primera priorítat, un 4% com a

segona i un 8% com a tercera. Així dones, sembla que linteres per les TIC és present,

pero sense destacar entre les príorítats.

Enmig de la dispersió a qué al-ludim podriem destacar alguns aspectes que els

responsables d'etapa consideren menys príorítaris: la formado del professorat sembla

una de les qüestions que concentra menor atenció (0,6%) com a primera priorítat i

solament es contempla de nou com a tercera opció, pero amb un percentatge poc

important (4,6%), tot i que en aquesta posició es destaca significa*ivament mes en el cas

deis centres privats (9,9%) que no pas en els públics (1,1%).

D'altra banda, entre els aspectes que reben poca atenció prioritaria es pot destacar la

projecció exterior del centre, que també apareix en darrer terme com a primera priorítat

(0,6%) i débilment com a segona (2%) o tercera opció (3,1%). En un sentit semblant, la

participado en projectes que impliquen intercanvi amb altres centres se sitúa entre les

ultimes qüestions: molt pocs responsables (0,9%) la identifiquen com a primera priorítat

de l'etapa. Pocs responsables d'etapa (3,1%) s'hi refereixen en tercer terme, tot i que,

destaquen significativa ment els deis centres rurals (7,4%) peí seu interés a participar en

aquest tipus de processos.

Sense perdre de vista aquesta análisi de l'acció directiva, hem procurat que els

responsables de centre posessin de manifest en quina mesura es promouen determinats

aspectes, amb una atenció espedal al I loe que concedeixen a la introdúcelo i l'ús

d'lnternet. En aquest sentit, els responsables d'etapa manifesten que la innovado

tecnológica (86,6%) constitueix una de les seves línies d'acció prioritaria, al mateix nivell

que la innovado pedagógica (84,3%). Així mateix, gairebé tres quartes parts d'aquests

responsables (71,7%) també responen que des de la direcdó del centre es promou tant

la formado en TIC deis professors, com l'ús d'aquestes tecnologies per part deis

alumnes, al mateix nivell (70,6%) que la innovado en aspectes d'organització del centre-

Cal assenyalar, pero, que l'ús d'lnternet per a árees de coneixement especifiques

apareix en les posicions menys destacades, tot i que encara son majoria (62,6%) els

responsables que manifesten que també impulsen la introduedó de la xarxa en aqüestes

árees. En qualsevol cas I1 intercanvi amb altres institucions per mitjá de les TIC s'apunta

amb menys freqüéncia (31,7%) entre els temes que es promouen, la qual cosa posa de

manifest novament, tal i com apuntávem abans, que les possibilitats que ofereix la xarxa
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perqué els centres s'obrin a la comunitat educativa sovínt no es considera entre les

primeres priorítats d'aquests responsables.
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Figura 1. Aspectos que es promouen des de la direcció del centre segons els responsables d'etapa

8.1.2. Priorítats en la proposta educativa de Tetapa

En l'análisi de la perspectiva deis responsables sobre la proposta educativa de t'etapa,

es constata, en primer terme, que el reforcament de l'aprenentatge de llengües

estrangeres, especialment de l'anglés, és un deis aspectes que un major nombre de

responsables (64,3%) considera en un estat d'implementació molt avancat (37,7%), i fins

i tot assolit (26,6%), en la seva etapa.

En aquest mateix nivel I, mes de la meitat deis responsables afirmen que les qüestions

que afecten la flexibilitat a l'hora d'agrupar els alumnes (55,1%), com també l'ús de

l'espai i del temps, també disposen d'un grau d'aplicació ja forca elevat.

En segon terme, tot just la meitat deis responsables consideren avancats en la seva

etapa ets processos d'atenció a la diversitat (49,5%) i és en els cicles forma ti us on

destaca sígnificativament el nombre de responsables (8,8%) que consideren que aquest

aspecte no ha estat ni tan sois previst.
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1.1. Dades del centre
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DADES DEL CENTRE

ID Centre (01) Nom Centre:

Adrega:

CP Municipi:

Teléfons: / Fax:

Web:

Etapa seleccionada 1:

Etapa seleccionada 2:

E-mail:

.(156) Curs seleccionat 1: (157)

.(158) Curs seleccionat 2: (159)

QUOTES (comunes a

(160)

(162)

(164)

(166)

ote els alumnes;

€/mes

€/mes

€/mes

€/mes

Import per quota d'escolarització

Import per CAMPA

Taxa biblioteca

Altres despeses (voluntáries) comunes a tots els alumnes

€/any

€/any

€/any

€/any

(161)

(163)

(165)

(167)

Ed. Infantil

Ed.Primaria

ESO

Batxillerat

CFGM

CFGS

TOTAL

Encerotar etapes
que s'imparteixen

al centre (168)

1
2

3

4

5

6

Núm.
Alumnes
total

(1691
(174)

(180)

(186)

(192)

(198)

(203)

Núm. Alum.
Origen extra-
comunitari

(170)

(175)

(181)

(187)

(193)

(199)

(204)

Núm.
Alum.
n.e.e.

(171)

(176)

(182)

(188)

(194)

(200)

(205)

Núm
Professors

(172)

(177)

(183)

(189)

(195)

(201)

(206)

Núm.
aules/grup

(173)

(178)

(184)

(190)

(196)

(202)

(207)

Rendiment
Académic*

%

(179)

(185)

(191)

(197)

Rendiment Académic
Primaria; Aauest darrer cure, auin oercentatae d'alumnes de 6é de Primaria van superar l'etaoa sense cao área de

coneixement pendent?
ESO. Aquest darrer curs, quin percentatge d'alumnes de 4rt d'ESO van obtenir el títol de Graduat en Educado

Secundaria?
Batxillerat: Aauest darrer curs. auin oercentatae d'alumnes de 2n de Batxillerat van obtenir el títol?
CFGM: Aquest darrer curs, quin percentatqe d'alumnes que van cursar els Cicles Formatius van obtenir el títol de Técnic?

Número d'alumnes per curs de l'etapa seleccionada

Apuntar el número d'dlumnes que h¡ ha per curs, només de l'etapa seleccionada. Una sola graetta.

