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L' Observatori de les TIC a
l'ensenyament no
universitari és un projecte
iniciat per la Fundació
Jaume Bofill i l'Edu Lab,
laboratori d'innovació
educativa de l'IN3 de la
Universitat Oberta de
Catalunya que neix fruit de
la voluntat de realitzar una
reflexió sobre l'ús de les
tecnologies de la
informado i de la
comunicació (TIC) a
l'educació.
Aquest projecte es
desenvolupa amb la
finalitat de crear un
Observatori neutral que
pugui valorar l'evolució de
l'aprofitament i l'ús que es
fa de les TIC i l'esdevenir
deis diferents projectes que
teñen una finalitat
semblant: continuar
treballant en la millora de
la qualitat educativa a partir
de l'aprofitament deis
recursos que la societat posa
al nostre abast.

qual podrem conéixer una
realitat que,
necessáriament, ha de ser
plural, recollint tant
informacions d'aquells
centres que utilitzin les TIC
de forma intensiva, com
d'aquells centres que les
utilitzen menys.
Els seus Instruments
son...
Els informes periódics, a

través deis quals reflectirem
la realitat deis centres
participants a la mostra i
difondrem l'análisi
realitzada al voltant
d'aspectes educatius
rellevants.
La participado deis
centres educatius, ja siguí
a través de la mostra de 33
centres que formen part de
la mostra de l'Observatori,
ja sigui la de tots aquells
centres que vulguin
participar en els debats o en
els ámbits de reflexió
proposats des de la web.
Una web interactiva, amb

L'ámbit d'análisi d'aquest
Observatori será una mostra
de 33 centres
d'ensenyament de
Catalunya a partir de la

l'objectiu, entre d'altres, de
posar a disposició de la
comunitat educativa els
resultats deis informes. Pot
consultar-se a la següent
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l'aprofitament i l'ús de les
TIC a l'educació.
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tindrá com a objectiu
marcar línies i fer un
seguiment de la validesa
deis resultats obtinguts per
l'Observatori.
Té per objectius...

- Disposar d'un instrument
per a mesurar l'evolució de
les TIC
- Situar l'ús de les TIC a
Catalunya davant d'alló
que realitzen en d'altres
comunitats o paísos
- Detectar tendéncies que
permetin els centres actuar
amb visió de futur
- Crear debat i opinió al
voltant de l'ús pedagógic de
les TIC
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I. Introducció
1.1. Objecte d'estudi del tercer informe del Projecte Astrolabi
L'objecte d'aquest tercer informe del Projecte Astrolabi és l'estudi i l'análisi de l'actitud deis
alumnes en relació amb l'ús de les TIC. És l'alumne i la seva opinió el que centrará la
nostra atenció. Si en l'anterior informe era l'óptica del docent el que ens interessava, en
aquest informe contrastarem una mateixa realitat -l'ús de les TIC- des del punt de vista
d'un nou actor: l'alumne, que en aquest cas no és objecte, sino subjecte actiu d'aquesta
realitat.
Mostrarem quin ús fan els alumnes a casa de les TIC i el contrastarem amb els usos que en
fan al seu centre educatiu, alhora que tindrem l'oportunitat de valorar qualitativament l'ús
pedagógic de les TIC, contrastant-lo amb l'aprenentatge que no utilitza les TIC de manera
regular.

1.2. Objectius del tercer informe del Projecte Astrolabi
•

Oferir dades a partir de les quals la comunitat educativa pugui continuar debatent
el present i el futur de l'ús de les TIC per part de l'alumnat.

•

Promoure la reflexió i el debat respecte a l'evolució de l'ús educatiu de les TIC, amb
alumnes des de 3r. d'educació primaria fins a 2n. de batxillerat.

"

Identificar els aspectes mes significatius que fan augmentar o disminuir l'ús de les
TIC per part deis alumnes.

1.3. Aspectes metodológics
Aquest tercer informe és fruit de la confeccio d'una enquesta (vegeu annexos 2 i 3) que ha
estat lliurada ais directors deis centres col- laboradors del Projecte Astrolabi. Veureu que la
mostra comenca al cicle mitjá d'educació primaria, ates que hem descartat el cicle inicial
per la dificultat que significaría per a aquests alumnes respondre els temes que ens
interessen mes.
La majoria de preguntes son comunes a tots els alumnes, llevat d'algunes que s'han adrecat
exclusivament ais alumnes d'ensenyament secundan obligatori i batxillerat motivats peí
criteri de dificultat de la resposta.
El procés per a omplir l'enquesta ha estat confiat ais mateixos centres, que s'han
responsabilitzat de distribuir-la i vetllar peí seu desenvolupament corréete, sigui durant les
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tutories o durant sessions especiáis organitzades a aquest efecto per part del coordinador o
la coordinadora d'informática del centre.
Un cop recollides les enquestes, s'ha procedit a buidar-ne les dades. Només en tres ocasions
s'ha seleccionat una mostra d'enquestes dintre d'un centre, ja que el volum d'estudiants ho
feia adequat i recomanable. Per a la resta deis centres, s'ha procedit a buidar el 100% de les
enquestes, la qual cosa ha permés, a mes de treballar amb dades mes fiables, fornir els
centres participants en l'enquesta d'una analisi de la seva realitat concreta.
En el procés de tractament de les dades, el factor temps ha estat determinant. Així, la
necessitat de presentar aquest tercer informe en el termini establert no ha permés fer
l'análisi d'algunes correlacions que, tanmateix, es treballaran si es considera que poden
oferir resultats interessants per a altres informes. En aquest cas, ens hem centrat en
l'obtenció de percentatges i mitjanes. Finalment, s'ha procedit al tractament gráfic de Íes
dades per tal d'il- lustrar el contingut d'aquest informe.
El nombre d'enquestes contestades pels alumnes
d'ensenyament secundari obligatori i batxillerat és:

Centre
CEIP Frederic Godas
CEIP Mare de Déu del Remei
CEIP Mare de Déu de Nuria
CEIP de Mediona
CEIP MontjuVc
CEIP Pau Vila
CEIP Pilar Mestres
CEIP Els Raiers
CEIP Salvador Espriu
CEIPSantJordi
CEIP Pau Vila
Gravi
Maristes Montserrat
Sagrats Cors
Sant Jordi
Sant Josep

TOTAL
150
180
63
30
85
75
159
111
110
124
73
368
421
215
219
153

tant

d'educació primaria com

Túrbula
Escalada
Amor de Dios
Mare de Déu del Carme
Mare Nostrum
ÍES Joan Oró
ÍES Antoni Torro ja
ÍES Cavall Bernat
ÍES de Celrá
ÍES de l'Ebre
ÍES Pere Borrell
ÍES Valí d'Arús
ÍES Ferran Tallada
ÍES Gabriel Ferrater i Soler
ÍES Miquel Tarradell
!ES Lluís Vives
TOTAL

369
196
457
90
163
237
151
260
345
369
265
221
174
180
143
270
6.462

Finalment, cal remarcar que les xifres expressades a les diferents taules d'aquest informe
son en tants per cent (%).
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II. L'ús de les TIC al centre d'ensenyament
Dir que les TIC han entrat a les aules no representa, avui, cap noticia. És una realitat
consolidada. El que aquest estudi pot fer, tal com ja s'ha esdevingut anteriorment en els
dos darrers informes (equipament deis centres educatius i actitud deis docents davant les
TIC), és posar adjectius i concretar el tipus i el grau de presencia de les TIC a les aules.
Aquesta realitat és complexa i va mes enllá de la simple afirmació que els alumnes utilitzen
les TIC i que les aules están equipades amb ordinadors.
Sabem que els centres teñen equipaments, en major o menor grau, que alguns mestres els
utilitzen i que d'altres accepten que els hauran d'utilitzar. En aquest moment, ens
plantegem com els alumnes veuen i viuen l'ús de les TIC, a mes d'intentar comprovar si
aquest ús de les TIC a l'escola convida, els alumnes que disposen d'equipament a casa, a
fer-les servir com a eina d'aprenentatge.

2.1. Freqüéncia d'ús de les TIC
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(Jaula 1)
La freqüéncia d'ús de les TIC ens ofereix una primera imatge de la penetrado de les TIC en
el teíxit educatiu. Freqüéncia d'ús, pero, que s'ha de contrastar amb altres parámetres: no
serveix de gaire assistir diáriament a l'aula d'informática per a jugar o per a navegar per
Internet si aquesta activitat no está orientada o guiada cap a una finalitat educativa.
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Quants dies a la setmana vas a l'aula d'informática del teu centre?
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(Gráfíc 1)
L'análisi de la freqüéncia d'ús de les TIC (des de la perspectiva deis alumnes) fa palesa una
constant que anirem trobant en el decurs de tot l'estudi: hi ha una diferenciado molt clara
entre l'ús de les TIC que es fa a I'educacio primaria, a l'ESO i al batxillerat. Aixó es comenca
a veure en el temps que els centres esmercen a assistir a l'aula d'informática, que varia
d'una forma extraordinaria entre J'educació primaria (un 78% de mitjana hi va un dia a la
setmana), davant un 31,8% de mitjana deis alumnes d'ensenyament secundan obligatori i
batxillerat.
Val a dir que les altes xifres de no assisténcia a l'aula d'informática per part deis alumnes
d'ensenyament secundan obligatori i batxillerat (43,4% de mitjana) pot provocar una
baixada artificial deis altres índexs d'assisténcia. El record i la percepcio deis alumnes en
visitar l'aula d'informática contrasta amb les entrevistes realitzades ais diferents
coordinadors d'informática deis centres d'ensenyament secundari obligatori i batxillerat. El
cómput d'hores d'ús de l'aula d'informática per part deis diferents coordinadors
d'informática és superior al cómput que en fan els alumnes.
Aixó es podría explicar per una diferencia entre l'ús previst i l'ús real o per una percepcio
d'ús de les TIC per part deis alumnes inferior al que se'n fa. Una altra explicació possible
fóra que les ñores d'ús de I'equipament informátic a I'educacio primaria están mes
pautades i son periódiques, mentre que a l'ensenyament secundari están mes relacionades
amb el treball d'una materia específica i es concentren en un temps concret, per la qual
cosa els alumnes no teñen la sensació d'utilitzar regularment les TIC.
Concretant aixó, podem trobar l'origen d'aquest fenomen en el fet que els alumnes es
poden referir a les hores que han anat a l'aula d'informática en el trimestre actual. Si tenim
en compte que a l'ensenyament secundari obligatori moltes visites a l'aula d'informática
son per a fer-hi un crédit variable, ens podem trobar que només els alumnes que hagin fet
un crédit variable que impliqui l'ús de les TIC en el primer o segon trimestre hauran
contestat de manera positiva. En aquest cas, l'ús d'una tercera part deis alumnes (els que
visitarien l'aula d'informática al tercer trimestre) no hi quedaría reflectit.
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Fent un exercici especulatiu, podríem dir que, de la totalitat d'alumnes que declaren que
no van mai a l'aula d'informática, n'hi hauria una tercera part que, si l'enquesta s'hagués
passat al mes de maig, haurien marcat una altra casella (un dia, dos, tres...).
1rESO

2nES0

3rESO

4tESO

Irbatx.

2n batx.

Cap dia

38,4

43,9

50,6

32,4

39,1

56,3

Alumnes 3r trimestre

12,8

14,6

16,8

10,8

13,3

18,7

Nova versió cap dia

25,6

29,3

33,8

21,6

25,8

37,6

(Taula 2)
Pero, malgrat acceptar aquesta especulado, les xifres que indiquen el nombre d'alumnes
que no van mai a l'aula d'informática continúen essent massa altes en comparado amb les
deis alumnes d'educació primaria.
El fet (ja detectat al primer informe) que l'ús de les TIC es vehiculi per mitjá de crédits
variables (amb la intermitencia que aixó significa), juntament amb la constatació que el
percentatge de crédits que els alumnes d'ESO i batxillerat fan amb les TIC sigui
considerablement mes baix que a l'educació primaria, configura un panorama en el qual es
pot arribar a parlar d'una manca d'integració de les TIC en les diferents matéries.
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(Taula 3)
D'altra banda, resulta interessant de veure la tendénda, a l'educació primaria, de disminuir
l'assisténcia d'un dia a l'aula d'informática a favor d'un augment d'alumnes que declaren
anar-hi dos dies. És a dir, que a mesura que evoluciona l'aprenentatge de l'alumne
d'educació primaria, augmenta la importancia que hi teñen les TIC. La gran qüestió és
saber qué passaria ais centres de tituiaritat pública si no hi hagués el canvi d'equip de
claustre i de línia escolar que representa el salt de l'educació primaria a l'ensenyament
secundan obligatori i que amb l'ús de les TIC representa una disminució d'ús mes que
considerable. La major part de centres concertats, en oferir una continuitat al mateix
centre ais alumnes que passen d'educació primaria a ESO, té mes facilitats perqué aquest
salt no sigui tan evident.
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2.1.1. Comparativa centres públics i concertats
Veiem que la tendencia en l'ús de les TIC té un comportament diferent segons que el
centre sigui de titularitat pública o concertada, i constatem una major diversitat quant a la
freqüéncia d'ús ais centres públics, mentre que ais centres concertats és mes habitual
l'opció d'assisténcia un dia a la setmana. Aquesta dada seria explicable des de la perspectiva
que, per a molts centres concertats de primaria, l'accés a l'aula d'informática és considerat
dins de les hores complementáries.
Centres
Centres
públics
concertats
secundaria secundaria
|(§to©íjufe dfc€) Q te ©Q&ÍDQIJI5Q \!7ED© Q 0°@QG[ Q átftS)flSXJQjDl3CSSQ?
I
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8,8

6,3

6

2
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5,4

15,7

6,3

0,3

0,7

4,5

(Taula 4)

La situacio és mes diferenciada ais centres d'ensenyament secundan obligatori, en qué ens
trobem amb un ús aparentment mes intens ais centres concertats (un 75% de respostes
entre un i quatre dies davant un 42% ais centres públics) i, en conseqüéncia, amb una gran
diferencia en el nombre d'alumnes que declaren no anar mai a l'aula d'informática (un
23% i un 54%, respectivament).
Aqüestes dades contrasten amb el fet que no s'havien detectat diferencies significatives
quant a equipament entre els centres públics i els concertats. La interpretado d'aquestes
dades podría fer pensar que, en el cas deis centres concertats, l'ús d'aquest equipament es
prioritza mes que ais centres públics, per raons d'imatge o de necessitat de justificació
davant els clients d'aspectes díferenciadors de la seva oferta educativa.
No obstant aixó, un cop mes, el que és important no és tant el volum (quantitat) com l'ús
que es fa d'aquestes hores (qualitat). En aquest sentit, l'análisi del tipus d'ús que hom fa de
les TIC mostra que ais centres concertats aqüestes hores se centren a oferir un aprenentatge
de les TIC en elles mateixes: processador de textos, full de cálcul, etc.; aspecte que no
garanteix la integrado de les TIC en el curriculum.

© Edu Lab
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2.2. Matéries en qué s'utilitzen les TIC
L'ensenyament de la informática
39.0
36.0

(GráfícZ)
Un segon aspecte que s'ha d'analitzar per tal d'avaluar la incidencia de l'ús de les TIC ais
centres educatius és saber quines son les matéries en qué es treballa usualment amb les
TIC.
En aquest sentit, veiem que el que és mes usual és l'ensenyament de la informática. És a
dir, que majoritáriament els alumnes tant d'educació primaria com d'ensenyament
secundari obligatori utilitzen de manera constant l'aula d'informatica per a aprendre a fer
funcionar el maquinan. Des d'aquest punt de vista, sembla que aprendre a utilitzar una
eina (la informática) amb les seves funcionalitats (processador de text...) aplicades a una
materia en concret (literatura o física) encara és lluny d'esdevenir una tendencia
generalitzada, malgrat que hi ha centres que treballen en aquesta línia, com vam destacar
al primer informe.
Pero segurament un deis aspectes que criden mes l'atenció és la constatació que, a
l'ensenyament secundari obligatori i al primer curs de batxillerat, l'ensenyament de la
informática torna a constituir el principal ús de l'equipament informátic, ja que supera
amb escreix el nombre d'hores amb relació a la resta del curriculum.
A la llum d'aquestes dades, creiem que caldria potenciar que els usos de la tecnología que
es fessin a les altres árees superessin amb escreix els que es dediquen exclusivament a
l'aprenentatge de la informática.
Val a dir que, com a pas intermedi, cada dia hi ha mes experiéncies de professors que
intenten que aquest temps dedicat a l'aprenentatge de la informática vagi cap a treballs
amb bases de dades, creació de webs, ús d'Internet... amb un esforc mes global orientat a
ensenyar ais alumnes a aprendre emprant l'ordinador.

© Edu Lah
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2.2.1. Les TIC i altres árees
Área de llengua i ús de les TIC

•Cátala
•Castellá
'Llengua estrangera

6,0

1tESO

2nES0

3t ÉSO

4rt ESO

Itbatx.

2n baB.

(Gráfíc3)
Peí que fa referencia a l'área de llengua i literatura, la incidencia mes important es dona en
l'ús de les TIC per a l'aprenentatge del cátala (arriba a gairebé un 18% d'ús) seguit a certa
distancia peí castellá i l'anglés. Ara bé, així com les TIC teñen una certa presencia en
l'aprenentatge de les Uengües, en el cas de la literatura
Área científica i humanística i ús de les TIC
24,0

21,0

Matemátiques — • • -

Naturals - •* - Socials

12,0

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4rt ESO

1t balx.

Zn baR.

(Gráfíc-4)
(castellana i catalana) no se'n veu un ús significatiu (amb índexs que no superen el 2%).
Aixó pot evidenciar que l'ús que se'n fa és amb programes d'ensenyament assistit per
ordinador, que mes aviat té cura d'aspectes gramaticals o ortografíes, mentre que no
s'aprofiten, per exemple, les possibilitats d'un processador de textos en l'ámbit de la
creació literaria o d'Internet peí que fa a la cerca d'informació sobre autors i obres.
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Área de Plástica i tecnología i ús de les TIC

Tecnología

I-

Visual ¡ Plástica

18,0

6é

3r

1rESO

2nESO

3rESO

4rt ESO

Irbatx.

2n batx.

(GiáñcS)
Si ens fixem en l'área científica i humanística, veiem un ús clarament diferenciat entre els
nivells de primaria i secundaria. Aquest fet sobta molt mes quan pensem en les possibilitats
d'ús de les TIC com a eina per a introduir els alumnes en els principis basics de la recerca i
del métode experimental. Semblaría que l'aprenentatge respecte a la cerca i selecció
d'informadó, ámbits en els quals l'ús de les TIC avui és gairebé indiscutible, hauria de
situar els índexs d'ús de les TIC en aqüestes árees en els llocs mes destacats.
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(Taula 5)
Peí que fa a la resta d'árees, cal destacar la mínima incidencia que teñen les TIC en
l'elaboració del projecte de recerca a batxillerat (tan sois un 0,8%). Novament, sobta que
l'índex sigui tan baix en un crédit eminentment de recerca en el qual l'ús de les TIC podría
ser considerat gairebé condició necessária. Aquest índex tan baix només podría ser entes si
es consideres que els estudiants utilitzen les TIC per a treballar la recerca a casa seva, pero
les dades mostraran que tampoc no és així.
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2.2.2. Centres públics i concertats: homogeneítat o diversitat?
Centres públics
primaria

¿go:m]D:a:riaitfMaie:nitnelll:es^
Cap
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20
Informática
16,1
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Visual i Plástica
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Llengua estrangera

Centres
concertats
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7,1
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4,7
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(TauJa 6)

No podem parlar d'una coincidencia de plantejaments entre els centres públics i els
concertats. De fet, la incidencia de l'ensenyament de la informática prácticament és el
doble ais centres concertats que ais públics.
Aquest fet enfortiria la interpretado expressada a l'apartat anterior, que es referia al fet que
el major nombre d'hores de visita a l'aula d'informátíca per part deis alumnes deis centres
concertats no es corresponia necessáriament amb una voluntat d'enfortir l'ús de les TIC en
tot el curriculum escolar. La gran diferencia en Tarea de tecnología (un 13,6% i un 4,2%),
una área en la qual cal un programari molt especific i una preparado especial per part del
docent que utilitzi les TIC, enforteix defacto^, pensament que hem exposat abans.
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III. L'ús de les TIC a casa
3.1. L'equipament informatic de les llars
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(Jaula 7)
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Les TIC no solament penetren a les aules d'informática deis centres educatius. A moltes
llars, els components informátics s'han fet un forat sota la motivado que les TIC
constitueixen un ajut important per a l'estudi. Ara bé: quin és l'equipament de qué
disposen els alumnes a casa?
3.1.1. L'ordinador

(Gráfic 6)
La impressió general és que un alt percentatge d'alumnes (un 80% de mitjana) teñen
ordinador a casa. I, a mes, la progressió augmenta a mesura que augmenta l'edat de
l'alumne i, per tant, el seu nivell educatiu. I aquest augment no és esgiaonat: es produeix
en dos moments ben diferenciáis: el pas de 5é a 6é d'educacio primaria i el pas de 4t d'ESO
a cadascun deis cursos de batxillerat.
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Pero d'aquesta manera només mesurem els alumnes que teñen ordinador a casa seva i els
qui no en teñen. Ara bé, si observem les respostes obtingudes per alumnes que declaren no
utilitzar mai l'ordinador ni a casa seva ni a casa d'amics o familiars, veurem que hi ha un
percentatge d'alumnes que han sabut trobar altres fonts per a treballar amb l'ordinador
(amics, familiars, cibercafés...).
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(Taula 8)
Per tant, si volem saber la incidencia real de les TIC en l'alumnat fora del centre educatiu,
cal sumar la xifra d'alumnes amb ordinador a casa i la d'alumnes que utilitzen
habitualment un ordinador fora de casa i del centre educatiu. El resultat fa que la taxa de
penetració de les TIC fora del centre educatiu pugi al 88%, amb puntes del 97% a 2n de
batxillerat.
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(Taula 9)
Aquest alt percentatge de llars informatitzades (sigui amb maquinan propi o d'amics o
familiars) ens pot fer reflexionar com a mínim sobre les possibilitats que teñen els alumnes
d'utilitzar les TIC com a eina per a afavorir l'aprenentatge. És a dir, que l'argument
(detectat en el segon informe) d'alguns docents que mostraven reticencia a utilitzar les TIC
perqué deien que no se'n pot augmentar l'ús ja que hi ha alumnes que encara no teñen
ordinador, és adequat per a només un 12% de l'alumnat.
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D'altra banda, quan es comentava que les aules d'informática no s'obrien fora de l'horari
escolar perqué, entre molts altres arguments, no podien donar cabuda a tota la demanda,
queda demostrat que tan sois haurien de cobrir el 12% de mitjana d'alumnes que
necessiten aquest servei i que no teñen possibilitats de cobrir-lo altrament.

3.1.2. Teñir ordinador i no utilitzar-lo: la paradoxa

No

3r

4t

5é

6é

30,2

28,8

21,3

24,2

1r
ESO
16

2n
ESO
12,4

3r
ESO
12,1

4t
ESO
16,2

1r
batx.
21,3

2n
batx.
9,7

(Jaula 11)
Que l'alumne tingui ordinador a casa no vol dir necessáriament que l'utilitzi i en tregui
profit de la mateixa manera que teñir una biblioteca a casa no assegura que el nivell
cultural deis membres de la casa sigui elevat o teñir un cotxe no pressuposa que la familia
viatgi constantment. Segons les xifres obtingudes, deis alumnes que teñen ordinador a
casa, n'hi ha una mitjana del 19% que no l'utilitzen ni per a jugar ni per a les tasques de
l'escola, si bé és cert que aquesta situado tendeix a disminuir a mesura que augmenta el
nivell educatiu en el qual es troba l'alumne (amb les excepcions de 4t d'ESO i Ir de
batxillerat). Ara bé, la paradoxa es fa palesa si comparem els alumnes que no teñen
possibilitats de treballar amb TIC i els que, tot i tenir-ne, desaprofiten aquest recurs no
fent-lo servir.
La paradoxa

[iTinc ordinador pero no l'utilitzo
• Taxa d'alumnes sense possibilitats d'usar les TIC

Ir ESO

2n ESO

3r ESO

4rt ESO

Ir BATX
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(Gráfic 7)
Resulta remarcable i previsible la disminució d'aquest desaprofitament a mesura que
augmenta el nivell educatiu de l'alumnat. Pero aquesta tendencia no és uniforme i es
trenca sobretot a 4t d'ESO i a Ir de batxillerat. La causa d'aquesta situado cal buscar-la en
el fet que determinats centres teñen uns percentatges de no ús de l'ordinador a casa

<3 Edu Lal>

Projecte Aitrolabi • Tetcet informe

(malgrat tenir-ne) que fan desviar l'estándard. Així, hem agafat els centres que teñen uns
percentatges superiors al 25% d'alumnes que desaprofiten l'ordinador de casa i la realitat
amb qué ens hem trobat és que hi ha una forta correlació entre els barris amb uns índexs
de renda mes baixos i una major taxa de desaprofitament deis ordinadors a casa per part
deis alumnes.