Ed. Primaría

ESO

Batxillerat

CFGM

1r

(208)

1r

(214)

1r

(218)

1r

(220)

2n

(209)
2n

(215)
2n

(219)
2n

(221)

3r

(210)
3r

(216)

4rt

(211)
4rt

(217)

56 6é

(212) (213)

EQUIP DIRECTIU:

1.

2.

Quantes Dersones formen Dart de l'EauiD Directiu?

I d'aauestes, auantes exerceixen com a orofessors?

3. Amb auina Deriodicitat es va reunir l'EauiD Directiu. e
4. 1 amb auina Deriodicitat ho va fer el Claustre?
5. 1 el Consell Escolar?

Setmanal Mensual
P3.- Equip Directiu 1 2
P4.-Claustre 1 2
P5.-Consell Escolar 1 2

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA I DE SERVÉIS:
6.

7.

curs passat?

Trimestral
3
3
3

Quantes persones formen part de l'estructura administrativa de

I auantes formen Dart del Dersonal de servéis?

l'escola?

Anual
4
4
4

222)

223)

(224)
(225)
(226)

(227)

(228)
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1.2. Director del centre
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PRGJECTE INTERNET CATALUNYA

TOCESH

CodiEnq.

ID Centre (2) «*

Etapa (3) <*

TQ(4)<* 1

Núm.Q (5) =>

=> Tota la informado aquí recollida és absolutament confidencial i anónima. Les respostes sempre serán tractades a nivell estadistic, mai a
nivell personal,

MOLTES GRÁCIES PER LA SEVA COLLABORACIÓ!

DADES PERSONALS

1-

2-

3-

Podría dir-me quin carree ocupa en aquest centre?
Carree: .(6)

Sexe
Home 1 Dona....

Quina és la seva edat?

(7)

Apuntar edat

4 - Quin és el seu nivell máxim d'estudis acabats (formació
académica)?

NO LLEGIR Encerotar una sota resposla (9)
Batxiller 1
Tecnic (FP I - CFGM) 2
Técnic Superior (FPII-CFGS) 3
Diplomat 4
Uicenciat (arquitecte o enginyer) 5
Másters ¡ allres postgraus 6
Doctor 7
Altres 8

5* Quants anvs fa que es dedica a la docencia?

(1Q) Apuntar número d'anys que es dedica a la docencia

6 - Quants anvs fa que treballa en aquest centre?

(11) Apuntar número d'anys que treballa al centre

7 * Quants anvs fa oue ocupa aquest carree en aquest centre?

(12) Apuntar número d'anys que ocupa el carree en aquest centre

8 " Aquest curs, de quins cursos és professor?
NO LLEGIR. Encerclar totes les respostes necessénes (13)

Ed. Infantil Ed. Primaria ESO Batxillera!
P3 1 1r. Primaria 4 1r. ESO 10 1r. Batxillerat 14
P4 2 2n. Primaria 5 2n. ESO 11 2n. Batxillerat 15
P5 3 3r. Primaria 6 3er. ESO 12

4r. Primaria 7 4rt. ESO 13
5ó. Primaria 8
6é. Primaria 9

CFGM
1r, CF 16
2n.CF 17

Cap, no Imparteixo classes
No imparteixo classes 18

CFGS 19

Utilitza Internet en la seva activitat professional?
LLEGIR. Encerclar una sola resposta

No utilitzo Internet en la meva activitat professional
De moment, encara és un projecte 2
L'estic comencant a incorporar 3
L'utilitzo habitualment 4
En faig un ús intensiu 5

(14)

1

1 0 - I per a Qué utilitza Internet (en la seva activitat professional)?

MOSTRAR FITXA 1. Encentar totes les respostes necessáries (15)

Per comunicar-me amb l'equip de professors 1
Per a la cerca d'informació relacionada amb la meva activitat professional 2
Per comunicar-me amb professors o directors d'altres centres 3
Pera la gestióacadémico-administrativa 4
Per comunicar-me ambels pares 5
Per comunicar-me amb els alumnes 6
Per comunicar-me amb altres servéis de fora del centre {EAP, Servéis socials, Dep.Ensenyament...)..7
Per participar en fórums de discussió professional, fora del centre 8
Per crear i actualitzar els continguts en la web del centre 9
Per estar al dia en les activitats professionals (conferencies, convocatories,...) 10
Per a l'obtenció de programes que utilitzo per a la meva activitat professional 11

1 1 - Com valoraría el seu domini d'lnternet?. Per aixó utilitzarem una escala 0-10, on 0 significa molt baix i 10 molt alt.
Encerclar un únic número

Molt baix
0 1

Molt alt
.9 10 (16)

DADES DEL CENTRE

1 2 - Quants anvs d'antiguitat té el centre?

(17) Apuntar anys del centre

1 3 - De quin tipus de centre es tracta?
LLEGIR. Encerclar una única resposta per opció

Títularitat (18)
Pública i
Privada-Concertada 2
Privada 3

ConfesBÍonalitat (19)
Religiosa 4
Laica 5



1 4 - Si hagués de descriure la situació socio-económica deis alumnes del seu centre, fent una aproximado, com els distribuiría
percentualment en els seqüents estrats socials?

Classe alta
Classe mitja-alta
Classe mitja-mitja
Classe mitja-baixa
Classe baixa

(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

ACCIO DIRECTIVA

1 5 - Quines son, actualment, tes 3 qüestions prioritáries per a la Direcció del centre?
Apuntar respostes (25)

A) 1 2 3 4 5 6 7 8

B) 9 10 11 12 13 14

C) 15 16 17 18 19 20

1 6 - Quins van ser els 3 temes mes tractats en les reunions de I'Equip Directiu durant el cure passat?
Apuntar respostes (26)

A) 1 2 3 4 5 6 7 8

B) 9 10 11 12 13 14

C) 15 16 17 18 19 20

1 7 - El curs passat, amb quina freqüéncia es van tractar els seqüents temes en les reunions de l'Equip Directiu?

Encerclar una única resposta per tema N o A | g u __ _ e t a n t H _ b j N o

MOSTRAR FITXA 2 tractat vegada entant tualment gap

q- Establir objectius per millorar el funcionament del centre 1 2 3 4 X (27)
r- Obtenir recursos económics addicionals per al centre 1 2 3 4 X (28)
s- Fomentar/facilitarla formado del professorat 1 2 3 4 X (29)
t- Identificar propostes de canvi que facin mes atractiva la feina del professorat 1 2 3 4 X (30)
u- Minorareis sistemes de comunicado entre el professorat del centre i la comunitat educativa 1 2 3 4 X (31)
v- Incrementar la participado del professorat en la presa de decisions del centre 1 2 3 4 X (32)
w- Incorporar les TIC i Internet a les activitats d'ensenyament i aprenentatge 1 2 3 4 X (33)
x- Resoldre processos administratius o burocrátics 1 2 3 4 X (34)
y- Abordar problemes de disciplina deis alumnes 1 2 3 4 X (35)
z- Abordar conflictes entre el professorat 1 2 3 4 X (36)
aa- Promoure ('avaluado de les activitats que es duen a terme al centre 1 2 3 4 X ¡37)
bb- Establir sistemes per millorar els resultáis deis alumnes 1 2 3 4 X (38)
ce- Impulsar innovacions que permetin atendré la diversitat 1 2 3 4 X (39)

1 8 - Entre els següents aspectes. digui quins es promouen des de la Direcció del centre?

1 9 - I, en general, quina actitud troba per oart del professorat del centre a l'hora de promoure...?

18- Promou 19- Actitud professorat

LLEGIR. Encerclar una única resposta per ítem i pregunta —
(40)

dd- La innovado pedagógica 1
ee- La innovado tecnológica 2
ff- Innovado en l'organització del centre 3
gg- La introducciódHnternetenl'organitzaciódel centre 4
hh- La formado en TIC pera professors 5
¡i- La utilització de les TIC per part deis alumnes 6
jj- L'intercanvi amb altres centres o institucions sobre temes educatius,

utilitzant les TIC 7
kk- L'úsd'lnternet pera l'ensenyament, en árees de coneixement especifiques 8

A .. Indife- Passiva- No
ñ £ I ! 3 í 2 rent reticent sap

1 2 3 X (41)
1 2 3 X (42)
1 2 3 X (43)
1 2 3 X (44)
1 2 3 X {45)
1 2 3 X (46)

1 2 3 X (47)
1 2 3 X (48)

2 0 - Quins son els tres cañáis de comunicado que utilitza mes habitualment l'Equip Directiu per comúnicar-se amb el professorat?

2 1 - I per comunicar-se amb els pares i mares?

2 2 - I per comunicar-se amb els servéis educatius i institucions externes al centre?
NO LLEGIR. Encerclar méxim TRES respostes per pregunta

20-Professorat (49) 21-Pares/mares (50) 22-Serveis educatiusfInstitución. (51)
Comunicado Oral 1 1 1
Carta, comunicacions escritos 2 2 2
Reunions 3 3 3
Grupsde treball 4 4 4
Butlletins 5 5 5
Correu electrónic 6 6 6
Fórums virtuals 7 7 7
Web del centre 8 8 8
Taulers d'anuncis 9 9 9
Teléfon 10 10 10
Altres 11 11 11



GESTIÓ DE LA INFORMACIO

2 3 - Habitualment, utilitzen algún sistema de aestió de la informació i del coneixent que es genera al centre que penmeti la seva
classificació, arxiu, actualització i consulta fácil?

LLEGtR. Encordar totes les respostes necossáries (52)

Si, sempre 1
Sí.sovint 2
Poques vegades 3
No, ma¡ 4
(NO LLEGIR) No sap X

2 4 - 1 aquest sistema és en suport paper o en suport digital?
LLEGIR. Encordar totes les respostes necessáries (53)

Paper
Digital

25-Utilitzen Internet per aquest sistema de gestió de la informado?
LLEGIR. Encerdar ung única resposta (54)

Sí...
No.

2 6 - Creu que Internet pot aiudar a crear o mi llorar un sistema de qestió de la informació? Utilitzi una escala 0-10, on 0 vol dir gens i
10 vol dir molt.

Encerdar un únic número (NO LLEGIR)
Gens Molt No sap

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X (55)

2 7 - Fins a quin punt, s'utilitza Internet per a realitzar les següents funcions administratives?
LLEGIR. Encordar només una resposta por apartar *

contemplat proiecle
a. Processos de matriculado 1 2 ,
b. Gestió d'expedíents academics 1 2.

S'esta
implementant

3
3

c. Elaborado deis informes d'avaluació 1 2 3.

Molt
avancaj

4
4
4

Assolit
5
5
5

d. Comunica ció deis resultáis d'avaluació a lesfamilies 1 2 3 4 5.
e. Gestió económica ifinancera 1 2 3 4 5.
f. Planificado agencia professorat (reunions, entrevistes,...) 1 2 3 4 5.
g. Comunicado amb les administracions educatives 1 2 3 4 5.
h. Comunicado amb altres centres (enl'ámbit administratiu) 1 2 3 4 5.

No
sap
X
X
X
X
X
X
X
X

(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)

LLEGIR: Parlem ara del GRAU DE PARTICIPACIÓ deis diferents membres de la común¡tat educativa en la dinámica del centre.