3.1.3. Equips amb CD-ROM i impressores

(rletéentatgeldlaW^
3r

CD-ROM 15,6
Impressora 11,6

2n
ESO

9,6

1r
ESO
4,7

3r
ESO
3

4t
ESO
5,5

1r
batx.
2,8

2n
batx.
6

5,4

4,1

2,4

5,5

2,2

1,1

1,1

4t

5c

6é

13,8

7,2

7,7

4,7

(Taula 12)
Teñir CD-ROM i impressora representa un complement imprescindible per a poder utilitzar
un programan que cada dia és mes complex i que ocupa també cada vegada
mes espai. És per aixó que un equip sense aquests elements no es pot valorar com a equip
adequat per a la tasca educativa deis alumnes a casa.

LLars amb CD-ROM i impressores

H CD-ROM

I Impressora

(GráfícS)
Hem centrat l'interés a saber si l'alumne té ordinador o no en té. No hem inquirit el tipus
de processador, ates que no tothom ha de saber si té un AMD a 500 MHz o un 486DX2. Per
tant, la resposta podría quedar distorsionada i no reflectir la realitat. Hem dedui't per mitjá
deis components informátics si la totalitat d'ordinadors poden ser antiquats (processadors
anteriors al 486), desfasats (processadors Pentium I) o actualitzats (processadors Pentium II
a IV). En aquest sentit, la mitjana d'ordinadors que no van acompanyats de CD-ROM és
d'un 7,42% i la d'ordinadors sense impressora és d'un 4,53%. Per tant, el nombre
d'ordinadors antiquats (i, per tant, amb limitacions d'ús) és certament baix.
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3.1.4. L'equipament telemátic a casa
El nombre de llars que disposen d'un equipament sense módem representa un 35% i els
alumnes que no disposen d'adreca de correu electrónic son gairebé el 41% deis enquestats.
Certament, son xifres elevades, sobretot si tenim en compte que una adreca de correu
electrónic és gratuita i el preu deis módems es molt assequible. Probablement, el factor de
sobrecost mensual que representa la factura telefónica fa que encara hi hagi famílies que
s'ho pensin dues vegades abans de teñir l'equip connectat a Internet.
Llars amb Internet i e-mail

(Gráfíc9)
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(Taula 13)
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3.1.5. Altres components informátics
Altres complements informátics a les llars

(Giáfic 10)
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L'escáner, la gravadora de CD i el DVD comencen a ser periférics d'ús habitual entre els
alumnes que han respost l'enquesta. Ara bé, la seva distribució segons el tipus d'alumnat és
diversa.
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(Taula 14)
Mentre que la possessio d'un escáner presenta uns índexs similars entre alumnes de tots els
nivells educatius, és mes fácil trobar un alumne amb una gravadora o un DVD en alumnes
de nivells educatius mes baixos. Aixó seria explicable tenint en compte que aquests
periférics han estat introduits al mercat mes recentment.

3.1.6. Comparativa alumnes de centres públics-concertats
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La comparado entre l'equipament informátic de qué disposen els alumnes de centres
públics i els de centres concertáis mostra algunes diferencies en els ámbits següents:
•

Peí que fa a l'equipament de qué disposen els alumnes d'educació primaria, els
percentatges d'alumnes que disposen d'ordinador i deis altres periférics sobre els
quals s'ha preguntat son sempre sensiblement superiors en el cas d'alumnes de
centres concertáis. La diferencia es fa mes rellevant quan analitzem quins alumnes
no disposen de CD-ROM, cosa que mostraría, com ¡a hem comentat, que es tracta
d'un equipament obsolet. En aquest cas, la diferencia entre els alumnes de
l'ensenyament públic i concertat és mes sensible que quan només ens fixem en el
fet de disposar d'ordinador o no.

•

A l'ensenyament secundan, la tendencia marcada a educado primaria s'accentua
encara mes. La disposició deis diferents periférics mostra una clara diferencia a
favor deis alumnes de centres concertats. Fins i tot quan ens referim a gravadores i
DVD, els centres concertats doblen el percentatge deis centres públics.
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Per tant, podem concloure que els alumnes que assisteixen a centres públics disposen
d'equipament informátic a casa en un menor percentatge, menys complet quant a
periférics i d'una qualitat inferior quant al processador, i que aqüestes diferencies
s'incrementen en avancar el nivell educatiu de l'alumne.

3.2. La freqüencia de l'ús de les TIC a casa
El temps que dediquen els alumnes a utilitzar l'ordinador a casa varia segons que parlem
d'educació primaria, ESO o batxillerat, com en altres qüestions plantejades abans

Temps d'ús de les TIC a casa

•MESO

liba».

(Giáñc 11)

Educació primaria: El ternps de dedicació deis alumnes a l'ús de les TIC és, en
aquesta etapa, majoritáriament reduít, ja que l'opció "cada dia" és la menys
remarcada pels alumnes. Malgrat aixó, a mesura que avanca el nivell educatiu deis
alumnes, dintre de la mateixa educació primaria, augmenta el nombre d'alumnes
que, almenys una o dues vegades a la setmana, utilitzen l'ordinador.
Erísenyament secundan obligatori: El nombre d'alumnes que utilitzen l'ordinador
esporádicament disminueix considerablement al llarg de tot l'ensenyament
secundari obligatori, alhora que augmenta l'ús mes persistent de les TIC.
Batxillerat: Es consolida la tendencia a utilitzar les TIC de manera esporádica en
detriment d'un ús mes constant.
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IV. Comparativa escola-casa
4.1. Activitats d'aprenentatge realitzades amb les TIC
Q-u:iri¡s'ltip:ü!sfclia,C;fivittaít¥fdií

El professor explica la matirió
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(Taula 16)
En aquest apartat ens qüestionem qué fará I'alumne, quin tipus d'activitat dura a terme
amb l'equipament informatic, un cop dins l'aula d'informática o bé a casa seva.
Com hem dit altres vegades, un deis frens mes importants davant la promoció de l'ús de
les TIC per part deis docents pot ser saber exactament quina metodología cal seguir i quin
tipus d'activitats cal fer. Les activitats que els alumnes diuen que fan amb les TIC son prou
diverses.
En primer lloc, veiem que I'alumne té una actitud activa dintre de l'aula d'informática i
que els alumnes en general no relacionen l'activitat que fan dintre de l'aula d'informática
amb les exposicions d'un tema que els professors fan a l'aula.
La realització de deures i exercicis esdevé una font important d'utilització de les TIC. En
concret, una mitjana del 41% de l'alumnat declara fer deures o exercicis a l'aula
d'informática. Sens dubte, la difusió i familiarització de programes com el
Us de les TIC: deures

bi-r i Deures a l'aula ^ ^ B Deures a casa

(Gráfic 12)
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Clic, que incorpora un seguit d'exercicis i proves que l'alumne ha de realitzar de manera
autónoma, ha contribuít a fer que les TIC es puguin utilitzar com a element de reforc per a
consolidar coneixements per mitjá de la práctica i realitzacio de diferents tipus de proves.
Ara bé, si no atcnem només ais aspectes mes globals, descobrirem que la realitzacio
d'exercicis a l'cscola no es manté de manera constant al llarg del cicle educatiu de
l'alumnat. Ans al contrari, l'evolució des del 3r curs d'educació primaria és prácticament
negativa. El que fa que els globals es mantinguin en una xifra raonablement estable és que,
a mesura que s'avanca en el procés educatiu de l'alumne, la pérdua d'importáncia de la
realitzacio de deures al centre educatiu es compensa amb l'augment de la importancia deis
deures o exercicis fets a casa. És a dir, que al llarg deis anys l'alumne empra
progressivament les TIC a casa per a fer deures i exercicis, en detriment de fer-los a l'escola.
Si fixem la nostra atenció en la confecció de treballs d'investigació, podem apreciar com la
diferencia entre la realitzacio d'aquestes activitats a l'escola i a casa torna a ser important
malgrat que, a diferencia del cas anterior, l'evolució a l'escola no és absolutament negativa
(aixó sí, ens movem en índexs mes baixos).
En aquest cas, ja que hi ha forca aiumnes que utilitzen l'ordinador a casa per a fer treballs
per a l'escola, l'índex creix de manera prácticament constant i continua al llarg de tot el
període formatiu de l'alumnat, i la tendencia s'accentua prominentment durant el
desenvolupament del batxillerat.
Usos de les TIC: treballs

I-"—~JTreballs a rauta •••Treballs a casa

(Gráfic 13)
Si sumem els percentatges deis aiumnes que declaren fer-hi exercicis o deures i els que
declaren fer-hi treballs, arribem fins al 50% deis usos que se'n fan a l'aula d'informática.
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Usos de les TIC: jocs

(Gráfíc 14)
Per a complementar l'análisi de Íes activitats a l'aula d'informática, cal observar el temps
dedicat ais jocs. O mes ben dit: el que els alumnes puguin identificar com a joc. Des
d'aquest punt de vista, hem de valorar la possibilitat que ni hagi alumnes que considerin
que fer un trencaclosques és un exercici, mentre que d'altres ho considerin un joc.
Per tant, prenem aquesta dada mes com la percepció o la sensació que teñen els estudiants
de jugar a l'aula d'informática que no pas com a descripció objectiva i diferenciadora del
que fan o deixen de fer.
En tot cas, un element que pot afavorir la percepció de les activitats com a joc o com a
activitat d'aprenentatge és la vinculació del que els proposen fer amb els ordinadors i el
que estudien. És a dir, un trencaclosques del mapa de Catalunya pot ser considerat pels
alumnes com un exercici si en aquell moment estudien les comarques, o pot ser considerat
com a joc si no té una vinculació directa amb cap tema deis que estudiin en aquell
moment. Des d'aquesta perspectiva, la declaració d'ús de les TIC com a joc podria ser un
indicador de la vinculació o desvinculació d'aquest amb el curriculum.
En el pía doméstic, una dada que pot sorprendre és el fet que el joc amb l'ordinador a casa
deis alumnes comenca amb una taxa del 46% a 3r d'educació primaria i arriba al 27% a 2n
de batxillerat. I amb un descens lent, pero constant. És a dir, que a 8 anys prácticament la
meitat deis nens i nenes utilitzen l'ordinador per a jugar i en arribar a 17, només fan
aquesta activitat una quarta part deis adolescents. I a casa!
La intuido ens diu que els nois i noies juguen molt amb l'ordinador. Aqüestes xifres diuen
que no. Hi hauria dues possibles explicacions per a aquest fet:
•

La pressió de l'ambient: l'alumne, dins una classe amb el tutor, pot no seleccionar
l'opció jocs motivat per una enquesta plena de preguntes de caire pedagógic.

•

L'ús de consoles: també és molt possible que en aquesta enquesta només detectem
un sector deis nois/es o joves: els que juguen amb l'aparell "ordinador" i no

O liUu Lab
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detectem els alumnes que ¡uguen amb consoles de joc (no era una resposta
proposada, en no formar part de l'equipament al qual ens referíem).

(Taula 17)
Si establim una comparació entre
els centres públics i els
Centres públics
Centres concertats
secundárta/batx.
concertats, no trobarem grans
secundária/batx.
diferencies en els usos de l'aula
14,9
4,6
d'informática excepte quan ens
referim ais jocs, ja que ais centres concertats tripliquen la mitjana deis centres públics.
Aquest fet enforteix la teoría que l'ús que se'n fa ais centres concertats és en el marc d'una
hora complementaria, que els alumnes no consideren vinculada al seu treball en la resta
d'árees, i per aixó l'enfoquen des d'una perspectiva mes lúdica.

ÜsdelsMocs ais centres díensenyament
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V. L'ús de la telemática: correu electrónic, xat i Internet
L'ús de les TIC exclusivament com a máquina d'escriure, com a calculadora o com a
joguina és, avui dia, només una de les possibilitats i, certament, potser no de les mes
interessants.
La interconnectivitat entre equips ofereix la possibilitat de cercar informació a Internet,
compartir-la per mitjá de xats o videoconferencies i difondre-la per correu electrónic.
La pregunta que ens plantegem en aquest apartat és si aqüestes tendencies han arribat a
l'ensenyament i a casa deis alumnes.

5.1. L'ús deis xats
Comparativa ús de xats per a dauras ¡

• síperadeures •síperalleure

(Gráfic 15)
El xat és un instrument que, en els darrers anys, ha tingut una innegable difusió. La
facilitat en l'establiment de relacions socials i de coneixement de gent nova de manera
anónima ha esdevingut, per a molts, un entreteniment. I la seva potencialitat per a crear
cañáis de comunicado temátics fa que prácticament tothom pugui trobar en el xat
persones interessades en un tema concret.
Aquest interés es pot apreciar molt clarament veient com una mitjana d'un 71% d'alumnes
d'ensenyament secundari obligatori i batxillerat es connecten a xats en el seu temps Uiure.
Pero detectar alumnes que utilitzin el xat com a element de lleure té un interés relatiu.
Aixó es dona per suposat. L'auténtic interés és saber si el xat té algún altre tipus d'utilitat en aquest cas, pedagógica.
Hi ha un percentatge menor pero forca significatiu d'alumnes que han estat capacos
d'adaptar a les seves necessitats un instrument que, en principi, tenia carácter de
passatemps. Amb una mitjana d'un 27%, poc mes d'una quarta part deis alumnes que es
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connecten a xats ho fan per a fer consultes o intercanviar informado referida a
l'ensenyament. I amb una tendencia sostinguda que només es trenca a 2n de batxülerat.

5.2. Les connexions a Internet
Respecte a l'ús d'Internet per part deis alumnes de la mostra, és mes elevat que en el cas
deis xats i mostra una tendencia dividida en tres trams segons el nivell educatiu. Val la
pena destacar que l'augment és constant al llarg de tot el període analitzat. És a dir, que a
mesura que avanca l'edat de l'alumne, creix el percentatge d'alumnes que utilitzen
Internet, tant per a lleure com per a tasques educatives.

Connexions a Internet

Ir ESO

2nESO

i ESO

4rt ESO

Irbtu

2nbU>

(Grane 16)
Les comparacions entre els centres d'educació primaria i d'ensenyament secundari
obligatori revelen un equilibri durant el primer cicle de l'ESO i un augment de l'ús durant
el segon cicle i el batxülerat. Aquest fet pot teñir l'origen tant en un hábit mes gran d'ús de
les TIC, que es tradueix en una major taxa de connectivitat, com en un augment de les
necessitats d'ús de les TIC a mesura que augmenta el nivell educatiu de l'alumne.

5.2.1. Comparativa centres públics-centres concertáis

Per a fer deures
Per a lleure

(Taula 18)

Centres
públics
primaría
22,5
36,3

Centres
concertats
primaría
29,6
46,3

Centres
Centres
públics
concertats
secundaría secundaría
45,9
45,1
58,7
64,7

Totals
primaría

Totals
secundaría

26
42,1

45,5
61,9
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Detectem un petit augment d'alumnes de centres concertáis que es connecten a Internet,
sobretot si ens fixem en l'ús lúdic d'aquest instrument. Si centrem l'atencio en l'ús per a fer
els deures, veurem que la diferencia és molt mes petita.
Aquesta diferencia quant a l'ús per al lleure es podría explicar peí fet observat préviament
que l'equipament deis alumnes de centres concertats era mes actual.

5.2.2. Com es fa la connexió a Internet?
Tan interessant resulta saber quants alumnes es connecten a Internet com saber com ho
fan. És a dir, saber si la cerca a Internet es fa en solitari o en companyia. I si és aquest darrer
cas, saber si és en companyia d'amics, professors o familiars.
Internet és un mitjá de comunicado que té un doble vessant: permet la connectivitat i ia
comunicació entre diverses persones, pero també pot significar l'aillament i l'excessiva
feina individual de l'alumne que passa hores sol navegant. Com tota tecnología, cal saberne fer un bon ús. Per aquest motiu ens preguntem com la utilitzen els alumnes enquestats.

Com es busca la informado a Internet?
•sol/a
•amb el mestre/a
amb companys/es
•amb familiars

5*

64

1rESO

2nESO

3rESO

4r1ESO

1rt»t<

Snbaa

(Gráfíc 17)
El comportament deis alumnes no es mostra homogeni. Ans al contrarí, varia amb l'edat
de l'alumne i podem veure com aquest modifica el comportament d'acord amb l'edat. Els
trets mes destacats son els següents:
•

L'augment progressiu de l'ús en solitari d'Internet, que és una tendencia a mesura
que augmenta l'edat de l'alumne fins a convertir-se, des de 6é d'educació primaria,
en la principal modalitat d'accés a Internet. És a dir, preval la cerca en solitari per
sobre de la cerca en companyia d'altres persones.
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El descens constant de l'assessorament familiar en l'acompanyament deis seus
fills/es quan naveguen per Internet. Des de Ir d'ESO, la influencia i l'assessorament
deis pares i mares baixa de manera constant fins a arribar a minims testimoniáis.
La pérdua constant d'importáncia de 1'acompanyament del mestre, que juntament
amb el assessorament patern pateixen un desgast constant fins a consolidar-se en
nivells del 3,5% des de 2n d'ESO.
La substitució de l'acompanyament deis pares i mestres per amics i companys,
aspecte que resulta especialment rellevant durant l'ensenyament secundari
obligatori i que divergeix a batxillerat.

5.2.3. Comparativa centres públics-centres concertáis

Sol
Mestre
Companys
Pares

Centres
públics
primaria

Centres
concertats
primaria

Centres
públics
secundaria

Centres
concertats
secundaria

21,8

21,1

37,7

39,9

19

7,2

2,7

7,1

19,5
20,3

11,7
30,4

27,9

25,4
12,5

8

(Taula 19)

Si analitzem aquesta situació amb l'óptica comparativa de centres públics-centres
concertats, trobarem mes acompanyament en la navegacio per Internet per part deis pares
que duen els filis a centres concertats que entre els que els duen a públics (un 50% mes de
pares acompanyen els filis tant a l'educació primaria com a l'ensenyament secundari
obligatori).
Ara bé, aquesta relativa manca d'acompanyament deis pares que porten els filis a centres
públics d'educació primaria resta compensada per l'acompanyament que en fan els
docents, que és molt superior ais centres públics d'educació primaria que ais
d'ensenyament secundari obligatori {un 19% contra un 7%). Així, en global, les xifres
d'acompanyament de l'alumne son lleugerament supeñors ais centres públics que ais
concertats (un 39,3% contra un 37,6%).
Peí que fa a l'ensenyament secundari obligatori, partint de la base que les xifres son molt
mes ajustades, la tendencia d'acompanyament de l'alumne sempre és superior ais centres
concertats que ais públics, tant si centrem l'atenció en l'acompanyament de pares com de
docents (un 10,7% de pares + docents ais centres públics enfront d'un 19,6% ais centres
concertats).
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5.2.4. Metodologia i problemes a Internet en la cerca d'informació
Com s'utilitza Internet en la cerca d'informació?
no utilitio Intemsl
•rea cíe buscadora
«emanación» da eompanys/Bs
recomanacions da docente
•s a ravista*
*

"

nauegant da w»b an w«b

(Gráfíc 18)
Una primera aproximació a la metodología que els alumnes d'ensenyament secundan
obligatori i batxillerat segueixen per a trobar informació a Internet mostra que no hi ha
uniformitat a I'hora de cercar informació, amb l'excepció de la cerca per mitjá de
cercadors, que durant el batxillerat es converteix en el métode preferit pels alumnes.

Problemes amb Internet

3tES0

•Trobar la informado es fácil • « ^ Problemes de connexió
•No se a on buscar
• *
No sé com triar les webs
'Necessito ajuda
^ ^ ^ N o entenc la informació

(Gráfíc 19)
Si ens fixem en l'apartat "no sé on he de buscar", veiem que des de 3r d'ESO sembla que els
alumnes tinguin mes dificultat a trobar la informació. Una explicació seria el fet que el
tipus de cerques que han de fer en aquest nivell és mes concret o necessita informació de
mes qualitat que en moments anteriors, per la qual cosa fins llavors no s'havien trobat
amb dificultats; a mes, cal recordar que en els nivells inferiors era mes habitúa! que els
pares acompanyessin els alumnes en el procés de cerca i, per tant, facilitessin ei procés.
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5.3. L'ús del correu electrónic i els xats com a elements d'intercanvi
d'informacio
Comparteixes informado per xats o correu electrónic?

(Gráfíc-20)

Utilitzar el correu electrónic o el xat per a intercanviar informació és una de les
potencialitats d'Internet. Que s'aprengui a fer-ne ús depén, en primera instancia, deis
mateixos docents que han d'ensinistrar i oferir possibilitats ais alumnes. I aquesta fundó, a
la vista deis resultats obtinguts al llarg de l'educació primaria, sembla que s'acompleix, ja
que s'atenyen xifres d'intercanvi de gairebé el 50%. Ara bé, com ja hem dit anteriorment,
quan l'alumne arriba a l'ensenyament secundan obligatori, els índexs cauen i sembla que,
si aquesta activitat es manté en xifres baixes, és grácies al treball particular que l'alumne fa
a casa. Hem d'arribar al batxillerat perqué el correu electrónic o el xat tornin a assolir una
importancia similar a la que van teñir a l'educació primaria.

5.3.1. Comparativa centres públics-centres concertáis
Centres
públics
primaria
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0,8

1,3

1,6

1

NS/NC

(Taula 20)
Si observem les xifres relatives a alumnes de centres públics i concertats, veurem que a
l'educació primaria el major esforc per fomentar l'intercanvi d'informació per mitjá de xats
o correu electrónic el fa l'escola pública, ates que la meitat deis seus alumnes han fet, en un
moment o altre, aquest tipus d'intercanvi, mentre que només l'han fet una tercera part
deis alumnes de l'escola concertada a l'educació primaria.
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VI. Internet enfront de llibres
6.1. La freqüéncia d'ús
La irrupció d'Internet ha provocat, entre altres conscqüéncies, una nova possibilitat de
cercar informació. És innegable que el volum d'informació que es genera a Internet pot
cobrir amb escreix les necessitats informatives deis alumnes d'educació primaria, ESO i
batxillerat.
Per aixó, ens hem proposat de comprovar si aquest fet ha provocat un canvi en els hábits
de cerca d'informació deis alumnes. Els resultáis son aquests:
Comparativa recerca diaria d'informació
Éitemet

Comparativa cerca d'informació
una o dues vegades a la setmana
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Comparativa cerca esporádica d'informació
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(Gráfics 2122 i 23)
La presencia d'Internet en els processos de cerca d'informació no ha anuí- lat la
cerca bibliográfica, pero l'ha arraconada a segon terme a gairebé tots els cursos.
La necessitat d'informació augmenta considerablement a batxillerat i aquesta és
coberta majoritáriament per Internet, sobretot quan aquesta cerca d'informació es
fa diáriament.
Els índexs de cerca d'informació diaria o setmanal son baixos, ja que només un
15% d'alumnes cerquen cada dia informació en llibres i Internet i una mitjana d'un
50% cerquen informació en llibres i Internet una o dues vegades a la setmana.
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6.2. La localitzacio de la informado
La cerca d'informació a casa

4t

5é

6«

1rESO

2nESO

3fESO

4r1ESO

1rba»

Znbatx

La cerca d'informació amb Internet a l'aula d1 informática

La cerca d'informació a la biblioteca

ESO

2nESO

3>ESO

MESO

1rbn

(Granes 24, 25 i 26)
En contrastar l'ús d'Internet i/o els llibres com a font de cerca d'informació podem veure:
•

La ja tradicional divergencia en l'ús entre els alumnes d'educació primaria i
d'ensenyament secundan obligatori i batxillerat que es torna a apreciar amb
baixades considerables en el volum de cerca d'informació.
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La pérdua d'importáncia de l'aula d'informática com a lloc de cerca d'informació a
partir de l'inici de l'ensenyament secundan obligatori.
L'especialització de la biblioteca en la consulta de llibres sense que les TIC, tot i
haver-hi entrat, hagin ocupat en general un espai protagonista en el seu si.
La práctica paritat en la font d'informació que hi ha a Tensenyament secundan
obligatori aconseguida a partir del descens de la cerca d'informació en llibres amb
relació a educació primaria.