2 8 - En quins deis següents processos participen ELS ALUMNES?
LLEGIR. Encerdar totes les respostes necessáries ¡64)

En el seu propi procés d'ava Iuadó 1
En els processos d'avaluació del centre (com funciona el centre) 2
En la definido del propi ritme d'aprenen(atqe 3
En decisions sobre el tipus d'activitats Que es realitzen 4
En l'elaboració de normes de convivénda i funcionament del centre 5

2 9 - En quins deis següents processos participen ELS PROFESSORS?
LLEGtR. Encerdar totes les respostes necessáries (65)

En les decisions de carácter económic i administratiu '. 1
En les decisions de carácter organitzatiu (normes de funcionament. organilzació de la docencia ...) 2
En les decisions que afecten el proiecte educatiu del centre 3
En les decisions que afecten la incorporado de les TIC i Internet al centre 4

3 0 - Del següent llistat, digui'm, en quins processos participen ELS PARES I MARES?
LLEGIR. Encerdar totes les rospostes necessáries (66)

En temes relacionats amb el procés educatiu deis seus filis f entrevistes individuáis) 1
En l'organitzadó d'activitats extraescolars 2
En algunes activitats educatives dintre de les aules 3
En les dedsions curriculars 4
En els deures deis filis a casa 5
En els processos d'avaluació del centre 6
En la incorporació de les TIC i Internet al centre 7

3 1 - Segons voste, quines son les dues principáis demandes deis pares al centre?
NO LLE.GIR. Encerdar méxim DUES respostes

Disciplina 1
Compatibilitat horari escolar/horari laboral 2
Mes oferta d'activitats extra-escolars 3
Transmissió de coneixements 4
Idiomes (anglés) 5

(67)
Informática 6
Internet 7
Educado en valors 8
Plans d'acollida pera nous alumnes 9
Altres 10
No sap 11

32- Digui sí el seu centre col-labora o utilitza de manera habitual els servéis d'algun deis següents organismos o institucions?
LLEGIR. Encerdar totes tes respostes necessáries (68)

Servéis de suport educatiu (EAP-Equip d'Atanció Primaría, CRP- Centre da Recursos Padagógics, servéis socialS, etc.) 1
Empreses 2
Centres educatius per al desenvolupament de projectes conjunts 3
Fundacions, associadons, altres Ongs 4

33- Fins a quin punt creu que Internet pot ser una via per fomentar la particípació entre els membres de la comunitat educativa ?
LLEGtR. Encerdar una única resposta (69)

Molt 4
Forca/Bastant 3
Poc 2
Gens 1
(NO LLEGIR) No sap X



FORMACIO I ACTUALITZACIO DE LA FUNCtO DOCENT, DE DIRECCIO I GESTIÓ DEL CENTRE

34- Assenyali quins deis següents temes de formació s'han impulsat des de I'EQUÍP Directiu en els darrers 2 anys?

35- Digui si alguna vegada la formació en aquest tema, va ser a través d'lnternet?

36- I quin qrau de prioritat rebran, com a ámbit de formació, des de la di recrió del centre en un futur immediat (máxim 2 anys)?

34-Promogut per 35- Per ¡ 36-Prioritats formatives (2 anys)
j ^ P Internet j Una sola resposta per ítem

i

LLEGIR. Encordar totes les respostes necesséries (70) (71) \ Cap Alta Mitja Baixa

a. Didáctiques especifiques 1 1 \ 1 2 3 4 (72}
b. Organització i gestió de centre •. 2 2 | 1 2 3 4 (73)
c. Atencióa la diversitat i necessitats educatives especiáis (n.e.e.) 3 3 ] 1 2 3 4 (74}
d. Multiculturalisme i educado 4 4 i 1 2 3 4 (75)
e. Navegado i cerca d'informació per Internet 5 5 J 1 2 3 4 (76)
f. Disseny i desenvolupament de pagines Web 6 6 i 1 2 3 4 (77)
g. Informática (llenguatges de programado) 7 7 j 1 2 3 4 (78)
h. Ús d'eines d'Ofimática (processador de text, fulls de cálcul, power point,) 8 8 j 1 2 3 4 (79)
i. Problemes de disciplina a l'aula 9 9 j 1 2 3 4 (80)
j . Models i ¡nstruments d'avaluació 10 10 \ 1 2 3 4 (31)
k. Dinámica de grups 11 11 j 1 2 3 4 (82)
I. Projectes educatius a la xarxa 12 12 ] 1 2 3 4 (83)
m. Aplicado de recursos telemátics a árees curriculars especifiques 13 13 j 1 2 3 4 (84}
n. Treball cooperatiu 14 14 i 1 2 3 4 (85)

SUPORT A LES TIC

37- A l'hora d'implementar les TIC i incrementar l'ús d'lnternet amb finalitats educatives, quin és el suport que rep el seu centre des
deis següents ámbits...?

38- I. des del centre, s'ha promoqut alguna iniciativa per aconsequir el suport d'aquests estaments? De quin tipus?

37- Suport que rep
(Encerotar una ndsposta per

apartat)

38.- Suport sollicitat
(Encerclar.totes les respostes necesséries)

LLEQIR

Departament d'Ensenyament 1 2 3 (87) ¡
Administrado Local 1 2 3 (89) j
Titular-del centre 1 2 3 (91)
Universitats 1 2 3 (93) ¡
Ass. de mares i pares (AMPA) 1 2 3 (95) |
Empreses privades 1 2 3 (97) j
Empreses editorials 1 2 3 (99) \
Entitatsque promouen projectes a través d'lntemet....1 2 3 (101) j

8 $ -c
- MJ — -n -— ra lo

ro m rtíoi Sgi E = g w ^

1 i 1 f II ¡I I
(86) |

1 \ 1 2 3 4 5 6 (88)
2 1 1 2 3 4 5 6 (90)
3 | 1 2 3 4 5 6 (92)
4 1 1 2 3 4 5 6 (94)
5 1 1 2 3 4 5 6 (96)
6 ¡ 1 2 3 4 5 6 (98)
7 ¡ 1 2 3 4 5 6 (100)
8 1 1 2 3 4 5 6 (102)

OBSTACLES. NECESSITATS I SUPORTS

3 9 - Des del seu punt de vista, quines son les principáis dificultats a l'hora d'incorporar Internet al centre amb finalitats educatives?

40- I quines son les principáis motivacions/incentius per incorporar Internet al centre amb finalitats educatives?