6.2.1. Comparativa centres públics-centres concertats
Centres
púttics
prírrÉría
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Centres
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A la biblioteca anrb llibres

445

47

31,1

45£

51,2

2fc\7

Centres

Tcfcfc
pñnñia

secuTJaia

2£\2
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46
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46
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12¿

45^7

2B£

482
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(Jaula 21)
A l'educació primaria es produeix el fet que el nombre d'alumnes de centres concertats que
busquen informació a Internet des de casa és prácticament el doble deis que ho fan a la
biblioteca, mentre que quan ens fixem en la biblioteca és a l'inrevés: a la biblioteca, els
alumnes de l'escoia pública consulten mes Internet que els alumnes de centres concertats.
Sens dubte, el fet que els alumnes de centres concertats tinguin un índex superior
d'ordinadors amb Internet a casa fa que, lógicament, es faci servir mes Internet a casa que a
l'escoia.
Pero, quan ens referim a l'ensenyament secundan obligatori, aquesta diferencia s'esvaeix. I
aixó que els índexs d'alumnes que teñen ordinadors amb módems son similars. Una
possible explicació és el fet que, a l'ESO, l'alumne que no té Internet a casa té mes facilitat
de fer consultes amb Internet a cibercafés o a casa d'altres companys i així pot cobrir les
seves necessitats.
Quan parlem de la necessitat de cerca d'informació, tornem a trobar diferencies entre
educació primaria i ensenyament secundan obligatori i centres públics i concertats:
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La necessitat de cerca d'informació i trobar-la a casa és superior ais centres
concertats que ais públics a educació primaria i, a l'inrevés, a l'ensenyament
secundan obligaron i batxillerat (tot i que amb diferencies superiors).
Comparativa centres'públics-concertats:ubicac¡ó de la cerca d'informació

A casa amb Internet
A casa amb llibres
TOTAL
A la biblioteca amb Internet
A la biblioteca amb llibres
TOTAL

Centres
públics
primaria
18,4
44,5

Centres
concertats
primaria
34,2

Centres
públics
secundaria

47

31,1

62,9
21,1
45,5

81,2

56,7
4,6

11,9
51,2
66,6

25,6

Centres
concertats
secundaria
26,2
25,3

28,7
63,1

51,5
4,6

28,6
33,3

33,2

(Jaula 22)
L'ús que els centres públics i concertats fan de les biblioteques per a aconseguir
informació presenta diferencies: és similar quant al volum final si comparem la
titularitat del centre. És a dir, tots els alumnes teñen uns mateixos patrons de
conducta independentment del tipus de centre on van. Pero, si comparem
l'educació primaria amb l'ensenyament secundari obligatori, apreciarem
considerables diferencies: les visites a la biblioteca es redueixen a la meitat a l'ESO.

6.3. Diferencies entre estudiar amb ordinador i amb llibres
Els alumnes que han contestat l'enquesta han tingut l'oportunitat d'expressar la seva
opinió sobre quines son, al seu parer, les diferencies entre els llibres i les TIC. Les
expressions mes comunes están recollides a continuació:
A) Positives per a les TIC
L'estudi amb ordinador fa que tot sigui mes rápid que buscant-ho ais llibres.
Estudiar amb l'ordinador és mes directe i en els llibres costa mes trobar una cosa.
Tot és mes divertit i mes fácil.
No cal llegir, amb l'ordinador.
Amb l'ordinador és mes fácil trobar les coses.
Amb Pordinador es troba tot.
L'ordinador és mes didáctic i mes agradable.
A l'ordinador hi ha animacions que aclareixen qualsevol dubte.
L'ordinador busca la informació directa.
Hi ha mes informació ais ordinadors.
Com que t'agrada mes, treballes mes.
Hi ha peí- lícules.
L'ordinador és automátic.
Deu vegades millor i resumit peí que fa a la informació que els llibres.
L'ordinador ho explica millor.
L'ordinador és mes complet i menys pesat.
L'ordinador és mes cómode.
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Amb l'ordinador no et canses.
Amb l'ordinador no s'ha de buscar en llibres.
La informática és mes técnica i exacta.
L'ordinador és mes dinámic i fa de mes bon pair.
La feina d'ordinador és mes presentable.
L'ordinador és mes visual i mes práctic.
Mes actualització d'informació a l'ordinador.
A l'ordinador es pot escoltar la informació.
B) Negatives per ais llibres
Ais llibres cal mirar totes les pagines.
Ais llibres n o es veuen les idees clares i hi ha "molta palla".
Els llibres son avorrits.
Per ais llibres s'han de tallar arbres.
Per a fer resums es pot imprimir. Amb llibres, no.
Els llibres son mes pesats.
Ais llibres hi ha poca informació.
L'ordinador n o em cansa. Els llibres, sí.
Com que hi ha molts llibres, és mes difícil trobar el que busco.
L'ordinador t ' h o busca sol. Ais llibres h o has de buscar tu.
C) Positives per ais llibres
M'agrada estudiar com els meus avantpassats.
Si estudies a m b llibres aprens táctiques de recerca.
Els llibres pots tocar-los i n o s'esborren.
Amb llibres és mes fácil, els tens a má.
Els llibres están mes ben redactats i a Internet posen informació n o necessaria.
Els llibres n o fan mal a la vista i s'expliquen millor.
Amb llibres es pot estudiar mes lliurement i es poden portar a tot arreu.
Els llibres son mes directes. L'ordinador cal conéixer-lo.
Mes ben explicat ais llibres.
No t o t h o m sap com funciona l'ordinador.
Ais llibres hi ha una redacció millor.
Amb l'ordinador em distrec i amb els llibres em concentro.
Es pot apreciar que hi ha un seguit de llocs comuns, mites com el de creure que "tot" és a
Internet, que utilitzar l'ordinador és sinónim de rapidesa, comoditat, motivació, facilitat,
exactitud...
Peí que fa ais llibres, suporten - e n c o m p a r a d o amb les TIC- un seguit d'adjectius que mes
que propis deis llibres son el mirail al qual els exposa la novetat de les TIC, perqué son un
conjunt d'adjectius que només s'entenen si es contraposen a les virtuts de les TIC. Els
alumnes argumenten que "hi ha molta palla", que son avorrits, pesats, que hi ha poca
informació, que cansen i que resulta difícil de trobar-hi informació...
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La sensació que provoca la lectura d'aquestes impressions és la d'un mitjá nou que ha
arribat i que ha enlluernat gairebé tothom que I'ha utilizat. No hi ha una quotidianeítat en
el seu ús, familiaritat amb les seves formes... en definitiva, falta temps perqué deixi de ser
una novetat i el seu ús corréete permeti posar al seu lloc totes les tecnologies (inclosa la
impremía).

6.4. La facilitat per a trobar informació i aprendre amb les TIC
Com és mes fácil trobar la informació?
i

i
sao

, j " ^

Biblioteca

•

"• Internet [

10,0

3r

(Gráfíc27)^
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La declaració deis
alumnes (almenys
deis d'ensenyament
secundari obligatori
i batxillerat) que no
teñen problemes a
trobar la informació,
es corrobora quan
se'ls demana que la
comparin amb la
informació trobada
ais llibres?

(Gráfíc28) i
Com és millor l'aprenentatge?

• - - —~ * "

j ^ ^ ^ ^ ^ a m b ordinador — • • — amb llibres

Certament, la resposta és coherent amb el que han expressat en l'apartat anterior: les
preferéncies deis alumnes están en la cerca d'informació per Internet des del cicle superior
d'educació primaria. Ara bé, una cosa és teñir preferencia per les TIC per a trobar
informació. Pero... i per a aprendre? Qué prefereixen els alumnes de la mostra d'ESO i
batxillerat: aprendre amb llibres o amb ordinador?
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Sorprenentment, els alumnes valoren, des de 2n d'ESO, com a millor l'aprenentatge amb
Ilibres. Amb el greuge que, a mesura que augmenta el nivell educatiu de l'alumnat,
augmenta la distancia que separa l'aprenentatge amb Ilibres de l'aprenentatge amb les TIC.
És a dir, que una cosa és buscar informació i una altra de molt diferent és la de fer
l'aprenentatge amb ordinadors.
És fácil seguir les classes d'informática?

"no
35.0

30.a

(Gráfic29)
Ara bé, si pregunten! ais alumnes si els agrada estudiar o no amb ordinador, les respostes
son clares i rotundes: a la immensa majoria d'alumnes els agrada estudiar amb l'ordinador.
A tots menys ais alumnes de batxillerat, que es mostren mes coherents amb l'anterior
pregunta. On és, dones, la clau d'aquesta aparent contradicció. Per qué ais alumnes els
agrada cercar informació o utilitzar l'ordinador i no aprendre o adquirir coneixements amb
l'ordinador? Son un impediment les aules d'informática? Teñen problemes, els alumnes,
per a entendre els conceptes a l'aula d'informática?

T'agrada estudiar amb l'ordinador?

80,0
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60,0 \
50,0
40,0
30,0 \

'No

20,0
10,0 \
0,0
(Gráfic 30)
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Els alumnes de tots els cursos declaren, amb una mitjana d'un 9,5%, que no els resulta fácil
seguir les classes a l'aula d'informática. On son, dones, els arguments per a entendre
l'oposició a aprendre per mitjá de l'ús de les TIC? Les afirmacions següents provenen de
preguntes realitzades ais mateixos alumnes. Destaquem les expressions següents:

6.5. Dificultat en la metodología d'aprenentatge
A) Centrades en el coneixement del maquinari
He de conéixer els programes informátics.
Es triga mes a escriure.
He de demanar ajut per a fer coses.
Costa una mica.
És difícil seguir totes les passes.
No en conec el funcionament.
L'ordinador no ho explica tot.
És massa entretingut.
Si no sé fer alguna cosa, l'ordinador no m'ajuda a entendre-ho.
B) Centrades en la metodología de la classe
El tipus d'explicació és diferent.
Si tens un nivell baix, et costa seguir la classe.
Em costa mantenir l'atenció.
Les coses noves em costen.
Em costa d'entendre-ho tot a la primera.
Em costa saber per qué serveixen les coses.
Podría ser que la feina feta a l'aula d'informática no generes prou confianca entre els
alumnes. Tant si és perqué és percebuda com una tasca complementaria com si és perqué
la línia educativa al centre en l'ús de les TIC no está prou definida, sembla que una majoria
d'alumnes no confiarien el seu aprenentatge a les TIC. Almenys, sota les actuáis bases de
funcionament.
De tota manera, cal deixar ciar que l'esforc per intensificar l'ús de les TIC (sempre que
representi possibilitats de millora en la qualitat deis aprenentatges) no implica relegar
qualsevol altre tipus de recursos.
Probablement, en aquest cas parlem de considerar el desenvolupament d'hábits de cerca,
análisi i interpretació d'informació per mitjá de fonts diverses i sense apriorismes que
menystinguin les fonts digitals o altres tipus de fonts.
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VIL Conclusions generáis
Relatives ais centres d'ensenyament
•

Apredem una diferenciació molt clara entre la percepcio de l'ús que es fa de les TIC
a l'educadó primaria, a l'ensenyament secundan obligatori i al batxillerat, amb una
manca d'integració de les TIC dins les diferents matéries, sobretot a l'ensenyament
secundan obligatori i al batxillerat.

•

A mesura que l'alumne d'educació primaria avanca de nivell, augmenta la
importancia que les TIC teñen en el seu procés d'aprenentatge.

•

Ais centres concertáis d'ensenyament secundan obligatori veiem mes hores d'ús de
les TIC sense que puguem deduir d'aquest fet una major integració de l'ús de les
TIC en el curriculum.

•

Els alumnes tant d'educació primaria com d'ensenyament secundan obligatori
utilitzen de manera constant l'aula d'informática per a aprendre a fer funcionar el
maquinan i programan com a primera opció d'ús de les TIC.

•

Les classes a l'aula d'informática no están basades en la clássica concepdó
d'explicació de la materia per part del docent mentre l'alumnat escolta.

•

Detectem un nombre lleugerament superior d'alumnes de centres concertats que es
connecten a Internet, sobretot si ens fixem en l'ús per a lleure.

•

A mesura que avanca el nivell educatiu de l'alumne detectem una pérdua constant
d'importáncia de l'acompanyament del mestre, que és substituít per
l'acompanyament d'amics i de companys.

•

A educado primaria, el major esforc per fomentar l'intercanvi d'informació
mitjancant xats o correu electrónic el fa l'escola pública.

•

Constatem una pérdua d'importáncia de l'aula d'informática com a element de
cerca d'informació un cop comencat l'ESO.

•

L'especialització de la biblioteca en la consulta de llibres i la seva relativa
informatització fa que la biblioteca esdevingui, básicament, un centre de cerca
d'informació amb llibres.

•

La necessitat de cerca d'informació i l'hábit de cercar-la a casa és superior entre els
alumnes de centres concertats que entre els alumnes de centres públics d'educació
primaria.
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L'ús que els centres públics i concertáis fan de les biblioteques per a aconseguir
informado presenta diferencies: és similar quant al volum final si comparem la
titularitat del centre; pero, si comparem l'educació primaria amb l'ensenyament
secundan obligatori, apreciarem considerables diferencies: les visites a la biblioteca
es redueixen a la meitat a TESO.

Relatives ais pares
•

Des de Ir d'ESO, la influencia, el control i l'assessorament deis pares i de les mares
respecte a l'ús de les TIC baixa de manera constant.

•

El factor del sobrecosí mensual que representa la factura telefónica i la por de
l'accés a xats i webs per a adults encara fa que hi hagi famílies que s'ho pensin dues
vegades abans de teñir l'equip connectat a Internet.

Relatives a l'equipament a casa
•

Un alt percentatge d'alumnes teñen ordinador a casa. I, a mes, la progressió
augmenta a mesura que augmenta l'edat de l'alumne i, per tant, el nivell educatiu
on es troba.

•

Només el 12% deis alumnes no disposen d'ordinadors ni d'Internet a casa, o a casa
d'amics o familiars.

•

Trobar un alumne amb una gravadora o un DVD a casa és mes fácil entre els
alumnes de cicle mitjá d'educació primaria, símptoma de la recent adquisició deis
equips informátics.

Relatives a l'alumne
•

El fet que el jovent utilitzi les TIC amb finalitats lúdiques és molt positiu i no ens
ha de fer por, perqué ja faran quan calgui el salt cap a altres tipus d'utilització (de la
mateixa manera que sí un nen llegeix cómics és un inici per a passar a un altre
tipus de lectures, si s'escau).

•

A mesura que avancen els cursos a educació primaria, augmenta el nombre
d'alumnes que, almenys una o dues vegades a la setmana, utilitzen l'ordinador.

•

Una mitjana d'un 71% d'alumnes d'ensenyament secundan obligatori i batxillerat
es connecten a xats en el temps lliure.
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Hi ha un percentatge menor pero forca significatiu d'alumnes que han adaptat un
instrument com el xat a les seves necessitats educatives.
L'augment progressiu de l'ús en solitari d'Internet és una tendencia a mesura que
augmenta l'edat de l'alumne.
Les preferéncies deis alumnes se sitúen en la cerca d'informacio per Internet des del
cicle superior d'educació primaria.
Els alumnes valoren des de 2n d'ESO com a millor l'aprenentatge amb llibres. I a
mesura que augmenta el nivell educatiu de l'alumnat, augmenta la distancia que
separa l'aprenentatge amb llibres de l'aprenentatge amb les TIC.
A la immensa majoria d'alumnes els agrada estudiar amb l'ordinador.

Relatives a l;ús de les TIC
•

La presencia d'Internet en els processos de cerca d'informacio no ha anuí- lat la
cerca bibliográfica, pero l'ha relegada a un segon terme en quasi tots els cursos i
freqüéncies d'ús.

•

És habitual l'ús de les TIC per al treball de les Mengües, pero no és el cas de la
literatura (castellana i catalana).

•

La necessitat d'informacio augmenta considerablement a batxillerat i és coberta
majoritáriament per Internet, sobretot quan aquesta cerca d'informacio es fa
diáriament.

•

Els índexs de cerca d'informacio diaria o setmanal son baixos: un 15% deis
alumnes cerquen cada dia la informado ais llibres i a internet, mentre que una
mitjana d'un 50% cerquen la informació ais llibres i a Internet una o dues vegades
a la setmana.

•

La facilitat de trobar informació que ofereix Internet no ha fet augmentar els
índexs de cerca d'informacio.

•

La realització de deures i exercicis a l'escola no es manté al Uarg del cicle educatiu
de l'alumnat de manera constant i tendeix a substituir l'ús d'aquestes activitats del
centre educatiu a casa.

•

La incidencia deis jocs a l'ensenyament secundari obligatori i batxillerat és mínima.
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VIII. Línies cTactuació
Relatives a l'Administració i ais centres d'ensenyament
•

Vetllar perqué els docents i els centres educatius utiiitzin de manera mes
homogénia les TIC.
•

Caldria definir quines son les competéncies o utilitzacions de les TIC
amb relació al que es fa o es pot fer a cada área de coneixement i definir
clarament la responsabilitat que té en aquest aspecte cada professor de
cada nivell i materia.

•

El coordinador d'informática pot esdevenir un animador i un estímul
per al centre: fent propostes, presentant materials i aplicacions noves a
la resta de professorat...

•

La formació ha de teñir un paper rellevant i ha de fer-se des deis
mateixos centres i a un nombre significatiu de docents. I, a mes, ha
d'estar contrastada amb la seguretat que els equipaments deis centres
tindran un rendiment pedagógic suficient.

•

En la formació inicial i permanent de mestres i professors cal introduir
les TIC en la manera de treballar els continguts (a nivell adult) i en la
metodología, mes que no pas fer cursos específicament d'utilització de
maquinan i programan.

•

Cal que els docents aprofundeixin en els usos pedagógics de la
informática, paral- lelament al coneixement de les eines, la qual cosa
hauria de produir canvis en la formulació de la práctica educativa.

•

Cal enfortir el paper deis docents quant a l'aprenentatge utilitzant
Internet.

•

Aquest ús s'hauria d'intensificar mes a l'ensenyament secundari i a
batxillerat, amb una major exigencia en l'ús de les TÍC per tal
d'equilibrar mes l'ús de les TIC a educació primaria i a ensenyament
secundari.

Assegurar un ús mínim de les TIC per part de tots els alumnes, tant de centres
públics com de concertats, i evitar alhora que les TIC s'utilitzin tan sois coincidint
amb la realització d'un crédit variable o d'una assignatura específica. En aquesta
línia proposem:
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Intentar minimitzar la relació entre aprenentatge del funcionament de
l'ordinador i aula d'informática, tot augmentant d'una manera
important el nombre d'árees d'ensenyament que utilitzen les TIC,
excessivament concentrades actualmcnt en Tarea de Mengua i
tecnologia.

Promoure la cooperado i el treball en equip en utilitzar les TIC. El percentatge
d'alumnes que utilitzen l'ordinador en solitari és molt elevat. Si l'ordinador és una
tecnologia que pot promoure per ella mateixa el treball individual, valdría la pena
que des de l'escola se n'intentés promoure un ús mes cooperatiu. En aquesta línia
proposem:
•

Fomentar, promoure i esperonar la participació deis centres educatius
en projectes telemátics cooperatius, amb la intenció de demostrar la
viabilitat de l'ús de les TIC emprades integralment en el curriculum de
l'alumne.

Oferir ais alumnes que no disposen d'ordinador o d'Internet una solució per a evitar
la minva d'oportunitats en l'aprenentatge. En aquesta línia proposem:
•

La necessitat de rendibilitzar Paula d'informática fora de l'horari lectiu,
oferint la possibilitat de cobrir les necessitats d'alumnes que, per
qüestions socials o económiques, no disposen d'equípament informátic
a casa seva.

Cal que la biblioteca esdevingui un espai on les TIC tinguin una presencia important,
a causa de l'augment de la importancia d'Internet com a font de cerca d'informació.
Estimular l'ús de les TIC a les llars deis alumnes i augmentar-ne la interconnectivitat
per mitjá de la cooperació entre alumnes d'altres centres o del mateix. El baix
nombre d'alumnes que utilitzen el xat o el correu electrónic per a la seva educació
amb relació al lleure fa pensar que es tracta de tecnologies que han penetrat en els
costums deis alumnes, pero que no s'han incorporat a la seva tasca escolar. En
aquesta línia proposem:
•

Augmentar l'ús de les TIC a totes les árees, tot participant en projectes
cooperatius entre diferents centres, amb especial orientado a donar una
motivació suplementaria a l'alumne, permetent-li treballar i
intercanviar informado des de casa.
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Relatives ais pares
Cal que els pares (i també els docents) vetllin per un corréete ús d'Internet i no
deixin d'acompanyar els seus filis o alumnes en la navegació per la xarxa. En
aquest sentit, recomanem les pautes de conducta següents dictades per la Fundacio
Catalana per a la Recerca:
•

Explicar ais filis que si en una página web se sol- liciten dades personáis,
no en donin, que vigilin quin tipus de web és i que no comentin amb
els pares o tutors.

•

Procurar no donar dades de comportament ni divulgació d'aquest tipus
d'informació a persones que es connectin a la xarxa per mitjá deis xats
o grups de discussió.

•

Aconsellar-los que utilitzin una adreca de correu electrónic gratuita,
perqué si els inunden amb missatges escombraría, missatges ofensius o
intimidatoris, puguin canviar-la.

•

Explicar-los els perills de citar-se amb persones que hagin conegut a la
xarxa.

•

Si s'ha instal- lat un programa de filtratge de continguts o s'ha utilitzat
l'eina de desactivació del navegador, explicar-los-en la utilitat i per qué
s'ha de mantenir.

•

Convéncer-los que no es tracta d'envair la seva intimitat, ni d'exercir
una tasca de censura, sino una protecció davant la quantitat de casos
ocorreguts (violacions, assassinats, etc.).

•

Insistir-los que la xarxa és una font inesgotable de coneixement i que el
seu bon ús és quelcom que beneficia tothom i una bona eina per a
ajudar-los en els seus estudis. Que també pot ser una via d'ampliar les
seves amistats o distraccions, pero que hi ha altres camins per a fer-ho.

•

Si creen pagines web, que en vigilin el contingut, les fotos i la
informació personal que hi han inserit.

© lidu Lab
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L'observatori

IX. Annexes
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Annex 1: Nombre de centres i alumnes participants

Centre
CEIP Frederic Godas

Municipi
Lleida

EPRI ESO BATX TOTAL
150
150

CEIP Mare de Déu del Remei Palautordera
CEIP Mare de Déu de Nuria Ribes de Fresser
CEIP de Mediona
Mediona

180

180

63

63

30

30

CEIP Montjuíc
CEIP Pau Vila

Girona

85

85

Granollers
La Roca del Valles
La Pobla de Segur

75

75

159

159

111

111

110

110

124

124

CEIP Pilar Mestres
CEIP Els Raiers
CEIP Salvador Espriu
CEIPSantJordi
CEIP Pau Vila
Gravi
Maristes Montserrat
Sagráis Cors
Sant Jordi
Sant Josep
Túrbula
Escalada
Amor de Dios
Mare de Déu del Carme
Mare Nostrum
ÍES Joan Oró
ÍES Antoni Torro ja
ÍES Cavall Bernat
ÍES de Celrá
ÍES de l'Ebre
ÍES Pere Borrell
ÍES Valí d'Arús
ÍES Ferran Tallada
ÍES Gabriel Ferrater i Soler
ÍES Miquel Tarradell
ÍES Lluís Vives

El Masnou
Mollet del Valles
Barcelona

73

73

Barcelona
Lleida

104 187
277 84

Centelles
Vilassar de Dalt

95

Vilafranca
Sant Adriá del Besos
Badalona
Barcelona
L'Espluga de Francolí
Tarragona
Lleida
Cervera
Terrassa

77

368

60

421

156

215

103 116
96 57
192 177

219

112 84
267 130

196

153
369

60

90

90

71

457
163

92
138

99

237

104

47

151

245

260

Celrá
Tortosa

270

15
75

267

102

369

Puigcerdá
Vallirana
Barcelona
Reus
Barcelona

206

59

265

120

101

221

118

56

174

120

60

180

125

18

143

Barcelona
TOTAL

175 95
.2567 2971 924

345

270
6462
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Annex 2: Model d'enquesta per a Educado Primaria
L'observatori

*s

EDU
LAB

FUNDACIO JAUME BOFILL

Contesta totes les preguntes i si tens dubtes, demana-li al teu mestre/a qualsevol aclariment.
Moltes grades per la teva col- laborado
Curs:

4rt

3r

Poblado on vius:

•

• 5e

6e

No¡ • Noia

Quants dies a la setmana vas a Paula d'informática per a
treballar amb l'ordinador o Internet? (posa només una creu)
cap

• 1

•2

• 3

•5

Quines árees treballes amb I'ajut de l'ordinador al teu centre?
(pots marcar amb una creu mes d'una opció)
•
•
•
•
•
•

Medi Natural
Cátala
Llengua estrangera
Tutoría
Literatura catalana
Altres:

•
•
•
•

Medi Social
Castellá
Música
Informática

Matemátiques
Religió
Lit. castellana

Quines activitats fas a Caula d'informática del teu
centre? (pots marcar mes d'una opció)
• El mestre/a explica la materia amb programes, CD-ROM o
Internet
• Treballs de recerca {muráis, dossiers...)
• Deures o exercicis
• Jocs
• Altres

Uses el correu electronic (sigui a casa teva, d'amics o familiars o al teu centre) per a
enviar o intercanviar informació útil per a estudiar?

feW

• Si

No

No tinc e-mail

Proiecte Aitrolabi • Tercer informe
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A casa meva tinc.
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordinador
CD-Rom
Impressora
Internet
Correu electrónic (e-mail)
Escáner
Gravadora de CD's
DVD
• No tinc ordinador a casa

A casa teva utilitzes l'ordinador per a estudiar?
• No tinc ordinador
• Sí
• No

A casa teva, qué fas amb l'ordinador? (pots
marcar mes d'una opció)
•
•
•
•
•

No tinc ordinador
Deures
Treballs de recerca (investigació, muráis...)
Jocs
Altres coses

Quant de temps utilitzes l'ordinador a casa teva, d'amics
o familiars per a estudiar o fer deures? (marca només
una opció)

•

• No tinc ordinador
• Cada día

• Almenys una o dues vegada a la setmana
• Poques vegades
• Mai l'utilitzo per a estudiar a fer deures
A casa teva, d'amics o familiars et connectes a Internet?
Per a fer treballs o deures
Per lleure
• No tinc Internet

Sí
Sí

No
No«

C Edu Lab
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Com t'és mes fácil trobar informado? (marca només una opció)
D
D

Amb (libres de la biblioteca o de casa teva
Amb Internet

On busques normalment la informació per a estudiar, fer deures o treballs de recerca?
(pots marcar amb una creu mes d'una opció)
Amb
Internet

Amb
llibres

A casa teva, d'amics o familiars
A la biblioteca del teu centre o del barri
A l'aula d'informática

Quan busques informació a Internet, com
normalment? (marca dues opcions com a máxim)
D
D
D
D
D

ho

sol/a
amb el mestre/a
amb aitres companys/es
amb els meus pares o familiars
No busco mai informació a Internet

T'agrada estudiar amb l'ajut de l'ordinador?
•
•
•

Sí
No
No estudio amb Pajut de l'ordinador

És fácil seguir les classes amb l'ordinador?
• Sí

• No

Moltes grácies per la teva col- laborado. Repassa l'enquesta per a comprovar que has
contestat totes les preguntes i entrega-la al teu mestre/a.

fas

© Eilu I,al>
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Annex 3: Model d'enquesta per a ESO i Batxillerat

L'observatori

.^K^S^P

t^TÍ^S

EDU

LAB

FUNDACIÓ JAUME BOFILL

Aquesta és una enquesta que servirá per a conéixer com els alumnes de Catalunya
utilitzeu la tecnología, concretament els ordinadors i internet, tant a casa vostra com a
¡'Instituí.
Contesta totes les preguntes i si tens dubtes, demana-li al teu prof es sor/a qualsevol aclariment.
Moltes grades per la teva col- laborado
• 1r ESO • 2 n ESO • 3r ESO • 4tESO • 1 r Batx • 2n Batx

Curs:

Població on vius:

Noi

• Noia

1. Qué fas amb l'ordinador a Nnstitut?
1.1. Quantes hores a la setmana vas a Caula dTinformática del teu centre per a
treballar algún crédit? (marca només una opció)
• cap

•1

•2

•3

•4

•5

• mes de 5

1.2. Quines árees treballes amb l'ajut de l'ordinador al teu centre? (pots marcar mes
d'una opció)
•
•
•
•
•
•

Tecnología
Cátala
Filosofía
Visual i plástica
Educació Física
Altres:

• Naturals
• Castellá
• Religió
• Informática
• Treball de recerca

• Socials
• Llengua estrangera
• Tutoría
• Música
• Crédit de síntesi

• Matemátiques
• Lit. castellana
• Ética
• Literatura catalana

1.3. Quins tipus d'activitats fas a l'aula d'informática del teu centre? (pots marcar mes
d'una opció)
• El professor/a explica la materia amb programes, CD-ROM o Internet
• Treballs de recerca (investigado, muráis...)
• Deures o exercicis
• Jocs
• Altres
1.4. Et connectes a xats al teu centre, a casa teva, d'amics o familiars?
Per a fer treballs o deures
Per lleure

• Sí
• Sí

• No
• No

1.5. Utilitzes el correu electrónic (siguí a casa teva, d'amics o familiars o al teu
centre) per a enviar o intercanviar informació que et sigui d'utilitat per a estudiar?
• Si

• No

« N o tinc e-mail
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2. Qué fas a casa amb l'ordinador?

2.1. Quins deis següents components informatics tens a casa teva?
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordinador
CD-Rom
Impressora
Internet
Correu electrónic (e-mail)
Escáner
Gravadora de CD's
DVD

2.2. A casa teva utilitzes l'ordinador?
• No tinc ordinador
• Sí
• No

2.3. Si utilitzes l'ordinador, qué fas amb ell a casa teva, d'amics o familiars? (pots
marcar mes d'una opció)
• No tinc ordinador
• Deures
• Treballs de recerca (investigació, muráis...)
• Jocs
• Altres coses

2.4. Quant de temps utilitzes l'ordinador a casa teva, d'amics o familiars pera
estudiar o fer deures? (marca només una opció)
•
•
•
•
•

No tinc ordinador ni vaig a casa de cap amic o familiar que en tingui
Habitualment cada dia
Almenys una o dues vegada a la setmana
Poques vegades
Mai l'utilitzo per a estudiar a fer deures

2.5. A casa teva, d'amics o familiars et connectes a Internet?
Per a fer treballs o deures
Per I leu re

• Sí
• Sí
• No tinc Internet

• No
• No

© Edu Lab
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3. Qué fas amb la informado que trobes?
3.1. Quantes vegades aproximadament busques informació per a estudiar fer deures...?
(marca només una opció a cada columna)

•
•
•
•

Amb llibres a la biblioteca o a casa
Habitualment cada día
Almenys una o dues vegada a la setmana
Poques vegades
Mai els utilitzo per a estudiar a fer deures

Amb Internet al teu centre o a casa
•
•
•
•

Habitualment cada dia
Almenys una o dues vegada a ia setmana
Poques vegades
Mai l'utilitzo per a estudiar a fer deures

3.2. Com t'és mes fácil trobar informació? (marca només una opció)
D
D

Amb llibres de la biblioteca o de casa teva
Amb Internet

3.3. On busques normalment la informació per a estudiar, fer deures o treballs de
recerca? (pots marcar mes d'una opció)
Amb Internet

Amb llibres

A casa teva, d'amics o familiars
A la biblioteca del teu centre o del barrí
A l'auia d'informática

3.4. Quan busques informació a Internet, com ho fas normalment? (marca dues opcions
com a máxim)
D
D
D
D
D

sol/a
amb el professor/a
amb altres companys/es
amb els meus pares o familiars
No busco mai informació a Internet

3.5. Com utilitzes Internet en la recerca d'informació per a estudiar, fer deures o fer un
treball peí teu centre? (marca com a máxim dues opcions. Les que creguis que mes utilitzes)
D
D
D
D
D
G
D

Intento trobar la web en els buscadors. Quins?
Normalment un company em diu en quina web trobar informació
Entro a les webs que el professor/a recomana
Miro a revistes o publicacions fins a trobar quina web visitar
Navego de web en web a través deis enllacos d'una página
Altres formes. Quina?
No busco mai informació a Internet

3.6. Quins problemes tens a I'hora de buscar informació a Internet sigui a casa o al teu
centre? (marca com a máxim dues opcions)
•
•
•
•
•
•
•

No busco mai informació a Internet
Normalment trobo fácil i rápidament alió que busco
Fer la connexió amb el proveídor és difícil
No sé a on buscar
No sé com triar les webs que hi ha a un buscador perqué hi ha moltes
Necessito teñir al meu costat alguna persona que m'ajudi
Em costa d'entendre la informació que trobo

© Edu Lab
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4. L'ús de l'ordinador per a aprendre
4.1. T'agrada estudiar amb l'ajut de l'ordinador?
•
•
•

Sí
No
No estudio amb l'ajut de l'ordinador

4.2. Com creus que aprens millor?
•
•

Amb ordinador
Amb llibres

4.3. Quines diferencies creus que hi ha entre estudiar amb llibres i amb ordinador?

4.4. És fácil seguir les classes amb l'ordinador? • Sí

• No

4.5. Per qué?

4.6. Qué et costa mes de fer quan vas a Caula d'informática?

Moltes grácies per la teva col- laboració. Repassa l'enquesta per a comprovar que has contestat
totes les preguntes i entrega-la al teu professor/a.
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Annex 4: Resultats estadistics classificats per cursos
3r
0 dies
1 dia
2 dies
3 dies
4 dies
5 dies
mes de 5 dies
Ns/Nc

4t

5é

6é

1r
ESO

2n
ESO

3r
ESO

4rt
ESO

1r
batx

2n
atx

1,1

5,4

1,1

43,9

50,6

32,4

39,1

56,3

83,9

75,7

1,2
70

36,4

63,0

40,9

28,2

36,4

36.7

22

26,6

8,6
2,1

8,6
0,6

13,2

18,2

5,7

4,8

12

26,4

5,5

14,6

6,4

9,4
5,9

0
1.6
0,0

4,1
0,4

4,6

5
1,3

10,9

4,3
0,8
0,0
0,1

4,5
5,4

7,1
9,3

0,2

0

0,0

0.2

0,3

4,4
0,4
0,2

0,2
2,3
1,8

0

0

2,6

1,6

3

1,7

0,5
0,0
0,1

2,8
0,3
0,1
1,4

0
0
0
1,8

uuinesimateriiesitrieDaiiesiarnDiiiorLainaciorfYjl^^HI^^HI^^HI^^H
Tecnología
cátala
Filosofía
Visual i Plástica
Educació Física
Naturals
Castellá
Religió
Informática
Treball de recerca
Socials
Llengua estrangera
Tutoría
Música
Credit de sin tes i
Matematiques
Lit. castellana
Ética
Lit. catalana
Cap

14,2

17,3

11,6

12,1

12,9

6

7,2

8

8,8

9,3
6,9

12,2

10,9

0,6

5
0,1

21,7

21,4

8,6
5,4
0,2
1.2

1.9
7,4
0
0,1
0

7,2
5,5

8,2
6,2

16,7

0,1
0,2

0
0,3
0
3,7

0,5

7,5
0,1

2,8
1,4
0,1

0
1,7
1.9
0,1

26,3

25,6

17,7

0,7
11,2

12,2

5,2
0,1
4

3,9
0,4
3,4

11
6
0
2,7

22,9

17,2

15,9

15,6

0,1

0

0,9

0,3

0,4

0,7

0,8

0,2

3,6
0,0

5,8
5,9
0
0,1
0,4
4,2
2
0

7,4
1,7
0,8

3,2
3,7

0,8
6

0,3
1,8
0
4,3

0
7,4

0,8
2,7

21,6

17,2

17,2

27,6

0,4
5,1
4,8
0

0,5
1.6
6,5
0

1
0,4

0,3

0
5,7
3,4

1,5
0,8

3,6
0

0,1
2,2
3,3

1.2
0,2
0,7

2,1
1,3
0,8

0
0
0
0,6

1,2
0

0,1
0

0,1
0

4,9
0
0

0,4

3

0,1

3,1
1,8
1,7
0,5
0,7

49,2

41,7

50,1

37,5

46,2

25,4

19,1

10,4

7

8,9

11,1

5,2
0,4
0
0,4

'QiTiñ^tip'ú'sfdíá^iwit^t^fa'sTailíaLÍlafciíirT
or explica la materia
Treballs recerca
Deures o exercicis
Jocs
'no hi vaig (Primaria)
ni vaig (secundaria)

0
0,2
0,4

1,1
1,3
1,8

0
0
4,4
67,4

••i

17,9

22,6

22,6

20,2

18,3

16,4

18,1

6,4

5,5

9,4

12,1

8,9

11,1

9,6

31,1

30,3

28,2

27,2

15,4

12,8

13,4

19,6

17,8

11,3

41,3

38,4

31,3

31,4

3,2

8,4

9,1

10
8,9

8,7

3,3

7,7
5,1

3,3

6,3
7,8

5,8
8,7

3,5
9,5

39,3

46,9

33,9

39,6

54,1

44,6

i I|I n'n'i 'i ii' 1 i|n ii luí ij i|ii ijih mi
Sí
No
NS/NC

iB
|

1

r

|

22,1

28,2

28

26,2

32,5

24,7

70,1

60,1

61,5

58,8

54,6

60,4

7,8

11,7

10,5

15

12,9

14,9

btfconecte^Ta catsieniei tSj5ItfeWp^llifflli¡kViM|MB

[

Sí

49,7

50,2

52,1

58

61,6

58,1

No

41,3

38,9

36,6

27,4

23,7

28,8

9

10,9

11,4

14,7

14,7

••

NS/NC

r

teompante'ixSsinToWayib1p'eriúnlxatfoIe"m a'ili¿M
Si
No
No tinc e-mail
NS/NC

|

|

13,1

32,1

34,2

48,2

45,8

22,5

23,2

26,5

26,8

34,6

40,6

39,4

35,6

28,6

31,7

44,1

48,2

46,6

50,2

42,9

26,9

29,4

22,1

21,8

31

28,2

26,2

21,5

44
-20,2

1,7

0,7

1,2

0,7

2,4

0,4

0.8

1,5

1.2

1,1

15,5
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4t

3r

5é

6é

1r
ESO

2n
ESO

3r
ESO

4rt
ESO

1r
batx

2n
batx

uentsicomponentsfiaif^nñyati^?
Ordinador
CD-Rom
Impressora
Internet
E-Mail
Escaner
Gravad ora
DVD
Res

75,5

70,3

74,8

82,2

80,1

78,4

79,1

80,7

88,2

94,5

75,6
65,3

56,5
62,6

72,6
76,8

75,4

72,4

76,1

75,2

85,4

88,5

76

76

73,6

78,5

87,1

93,4

69,7

38,1

67,6
70,1
42,5

45,2

48,7

40,3

46,2

43,8

49

51,9

42,4

32,4

35,3

38,2

40,4

33,6

39,8

41,9

46,1

53,8

35,4

27,6

34

34,4

38,3

37,4

35,3

35,9

38,1

45,2

32,8

22,4

24,1

22,4

23,3

21,8

18,2

16,7

16,3

18,9

24,4

19,2
29,6

16,2

17

20,8

13,5

18,4

14,5

14

12,2

24,6

17,8

20,3

21,6

20,6

19,5

11,8

5,5

24,5

no tinc ordinador 24,6
Sí 42,1

No

30,2

NS/NC 3,2

26,0

25,1

18,8

18,4

17,4

10,2

5,2

53,2

17,2
56,3

18,7

44,1

65,3

68,8

69,5

66,4

68,6

85,1

28,8

21,3

24,2

16

12,4

12,1

16,2

21,3

9,7

1-1

0,3

2,3

teGmparLeixesiintonmacibi
Sí

42,1

53,2

56,3

65,3

68,6

69,5

66,4

68,6

85,1

No
NS/NC

30,2

28,8

21,3

24,2

16

12,4

12,1

16,2

21,3

9,7

3,2

1.1

0,3

2,3

20,4

26

26,1

24,7

44,1

•S ¡Eft i 1i tzesiiio na i rfa d o M
no tinc ordinador
Exercicis
Treballs
Jocs
Altres

rQú'a'n'ti

17,8

18,5

15,1

16,4

15,7

21,7

24,1

23,2

23,7

10,3
46,4
8,9

13,3

19,6

23,8

23,1

24,4

25,6

25,5

27,7

37,8

44,6

36,6

33,2

34,2

32,8

31,4

30,5

27,6

7,8

6,6

36,2
65

8,1

5,5

9,7

6,4

6,6

7,4

23,2

25,1

22,8

15,2

16

15,5

15,6

20,8

10,6

6,6

10,8

8,1

9,8

11

21,7

22

23,9

25,2

25,3

22,1
37,9
26,6

2,6

áfe© ©

no tinc
cada dia
1 o dues setmana
poques
mai
NS/NC
Sí
No
No tinc internet
NS/NC

Sí
No
No tinc internet
NS/NC

13,9

15,6

26,5

25,2

24,1

27,3

28,6

25,1

29,8

24,6

29,4

32,4

30,2

27,5

25,7

24,4

25,5

19,6

7,1

41
7,2

7,9

7,7

6,3

4,4

29
5,4

6,8

16,6

24,4

25,1

40,2

40,9

39,8

45,6

44,7

56,4

57,5

32,5

31,4

29,5

22,3

29,4

29,6

25,7

29,8

23,6

22,1

36,0

17,7

32

27,8

25,1

22,7

18,5

17,6

17,5

12,9

26,6

36
9,4

5,6

1,8

5,5

6,9

2,4

33,5

39,4

43,5

37,5

54,1

57,3

60,4

60,7

75,1

72,2

18,7

13,9

15,4

23

14,3

14,7

12,5

14,7

39,0

40,3

35,7

32

30,4

25,3

22,3

16,9

19,5

6,9

6,4

5,4

7,6

1,3

2,6

4,8

19
5,5

6,4

10,6

11

29

37

34,5

51,9

40,7

46,4

7,7

6,3

4,3
3,8

6,8
1,4

intb'rmVcVoTa'm'aintATngtl
Habitualment
vegades a la
Poques
Mai

cada dia
setmana
vegades
l'utilitzo
NS/NC

11,5

9,1

23,4

28,5

51,6

48,4

29,4
47,9

7,2

7,6
6,5

8.1
6,5

6,3

5,5

LVieqaaesiquéMDüsqúVs
Habitualment cada dia
vegades a la setmana
Poques vegades

6,6

6,4

6,4

7,1

2,9

20

20,2

20,6

21,5

25,3

6,4
24

35,7

37,4

39,8

42,2

45

47,9
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3r

4t

2n
1r
3r
4rt
1r
2n
ESO ESO ESO ESO batx batx

5é

6é

46,2

37,9

43,6

39,6

34^

35,1

343

43,7

53,6

612

593

563

51,1

6,8

4,7

5,1

í&mTesTm^Itá 5¡lI53 5BSÍJ
Biblioteca
Internet
NS/NC

55,8

54,7

^H

38,9

422

50

55,7

48,4

5,2

3,1

3,8

6,5

8

©rilbú^qúesTn'csüní \SÉ£.LSlDij\}SSSJ3És>(
A casa amb Internet 24,6
iblioteca amb Internet 11,4
A l'aula d'informática 253
NS/NC 38,5
Acasaambllibres 48,1
biblioteca amb 1 libres 42,0
NS/NC 9,9
13¿

55

i!ises internetíYi • •

253

26,5

29,8

24,7

24,5

26,9

25,5

28

27,6

15

19,9

20,8

4,7

4,6

4,7

4

5,1

323

30,9

333

12,4

10,9

12,4

13^

9,4

43
9,2

273

22,7

16,1

0,6

0

0

0

0

0

47,2

423

44,6

31

29,6

26,6

29

29,7

28,4

45,9

52,3

51,5

26,6

30,4

29,5

28,4

27,8

30,4

6,9

5,1

3,9

0

0

0

0

0

0

WüaniDüsaües liijitoimací o]a|h itetnetfiGC SüüGüDféá?
Sol
Mestre
companys
pares
no busco
NS/NC

93

153

22,8

32,1

123

143

12,4

93

6,0

"3

173

22,6

27,2

28,2

26,5

223

15,4

11,9

93

37,9

29,4

203

14,8

25,1

22,5

15,6

3,4

1.1

0,5

0

3,6

3,7

1,4

30,6

1

II

47,1

]

32,7

41,9

40,2

6

3,5

3,7

33

25,7

33
283

3,4

173

31,7

30,7

21,6

73

7,1

43

16,3

10,2

9,8

1,1

12

1,1

283
193
9,9

28,4
22,2
9,6

373

10,6
17,6
13,6

8,4

473
143
83
6,9
17,1
53

593

ormacioi.<
r la web en els buscadora.
dna web trobar informació
e e l professor/a recomana
> a revistes o publicacions
Navego de web en web
> mai informació a Internet

223
16¿
113
103
183
21,1

24,5
20,6
11
11,4
13,5
19

28,1
35,1

23,8

62

93

9,1
9

8,1

7,7

9,5

12,1
6,2

wBinsTp'roDierr eslté003 ($13ÍEDDS

17^2

143

19,4

113
8,5
15,1
7,8

HÍSJUU

> mai informació a Internet
ápidament alió que busco
Fer la comexió és difícil
No sé a on buscar
No sé com triar les webs
teu costat alguna persona
3 d'entendre la informació

3,7

32

17,1
33,1
14,4

A62
323

93

83

32

38,4

12,4

125

123

S2

11,9

13,6

11,6
11Í

11,4
12,4

43

33

17,4
17,7
8,8
2,6

nüaaraaaiestüo larja nb|l¡í3|Ut{c eliLorbiha íortfl
Sí
No
Nohofaig
NS/NC

2,3

HH

45,1

563

643

663

65,1

682

60,6

61,2

59,1

10,7

43

6,7

6

9

10,6

12,8

12,4

17v4

39,4

36,9

27,6

26,6

92
233

22,1

27,6

243

25,6

33,4

4,7

13

1,4

1,1

13

0,7

1,2

3

2¿

483

403

45,1

40,6

33,1

203

39,4

52

46,7

50,7

57,1

Í22

7,6

8,1

83

9,8

713
83

••

Ordinador
Uibres
NS/NC

tsftaeur^gTmj íesio

46,7

LJ

?

tóomiereusiqüi?iapft

Sí
No
^no hi vaig (Primaría)
ó hi vaig (secundaría)

173
7

I

^H

Bllíordina

863
9,5

85,6

90,4

91,4

45,6

42,5

33,1

49,1

40,8

25,7

13,7

8,6

8

9,1

8

10,4

12,1

72

42

0,6

0,9

0,6

0,8

0,9

6,5

0

443

48,6

83
03
583

33,9

47,1

12
653

|_

Lab

58

Projecte Astrolabi • Tercer informe

Annex 5: Resultats estadistics classificats per titularitat del centre
Centres
Centres
Públics concertáis
Primaría
Primaria

Odies
1 dia
2dies
3dies
4dies
5dies
mes de 5 dies
Ns/Nc
Tecnología
cátala
Filosofía
Visual i Plástica
Educació Física
Natura Is
Castellá
Religió
Informática
Treball de recerca
Socials
Llengua estrangera
Tutoría
Música
Credit de síntesi
Matemátiques
Lit. castellana
Etica
Lit. catalana

2,8

0,9

69,1

86,9

15

8,8

6

2

6,3

0,3

Centres
Públics
Sec.

Centres
concertáis
Sec.