MOSTRAR FITXA 6. Encerotar totes les respostes necessánes per a cada pregunta 39-DificuHat
(103)

Els recursos tecnológics disponibles al centre 1
El nivell de formació del professorat en TIC 2
La motivado del professorat 3
Els recursos educatius disponibles a Internet 4 ,
El personal espedalitzat en TIC de qué disposa el centre 5 ,
La disponibilitat de temps del professorat (dins l'horari escolar) 6
L'assessorament per a l'ús d'lntemet en Tarea curricular propia 7
El perfil de l'alumnat 8
Les prioritats del projecte curricular 9
La fiabilitat de la connexióa Internet (ADSL, modem,...) 10
Les pautes especifiques per a l'ús educatiu d'lntemet que donen les administracions 11
La dispersió de la informado a Internet 12
Les demandes deis pares 13
L'adaptació a les necessitats actuáis (mercat laboral,...) 14
(NO LLEGIR) Altres 15.

40-Motivactft
(104)

1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
15

(NO LLEGIR) Cap 16 ] 16

4 1 - I ja per acabar, en una escala 0-10, on 0 significa cap i 10 molta, quina importancia creu vosté que pot teñir Internet en
l'educaciá en general (ensenyament)?

Encentar un únic número

Gens important
0 1 2,

Molt important
.9 10 (105)

MOLTES GRÁCIES PER LA SEVA COL-LABORACIÓ!
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PROYECTE INTERNET CATALUNYA

Codi Enq. (1)

ID Centre (2) =>

Etapa (3) => .

L.
Núm.Q (5) «*

•=> Tota la informado aquí recollida és absolutament confidencial i anónima. Les respostes sempre serán tractades a nivell estadístic, mai a
nivell personal.

MOLTES GRÁCIES PER LA SEVA COLLABORACIÓ!

DADES PERSONALS

1 - Podría dir-me quin carree ocupa en aquest
centre?

Carree: (6)

2-

3-

5-

6-

7-

8-

Sexe
Home 1 Dona 2

Quina és la seva edat?
(8) Apuntar edat

4 - Quin és el seu nivell máxim d'estudis acabats
(formado académica)?

NO LLEGIR. Encerclar una sola resposta (9)
Batxiller 1

7 \ Técnic (FP I - CFGM) 2
Técnic Superior (FPII-CFGS) 3
Oíplomat 4
Uicencíat (arquitecte o enginyer) 5
Másters i altres postgraus 6
Doctor 7
Altres 8

Quants anvs fa que es dedica a la docencia?
(10) Apuntar número d'anys que es dedica a la docencia

Quants anys fa que treballa en aauest centre?

(11) Apuntar número d'anys que treballa al centre

Quants anvs fa que ocupa aquest carree en aquest centre?

(12) Apuntar número d'anys que ocupa el carree en aquest centre

Aquest curs, de quins cursos és professor?
NO LLEGIR. Encerclar totes les respostes necessáries (13)

i. Infantil
P3...,
P4...,
P5...,

...1

...2

...3

Ed. Primaría
1r. Primaria.
2n. Primaria
3r. Primaria.
4r. Primaria.
5é. Primaria
6é. Primaria

4
5
6
7
8
9

ESO
1r. ESO
2n. ESO
3er. ESO
4rt. ESO

.10

.11

.12

.13

Batxillerat
1r. Batxillerat ...14
2n. Batxillerat... 15

CFGM
1r. CF 16
2n. CF 17

Cap, no imparteixo classes
No imparteixo classes 18

CFGS 19

9- Utilitza Internet en la seva activitat professional?
LLEGIR. Encerclar una sola resposta {14)

No utilitzo Internet en la meva activitat professional 1
De moment, encara és un projecte 2
L'estic comencant a incorporar 3 —
L'utilitzo habitualment 4 —
En faig un ús intensiu 5 —

1 0 - I pera qué utilitza Internet (en la seva activitat professional)?
MOSTRAR FITXA1. Encerclar totes les respostes necessáries (15)

Per comunicar-me amb l'equipde prafessors 1
Pera la cerca d'informació relacionada amb lameva activitat professional 2
Per comunicar-me amb professors o directora d'altres centres 3
Per a la gestió académico-administrativa 4
Percomunicar-meambels pares 5
Per comunicar-me amb elsalumnes 6
Per comunicar-me amb altres servéis de tora del centre (EAP, Servéis socials, Dep.Ensenyament,...) ..7
Per participar en fórums de discussió professional, tora del centre 8
Per crear i actualitzar els continguts en la web del centre 9
Per estar al día en les activitats professionals (conferencies, oonvocatóries, ...) 10
Pera l'obtencíóde programes que utilitzo per a la meva activitat professional 11
(NO LLEGIR) Altres 12

1 1 - Com valoraría el seu domini d'lnternet?. Per aixó utilitzarem una escala 0-10, on 0 significa molt baix i 10 molt alt.
Encerclar un únic número

Molt baix
0 1 2. 8.

Molt alt
.9 10 (16)



DINÁMICA DEL CENTRE

12- Quines son, actualment, les 3 aüestions pri o rita ríes per a la direcció del centre?
Apuntar respostes

A)

B)

C)

(17)

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20

13- Del següent llistat (mostra fitxa), trfí els 3 aspectes pri orí taris per a la Direcció del centre, segons ordre
¿'importancia: en primer, segon i tercer lloc

,,,,,™.,,~~,. , 1r. Lloc 2n. Lloc 3r. Lloc
MOSTRAR FITXA 7

(18) (19) (20)
a. Establir objectius per millorar funcionament centre 1 1 1
b. Prioritaria planificado d'objectius compartits que permetin el treball conjuntdel professorat 2 2 2
c. Establir sistemes per millorar l'aprof¡tament del temps del professorat 3 3 3
d. Obtenir recursos económics addicionals peí centre 4 4 4
e. Fomentar/facilitar la formado del professorat 5 5 5
f. Propostes de canvi que facin mes atractiva la feina del professorat 6 6 6
g. Millorar els sistemes de comunicado entre el professorat i el centre amb la comunitat educativa 7 7 7
h. Incrementar la participació del professorat en la presa de decisions del centre 8 8 8
i. Establir sistemes innovadors per atendré la diversitat 9 9 9
j . Promoure processos d'avaluació del centre 10 10 10
k. (NO LLEGIR) No sap 11 11 11

14- Entre els següents aspectes. digui quins es promouen des de la Direcció del centre?

15- I, en general, quina actitud troba per part del professorat del centre a Chora de promoure...?