54,1
25,7

6,3
15,7
4,5
0,2
0,1
1,2

Totals
Prim

Totals
Sec

23

1,9

48,8

77,6

40,1
36,1

0

1.1
0

0,1

0

11,1
5,4
0,7
0,2
0,2
2,5

13,8

13,6
6,9

4,2

15,2

0,3

0,2

0,8

0,7

0,2

0,1

0,7

5,8

10,9

12

9

4,1

10,1

3,5

2,4

0,9

0,2

0
0,1

0,2

1,9

9,4

14,5

7,3

7,1
0,3

8,2

0,8
0,1

12,7

9,6

1,9

3,1

11,2

2,4

7,1

4,7

1,1

6

1,6

0,2

0,1

1,1

16,1

26,9

14,2

11,1

11

2,6

7,3

3,7

6

0,3

0

0,4

2,4

3,4

0,4

2,2
2,5
28,8
1,3
3,7
5,1
0
0,4
0,9
2,6
0,2

0,4

2,4
20

15,7

2,8

0,6

0,1

1,9
0

1,2

0,2

Cap

1.4

41,9

0,1

1,7

21,3

20,7
0,8

11,1

3,1

5,6

5,6

0,2

0,2

2,9

0,4
1,7
2,7

17,9

0,5
0,9
35,5

0,3

1,1
0,2

0,7

1,1
39

S)Tíiñ^If i DTJ^ICJíaüt iÜ7i taislfSsTalli^Ti I aTci •i n'f^ñiiTat i c^r?.^^^BI^^^^H
1 professor explica la materia
Treballs recerca
Deures o exercícis
Jocs
NS/NC/no hi vaig (Primaria)
No hi vaig (secundaria)

21,2
10,4
30,1
35,2

27,7
36,1

3,1

8,6

21,1

16

6,6

10,3
16,9
4,6
10,4
41,7

tHGoneetesiatxatsiD.ewaiTerirfeuf¡es1V|^f^ I
Sí
No
NS/NC

25,3
10,3
14,7
14,9

21,1

2,5

5,7

28,9
35,6

32,5

(I

I

I
26,2
62,8
11,1

25,6
60,1
14,3

26,9

46,6
35,3
18,1

65,6
33,2

25,3
51
22,2
1,6

27,7
41,4
29,9

40,7
32,8
25,4

26,4
46,6
25,7

1

1.1

1,3

66
7,1

®@@0D3$^Q£M&(in)(á)Q^Q^^
Sí
No
NS/NC

20,2
10,3
15,9
9,2
6,8
37,6

8,6

II

II

1
55,1
34,3
10,5

1,2

Kb'mbaY.eixeslirTfo^
Si
No
No tinc e-mail
NS/NC

49,6
32.5
17,1

30,9
33,2
34,6

0,8

1,3
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Centres
Públics
Primaria

Ordinador
CD-Rom
Impressora
Internet
E-Mail
Escaner
Grava dora

74

Sí
No

77,3
70,5
72,4
46,4
37,4
33,8
25,5

60,5
67,3
38,7
33,7
31,9
23,5
19,9
26

DVD
Res

no tinc ordinador

Centres
Centres
concertáis Públics Sec.
Primaria

NS/NC
Sí

Totals
Sec

90,4
86,3

75,6
65,3

83,1

87

69,7

54,9

42,4
35,4
32,8
24,4
18,8
24,4

72,3
73,6
40,2

36,1

48,4
44,3
28,8
22,5
9,6

35

17,7
22,7

23,3

28,5
2,1

1,6

Totals
Prim

77,1

14,6
12,3

20,2
49,3

27
48,4
23,1

Centres
concerta ts
Sec.

20

9,9

64,6

77

15,5

13,1

NO

48,4
23,1

49,3
28,5

NS/NC

1,6

2,1

no tinc ordinador
Exercicis
Treballs
Jocs
Altres

17,3

11,3

22,5
15,5
39,5

17,8

20,6

13
23,7
24,8

40,5

29,2

5,1

9,8

no tinc
cada dia
1 o dues setmana
poques

25,2
10,6
17,9

18,7
8,6
22

24,9

32

33

64,6
15,5

23,7
48,8
25,6
1,8

77
13,1

48,8
25,6

14,4

28,5
36,6

9,4
24,3
26,5
32,6

9,3

4,8

7,3

7,3

18,7

6,4
21,9
28,7
35,8
7,2

22,1

13,2
23,5

27,8
22,3

9,7
19,9
32,5
14,4
1,5

16,1
1,6

6,2

1,4

Sí
No

22,5
30,6
35,7

29.6
27,6
35,8

45,1
31,5
21,1

45,9
22

2,3

8,1

28,6
36
9,4

24

64,7
8,9
22

42,1
15,7
36,4

1,3

4,4

5,8

No tinc internet
NS/NC

70,2

14,5
20,3
17,9
40

25,1

12,9

Sí
No

17,1

1,8

mai

11,1

21

16,9

15,4
70,2
14,4

NS/NC

No tinc internet
NS/NC

78,6
79,6
46,8
41,6
39,2

36,3

46,3

58,7

18,8
38,5
6,4

13,1
33,8
6,8

16

23,9

26

28,2
28,4
6,7

45,5
27,2
22,4
4,9

61,9
12,2
23

Habitualment cada dia|
1 ó 2 vegades a la setmana
Poques vegades
Mai l'utilitzo
NS/NC
Habitualment cada dia
! vegades a la setmana
Poques vegades
Mai l'utilitzo

19,9
39,7

24

22

42,1

19

18,6

41
18,8

9,7

8,7

29

27,4

9,2
28,2

46,5

52,9

49,9

7,5

7,1

7,3

7,3

3,9

5,5

5,7

6,4

60
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Centres
Públics
Primaría

Centres
Centres
concertats
Públics Sec.
Primaría

Centres
concertats

35,7

48,7

37,3

60,4

46,4

3,9

4,9

56,8
5,9

Sec.

Totals Totals
Sec
Prim

Biblioteca
Internet
NS/NC

45,5

52,3

48,1

44,5

6,4

3,2

38,6
53,9
7,5

A casa amb Internet
A la biblioteca amb Internet
A l'aula d' informática
NS/NC
A casa amb llibres
A la biblioteca amb llibres
NS/NC

18,4

34,2

25,6

26,2

25,9

Sol
Mestre
companys
pares
no busco
NS/NC

21,1

11,9

4,6

30,3

30

9,9

4,6
14,9

30,2

30,3

23,9

0,3

27,2

44,5

47

31,1

25,3

45,7

28,2

45,5

51,2

28,7

28,6

48,2

28,7

9,9

1,9

21;8

21,1

19
19,5

11,7

20,3

30,4

18,6

28,1
1,5

0,9

16,7

25,9
4,6
12,4

6,1
37,7

39,9

21,4

2,7

7,1

13,4

4,7

27,9

25,4

15,8

12,5

25,1
23,1
1,2

26,8
10

21

13,6

2,6

1,5

38,7

17,7
2,1

liinfórmácift

17,2

30,8
18,6
10,8
10,7
17,3

15,8

11,9

20,2

11,7
26,2

17,1

33,6
9,1
11,8

10,5
7,8

10,5

10,5
11,6

9,7

10,5
10,5

ito trabar la web en els buscadora.
Jiu en quina web trobar informado
webs que el professor/a recomana
Miro a revistes o publicadons
Navego de web en web
4o busco mai informació a Internet

27,9
19,2

4o busco mai informado a Internet
o fácil i rápidament alio que busco
Fer la connexió es difícil
No sé a on buscar
No sé com triar les webs
enir al meu costat alguna persona
Em costa d'entendre la informació

11,7
8,2

29,4
18.9

11,2
17,2
13,9

32
9,9

8,5
25,8

iT^aaríagaTestlKJiañZamBlliaiütiae
No
No ho faig
NS/NC

62

53

61,3

62,5

6,1

7,7

11,5

10,6

28,8

37,7

25

Sí
No
NS/NC/no hi vaig (Primaria)
No hi vaig

87,9

89,8

9,6

9,5
0,7

61,8
11,1

33,1

25,6

0,7

1,5

40,1
49,1

39
53,7

39,6
51,2

10,8

7,3

9,2

34,7

52,7

88,8

42,8

11

9,6

9,8

0,3

1,6

1,6
45,8

1,6

Ordinador
Uibres
NS/NC

57,7
6,9

2,6
53,9

35,9
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i. Presentació de l'Observatori de les TIC a l'ensenyament no
universitari
1. Qué és l'Observatori
L'Observatori de les TIC a l'ensenyament no universitari és un projecte iniciat per la
Fundació Jaume Bofill i la Universitat Oberta de Catalunya per mitjá de l'Edu Lab que
neix fruit de la voluntat de realitzar una reflexió sobre l'ús de les tecnologies de la
informació i de la comunicació (TIC) a l'educació.
Aquest projecte es desenvolupa amb la finalitat de crear un Observatori neutral que
pugui valorar l'evolució de l'aprofitament i l'ús que es fa de les TIC i l'esdevenir deis
diferents projectes que teñen una finalitat semblant: continuar treballant en la millora
de la qualitat educativa a partir de 1'aprofitament deis recursos que la societat posa al
nostre abast.
L'ámbit d'análisi d'aquest Observatori será una mostra de 33 centres d'ensenyament de
Catalunya a partir de la qual podrem conéixer una realitat que, necessáriament, ha de
ser plural, recollint tant informacions d'aquells centres que utilitzin les TIC de forma
intensiva, com d'aquells centres que les utilitzen menys. Els instrumenta amb els quals
compta l'Observatori son:
-

Publicació d'informes periódics, a través deis quals reflectirem la realitat
deis centres participants a la mostra i difondrem l'análisi realitzada al
voltant d'aspectes educatius rellevants.

-

Participació deis centres educatius, ja sigui a través de la mostra de 33
centres que formen part de la mostra de l'Observatori, ja sigui la de tots
aquells centres que vulguin participar en els debats o en els ámbits de
reflexió proposats des de la web.

-

Una web interactiva, amb l'objectiu, entre d'altres, de posar a disposició
de la comunitat educativa els resultats deis informes. Pot consultar-se a la
següent adreca electrónica: http://astrolabi.edulab.net.

-

Debats virtuals, a través deis quals tothom pot fer aportacions ais informes
i expressar la seva propia visió i opinió sobre l'aprofitament i l'ús de les
TIC a l'educació.

-

El Consell Assessor; que tindrá com a objectiu marcar línies i fer un
seguiment de la validesa deis resultats obtinguts per l'Observatori.
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© Edu Lab

Projectt Astrolabí • Primer informe

Els principáis reptes que han impulsat aquest projecte han estat els següents:
• La voluntat de la Fundació Jaume Bofill d'analitzar la realitat educativa catalana
quant a I'ús de les TIC
• L'experiéncia de la Universitat Oberta de Catalunya de posar les TIC al servei d'un
ensenyament de qualitat
•

L'objectiu de l'Edu Lab de constituir Observatoris de referencia en materia educativa

• La necessitat de reflexions i guies per a una aplicado generalitzada i ben orientada de
les TIC en les escoles i instituís del nostre sistema educatiu
• Les possibilitats que ofereixen les TIC per atendré qualitativament la diversitat i per
contrarestar algunes diferencies socials

2. Objectius de l'Observatori
•

Disposar d' un instrument per a mesurar l'evolució de les TIC

•

Situar I'ús de les TIC a Catalunya davant d'alló que realitzen en d'altres comunitats
o paísos

•

Detectar tendéncies que permetin els centres actuar amb una visió de futur

•

Crear debat i opinió al voltant de I'ús pedagógic de les TIC

3. Qui col-labora amb l'Observatori
La coMaboració amb l'Observatori pot prendre formes diverses, cadascuna de les quals
permet fer aportacions complementáries. Aquests diferents nivells de participado
articulen les propostes de diferents professionals vinculáis al món de l'educació i I'ús de
les TIC, a través del debat virtual de la web de l'Observatori. Concretament, parlem de:
Un conjunt de 33 centres de Catalunya que s'aniran incorporant fins a
fináis de curs (actualment la mostra consta de 22 centres contactats durant el
període de febrer a abril), de característiques diverses respecte a la seva
titularitat, població i recursos tecnológics a l'abast, formant una mostra amb
la qual s'analitzará en cada moment (a partir d'enquestes, entrevistes, taules
rodones i debats) la situació i l'evolució de l'aprofitament i l'ús de les TIC.
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Un Consell Assessor format per experts que aborden Tus de les TIC ais
centres no universitaris des de diferents ámbits (formado de docents,
associacions de mestres, administrado educativa, etc.) i que estableix les línies
de treball a partir de i'análisi que en va resultant de la mostra de centres.
Docents i professionals de la comunitat educativa en general que estiguin
interessats en l'aprofitament i l'ús educatiu de les noves tecnologies i que
vulguin articular la seva participado a través del debat virtual de la web de
PObservatori.
L'equip técnic í d'investigació que s'ocupa de la comunicació amb els centres
de la mostra, de la recollida i de I'análisi de dades, així com de la difusió de
l'estat de la recerca i de les principáis conclusions a qué s'arriba en cada
moment.

4. Criteris de selecció deis centres coMaboradors
L'Observatori pretén fer una observado de carácter general i descriptiva de la situado de
les TIC a l'ensenyament no universitari de Catalunya. Ara bé, el principal valor de
l'observatori será el de treballar amb una mostra d'escoles amb les quals s'establirá un
contacte mes directe i amb les quals es fará una análisi aprofundida del veritable ús de les
TIC a cada centre. El tamany d'aquesta mostra s'ha fixat en 33 centres (11 de Primaria, 11
de Secundaria o Batxillerat i 11 que ofertin Primaria, Secundaria i/o Batxillerat) atenent a
dos condicionants:
-

Formar part de la mostra implicará cert compromis per part deis centres i una atenció
personalizada des de l'equip de treball que ens permeti aprofundir en I'análisi de la
realitat. Aixó és quelcom que no podem demanar a una gran quantitat de centres.

-

La mostra ha de ser prou gran com per recollir centres de característiques diferents
que siguin representatius de la realitat i de la varietat del nostre sistema educatiu.

4.1. Criteris geográfics
Hem partit de Tactual divisió de Catalunya en 4 demarcacions i, dins de cada
demarcado hem detectat les seves capitals (Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona), les
árees metropolitanes (Área Metropolitana de Barcelona, Regió I, Tarragona-Reus) i les
zones rurals (la resta de comarques).
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4.2. Criteris de titularitat
Valorem la necessitat de fer una diferenciado entre la xarxa pública de centres i els
centres privats degut a les peculiaritats del sector públic i el privat. Per altra banda,
tenim especial cura en qué hi hagi uns criteris d'homogeneítat en I'elecció deis centres
privats laics i confessionals.

4.3. Criteris segon el medi social on és el centre
L'oportunitat de valorar l'evolució informática deis centres ha de ser equitativa tant en
aquells centres situats en zones amb predomini de classe social alta com en zones mes
margináis. Fruit d'aixó esdevé l'equilibri a l'hora de seleccionar els centres quant a
situació socioeconómica de l'entorn social on está ubicat el centre.

4.4. Criteris de la tipología d'escola
Valorem que educar en un medi fortament urbanitzat i massificat no ha de ser el mateix
que educar en zones rurals amb dificultáis d'accés o amb pocs alumnes que obliguin a
reunir en una mateixa aula alumnes de diferents nivells. Per aixó la mostra ha de teñir
especial cura en seleccionar centres de ZER {Zones Escolan Rurals) amb l'objectiu de
donar veu a aquests centres.

5. Aspectes prioritaris a estudiar per l'Observatori
Hi ha molts aspectes a considerar peí que fa a Tus de les TIC a l'ensenyament no
universitari. Tot seguit presentem un llistat sobre algunes qüestions, l'estudi de les quals
considerem que pot aportar un enriquiment pedagogic en l'ús de les TIC ais centres no
universitaris. Respecte a cadascun d'aquests aspectes es formularan les hipótesis i
s'orientará l'estudi atenent a dos criteris:
-

Possibilitat d'arribar a conclusions mes o menys immediates i que puguin repercutir
en un millor aprofitament de les TIC

-

Interés demostrat deis centres i les institucions educatives implicades en el projecte

5.1. Respecte a la metodología de treball
-

L'ús que fa el professorat de les TIC. Saber com utilitzen les TIC els
professors/es ens pot ajudar a respondre qüestions com: És prioritari? És un recurs
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mes a disposició del docent? Representa una millora qualitativa? Qué aporten les TIC
al procés educatiu?
Les estratégies a les quals respon l'ús de les TIC ais centres
d'ensenyament. Val la pena detectar la motivació que du a l'equip docent a
implementar les TIC al seu centre: És un nou recurs pedagógic?, modifica la
metodología del projecte curricular? És només una eina de motivació?...
La presencia en els centres de projectes de treball interescolar nous
grades a l'ús de les TIC. Detectar aqüestes experiéncies ens pot ajudar a avaluar
canvis en la metodología, en el nivell d'aprenentatge i en la motivació deis alumnes,
així com detectar quins canvis pateix el disseny curricular (básicament centráis en la
interdisciplinarietat) comparant projectes cooperatius interescolars amb d' al tres
projectes individuáis centrats en 1' escola sense la participado de les TIC.
Els canvis viscuts en el plantejament pedagógic del centre en funció de
l'ús de les TIC. Saber si les TIC augmenten el treball cooperatiu o reforcen el
treball individual tant de l'alumnat com del professorat, si obliguen al professorat a
plantejar la materia de forma diferent. Com treballen els docents amb l'alumnat, en
la seva relació amb ells i en les reíadons entre els diferents docents del centre...
La interdisciplinarietat: Tot i el plantejament interdisciplinari del disseny
curricular, moltes vegades els crédits proposats des de diverses árees esdevenen aíllats
de la resta. Utilitzar les TIC, fomenta un aprenentatge mes interdisciplinari?
Les estratégies deis docents per a redefinir projectes curriculars en
funció de l'ús de les TIC. Saber si es redefineixen programacions en funció de l'ús
de les TIC o no ens donará roportunitat de detectar si peí professorat les TIC son un
recurs mes o un eix fonamental de treball que pot ajudar a vertebrar un crédit.
Els departaments (crédits, assignatures, matéries...) mes afins a l'ús de
les TIC. Hi ha árees amb mes tendénda a usar les TIC?
La integració de les TIC al projecte curricular. És permeable el projecte
curricular del centre a l'ús de les TIC?
La capacitat d'innovació en els centres per part del professorat que
utilitza les TIC. Es limiten a fer alió que habitualment fan canviant l'aspecte i els
mitjans o l'ús de les TIC permet alguna innovado en la tasca diaria del professorat i
de l'alumnat que aporti una millora qualitativa? Quina valoració fem respecte ais
canvis realitzats?

5.2. Respecte ais docents
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L'ús que fa el professorat de les TIC: Creiem important conéixer i saber per a
qué utilitza el professorat les noves tecnologies. Alguns punts d'interés serien:
- Príoritats que teñen les TIC des del punt de vista deis docents
- Les TIC com a un recurs a disposició del docent
- Millores que aporta l'ús de les TIC al procés educatiu
La redefinició de projectes curriculars en funció de l'ús de les TIC.
Valorem la necessitat de saber fins a quin punt existeixen variacions en el tractament
del curriculum en utilitzar les noves tecnologies. I si aqüestes variacions es troben en
la línia de:
- millorar la seva comprensibilitat
- millorar la seva adaptabilitat al nivell deis alumnes
- possibilitar camins d'ampliació en cada materia a impartir
La innovado en els centres a través del professorat que utilitza les TIC.
Valorar si grácies a les TIC i a l'ús que el professorat en fa d'elles es produeixen:
- innovacions en el terreny mes pedagógic
- noves formes d'organització del treball
- augment del treball interdisciplinari
- augment del treball col-laboratiu entre diferents centres
Canvis en el rol del professorat. Tradicionalment el professorat assumia el paper
de transmissor de coneixements. Com afecta l'ús de les TIC a aquest canvi de
concepció? Valorar si els següents aspectes incideixen en el treball deis docents:
- la recerca a través d'Internet
- l'aparició de professors on-line
- el canvi de plantejament pedagógic en utilitzar les TIC
Actitud del professorat davant les TIC. La complicitat del professorat és
imprescindible per a implementar a fons les TIC en els centres d'ensenyament. Saber
quina és l'actitud deis docents ens donará una idea sobre el grau d'aprofitament de
les noves tecnologies al centre. Fruit d'aquesta actitud, valorem com a un important
aspecte conéixer el consens existent al claustre sobre 1' ús de les TIC . A mes, detectar
com els docents veuen l'ús de les TIC esdevé vital per a intuir la facilitat o dificultat
de penetració de les TIC en aquests centres. Recéis per no saber-Íes usar? Incertesa ais
canvis que pot suposar usar de forma habitual les TIC? Recel davant tot alió que no
es domina? O peí contrari parlem d'entusiasme i capadtat d'innovar?

1.3. Respecte a l'alumnat
-

La variació de la relació de les TIC amb l'alumnat. Com integren
l'aprenentatge (tant el formal a l'escola com l'intuitiu a casa) de les TIC els alumnes?
Com afronten l'aprenentatge d'un nou entom, o d'un nou programa?
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La gestió de la informació que reben els alumines a través d1 Internet.
Passa per filtres establerts peí professorat? Lá quantitat (i de vegades falta de qualitat)
de la informació que circula per Internet impedeix una avaluado correcta de la seva
importancia o de la seva possibilitat d'ús per part de l'alumnat? Com utilitzen els
alumnes aquesta informació?
L'ús de les TIC com a possible element generador de desigualtats. Entre els
alumnes amb major iniciativa en els processos de creació i els mes passius, pot néixer
una nova frontera? Pot haver-hi alumnes que superessin les árees sense problemes en
l'ensenyament tradicional pero que no estiguin motivats utilitzant les TIC i puguin
fracassar en el nou procés d'aprenentatge? D'altra banda, les diferencies socials entre
els alumnes mes desfavorits i eís millor dotats económicament, son ampliades si
apliquem les TIC ais centres d'ensenyament? O peí contrari, l'ús de les TIC esdevé un
element democratitzador en l'accés i millora de l'aprenentatge?
Les habilitáis relacionades amb la lectura i escriptura de l'alumnat. Quin
ús de les TIC fan i com els afecta? Son aqüestes habilitáis condició per a que els
alumnes puguin fer un millor aprofitament de les TIC? L'ús de les TIC empitjora
aqüestes habilitáis tradicionals?
La motivado de l'alumnat. L'ús de les TIC representa una motivació real per a
l'alumnat comporta a millores en la capacitat d'aprenentatge?

5.4. Respecte ais centres educatius i a la seva organització
-

£1 grau de consens existent en el claustre sobre 1' ús de les TIC. Precisament
perqué l'ús de les TIC com a eina metodológica del centre és un aspecte a debatre
dins del claustre, pot resultar fácil que hi hagi diferents tendéncies dins del
professorat (que podríem caricaturitzar com les fílies i les fóbies). Observar la visió
que cada claustre té de l'ús de les TIC pot ajudar-nos a detectar tendéncies í
dificultats dins de cada centre.

-

L'aparició

de

nous servéis educatius privats a través d1 Internet

(professors on-line, nou software educatiu...)- Es tracta de comprovar si la
proliferació d'aquests servéis poden posar en evidencia limitacions deis propis centres
per a donar resposta a les necessitats pedagógiques deis seus alumnes i modificar
d'alguna manera el paper del professorat a l'aula.
-

£1 rendiment organitzatiu del centre. La tecnología está al servei deis
professionals que la utilitzen. Des d'aquest punt de vista creiem que val la pena saber
si ha millorat la infrastructura de comunicado entre els membres de la comunitat
educativa del centre grades a l'aplicació de les noves tecnologies. O si han variat els
processos burocrátics i de gestió administrativa (alleugerint-los o bé escurcant-los)
abans i després d'utilitzar les TIC. Han millorat els processos d'informació a pares i a
alumnes?
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6. Supósits de partida
Hi ha una serie de consideracions, supósits o prejudicís que dibuixen de forma intuitiva
el panorama de la situado de l'ús de les TIC. Aquests supósits no centren el nostre
estudi, pero esperem que d'aquest sigui possible extreure dades i arguments que
permetin acceptar o rebutjar la validesa de cadascun d'ells.
• Les escoles utilitzen les TIC de forma molt incipient, centrant-se
básicament en l'ús i el coneixement de programes informarles i a la lliure
navegació per Internet.
• Les webs deis centres encara no apronten les potencialitats comunicatives i
educatives d'Intemet..
• La majoria d'experíéncies que podem trobar son actuadons del professorat a
títol particular.
• La major part del professorat encara ha d'actualitzar els coneixements
informátics i perdre la por a les TIC.
• La integrado de l'ús de les TIC a les dinámiques habituáis d'aula no és
viscuda com una prioritat ais centres.
• Les árees que mes utilitzen les TIC son les de tecnología, llengües
estrangeres i ciéncies experimentáis.
• Habitualment els ordúnadors están agrupats en I'aula d'informática, i
poques vegades s'integren a les classes, responent mes a un criteri económic que
pedagógic.

7. Metodología de la recollida de dades per a l'estudi
El plantejament metodológic a I'hora de realitzar un estudi diacrónic sobre l'ús de les
TIC per part deis centres d'ensenyament ha de teñir un punt de partida que,
actualment, podem intuir, pero que realment desconeixem.
És en fundó d'aquesta realitat que plantegem la realització d'un primer formulari que ha
de possibilitar-nos teñir una primera font de coneixement sobre com els centres
d'ensenyament utilitzen les TIC.
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Pero

precisament

¡a que la informado

que necessitem
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pertany

un

ámbit

majoritáriament qualitatiu i no quantitatiu (mesurem opinions, fets i actituds), aquesta
enquesta presenta unes limitacions i unes acotadons que indiquem amb els següents
punts:
• L'estudi té la voluntat de detectar i mostrar tendéncies al fer un
seguiment deis centres al llarg de 2 anys, pero ni marca ni condiciona els ritmes
d'implementació de les TIC ais centres d'ensenyament. En tot cas s'han de
decidir constatacions i propostes respecte a les possibilitats pedagógiques d'ús de
les TIC.
• L'estudi no té intencionalitat estadística respecte al global deis 4000
centres educatius de Catalunya. Ni la mostra de 33 centres és rellevant ni la
intencionalitat de l'estudi és conéixer estadísticament la realitat a Catalunya.
L'avaluació de les respostes és básicament qualitativa quant ais continguts i
quantitativa només en relació amb els 33 centres seleccionáis.
• Els criterís de selecció deis centres venen donats peí posicionament del
centre davant de les TIC (tant en el sentit de teñir molta experiencia com de
tenir-ne poca). La mostra, pero, també compta amb un conjunt de centres
seleccionats de forma

aleatoria per tal d'evitar realitats excessivament

esbiaixades.
• L'enquesta és canviant. Així, tant les qüestions com els temes d'interés
variaran en fundó de l'orientació i deis focus que es prioritzin en cada moment
de l'estudi, de tal forma que la necessitat d'obtenir una primera informació fará
que la primera enquesta tingui un caire de recollida general de dades que, en les
successives reunions, aniran necessáriament centrant-se i aprofundint cap a
temes mes concrets.
• Les preguntes de l'enquesta pretenen:
-

Detectar situadons estátiques en un centre

-

Identificar el punt de partida sobre la situado en cada centre

-

Oferir un guió per a partir del qual l'entrevistador lliurament pugui obrir
nous cañáis d'informació

• La utilitat d'una resposta no prové duna dicotomía (si/no, correcte/fals),
sino que:
-

Representa una excusa per a aprofundir en experiéncies

-

Ve donada peí grau de participado del professorat

-

Está en fundó de l'habilitat de l'enquestador per a generar complicitats

• L'enquesta possibilita un primer contacte amb el centre: no representa
la seva única font d'informadó des del moment en qué tant la documentació
del propi centre (PCC, memóries, web...) com el recull d'experiéncies del
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professorat aportará nova informado, difícilment detectable amb detall a partir
d'una enquesta.
• L'opinió del professorat i de l'alumnat vindrá reflectida per una estimació
no estadística, pero representativa de les opinions majoritáries de la comunitat
escolar. Des d'aquest punt de vista hem de teñir prou habilitat com per a
assegurar-nos que les opinions expressades en nom d'una majoria representin
reaiment un sentit general i no un prejudici o una visió molt personal de la
realitat.
• El contacte inicial a m b el centre será a través del professor/a d'informática
i/o del director/a. És a través d'aquestes persones que podrem arribar a obtenir
informado de la resta del claustre i deis alumnes. Així, hem d'aconseguir que a
cada centre hi hagi un animador del projecte Astrolabi que es converteixi en
l'enllac entre l'Observatori i el centre. I que aquesta tasca d'animació del
projecte sigui presa mes aviat amb compromís que no com a una rutina. Per a
aconseguir aixó, reaiment el centre ha de veure utilitat (i, a ser possible, profit)
en alió en qué están dedicant energies.

8. Els informes de l'Observatori
De forma periódica l'Observatori emetrá un informe temátic reflectínt les conclusions
extretes fruit del treball i de l'intercanvi d'informacio que tindrem amb els centres que
hi col-laboren .
Aquest informe té per objectiu recollir de forma sistemática la realitat i el treball que
realitzen els centres amb les noves tecnologies per tal d'obtenir una imatge dinámica
sobre les activitats, plantejaments i problemes amb qué es troben els centres en
implementar les noves tecnologies.
Val a dir que aquests informes no pretenen condicionar l'ús de les TIC ais centres
d'ensenyament, ni tampoc son un element metodológic o teóric sobre la implementació
de les TIC ais centres d'ensenyament. Es tracta mes aviat d'observar qué s'está fent en
aquests moments ais centres i recollir-ho en un escrit. Alió que sí que pretenen aquests
informes és ser una base tant peí debat com per a l'elaboració d'altres documents per
part de la comunitat educativa.
Els informes están directament vinculáis amb aquells aspectes que, de forma prioritaria,
pretenem analitzar en l'Observatori. Els tres informes que es publicaran l'any 2000
tindran els següents eixos d'estudi:
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• Primer informe. Maig 2000: Analitzarem la realitat deis centres quant a
disponibilitat de maquinan i programan, les activitats que habitualment hi
realitzen i el plantejament pedagógic sota el qua! realitzen aqüestes activitats.
• Segon informe. Setembre 2000: Analitzarem el paper deis docents en la
implementació de les TIC, els canvis en el paper del professorat i la seva actitud
davant les noves tecnologies.
• Tercer informe. Desembre 2000 - Gener 2001: Estudiarem de forma prioritaria
les relacions entre l'alumnat i les noves tecnologies; com gestionen la
informado que reben els alumnes a través d'Internet, saber si les TIC son un
possible element generador de desigualtats, si les habilitáis relacionades amb la
lectura i escriptura de l'alumnat milloren o no amb l'ús de les TIC i, entre
d'altres, la motivació de l'alumnat en utilitzar les noves tecnologies.
La seva presentado será en un acte públic en el qual participaran les institucions que
promouen aquest observatori (Fundado Jaume Bofill i Universitat Oberta de Catalunya),
els centres i les Institudons que hi col-laboraren (les escoles i instituís de la mostra i els
membres del Consell Assessor) i tots aquells membres de la Comunitat Educativa de
Catalunya (mestres, professors d'Instituts i universitaris, associacions, administrado
educativa...).

9. El Debat virtual
Posteriorment a la presentació pública de l'informe, aquest será difós tant a través deis
cañáis tradicionals com a través de la web de I'observatori amb l'objectiu de que sigui a
í'abast de tota la comunitat educativa i, a partir d'aquesta disponibilitat, pugui generar
l'intercanvi d'opinions i el debat.
Aquest fórum será obert tant a la partidpadó deis centres que han coí-laborat amb
l'observatori dins ia mostra com per a tota la comunitat educativa en general, sigui a
través de la participado individual com les aportacions de collectius.
L'eix central i la base de discussio será els diferents informes que es vagin publicant al
llarg del temps de durada de 1'Observatori. Les participacions d'aquest fórum restaran
recollides com a aportacions a l'informe i publicades en web.
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10. La web de l'Observatori
La página web de l'Observatori és, en primer lloc, un punt d'informadó al voltant d'alló
que és l'Observatori. Ara bé, empobriríem les potendalitats d'aquesta web si l'objectiu de
l'Observatori fos només oferir una página amb informado. Ha de servir per a fomentar:
•

La comunicado entre els membres de la comunitat educativa i entre aquests i els
experts que teoritzen al voltant de les TIC

•

L'intercanvi d'experiéncies de projectes innovadors

•

La innovació com a cami per a implementar millores en el dialeg entre les TIC i
els membres de la Comunitat educativa
• El diáleg entre professionals amb l'objectiu de treballar i compartir projectes
•

El coneixement entes com a cami per a millorar dia a dia en la implementadó de
les TIC ais centres d'ensenyament

•

El debat que serveix per a enriquir i omplir de matisos les opinions contrastades

10.1. Els continguts de la web de l'Observatori
En una primera fase de funcionament, la página web té els següents apartats:
• Informació de l'Observatori. óbviament la primera informado que ha de rebre
el visitant ha de ser saber qué és l'Observatori, amb l'objectiu de fer-lo conscient del
projecte que representa. Destacada importánda ha de teñir l'apartat dedicat a informar
de la forma que el visitant té de participar-hi (potser en diferents nivells en fundó de si
és educador, alumne, pare, expert o simple visitant...). Peí que fa a l'output mes
important de l'Observatori -els informes periódics- han d'estar dins la web amb
possibilitat que el visitant pugui emetre opinions, valoracions...
• Pagines web d'escoles. Actualment existeixen un creixent nombre de centres
educatius que fan servir Internet i les webs per a donar-se a conéixer. Aquest ús de les
noves tecnologies ja és positiu per si mateix. El recull que proposem no tindria, en el
context de l'Observatori, una finalitat divulgativa del centre educatiu o les seves
activitats. Seria la propia página web l'objecte d'exemple o refíexió. O simplement un
mirall per a altres centres que no han fet servir encara Internet.

15
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• Racó d'experiéncies deis centres capdavanters en l'ús de les TIC a l'educació en
el qual puguin expressar el procés d'evoludó que ha seguit el centre fins arribar en
aquest ús capdavanter de íes TIC's. Entre altres tipus d'experiéncies, poden ser-hi:
• Les comunitats educatives virtuals
• Webs amb material curricular adaptat a les necessitats del centre
• Webs amb comunicado virtual entre alumnes i professors
• Centres rurals amb especiáis dificultats de comunicació que facin servir la
telemática en l'educació
Tindran cabuda els problemes, l'organització, els resultáis obtinguts, els projectes de
futur... amb la possibilitat de concertar reunions en el xat o d'intercanviar experiéncies
via e-mail o bé personalment. La forma de realitzar-se per tal que sigui ágil pot ser la
d'una entrevista gravada en vídeo.
La voluntat d'incloure aquest apartat no és la lloanca d'un projecte. És una oportunitat
de que tots veiem que hi ha coses que es poden fer. I que hi ha gent que no ha fet. I, a
mes, que hi ha la possibilitat de posar-se en contacte per a coneixer millor rexperiéncia.
•

Fórum de debat a partir deis informes publicats

•

Enllacos. a les webs que fadn referencia explícita a educació i noves tecnologies

• La pregunta de la quinzena. Espai que pretendrá, amb la participado deis visitants a
la web, copsar l'opinió deis visitants al voltant de temes relacionats amb les TIC i
l'educació. Entre altres temes, hi ha previstos:
Aula d'informática o informática a les aules?
Matéries o docents sensibles a les TIC?
La informática; eina o coneixement?
Centralitzar responsabilitats o compartir usos?
Web divulgativa o educativa?
Coordinadors d'informática: cavalls de Troia o gestors d'equipaments?
Professorat; vencer o convencer?
Aula d'informática; ús intensiu o extensiu?
Ordinadors antics; reciclatge o abandonament?
Internet; una nova biblioteca?
Equipaments; adaptats a les necessitats deis centres?
Ensenyar programes o utilitzar programes?
Ús lliure o dirigit deis ordinadors?
Aules d'informática: massificació o racionalització
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II. Análisi de I'equipament informátic
1. L'aula d'inforniática ais centres
1.1. Centres de Primaria
Els centres d'educació primaria habitualment disposen d'una aula composada per
ordinadors multimedia Pentium ais quals cal afegir les antigües dotacions (en aquells
centres que han decidit afegir-les a Tactual aula) concentrador (hubs), impressores,
escánner, i router, amb el programan educatiu corresponent.

1.2. Centres de Secundaria i/o Batxillerat
Peí que fa ais Centres de Secundaria i/o Batxilerat, están dotats amb aules integrades per
un ordinador servidor de xarxa local, entre vuit i tretze ordinadors multimedia (segons
la grandária del centre), i un conjunt de periférics de treball, habitualment una
impressora i un escánner.
Un subconjunt d'aquesta aula format per dos ordinadors, una impressora i els
laboratoris portátils d'áudio están específicament destináis a potenciar l'ensenyament
de llengües estrangeres, podent contemplar-se com una "aula d'idiomes multimedia"
diferenciada del conjunt de l'aula.

1.3. Centres que integren Primaria i Secundaria
Aquests centres disposen de la dotació promoguda per Educalia (2 ordinadors Pentium
amb impressora i connexió a Internet) i de la propia producte de l'adquisició de
maquinan actualitzat que, en línies generáis, és format també per ordinadors Pentium I
i II i amb l'afegit provinent de l'aprofitament deis ordinadors amb processadors 386 i
486.
La forma mes habitual d'adquisició deis ordinadors és la compra per part del centre
concebuda com a inversió en maquinan". Pero hi ha altres possibilitats entre les quals
destaquem:
Centres que opten peí leasing com a forma de financament: amb el
benefici conseqüent de que, en el termini de 3 anys, renovará
automáticament el pare informátic amb les darreres novetats. Així, la partida
pressupostária d'informática no representa una despesa puntual i
extraordinaria, sino que passa a ser considerada com a despesa estructural del
centre.
Centres que realitzen l'adquisició de maquinari amb ocasió de la
renovado de l'aula d'informática, i que fan una forta inversió económica
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inicial amb I'adquisició d'entre 10 i 20 ordinadors a amortitzar al llarg deis
anys de vida del maquinan, fins que es renova de nou el pare informátic.
Una de les característiques própies d'aquests centres és que existeix una continuitat
entre la Primaria, l'ESO i el Batxillerat. Aquesta continuitat, pot fer que els recursos
informátics disponibles siguin compartits amb l'objectiu d'optimitzar-los, com a
contrapartida aquesta opció comporta un risc de sobreexplotació de l'aula
d'informática, és a dir, que pot no haver-hi prou hores a l'aula d'informática per a
poder donar sortida a totes les necessitats de l'alumnat de tots els nivells.
Ja que a Secundaria i al Batxillerat és possible la configuracio de credits variables i que
resulta senzill trobar continguts d'aprenentatge en relació a l'ús de la informática, ens
podem trobar que en aquest centres l'ús de l'aula sigui menys intensiu per part deis
grups de Primaria .

1.4. Elements comuns
Gairebé tots els centres teñen connectats en xarxa local els seus ordinadors mitjangant
un concentrador. Aquesta estructura, que permet compartir programes i recursos, i
optimitza el funcionament de l'aula, inclou també un router per a la connexió
simultánia de tots els ordinadors de l'aula a Internet, a través de la XDSI. L'aula inclou
programan básic i d'aplicació, necessari per a un ús educatiu ampli i diversificad
Servidortíexaras local
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Els ordinadors treballen amb Windows 95 i Windows 98 (i els ordinadors amb
processadors mes antics, treballen en entorn Windows 3.1 i DOS), i porten installats
diversos elements de programan, incloent el paquet Microsoft Office 97, format peí
processador de textos Word, el full de cálcul Excel, i el programa de presentacions
PowerPoint, les eines de navegado per Internet i una selecció de les aplicacions
educatives presents al CD-ROM "Sinera" .
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Els centres, a través d'Educália compten amb la instal-lació d'una línia telefónica per a
usos telemátics (de Xarxa Digital de Servéis Integráis, XDSI, o de Xarxa Telefónica
Commutada, XTC) per a connectar a Internet els ordinadors indicáis i els altres que els
centres vulguin afegir-hi. La instal-lació i utilització d'aquesta línia és gratuita durant
dos anys per a les trucades dirigides ais servéis Infovia Plus, de Telefónica, a partir de les
quals el centre docent podrá dirigir-se a la Comunitat Educativa Virtual, a la Xarxa
Telemática Educativa de Catalunya, i a través d'aquesta ais servéis d'Internet que precisi
per a íes activitats educatives, o al proveídor de servéis Internet alternatiu al que tingui
accés.
Les característiques de i'equipament també son molt similars en tots els casos. De fet no
ni ha cap escola amb una dotació inferior ais Pentium ni sense connexió a Internet.
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2. Ubicació deis equipaments
2.1. L'aula d'informática
Els equipaments instal-iats constitueixen alhora una eina de treball i un fons de
documentado, amb especial émfasi en la comunicació amb els servéis de
telecomunicacions educatives, i un nucli al que poden connectar-se d'altres
equipaments informátics disponibles o que es disposin en el futur. Per aqüestes raons,
els equipaments son ubicats en un espai en el que es pugui dur a terme de forma
adequada el treball auricular en general, i, alhora, dur a terme consultes telemátiques
educatives: l'aula d'informática. No hi ha cap centre participant a la mostra que no
concentri els ordinadors en una aula.

2.2. La biblioteca
La informatització de la biblioteca no resulta ser una prioritat per part deis centres.
Normalment, si hi ha un ordinador a la biblioteca, és un 486 i está en procés
d'installació del catáleg. El volum de feina que representa introduir la informació deis
llibres fa que siguí una tasca realitzada poc a poc.

2.3. La sala de professors
Comenta a ser habitual trobar aquest espai dotat d'l ó 2 ordinadors amb impressora per
tal que el professor pugui preparar-se feina, introduir les qualificacions deis alumnes,
consultar dades, etc.
EN RESUM
Tots els centres estudiáis fíns ara disposen d'una aula d'informáüca correctament
equipada tant per a utilitzar el programari educatiu mes comú com per a accedir
puntualment a internet.
No obstant aixó, hem de teñir present que la resta de servéis del centre (biblioteca,
aularis...) no están convenientment informatitzats i que el nombre d'ordinadors
disponibles a l'aula d'informática obliga a molts centres a dividir la dasse per a poder
treballar cómodament amb el maquinaii (1 ordinador per alumne).
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3. Adequació de l'equipament a les necessitats deis centres
3.1. Qualitat de l'equipament
La informática no ha entrat ais centres amb la darrera generado d'ordinadors. Ni
tampoc ha intensifícat el seu ús amb l'evolució natural de l'equipament informátic. L'ús
de la informática ha esdevingut una eina que, poc a poc -per a uns amb mes lentitud
que per a d'altres- ha penetrat en el teixit educatiu de Catalunya.
Des d'aquest punt de vista no podem parlar d'una recent incorporado de nous
ordinadors que vingui imposada a tenor de l'avanc. de noves versions de programes
educatius que facin imprescindible la darrera i mes puntera actualització per a poder
utilitzar al máxim totes les potencialitats d'aquest software educatiu. Podem afirmar
aixó en base a:
-

Les exigéncies del programan mes utilitzat per les escoles de primaria (l'entom CJJc)
i per a les de secundaria (el paquet Office i CD-ROM educatius) no passen per a l'ús
de la darrera tecnología en maquinan (Pentium III o Processadors Xeon).

-

La varietat de programan utilitzat queda ben coberta amb ordinadors de la segona
generació de Pentium i, fins i tot, amb 486 (quan no están en xarxa) per a l'ús de
I'entorn Olea Primaria, ja que están preparáis per treballar amb equipaments amb
uns requisits mínims molt elementáis (baixa memoria, poc espai de disc dur, sense
necessitat de CR-ROM...).

-

L'ús intensiu de I'entorn Clic, la seva amplia difusió i la no existencia encara d'un
entorn substitutiu a Primaria fan que la necessitats d'ordinadors mes potents no sigui
prioritaria quant a programari.

Aqüestes impressions resten, pero contrarestades i matisades quan els ordinadors son
utilitzats en tres entorns complementaris: el treball en xarxa, les connexions a Internet i
l'ús de la videoconferéncia. Precisament en aqüestes situacions, és quan detectem mes
dificultats per part deis centres. Aqüestes dificultáis fan malbaratar una bona part del
temps, energies i desánims deis responsables d'informática deis centres. Aqüestes
dificultats teñen a veure, principalment, amb:
-

El manteniment i la configuració de les xarxes que, en tot moment, és
coberta amb estorbos, dedicació d'hores fora de l'horari escolar per part deis
coordinadors d'informática. Cal que recordem que son professors, no técnics, pero
tot i aixó, la práctica totalitat deis centres teñen les seves aules d'informática en
xarxa. Els entrebanes que sorgeixen del normal manteniment d'aquestes xarxes fan
que s'esmercin moltes hores en detectar problemes i en solucionar-Ios.

-

Les dificultáis de connexió a Internet fa que sovint el servei resti col-lapsat en
hores punta, amb el desánim deis professors i de l'alumnat que veu com la connexió
és lenta o no pot arribar establir-se.
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- Les dificultats per a utilitzar la videoconferencia. Malgrat que tant les
connexions RDSI com els processadors Pentium II instal-lats a la totalitat deis centres
permetrien si mes no una iniciado en aquest ámbit, els centres no han iniciat encara
aquest camí, ni amb l'adquisició de material complementan (cámeres i unitats codee)
ni amb una reflexió sobre la seva validesa des d'un punt de vista pedagógic. El primer
pas per avanzar en aquesta direcció és la utilització de l'intercanvi de correu
electrónic en árees com la de llengües estrangeres.
Arribar a utilitzar la videoconferencia com un recurs mes del centre és qüestió de temps.
Encara només una part poc significativa deis centres ha realitzat expenencies pilot amb
videoconferéncies, pero tant Íes dificultats técniques (des de la correcta configuració fins
a aspectes com la coordinació d'horaris amb els altres centres europeus) com la lentitud
en la transmissió de veu i la imatge fan que molts centres esperin que els avenaos
tecnológics (a través de bandes mes ampies que permetin una major fluidesa en la
transmissió de les imatges) solucioni aquests problemes. D'altra banda, la possibilitat de
Hogar a Telefónica una sala de videoconferéncies per a comunicar-se amb els centres
resulta encara molt cara i obliga ais centres situats a comarques a fer un desplacament
que no ajuda a que aquest recurs siguí vist com a óptim.
Per acabar d'entendre aquesta situado, podem assenyalar que realitzar
videoconferéndes representa un ús mes intensiu deis ordinadors i, de la telemática.
Degut a que molts centres encara han de treure mes rendiment de la seva dotació,
podem concloure que encara teñen prou marge com per a explorar territoris verges en el
camp de la telemática (Internet, correu electrónic, xats, debats virtuals...).
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3.2. Dotació
Certament no existeix una definido del número adequat d'ordinadors a l'escola:
dependrá tant del nombre d'alumnes en el centre com de la intensitat de l'ús que se'n
fací d'ells. Des d'aquest punt de vista, la majoria deis centres teñen unes aules
d'informática d'entre 10 i 20 ordinadors a les quals assisteixen els alumnes amb
normalment un alumne per máquina (malgrat que de vegades pot haver-hi fins a tres).
La proporció sembla correcta pero sempre que funcioni sota dues premisses:
-

que hi hagi desdoblament deis grups: és a dir, que normalment entre l'opció
d'anar tots els alumnes d'un grup (de 20 a 25) i utilitzar l'aula d'informática amb una
ratio de 2 alumnes/ordinador, s'opta generalment per l'opció de desdoblar la classe i
anar-hi la meitat.

-

que l'aula d'informática no sigui utilitzada massivament per tots els
docents: la clau del funcionament actual de les aules d'informática és que amb el
número actual d'ordinadors que teñen els centres, nornés pot ser utilitzada durant 30
ó 35 ñores a la setmana (en horari lectiu) i aqüestes hores son consumides sigui per a
fer classes d'informática, la revista escolar o reforc de crédits. En cas que tots els
docents del centre decidissin integrar de forma habitual l'ús de les TIC dins del seu
curriculum, com a una eina mes, el colapse de les aules seria total i s'imposaria una
racionalització que hauria de venir per a la limitació de temps, per a l'adquisició de
nou material o peí replan te jament de l'ús de l'aula en qüestió.