14- Promou 15- Actitud professorat

LLEGIR. Encerotar una única resposta per ítem i pregunta Sí

(21)

i- La innovació pedagógica 1
j - La innovació tecnológica 2
k- La innovació en l'organització del centre 3
I- La introducció d'lntemet en l'organització del centre 4
m- La formado en TIC per a professors 5
n- La utilització de les TIC per part deis alumnes 6
o- L'intercanvi amb altres centres o institucions sobre temes educatius,

utilitzant les TIC 7
p- L'ús d'lntemet per a l'ensenyament, en árees de coneixement especifiques.... 8

Activa Indife-
rent

1
1
1
1
1
1

1
1

2
2
2
2
2
2

2
2

3
3
3
3
3
3

3
3

Passiva No
-reticent sap

X
X
X
X
X
X

X
X

(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)

(28)
(29)

1 6 - Creu que Internet pot ser una via per fomentar la participació entre els membres de la comunitat educativa ?
LLEGIR. Marcar una sola resposta (30)

Molt 4
Forca/Bastant 3
Poc 2
Gens 1
(NO LLEGIR) No sap X

POLÍTICA DE CENTRE EN MATERIA EDUCATIVA

17- En una escala 0-10, vatori fins a quin punt els següents aspectes es potencien dins de la proposta educativa del
centre?

18- Fins a quin punt s'estan portant a terme?

17- Prioritat en la proposta educativa 18- Implementació

(Encerdar una resposta per pregunta) \ (Encerclar una resposfa per pregunta)

No Máxima N o i N o s ' h a É s u n S ' e s t a M o l t Asso No
• con- proiec- imple- avan- ...

present prioritat sap ¡ t e m D i , t t p mDntnn+ r-at "M ^PMOSTRAR FITXA 3
m e m a n t

a. Promoure l'autonomia de l'estudiant en el ¡
procésd'aprenentatge o 1 ....2....3....4...5....6 7 8....9....10..X (3tn 1 2 3 4 5 X (32)

b. Flexibilitzar l'ús de l'espai (installacions, aules,...) i
i del temps 0 1 ....2....3....4....5....B 7 8....9....10..X (33) j 1 2 3 4 5 X (34}

c. Flexibilitzar els criteris d'agrupament j
deis alumnes o 1 ....2....3....4....5....B 7 8....9....10..X (35) 1 X{36}



d. Impulsar el treball en equip i cooperatiu
com adinámica habitual JD 1 ....2....3....4....5....6 7 8....9....10..X (37)

e. Fomentar l'aprenentatge de Ñengues estrangeres,
sobretot l'anglés 0 1 ....2....3.... 4.... 5.... 6 7 B....9.... 10..X (39) i 1

f. Fomentar l'aprenentatge de procediments de cerca d'informació i
d'ús d'instruments per al seu tractament (organització, categorització,
discriminado, combinado...) 0 1 ....2....3....4....5....6 7 8....9....10..X (41)

1 2 3 4 5 X(38)

2 3 4 5 X{40)

g. Potenciar formes de docencia mes centrades a guiar l'aprenentatge de l'alumne que en
la transmissió de coneixements...O i . . .2.. .3.. . 4... 5.... 6 7 8....9....10..X (43)

h. Potenciar la capacitat d'utilitzar materials didáctics diversos
i fontsd'informacióvariades 0 i ....2....3....4....5....6 7 8....9....10..X (45)

i. Facilitar processos d'ensenyament capacos
d'adaptar-se a la diversitat 0 1 ...2 ....3.... 4.... 5... 6 7 8 ....9... 10.x (47)

.2 3...: 4

1 2 3 4

1 2 3 4

5 X(42)

....5 XÍ44)

....5 X(46)

....5 X(48)

19- Ara, fací el mateix. pero només referint-nos a aspectes concrets en qué intervé l'ús d'lnternet. Digui, en l'escala 0-
10, fins a quin punt están presents en la proposta educativa del centre?

2 0 - Fins a quin punt s'estan portant a terme?

MOSTRAR FITXA 4

19- Internet en la proposta educativa

(Encerotar una resposta per pregunta)

No Máxima N 0

present

20- Implementació

(Encerotar una resposta per pregunta)

És un S'está Molt
i con- proiec- imple- avan- ^ ° " °

priontat sap l e m D | a t , e mentant cat M S a p

a. Com a objecte d'aprenentatge.... 0 1 ....2 ....3.-4.... 5.... 6 7 8—9.... 10..X (49) j 1 2 3 4 5 X (50)

b. Per a la comunicado
entre professors 0 1 ....2 ....3....4.... 5.... 6 7 8....9....10..X (51) 1 2 3 4 5 X (52)

i
i

c. Per al treball en equtp entre ]
el professorat 0 1 ....2....3....4....5.... 6 7 8....9....10..X (53) | 1 2 3 4 5 X (54)

d. Per a la comunicado entre ¡
professors i alumnes 0 1 ....2 ....3.... 4....5.... 6 7 8....9....10..X (55) i 1 2 3 4 5 X (56)

e. Per a la comunicado entre ¡
alumnes 0 1 ....2 ....3....4....5.... 6 7 8....9....10..X (5?) ! 1 . X (58)

f. Per al treball en equip entre els alumnes, |
en el pracés d'aprenentatge 0 1 ....2 ....3... 4.... 5.... 6 7 8....9...10..X (59) | 1 2 3 4 5 X (60)

g. Com a font de recursos
didáctiCS 0 1 ....2 ....3....4.... 5.... 6 7 8—9 —10..X (61) 1 2 3 4 5 X (62)

h. Com a medí de coMaboració amb j
altres escoles 0 1 ....2....3....4....5....6 7 8....9....10..X (63) j 1 2 3 4 5 X (64}

i. Per a potenciar el treball autónom I
deis alumnes 0 1 ....2....3.... 4.... 5.... 6 7 8....9....10..X (65) i 1 2 3 4 5 X (66)

INTERNET A L'ETAPA SELECCIONADA

Ara, paHarem de com i fins a quin punt Internet repercuteix en el funcionament diarí de l'etapa seleccionada.

2 1 - Quin és, segons vosté, l'ús que es fa d'lnternet a l'etapa seleccionada?
LLEGIR. Marcar una única resposta (67)
No s'utilitza internet 1
De moment encara és un projecte 2
S'está comencant a incorporar 3
S'utilitza habitualment 4
Se'n fa un ús intensiu 5
(NO LLEGIR) No sap X

2 2 - Com valora el ritme d'introducció d'lnternet a l'etapa seleccionada?
LLEGIR. Marcar una única resposta (68)
Moltrápid 5
Rápid 4
(NO LLEGIR) Ni rápid ni lent 3
Lent 2
Molt lent 1
(NO LLEGIR) No sap X



23 - Quines tasques es realitzen actualment amb l'aiut d'lntemet a I'etapa seleccionada?

24- I quines creu que es podran realitzar en un futur (méx.2 anysfi

NO LLEGIR. Marcar totes les respostes necessaríes 23-Actualment 24- Futur Proper
(69) (70)

Cerca d'informació 1 1
Comunicado entre prafessors (e-ma¡l, xats, fórums, ...) 2 2
Comunicado entre alumnes 3 3
Utilització de material multimedia a les classes (CD-Roms) 4 4
Presentado electrónica deis materials de les assignatures 5 5
Activitats docents a distancia , 6 6
Exerdcisi simulacions 7 7
Treball amb d'altres aules o centres 8 8
Projectes interculturals 9 9
Atenció a ladiversitat 10 10
Atenció a les necessitats educatives especiáis (discapacitats) 11 11
Altres 12 12
Cap 13 13
Nosap X X

OBSTACLES, NECESSITATS I SUPORTS

25- Des del seu punt de vista, quines son les principáis dificultats a l'hora d'incorporar Internet al centre amb
finalitats educatives?

26- I quines son les principáis motivacions/incentius per incorporar Internet al centre amb finalitats educatives?

MOSTRAR FITXA 6. Encerotar totes tes respostes necessaríes per a cada pregunta 25-DÍficultat . 26-Motivació
(71) | (72)

Els recursos tecnológrcs disponibles al centre -....1 j 1
El nivell de formado del professorat en TIC 2 j 2
La motivado del professorat 3 1 3
Els recursos educatius disponibles a Internet 4.
El personal especialitzat en TIC de qué disposa el centre 5.

4
5

La disponibilitat de temps del professorat (dins l'horari escolar) 6 j 6
L'assessorament per a l'ús d'lntemet en l'área curricular propia 7 j 7
El perfil de l'alumnat 8 ] 8
Les prioritats del projecte curricular 9 ] 9
La fiabilitat de la connexió a Internet (ADSL, modem,...) 10 j 10
Les pautes especifiques pera l'ús educatiu d'lntemet que donen les administradons 11 • 11
La dispersió de la informado a Internet 12 i 12
Les demandes deis pares 13 ] 13
L'adaptació ales necessitats actuáis (mercat laboral,...) 14 i 14
(NO LLEGIR) Altres 15 i 15
(NO LLEGIR) Cap 16 i 16

2 7 - I ja per acabar, en una escala 0-10, on 0 significa cap i 10 molta, quina importancia creu vosté que pot teñir
Internet en l'educació en general (ensenyament)?

Encerclar un únic número

Gens important Molt important
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (73)

MOLTES GRÁCIES PER LA SEVA COLLABORACIÓ!
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PROJECTE INTERNET CATALUNYA

Només enattBstador

CodiEnq, (1)<>,

ID Centre (2) «*

Etapa (3) <» _

TQ{4)<* „ 3

Núm.Q (5) =»

•=> Tota la informado aquí recollida és absolutament confidencial i anónima. Les respostes sempre serán tractades a nivell estadístic,
maia nivell personal.

MOLTES GRÁCIES PER LA SEVA COLLABORACtÓ!

DADES PERSONALS

1 - Podría dir-me quin carree ocupa en aquest centre?
Carree: (6)

2 - Sexe
Home 1 Dona

(7)

3 - Quina és la seva edat?

(8) Apuntar edat

4 - Quin és el seu nivell máxim d'estudis acabats {formado académica)?
NO LLEGIR. Encerotar una sola resposta (9)
Batxiller 1
Técnic (FP I - CFGM) 2
Técnic Superior (FPII-CFGS) 3
Diplomat 4
Llicenciat (arquitecto o enginyer) 5
Másters i altres postgraus 6
Doctor 7
Altres 8

5- Disposa d'algun tipus de forma ció específica en TIC?
Encerotar una sola resposta (10)

Sí 1
No 2

6- On va obtenir aquesta formació?
NO LLEGIR. Encerotar totes les respostes necessáríes (11)

En la formació inicial de la Ilicenciatura/diplomatura 1
En formació de postgrau a la universitat 2
En activitats de formació impulsades peí propi centre 3
En plans de formació impulsats peí Dep. Ensenyament (PIE, ICE,...) ..4
En plans de formació impulsats per altres administracions 5
En centres privats de formació (académies, empreses,...) 6
De manera autodidacta 7
Altres 8

7 - Quants anvs fa que es dedica a la docencia?

(12) Apuntar número d'anys que es dedica a la docencia

8 - Quants anvs fa oue treballa en aouest centre?

(13) Apuntar número d'anys que treballa al centre

9 - Quants anvs fa que ocupa aquest carree en aquest centre?

(14) Apuntar número d'anys que ocupa el cámec en aquest centre

10-Aquest curs, de auins cursos és professor?
NO LLEGIR. Encerclar totes les respostes necessáríes (15)

Ed. Infantil
P3 1
P4 2
P5 3

Ed. Primaria
1 r. Primaria.
2n. Primaria
3r. Primaria.
4r. Primaria.
5é. Primaria

ESO
1r. ESO 10
2n. ESO 11
3er. ESO 12
4rt. ESO 13

Batxíllerat
1r. Batxillerat....14
2n. Batxillerat...15

6é. Primaria 9

CFGM
1r. CF 16
2n. CF 17

Cap, no imparte ixo classes
Noimparteixo classes 18

19



1 1 - Utilitza Internet en la seva activitat professional?
LLEGIR. Encerotar una sola resposta (16)

No utüitzo Internet en la meva activitat professional 1
De moment, encara és un projecte 2
L'estic comencant a incorporar 3 —
L'utititzo habitualment 4 —
En faig un ús ¡ntensiu 5 —

12-1per a qué utilitza Internet (en la seva activitat professional)?