EN RESUM
De moment és la tecnología la que va peí davant de les necessítats pedagógiques i aixó
fa que actualment els recursos informátics posats a l'abast de la comunitat educativa
siguin sufícients. A mesura que l'ús intensiu d'Internet sigui incorporat com a una eina
d'ús mes habitual en els centres, caldrá plantejar-se la necessitat de gaudir de servéis de
connexió de mes alta veiocitat (cable) o de millorar els equipaments informátics.
Pero la qualitat que els centres poden oferir quant a adequació del maquinan
actualment existent restaría trencada en el moment en que totes les árees del disseny
currícular utilitzessin de forma intensiva l'aula d'informática.
D'altra banda, el manteniment i la configurado de xarxes i de maquinan obliga ais
coordinadors d'informática a esmercar molts esforcos i dedicado que podrien ser
dedica ts a aspectes pedagógics
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4. £1 reciclatge del maquinari obsolet
Actualitzar maquinari actualment suposa la compra d'un nou ordinador sigui per via de
la dotació de programes institucionals {Argo, Educália), sigui per a la propia adquisició
per part deis centres. És, pero, quan es produeix aquesta actualitzadó, que sorgeix la
qüestió de qué fer amb els ordinadors que han quedat tecnológicament mes desfasats
(ara mateix els 386 i els 486). Els centres han donat diferents respostes davant d'aquesta
situado, que poden resumir-se en els següents punts:

4.1. Retirada del maquinari
Alguns centres han optat per retirar el maquinari tecnológicament mes desfasat
(processadors 286, 386 i 486). Aquesta retirada té avantatges i inconvenients, entre els
que destaquem:
4.1.1. Avantatges
Major unificado del material informátic i augment de la qualitat de l'aula
d'informática
Disminució deis problemes de fundonament deis ordinadors en xarxa
Ritme mes unificat del treball deis alumnes en evitar esperes innecessáries
quan s'utilitzen ordinadors amb diferents processadors

4.1.2. Inconvenients:
Disminució del nombre d'ordinadors i d'alumnes que poden utilitzar
simultániament l'aula d'informática

4.2. Reubicació del maquinari
Altres centres han optat per a instal-lar el maquinari mes obsolet dins de les diferents
aules per a ser utilitzat amb programes Clic (primaria) o de dibuíx. Igualment trobarem
els avantatges i inconvenients d'aquesta estrategia:
4.2.1 Avantatges
Una certa normalitzadó de l'ús de la tecnología com un recurs mes a l'abast
Un apropament del docent a l'ús de la tecnología com a fet habitual.

4.2.2. Inconveniente
La reubicació del maquinari dins de les aules tampoc assegura un major ni
millor ús per part deis docents. Representa en molts casos una aposta per a
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habituar a docents i alumnes a usar la informática, pero com tota aposta té el
risc que l'ordinador resti en un racó i no sigui utilitzat.
Els problemes de seguretat que pot haver-hi dins les aules (l'aula
d'informática normalment está ben tancada i custodiada i les altres aules no
necessáriament) dificulta la inserció d'ordinadors a les aules.
Els programes informátics mes moderns no poden ser utilitzats.

4.3. Keutilització
Dins de l'aula d'informática o en altres aules, connectats en xarxa amb la resta
d'ordinadors amb un resultat mes que acceptable, aspecte que té els següents avantatges
i inconvenients:
4.3.1. Avantatges
Augmentar el nombre
simultániament

d'alumnes

que poden

assistir

a

l'aula

No haver de destinar una hora de desdoblament a l'ús deis ordinadors.
4.3.2. Inconvenients
No disposar d'un equipament uniformat que pot provocar diferents ritmes
de treball
Augment de les possibilitats d'avaria deis ordinadors mes antics connectats
a la xarxa podent arribar a bloquejar-la.

EN RESUM
La reutilització d 'ordinadors amb processadors 386 i 486 és un fet en la majoria deis
centres. Les solucions que donen cada centre a aquest maquinan son variades i
responen a lesprópies necessítats deis centres.
De totes formes, aquesta reutilització no amaga la necessitat d'ampliar el nombre
d'ordinadors en aquells centres que vagin realitzant un ús cada cop mes intensiu de la
informática

5. Grau d'aprofitament extern deis recursos informátics
Les escoles encara disten molt de ser equipaments sufícientment aprofitats en horari no
escolar. Molt sovint, des que finalitza la jornada escolar fins a les 20h ó les 21h hi ha un
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espai de temps en qué les aules d'informática no son utilitzades o només son
ocasionalment utilitzades per part de professors que fan alguna recerca per mitjá
d'Internet o el coordinador d'informática que realitza el manteniment. Son comptades
les iniciatives que posen a l'abast deis alumnes l'ús del maquinan com a recurs per a
l'estudi personal.
En alguns casos es realitzen activitats promogudes per col-lectius deis centres o
institucions veínes. Com, per exemple:
- Cursets extraescolars. Alguns centres concertats els ofereixen a partir de les
17h per a aprofundir en la informática.
- Cursets d'iniciació a la informática. Alguna escola pública ha arribat a
acords amb l'AMPA en els quals, a canvi de que l'associació de pares i mares
compres maquinan per a l'ús de l'aula d'informática, 1'escola cediria el seu ús en
ñores extraescolars.
- Cursets per a leseóla d'adults. També hi ha alguna experiencia en la qual, a
mes d'oferir l'aula a l'AMPA, també s'ofereix aquesta aula a l'escola d'adults de
la localitat o de la zona per a que puguin fer classes d'informática.
La motivació per a que no s'amplii l'ús social deis ordinadors és vanada:
- Por a la dilució de responsabilitats si hi ha problemes amb els ordinadors
- Manca de temps per a replantejar usos i horaris
- Manca d'iniciativa

EN RESUM
Actualment els recursos informatics deis centres son d'ús gairebé exdusiu deis mateixos.
El debat sobre ¡'obertura d'aquests servéis a la comunitat és paral-lel al debat sobre l'ús
de les installacions educatives /ora de Vactivitat escolar.
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6. Constancia temporal en el ritme d'adquisició del maquinari
En termes generáis no existeix una planificado en els centres respecte a l'adquisició de
maquinari o programan. És ben cert que en els centres públics la dotació ve donada per
ía voluntat de PAdministració d'actualitzar el maquinari (Argo I i II) i que les
possibilitats d'adquisició son limitades.
La no existencia d'una planificació en la millora del material, no vol dir que no es faci
aquesta millora. Gradualment els centres amplíen memoria, milloren els discos durs,
plaques base... i, evidentment, reposen el material necessari per a l'ús de Paula: tinta,
ratolins, teclats...
Pero aquesta actualització no és fruit d'una planificació prospectiva que afecti a mes
d'un curs. Així, per exemple, no hi ha cap pía que faci incidencia a les futures
necessitats del centre a partir de la precisió de l'ús que poden fer les diferents árees. Si hi
hagués aquesta planificació, podríem preveure necessitats d'adquisicions en un termini
de dos o tres anys, esglaonar i racionalitzar la despesa, a la vegada que serviría per a
conéixer l'ús deis ordinadors en el centre per part de les diferents árees.
La situació actual és una altra: es fa una actualització que ve donada peí bagatge del
centre en Pus del maquinari; es milíoren els equips bé quan hi ha possibilitats
pressupostáries o bé quan hi ha una necessitat fruit de l'ús quotidiá.
Les causes que afavoreixen la manca de planificació poden ser diverses:
- La itineráncia en el carree del coordinador d'informática: que pot
variar cada any i que, en els centres públics, está en funció de si qui l'ocupa és o
no inferí o si hi ha canvis en els equips directius.
- La confianza que és l'Administració qui renova els equips quan no creu
necessari (en el cas deis centres públics)
- El fet que, per a molts centres, la informática és important pero segurament no
és prioritaria.
- La incertesa sobre l'ús i les demandes que els docents del centre
puguin fer degut a que Pus de Paula d'informática encara és un recurs en
ocasions experimental dins del curriculum de moltes árees.
EN RESUM
Resultaría desitjable una major pianiñeadó, no en la distríbució de l'espai informátíc
actual (óbviament aixó ja hi és) sino en els usos previsibles de la informática. Aixó
permetría avaluar les necessitats mes enllá d'un curs. Pero per a poder fer aquesta
planificació cal préviament analitzar els usos que des de cada área del disseny curricuíar
faran els docents.
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7. La dotació pressupostária del centre
Certament un tema clau lligat al darrer punt tractat és el de la dotació pressupostária. En
la práctica totalitat deis casos, la dotació pressupostária en concepte de tecnología és
inexistent o está per sota de les 150.000 pts. La qual cosa no vol dir que no ni hagi
despesa en aquest ámbit. Simplement vol dir que aquesta está en funció de les
necessitats mes urgents (sigui de material fungible, sigui de reparacions urgents o de
canvi urgent d'equip perqué s'ha espatllat).
La realitat marca el fet que la despesa en tecnologia resulta cara: les inversions han de
ser constants (la renovado d'equips hauria de fer-se cada dos ó tres anys) i sovint la és
vista com a una despesa convenient pero no imprescindible des d'un punt de vista
pedagógic. És a dir, hi ha consens generalitzat que tots els alumnes coneguin i sápiguen
utilitzar un ordinador, pero aquest consens ja no és tan present quan valorem la
necessitat que s'utilitzi en la major part de les árees del pee amb totes les necessitats que
genera un ús tan intensiu de les mateixes.
Fruit d'aquesta concepció sorgeix la realitat que, actualment, una aula d'informática
pugui ser utilitzada només per a mig grup o que la ratio de alumnes/ordinador sigui
encara massa alta degut a que en general no hi ha prou ordinadors com per a que hi
assisteixi tot un grup a la vegada.
EN RESUM
Els centres reposen sense problemes eJ material fungible, pero normalment el
responsable d'informática no disposa d'un pressupost tancat per a reaiitzar ampliacions,
aspecte que obliga ais centres a treballar sense planificar els recursos necessarís.
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8. Els problemes derivats de l'ús del maquinari
En línies generáis els centres no pateixen greus problemes derivats de l'ús de la
informática. Podríem resumir la situado com segueix:
La detecció de virus és anecdótica degut a l'ús constant d'antivirus i, el
que resulta mes important, grades al control que tots els centres realitzen deis
disquets deis alumnes, no permetent l'entrada a l'aula de cap disquets alié al
centre i, fins i tot, eliminant la fundó de la disquetera de 3,5'.
Els problemes de desconfiguració esdevenen un deis grans maldecaps
deis coordinadors d'informática. Aquesta desconhguració és fruit tant de la
inestabilitat de l'entorn Windows (malgrat que les versions en NT son mes
estables que les del Windows 95 ó 98) com del mal ús que de vegades es fa del
maquinari quan els alumnes o professors tanquen els ordinadors de forma
incorrecta.
El manteniment de la xarxa és un altre deis problemes que mes preocupen
ais centres i, a la vegada, representa un deis aspectes en els que mes imaginació
aboquen els centres a l'hora d'aprofitar el maquinari.
El maltractament deis ordinadors no representa una amenaca per a la
integritat del maquinari. Des d'aquest punt de vista, val a dir que en tot
moment la responsabilitat deis docents quant a la importancia i valor del
material és tal que el bon manteniment i vigilancia eviten actuacions
incorrectes per part deis alumnes.
La reposició de material espatllat resulta també forca anecdótica. La
reposició de teclats o ratolins, elements que son els que son mes utüitzats i que
teñen mes tendencia a ser espatllats no representa un cost inabastable per a cap
centre. El seu baix cost i la baixa prevaléncia de recanvi fan que no esdevingui
un problema important.

EN RESUM
De nou tornem a trobar-nos amb el problema derivat de la complexitat de les xarxes que
actualment ni ha ais centres i que, fins ara, s'ha solucionat amb illusió i amb bona
predisposició. Cal, pero, de professionals externs o interns al centre ben preparáis per a
poder donar resposta rápida ais problemes 1 a les necessitats sorgides de l'ús d'Internet o
de les xarxes.
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III. Análisi de Tus que els centres fan de l'equipament
1. L'ús de les TIC ais centres
L'ús deis ordinadors en qualsevol centre té almenys tres vessants, tres possibilitats
d'utilització que son complementarles i, de fet, conviuen en tots els centres:
- L'ordinador vist com a finalitat en sí mateix. És el que podríem anomenar
"aprendre informática": parts d'un ordinador, entorn Windows, aprendre a usar
un processador de text...
- L'ordinador vist com a una eina. Correspon a la concepció mes utilitarista: fer
una carta i aprendre així un processador, fer un dibuix per a la revista del centre i
aprendre a utilitzar un programa de dibuix...
- L'ordinador vist com a un recurs pedagógic. Vist com un recurs que pot ser
aplicat per a aprendre des de matemátiques fins a socials i tant per a reforcar
coneixements com per a ampliar-los.
Aqüestes son tres concepdons que corresponen sens dubte a tres formes que poden
representar una evolució en la concepció "d'ordinador". Primer resulta un element
desconegut que cal conéixer i dominar (primera opció). Un cop dominat, podem aprendre
a fer coses útils amb ell (segona opció), i només quan sabem qué podem fer amb ell, pot
convertir-se en un element amb el qual interactuem (tercera opció).
Dones bé, aquest esglaonament pot també apreciar-se en els centres quan utilitzen els
ordinadors. Així, és en el Cicle Inicial de primaria quan els alumnes aprenen a utilitzar el
ratolí, a conéixer la máquina...Des d'aleshores i durant el cicle rnit]"á i superior conviuen
paral-lelament les opcions B i C amb les variants de ser o no la mateixa persona qui les
imparteix (ordinador com a eina el responsable d'informática i ordinador com a recurs el
mestre de cada curs).
Peí que fa referencia a l'ensenyament secundari, generalment els crédits variables giren al
voltant de 3 eixos:
- Internet
- Paquet integrat Office
- Multimedia
EN RESUM
Un cop assegurat que tots els alumnes reben un ensinistrament adequat en el
coneixement deis ordinadors i un ensenyament adient respecte ais usos que poden ferse, cal aprofundir en l'ús de la tecnología com a eina pedagógica.
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2. Programari utilitzat
Quan analitzem els programes que utilitzen els centres, trobem molta uniformitat degut
d'una banda a la tasca realitzada peí Departament d'Ensenyament en favor d'unificar i
estandaritzar l'ús de programes informátics (recordem l'evolució patida des del Framework
fins a l'estándard Word passant per a l'Amipro i en la vessant mes pedagógica, la creació
unificada de diferents programes que ha permés l'entom Clic).
Pero també trobem una gran i lógica uniformitat en l'ús que es dona ais ordinadors si mes
no en una primera etapa: s'empren per a escriure i per a dibuixar (aqüestes son les utilitats
informátiques i habilitats básiques que un alumne haurá adquirit quan acabi la primaria)
Amb aixó suposem, que l'alumne haurá adquirit destresa i coneixement en l'ús d'un
ordinador.
Així mateix, qualsevol alumne, haurá utilitzat una varietat de programes que li servirán per
a ampliar o reforcar coneixements del seu curriculum. A continuado presentem un llistat
de programes que poden ser trobats en qualsevol centre d'Educació Primaria:

2.1. Els programes educatius
El Clic és un programa que permet crear activitats de diferents tipus i d'acord ais
continguts que interessen. L'última versió fins i tot permet fer dictats (pot gravar-se un
text que el mestre pot llegir i després l'alumne/a ha d'escriure a mesura que la máquina
dicta).
Hi ha creades quasi bé 1800 activitats en cátala, pero també en castellá, en gallee, en
euskera, etc. Fer una relació exhaustiva de totes resultaría impossible, pero si que podem
afirmar que hi ha per a tots els nivells, per a totes les matéríes, i fins i tot curiositats.

EN RESUM
En acabar l'Educació Primaria, els alumnes teñen un nivell d'ús i coneixement de la
informática adequat i els centres están dotats en general de programes pedagógics que
cobreixen les seves necessitats.
Un cop assegurat que l'alumne té les habilitats básiques per a utilitzar un ordinador cal,
pero, continuar i augmentar Tus de programes educatius.
2.2. Els programes de gestió
L'estudi deis programes de gestió específics que milloren la capacitat organitzativa del
centre (sigui per registrar els informes d'avaluació deis alumnes o per la gestió
administrativa del propi centre) no son objecte d'estudi en aquest informe, motiu peí
qual no en fem referencia, relegant a propers informes l'avaluació deis resultáis
obtinguts.
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3. £ls docents i la utilitzacio del programari dins de cada área
Val a dir, que I'ús que els docents de la mostra fan del programan per a reforcar o
ampliar els seus crédits encara és limitat. No vol dir que no n'hi hagi. Certament que hi
ha experiéncies de docents que marquen un camí a seguir. En aquest sentit, la seva
experiencia representa una oportunitat per demostrar la validesa de Tus de les noves
tecnologies a l'escola.
És, des d'aquest punt de vista, que no podem parlar d'árees d'ensenyament que siguin
mes o menys aptes per a introduir i utilitzar les TIC. Hem de parlar de docents amb mes
o menys predisposició a utilitzar-les dins la seva área. Les causes d'aquesta situado
poden ser váries. Citarem, entre d'altres :
Predomina la visió que les innovacions creen problemes i son difícils
de dur a la práctica, generen molt treball, provoquen incerteses i no
necessáriament resolen problemes educatius de forma eficac.
Els processos de canvi generen recel, exigeixen creure en ells i tenir-ne
motivado i un recolzament actiu que de vegades no hi és.
La informática no elimina el fracás escolar i garanteix la qualitat en
l'ensenyament.
El professorat ha de canviar d'actitud en utilitzar els ordinadors i aixó
crea incertesa sobre el seu paper.
El temps de preparació i els requeriments de formació del professorat
fa que I'ús de les TIC no resulti rendible.
Aixó no vol dir que el professorat no utilitzi les TIC. La facilitat amb que molts centres
ha distribuít ordinadors a les sales de professors han aconseguit que molts docents
utilitzin els ordinadors per a preparar classes i, fins i tot, per a fer recerques a Internet.
En aquest sentit, molts docents están donant un pas que feia uns anys no imaginaven:
incorporar com a eina d'ús habitual un instrument que fins ara era un gran desconegut.
Només quan s'utilitza un instrument es coneix on realment les seves possibilitats d'ús i
després s'exploren les potencialitats d'aplicacions innovadores. De nou tornem a trobar
una estrategia per a augmentar I'ús de les TIC entre el professorat (recordem que situar
ordinadors a les aules havia estat la primera). La voluntat de posar a l'abast de tot el
professorat la possibilitat d'utilitzar els ordinadors respon a una clara voluntat tant per
part de 1'Administrado com per part deis claustres deis centres d'arribar a un ús extern
de les TIC de forma progressiva. No és una qüestió de convencer, será sempre el propi
convenciment del docent que I'ús de la informática pot ser positiu per a l'educació de
l'alumnat el que porti a fer un pas mes adequat.
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3.1. Árees curriculars
Les TIC esdevenen és una eina que pot ser utilitzada per a qualsevol área del disseny
curricular. Des d'áquest punt de vista trobem usos de les TIC en totes les árees. Cert és
que, com ja hem avancat, no podem parlar d'árees mes o menys sensibles a l'ús de la
informática sino de docents que estiguin mes o menys familiaritzats amb aquest ús. Des
d'aquesta óptica, remarquem que podem trobar-nos amb diferents situacions segons el
nivell educatiu:

3.1.1. Educació primaria
En general l'aula d'informática s'utilitza en totes les árees curriculars, pero sempre que
parlem d'un ús complementan: de reforc d'ampliació. És a dir, que de forma general la
l'ordinador no és una eina d'ús habitual dins de l'aula. Es mes aviat una eina propia
d'una área específica que de les diverses árees curriculars. Així, es tracta d'un recurs que
pot teñir dins deis centres tres nivells d'utilització:
Ús planificat des de principi de curs, integrat dins el funcionament de
l'aula, utilitzat de forma conscient com a una eina mes per a fer entenedora una
materia, amb regularitat d'ús i treball préviament preparat per part del docent.
Ús esporádic a l'aula d'informática entes com una possibilitat de
motivació de l'alumnat o per a trencar el ritme monóton de les classes i que no
suposa ni planificado ni continuítat.
Ús integrat dins del funcionament de l'aula d'informática: utilitzant
l'aula a les hores assignades complementáries. És en aquest espai on els alumnes
poden utilitzar l'aula tant per a aprendre programari com per a aplicacions
pedagógiques que els permetin ampliar o reforcar continguts.
Val a dir que aquesta darrera forma de utilitzar la informática per part deis centres és la
mes habitual. Aquest sistema té avantatges i inconvenients, entre els quals destaquem:
Avantatges:
Dona la possibilitat que una sola persona centralitzi tot el tráete amb els
ordinadors. Es a dir, que un mateix docent siguí l'encarregat de fer la iniciació a
la informática a tots els alumnes de Primaria del centre com de realitzar el reforc
o ampliació de matéries a les hores complementáries en les quals els alumnes
visiten l'aula.
Possibilita un major control del maquinan en ser només una persona
l'encarregada de tractar amb els ordinadors, evitant així tant la dilució de
responsabilitats com els diferents criteris que podrien teñir diferents docents
quant a configuracións i tráete amb el maquinari.
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Inconvenients:
No afavoreix ni l'accés ni el compromís de la resta del claustre, dones els
docents que no teñen tendencia a usar les tecnologies teñen el camí fácil per a
continuar sense fer-les servir, dones ja ni ha una persona que fa aquesta feina.
Ajuda a descarregar responsabilitats d'ús.
Requereix d'una forta coordinado entre tots els docents del centre, dones la
persona que fa el reforc de totes o algunes árees no té necessáriament per qué
ser el tutor/a del grup d'alumnes que visiten l'aula d'informática. No té per qué
conéixer ni les necessitats pedagógiques d'aquest grup d'alumnes (qui i qué
necessita reforjar). Així, en cas que no hi hagi molta coordinado, l'hora de
reforc/ampliació d'informática pot quedar-se reduida a la utilització no
adequada a les necessitats reals de cada alumne atenent al seu nivell. Per que hi
hagi aquesta coordinació es necessari d'un esforc afegit de reunions i de
planificació per part del tutor/a del grup amb el responsable d'informática al
voltant de les necessitats de cada alumne per a adequar-les al máxim a l'hora
d'utilitzar l'ordinador de forma pedagógica.

El curriculum educatiu i la informática
Les árees mes instrumentáis reben una major atenció quant a l'ús de la informática:
L'área de matemátiques és la que presenta un ús mes intensiu. L'ús que
majoritáriament se'n fa d'aquest recurs és el del reforc, que está en consonancia
també amb l'ús que molts centres fan de l'aula d'informática concebuda com a
un espai útil per a reforjar coneixements no assolits a l'aula "de forma
tradicional".
L'área de llengua també presenta una forta intensítat d'ús tant a través de la
realització d'exercids de correcció gramatical com a través de la realització del
butlletí o revista, que és aprofitat tant per a aprendre a utilitzar un processador
de textos i per a reforjar aspectes d'ortografia i de redacció.
Dins de l'área d'educació artística també s'utilitza de forma molt significativa la
informática:
El dibuix esdevé una utilització clássica de l'ordinador i, fins i tot, representa en
la major part deis centres de la mostra la porta d'entrada ais alumnes al
coneixement de la informática, en iniciar el seu aprenentatge amb ordinadors
dibuixant.
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3.1.2. Educació secundaria i Batxillerat
La informática a l'educació secundaria es vertebra majoritáriament a través de crédits
variables. Destaquem: programació amb Logo, introducció a la informática, dibuix
assistit per ordinador, multimedia, premsa a Internet, paquet integiat Office (Word,
Acces, Power Point i Excel), Autocad, navegació per Internet... Destaquem dos aspectes:
La prevaléncia de 1' área de tecnología entesa tant com l'ús de programan
adient per a aquesta área (Autocad, Autosketx...) com a ubicació mes adequada
deis coneixements d'informática que s'imparteixen a Secundaria i a Batxillerat.
La práctica abséncia d'árees que ofertin crédits variables de la seva
especialitat relacionáis amb informática.
Peí que respecta a l'ús de la informática com una eina mes dins del disseny curricular de
Secundaria i Batxillerat, encara és molt baixa. En línies generáis, el professorat de
secundaria encara ha de descobrir les avantatges de la informática aplicada a cada área.
Fins i tot pot reclamar el dret de no utilitzar els ordinadors basat en una experiencia
negativa o una avaluació de resultats amb qué es pugui mesurar la ineficacia d'aquesta
eina. Les causes d'aquesta situació poden ser váries. Entre d'altres:
La manca de formació específica del professorat en l'ús de les
tecnologies. Aquesta manca de formació genera en molt professorat inseguretat
davant d'uns alumnes que, en molts casos, sí que en saben d'informática.
£1 procés de canvis que ha viscut darrerament el professorat que ha
fet que en molts centres hagi hagut aspectes mes prioritaris a l'aplicació de l'ús
de les TIC.
La inercia que provoca una determinada forma de treballar en el BUP amb
classes molt teóriques adrecades a un alumnat molt predisposat a l'aprenentatge
i fetes per uns professionals experts en una materia (llicenciats) que ara, amb
TESO es veuen en la necessitat d'utilitzar unes eines pedagógiques adrecades a
un alumnat molt diferent. Des d'aquest punt de vista, les TIC només esdevé una
eina mes, pero de ben segur que n'hi ha un munt per a implementar,
experimentar i provar. Tot aixó requereix temps i madurado.