MOSTRAR FITXA 1. Encerclar totes les respostes necessáries (17

Per comunicar-me amb l'equipde professors 1
Per a la cerca d'informació relacionada amb la meva activitat professional 2
Per comunicar-me amb professors o directors d'altres centres 3'
Per a la gestió académico-administrativa 4
Per comunicar-me amb els pares 5
Per comunicar-me amb elsalumnes 6
Per comunicar-me amb altres servéis de fora del centre (EAP, Servéis socials, Dep.Ensenyament,...) ..7
Per participar en fórums de discussio professional, fora del centre 8
Per crear i actualitzar els continguts en la web del centre 9
Per estar al dia en les activitats professionals (conferencies, convocatóries,...) 10
Pera l'obtenció de programes que utilitzo pera la meva activitat professional 11
(NO LLEGIR) Altres 12

1 3 - Com valoraría el seu domini d'lnternet?. Per aixó utilitza re m una escala 0-10, on 0 significa molt baix i 10 molt alt.
Encerclar un únic número

Molt baix Molt alt
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (18)

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA AL CENTRE

14- Quants ordinadors, en total, hi ha al centre?

(19) Apuntar el número TOTAL d'ordinadors que hi ha al centre (melosos els d'administració)

15 - Quants están dedicats exclusivament a I'ad ministrad ó del centre?

(20) Apuntar el número d'ordinadors destináis únicament a administrado

1 6 - Quants ordinadors es destinen a finalitats educatives al centre?
(Distingir entre els d'ús exclusiu del PROFESSORATt i els d'ús deis ALUMNES)

A)

B)

(21)

(22)

Apuntar el número d'ordinadors d'ús exclusiu del PROFESSORAT

Apuntar el número d'ordinadors d'ús exclusiu del l'ALUMNA T

1 7 - Quants ordinadors del centre teñen accés a Internet?

(23) Apuntar el número TOTAL d'ordinadors amb connexió a INTERNET

— • Jí/fiñg: teñen com a minim un ordinador amb accés a Internet

1 8 - El centre diSDOsa de páaina web oróoia?
Marcar una sola resposta

Sí 1 No 2

1 9 - El centre disposa d'un sistema establert per a
Marcar una sola resposta

Si 1 No 2

20-Quin tipus de servidor d'lnternet utilitzen?
LLEGIR. Marcar una sola resDosta

Propi 1
Contractat a un empresa.... 2
Cedit per rAdministració .... 3
(NO LLEGIR) Altres 4
(NO LLEGIR) No sap X

(24)

l'actualització de la seva oáaina web?
(25)

(26)



21-De auin tipus de connexió disposen?
LLEGIR. Marcar una sola resposta per a cada variable

Al TIPUS (27) B) FREQÜÉNCIA (28)
XTB (teléfon) 1 Temporal/intermitent 1
ADSL 2 Permanent (sempre están connectats) 2
XDSI 3 (NO LLEGIR) No sap X
Cable/Fibra óptica 4
SatéMit 5
(NO LLEGIR) Altres 6
(NO LLEGIR) No sap X

22 - Disposen de xarxa interna o intranet al centre?
Marcar una sola resposta (29)

Si 1
No 2

: Només en el cas que el centre tingui xarxa interna

23 - Poden accedir a la xarxa del centre des de casa?
Marcar una sola resposta (30)
Sí 1
No 2
(NO LLEGIR) No sap... X

24-Qui té accés remot a la xarxa del centre?
LLEGIR. Marcar totes les respostes necessáríes (31)
Equip Directiu 1
Personal de manteníment de les TIC 2
Professors 3
Estudiants d'Ed. Infantil 4
Estudiants d'Ed- Primaria 5
Estudiants d'ESO 6
Estudiants de Batxillerat 7
Estudiants de CF 8
(NO LLEGIR) Altres 9
(NO LLEGIR) No sap X

2 5 - El centre ha elaborat algún PLA ESTRATÉGtC per planificar la incorporació de les TIC amb finalitats educatives?

26- I quin anv es va elaborar?
Marcar una sola resposta (32)

No 1
Estem elaborant el primer 2-
Sí, estem implementant el primer 3-
Sí, estem implementant el segon 4

• Apuntar any elaborado PRIMER: (33)

Apuntar any elaborado SEGON: (34)

2 7 - I aquest Pla/Plans, guii is aspectes contempla?
NO LLEGIR. Marcar totes les respostes necesséries (35)

Adquisició d'ordinadors (Maquinan) 1
Incorporado deis ordinadors amb finalitats educatives 2
Incorporado d'lnternet amb finalitats educatives 3
Formado del professorat en ofimática (Word, Power Point...) 4
Formado del professorat en Internet 5
Formado en l'apl¡carió d'lnternet amb finalitats educatives 6

Altres (Apuntan ....7 8 9 10 11

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA A L'ETAPA SELECCIONADA

Partem ara deis ordinadors destinats unicament a finalitats educatives (no administrado) a l'etapa seleccionada:

2 8 - Quants ordinadors es destinen a finalitats educatives a l'etapa seleccionada?
(Distingir entre els d'ús excluslu del professorat i els d'ús deis alumnes)

A)

B)

(36) Apuntar el número d'ordinadors d'ús exclusiu del PROFESSORAT DE LETAPA

(37) Apuntar el número d'ordinadors d'ús exclusiu per ais ALUMNES DE L 'ETAPA

29 - Quin percentatge d'ordinadors teñen ...? (només els destinats a l'etapa seleccionada)
Apuntar el % d'ordinadors de cada tipus.

Menys de 2 anys: % (38)

Entre 2 i 3 anys:

Entre 3 i 5 anys:

Mes de 5 anvs:

% (39)

% (40)

% (41)
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