EN RESUM
El nombre d'árees i de docents que utilitzen de forma habitual ¡a informática ha de
seguir una ¡a línia d'augment tant a nivell d'experiéndes pilot com d'un ús normalitzat
D'altra banda ha d'augmentar l'ús de les TIC per part del professorat com a recurs
habitual per a la seva activitat quotidiana, mes enllá de la docencia a ¡'aula.
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4. Análisi de les activitats realitzades utilitzant les TIC
El tipus d'activitats que els centres poden fer amb els ordinadors ha anat augmentant
progressivament a mesura que el maquinan millorava les seves prestacions. Així, fa
només deu anys l'impuls d'Internet era inimaginable i el multimedia es limitava ais
sorolls que emetia l'ordinador. D'altra banda, les possibilitats de comunicació tant
escrita (e-mails) com visual (videoconferéncia) encara eren un somni. Avui tot aixó és
una realitat que podem concentrar en el següent catáleg d'activitats que realitzen els
centres:
Classes ¿'informática: És potser el recurs mes antic; ensenyar a fer servir un
ordinador és la base per a futurs usos i per a treure un major rendiment. En
general, aqüestes classes d'iniciació a la informática son ofertades tant a
Primaria com a Secundaria (i molt menys ja a Batxillerat). El problema, pero
amb qué molts centres es troben (sobretot a Secundaria) és que els nivells que es
pot trobar en una classe son molt diversos, degut a que ni ha alumnes que
teñen ordinadors a casa amb un bagatge mes que suficient i n'hi ha d'altres que
no teñen la práctica necessária.
Assignatures a m b usos d'informática: Tal com ja hem comentar, l'ús de
la informática dins del disseny curricular tant a Primaria com a Secundaria no
está interioritzat des del punt de vista que siguí un recurs utilitzable al mateix
nivell que una pissarra o un liibre. Actualment la informática dins deis diferents
crédits té una fundó de reforc o ampliado de materia a partir de la realització
d'exercicis o de consulta de material (en alguns casos a través d'Internet).
ínter can vi d'e-mails: És una activitat relativament nova a la qual s'acullen
sobretot aqueíls centres que realitzen algún intercanvi Comenius o bé alguna
activitat que impliqui relació amb centres de l'estranger. Malgrat que hi ha
centres que ja han dotat al seu alumnat amb correu electrónic, i que en certes
ocasions representa un mitjá de comunicació entre els alumnes deis centres on
hi ha correu electrónic, la realitat és que i'ús amb intencionalitat pedagógica
encara és lluny d'estar normalitzat. En aquest sentit, per exemple, árees com les
llengües estrangeres (anglés i francés) teñen un terreny verge que han
d'explorar.
Projectes intercentres: Els centres que, en un moment o altre de la seva vida
han demanat partidpar en un projecte transnacional, han utilitzat de forma
intensiva l'ordinador, tant per a relacionar-.se (correu electrónic) com per a
enviar-se informado o per a publicar els resultáis a Internet. Per tant, quan un
centre s'interrelaciona amb un altre, la informática esdevé una eina
imprescindible. Ara bé, aquesta realitat pot amagar una altra: que de vegades, en
fundó precisament del necessari ús deis ordinadors, els projectes poden ser
escollits i responsabilitzats per part deis docents que teñen un compromís mes
palés amb les noves tecnologies.
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- Revista electrónica: Molts centres (sobretot de Primaria tant públics com
privats concertáis) ja la fan servir aquesta tecnología per a fer la seva revista. Ha
estat precisament la facilitat amb qué es pot publicar per Web que ha animat a
incloure-la com a una activitat susceptible de ser feta amb els ordinadors. A
mes, és plenament inserida dins del disseny curricular a través de l'área de
Llengua i literatura i una oportunitat per a que tot el centre fací una activitat
comuna.
- Conferencies virtuals: Ja hem comentat a un apartat anterior les dificultáis que
fa que molts centres encara no hagin incorporat aquesta activitat.
- Xats i fórums: De vegades els centres permeten que els alumnes entrin a
participar en xats. La concepció és totalment lúdica i mes aviat pot representar
una oportunitat per a que l'alumne es familiaritzi amb entorns virtuals.
- Recerca d'informació a Internet: Tothom assumeix que Internet és una nova
gran biblioteca (potser un xic desorganizada, pero la informado hi és). La
recerca d'aquesta informado amb intenció pedagógica ha de representar un salt
qualitatiu important en la nova "sodetat de la informado". Pero actualment,
aquest recurs és pobrament utilitzat a Primaria (molt ocasionalment pot usar-se
al cicle superior). Quant a Secundaria i Batxillerat, és un recurs que en alguns
centres pot permetre utilitzar lliurement els alumnes (a I'hora de l'esbarjo o en
tardes en les quals no hi ha classes), pero no encara al nivell d'ús que es pot fer
de la biblioteca del centre ni directament instrumentalitzat per part deis
professors/es (en alguna ocasió a través d'un crédit variable o a través del crédit
de recerca a Batxillerat).

EN RESUM
Les activitats que es fan actualment utilitzant la informática representen encara un petit
percentatge en relació a la resta d'activitats mes normalitzades. I aqüestes son encara
experíéncies massa incipients com per a considerar-Íes incorporades al taranná deis
centres.
Cal continuar aprofundint en aquest camí fadlitant la realitzadó d'aquestes activitats
tant per part deis centres (incentivado per part deis equips directius, fíexibílització
horaria...) com de l'Administradó (oferlnt mes i millor formado i recursos...).
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5. Les webs deis centres
La confecció de pagines web és una de les aplicacions de la telemática que ha penetrat
amb mes forca en el teíxit educatiu. Practicament el 100% deis centres participants a la
mostra ja disposen d'una página web i practicament tots els interlocutors entrevistats
veuen la necessitat i oportunitat que la web del centre existeixi.
Pero aquesta unanimitat es trenca quan analitzem amb mes profunditat la situació i el
desenvolupament de cada web, així com la visió que els centres teñen de la funció que
ha d'ocupar aquest recurs telemátic. Vegem-ho:

5.1. Visió que teñen els centres de la seva web
Molts centres ja comencen a fer servir la seva Web per a alguna cosa mes que oferir
dades administratives i fotografíes del centre. L'oportunitat que la web sigui un aparador
on exposar treballs deis alumnes del centres és un poderos reclam tant per ais actuáis
com per a futurs pares. També és un fort estímul pels alumnes que poden així veure
reflectit el seu treball mes enllá de les parets del seu centre.
En resum, una página web pot teñir básicament tres usos importants:
Donar a conéixer el centre El primer deis usos de la web és vist i aprofitat
amb claredat per part de tots els centres. Normalment hi podem trobar les
següents informacions:
Dades d'identificació del centre
- Trets definitoris del centre
Activitats que s'hi realitzen
Informació sobre l'AMPA
Procés de matriculado
Recull d'imatges d'activitats del centre (colónies, festes...)
Fotografíes del centre i de les activitats que s'hi fan
Informació de la locaiitat
Representa un mitjá efícac per a donar a conéixer el centre tant a famílies que poden
inscriure's en un proper curs com per a donar-se a conéixer a la comunitat educativa en
general. Des d'aquest punt de vista, l'ús de la web representa un éxit de la difusió de la
informació del centre.
Difondre les activitats deis alumnes del centre: Una gran majoria deis centres
preveuen que a la web hi hagi publicáis treballs i activitats del centre, entre els
quals destaquem:

-

La revista escolar
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-

Treballs i dibuixos d'activitats extraordináries
Carnestoltes...)
- Treball de diferents árees del curriculum
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Des d'aquest punt de vista la web és un expositor d'aquells treballs reaützats pels
alumnes i es converteix en una eficaz forma de compartir i donar a conéixer la tasca deis
alumnes a tot el seu entorn, a la vegada que es converteix en una poderosa motivado en
la tasca de l'alumnat.
Promoure la interactivitat entre els alumnes del centre i amb la comunitat
educativa en general és, certament, un estadi superior d'utilització de la web.
Pot implicar, entre d'altres coses:
- l'oferiment de servéis a l'alumnat
- material curricular complementan en web
- xats d'interrelació
La realitat marca que poc a poc els centres deixen d'utilitzar la web només per a donar a
conéixer el centre i ja li donen una fundó mes difusora de les activitats deis alumnes del
propi centre. Ara bé, utilitzar la web com a element interactiu entre professors i
alumnes, entre els mateixos alumnes o entre alumnes d'altres centres és quelcom que
pocs centres fan. Certament hi ha centres que teñen una visió mes interactiva, pero no
representen majoria. Son experiéncies que convé observar i que, sens dubte, marquen
un camí.

EN RESUM
Tot i que encara hi ha algún centre que no té web, la voluntat d'incorporar aquest
recurs és manifesta en tots els centres. Ara bé, els usos que es dona a la web son diferents
en cada centre, que ha de conéixer les potencialitat de la web i ha de trobar-li la seva
utilitat El camí, pero, ja está marcat Que augmenti la capacitat pedagógica de les webs
és qüestió només de temps i de madurado.
Hauría, pero, de millorar el manteniment i l'actualització de la web que, en la majoria
de casos recau en el coordinador d'informática. Aixó provoca de vegades que el material
a actualitzar s'acumuli i la web no estigui correctament actualitzada.
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IV. £1 plantejament pedagogic de rus de les TIC díns de les
eines de gestió del centre
1. El Projeete Educatiu de Centre
Dins d'aquest document podem trobar l'ideari, els trets d'identitat la línia pedagógica i
metodológica que ha de seguir el centre... Així aquest ámbit seria l'idoni per a saber quina
és la importancia que el centre dona a la informática quant a educació integral de
l'alumnat i quines son les fites que es vol aconseguir quan l'alumne finalitzi el cicle en
relació amb les noves tecnologies.

1.1. Objectius generáis
La realitat és que en molts Projectes Educatius de Centre no trobem referencies
concretes a l'ámbit informátic. Quant n'hi ha, es troben en les següents línies de
referencia:
la necessária introducció de les innovacions tecnológiques amb la
intencionalitat de capacitar ais alumnes peí tractament de la informado
l'estímul de les habilitats que poden ser d'utilitat a l'alumne en el seu futur
professional
l'augment de l'autonomia de l'alumnat en el treball
el respecte al material que ni ha al centre
aplicar la informática per a estimular l'aprenentatge i la creativitat

2. £1 Projecte Curricular del centre
Les referencies que trobem en aquest document estaran directament relacionades amb la
realitat que hem detectat quant a l'ús de la informática per part de cada área del
curriculum. Recordem que aquesta realitat no era una altra que una baixa utilització deis
recursos informátics per a prácticament totes les árees.

Sent coherent amb aquesta baixa utilització, trobem molt poques referencies en el PCC
a la informática i molt semblants entre les diferents árees, i representen objectius i
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procediments que poden o no ser assolits al llarg del curs, o poden ser interpretats com
un camí a seguir al llarg de diferents anys.

2.1. Objectius i procediments
Recollim a tall d'exemple un seguit d'objectius i procediments que, de forma genérica,
están inclosos en els PCC que hi feien referencia directa o indirectament a l'ús de les
noves tecnologies.
Val la pena remarcar que aquest resum és un compendi deis objectius i procediments
d'un quants deis centres participants a la mostra. Per tant, cal remarcar que hi ha
centres que no teñen reflectits cap referencia a la informática dins el PCC i d'altres dins
els quals pot haver-hi referéncies dins una área i no dins una altra. En general, cal
remarcat dos aspectes principáis:
Tant els objectius com els procediments que hi trobem dins aqüestes árees
son prou genérics com per a poder ser abastables per part del responsable
d'informática sense la necessária intervenció del docent responsable
d'aquesta área.
Recordar que estem parlant d'objectius que poden, o no, ser assolits al llarg
del curs. I és en les avaluacions fináis de centre {i en la realitat diaria) on
queda constancia de l'assoliment o no d'aquests objectius.
Fets aquests comentaris, el resum de procediments i objectius és el següent:

Área de Llettgües (cátala, castellá i estrangera)
Objectius iniciáis
Conéixer els principáis mitjans, medis i sistemes de comunicació i els
recursos tecnologies que fan servir
Procediments d'aprenentatge
Utilització de tecnologies de la informado i comunicació
Objectius termináis
Distingir i utilitzar els indicadors de material bibiiográfic en qualsevol
suport

Área de Ciéncies Socials
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Objectius iniciáis
Saber utilitzar diverses fonts d'informació directa i indirecta tot utilitzant
instruments i recursos tecnológics apropiats
Procediments d'aprenentatge
Selecció de fonts d'informació
processament de dades

i utilització d'eines apropiades de

Ús de técníques, instruments i aparells per obtenir informado i utilització
deis instruments i recursos de la tecnología de la informado
Objectius termináis
Saber emprar aparells senzilis per obtenir procediments de Pentorn social i
utilitzar els i recursos de la tecnología de la informació
Saber indicar el paper deis mitjans de comunicado i de les noves
tecnologies com a protagonistes de noves formes de creació i difusió de la
cultura

Área de Ciéncies Notarais
Objectius iniciáis
Manipular correctament els instruments de mesura tecnológics
Teñir una visió crítica de les aportacions de la Ciencia a la societat
Adquirir una actitud de respecte a l'entorn aprontant els recursos tecnics
Procediments d'aprenentatge
Utilització de bases de dades per organitzar les dades recollides, facilitar la
recerca i la seva posterior interpretado
Objectius termináis
Actuar amb rigor en el tractament de la informació i comunicació
Habituar-se a la recollida d'informació de les situacions viscudes amb
mitjans informátics
Saber ordenar la informado rebuda o les dades obtingudes

Área de Matematiques
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Objectius iniciáis
Acostumar-se a utilitzar habitualment mitjans técnics
Mostrar progrés en la utilització del pensament lógic, en la capacitat per a
plantejar-se i resoldre de forma intuitiva situadons fent servir, com a medís,
els recursos informátics
Procediments d'aprenentatge
Ús de recursos informátics per a representar procediments, fer gráfiques,
simulacions i resoldre problemes
Objectius termináis
Identificar les fonts d'informadó quantificable a l'abasti explorar amb
l'ordinador propietats aritmétiques
Identificar i donar forma quantitativa a les direccions de l'espai utilitzant
recursos informátics

Área d'Educació artística
Objectius iniciáis
Dominar recursos que posin de manifest les capacitáis de percepció,
organització de l'espai i representado de formes
Conéixer, utilitzar i valorar les própies possibilitats musicals emprant
recursos informátics
Procediments d'aprenentatge
Experimentar amb diversos recursos tecnologies
Emprar les tecnologies com a rnitjá de comunicació i expressió
Objectius termináis
Saber utilitzar els instruments, eines i materials apropiats en fundó de la
finaiitat comunicativa de la producció per a la qual s'usen

Altres orees
A la resta d'árees les referéncies son nul-les en aquells centres que disposen
de documentació actualitzada
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3. L'análisi de les causes
Pero, com hem dit, hi ha molts centres de primaria i secundaria en els quals no hi ha
cap referencia directa o indirecta a les noves tecnologies ni en el PCC ni en ei PEC. Les
causes poden ser váries:
Que el PEC estigui elaborat fa anys, i o bé no estigui actualitzat, o bé
s'estigui fent en aquests moments.
Que les TIC siguin contemplades com instruments de treball i com a tais
hagin de ser una eina transversal que afecti ais objectius.
Que l'ús de les TIC no sigui prioritáries a l'hora de definir els trets
d'identitat del centre.
EN RESUM:
Molts centres haurien de fer una revisió tant el seu PCC com del seu PEC per tal
d'incloure referendes a les Tecnologies de la Informado i la comunicado, dones aquells
centres que en disposen de referendes representen una mínima part deis centres de la
mostra.
D'aítra banda, calaría assegurar la correladó entre els plantejaments iniciáis explidtats
en el PCC i ei PEC i la realitat diaria.

©EduLab

© Edu Lab

Projecte Astrolabi • Primer informe

V. Conclusions
1. Conclusions de I'informe
En finalitzar aquest primer informe, vaiorem i constatem una realitat que gira al voltant
deis següents eixos:
Actualment tots els centres disposen d'una aula d'informática equipada per a
utilitzar el programan educatiu mes comú que els centres teñen a l'abast i per
a accedir puntualment a Internet.
Els servéis auxiliars deis centres (biblioteca, aularis...), pero, no están encara
informatitzats a l'espera de cobrir necessitats a l'aula d'informática
De moment és la tecnología la que va peí davant de les necessitats
pedagógiques i aixó fa que actualment els recursos informátics posats a
l'abast de la comunitat educativa siguin suficients.
El nombre d'ordinadors disponibles a l'aula d'informática obliga a molts
centres a dividir la classe per a poder accedir al maquinan amb qualitat (1
ordinador per alumne).
La qualitat que els centres poden oferir quant a adequació del maquinan
actualment existent restaña trencada en el moment en que totes les árees
del disseny curricular utilitzessin de forma intensiva l'aula d'informática.
El manteniment i la configuració de xarxes i maquinan obliga ais
coordinadors d'informática a esmercar molts esforcos i dedicació que
podrien ser dedicats a aspectes pedagógics.
La reutilització d'ordinadors amb processadors 386 i 486 és un fet en la
majoria deis centres. Les solucions que donen cada centre en aquest
maquinan son variades i responen a les própies necessitats deis centres.
Els recursos informátics deis centres son d'ús gairebé exclusiu del mateix, no
optimitzant socialment el seu ús en hores fora de l'horari escolar.
Els centres reposen sense problemes el material fungible, pero normalment
el responsable d'informática no disposa d'un pressupost tancat per a
realitzar ampliacions, aspecte que obliga ais centres a treballar sense
planificar els recursos necessaris.
El problema derivat de la complexitat de les xarxes que actualment hi ha ais
centres, fins ara, s'ha solucionat amb illusió i bona predisposició per part
deis coordinadors d'informática, pero no amaga ni els esforcos esmercats ni
les dificultáis técniques d'aquests docents.
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En acabar 1'Educado Primaria, els alumnes teñen un nivell d'ús i
coneixement d'informática adequat i els centres están dotats en general
d'uns programes pedagógics que cobreixen les seves necessitats, pero que
teñen mes possibilitats d'exploració i explotado.
Les activitats que es fan actualment utilitzant la informática representen
encara un petit percentatge en relació a la resta d'activitats mes
normalitzades. I aqüestes son encara experiéncies massa incipients com per
a considerar-Íes incorporades al taranná deis centres.
Tot i que encara hi ha algún centre que no té web, la voluntat d'incorporar
aquest recurs és manifesta en tots els centres.
Els usos que es dona a la web son diferents en cada centre, que ha de
conéixer les potencialitat de la web i ha de trobar-li la seva utilitat. El camí,
pero, ja está marcat. Que augmenti la capacitat pedagógica de les webs és
qüestió només de temps i de madurado.

2. Proposta de I í ni es d'actuació
A mesura que l'ús intensiu d'Internet sigui incorporat com a una eina d'ús
mes habitual en els centres, caldrá plantejar-se la necessitat de gaudir de
servéis de connexió de mes alta velocitat (cable) i de millorar els
equipaments informátics (quant a actualització i nombre).
La reutilització que fan els centres deis seus antics ordinadors no amaga la
necessitat d'ampliar el nombre d'ordinadors en aquells centres que vagin
realitzant un ús cada cop mes intensiu de la informática.
El debat sobre l'obertura de l'equipament informátic de les escoles a la
comunitat és paraMel al debat sobre l'ús de les instal-lacions deis centres des
de les 17h. Cal, dones, com a mínim, comentar a plantejar-se la possibílitat
de rendibilitzar socialment les instal-lacions deis centres.
Resultaría desitjable una major planificació no en la distribució de l'espai
informátic actual (óbviament aixó ja hi és) sino en els usos previsibles de la
informática. Aixó permetria avaluar les necessitats mes enllá d'un curs. Pero
per a poder fer aquesta planificació cal previament analitzar els usos que des
de cada área del disseny auricular faran els docents.
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Cal, pero, de professionals extems o interns al centre ben preparats per a
poder donar resposta rápida ais problemes i necessitats sorgides de les
aplicacions d'Intemet o de les xarxes.
Un cop assegurat que tots els alumnes reben un ensinistrament adequat en
el coneixement deis ordinadors i un ensenyament adient respecte ais usos
que pot fer-se de la informática, cal aprofundir en I'ús de la informática
com a eina pedagógica.
El nombre d'árees i de docents que utilitzen de forma habitual !a
informática ha de d'augmentar en nombre d'experiéncies pilot i en usos
norma litzats.
Hauria de millorar el manteniment i l'actualització de les webs que, en la
majoria de casos recau en el coordinador d'informática. Aixó provoca de
vegades que el material a actualitzar s'acumuli i la web no estigui
correctament actualitzada.
Molts centres haurien de fer una ampliació tant del seu PCC com del seu
PEC per tal d'incloure referéncies a les Tecnologies de la Informado i la
comunicació, dones aquelis centres que disposen de referéndes representen
una mínima part deis centres de la mostra.
Caldria assegurar la correlació entre els plantejaments iniciáis explicitats en
el PCC i el PEC i la realitat diaria.
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Annex 1: Llistat orientatiu de programari educatiu a
disposició deis centres
1. Presentado de l'entorn "Clic"
El Clic és una aplicació per al desenvolupament d'activitats educatives multimedia en
l'entorn Windows. Permet crear diferents tipus d'activitats: trencaclosques, associacions,
sopes de lletres, mots encreuats, activitats d'identificació, d'exploració, de resposta
escrita, activitats de text i altres.
Com una de les modalitats mes destacables hi podem citar les activitats de text que
poden realitzar-se en diferents modalitats: omplir forats, completar text, identificar
lletres o paraules i ordenar paraules o parágrafs. Aqüestes activitats poden incorporar
ñnestres d'ajuda i contemplen diverses maneres d'avaluar les respostes de l'usuari.
A mes el Clic incorpora un sistema d'informes que utilitza una base de dades on es va
enregistrant tota l'activitat deis usuaris: sessions, paquets, activitats fetes i resoltes,
intents, encerts, temps emprat... La base de dades pot funcionar en xarxa,
emmagatzemant en un únic fitxer la informado de diferents usuaris i grups
independentment de l'ordinador que utilitzin en cada sessió, podent obtenir en tot
moment informado estadística a partir de diferents variables.

2. Programari educatiu de l'entorn "Clic"
Aquest és només un llistat orientatiu deis programes tant de l'entorn Clic com de CDROM que els centres poden utilitzar. No pretén ser un llistat exhaustiu, dones n'hi ha
mes de 2000 activitas de l'entorn Clic. Pot trobar-se mes informado a les següents
adreces electróniques:

http://www.xtec.es:8081/sinera/sinera.inici
http://www.xtec.es/recursos/C7ic/cat/index.htm

2.1 Área de Llengua
Endevinalles
Endevina,endevineta
El llenguatge del cómic
Oposicions fonilógiques L-R-D
De la lletra de pal a la Hetra lligada
Adaptació d'activitats Babel
48 coses de classe
Discriminado de vocals
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Noms d'animals
En Patufet
Na Rinxols d'Or
Paraules
Activitats de lectura comprensiva
Lectura comprensiva: El fútbol
Lectura comprensiva: Animalmania
Activitats de llenguatge-Cicle inicial de primaria
Els pirates
Coses de classe
Sons i nombres
Sil.labes
Ausiás March
La Caputxeta vermella
Jeroglífics
Els músics de Bremen
Antónims
Diles
La granja
Iniciació a la lectura
Els accents
La primavera al jardí
Activitats d'ortograña catalana
El rellotge
La cuín a

2.2. Área de Matemátiques
Geoclic
L'Euro, qué és aixó?
Euros
Regletes Cuisénaire
Producte cartesiá
Encreuats de cálcul mental
Activitats de lógica
Cálcul, numerado i quantitat
Un dos i cap
Comptem
El conté deis nombres
Fem problemes al cicle inicial
Numeració romana
Monedes
Comptar
Series
Activitats de numeració
Blocs lógics

50

Projcrte Astrolabl» Primer informe

Descomposició de números
El pomer
Activitats sobre punts, gráfics i funcions
Problemes de cálcul mental 1
Problemes de cálcul mental 2
Matemátiques a parvulari i cicle inicial
Circumferéncies i cossos geométrics
Activitats de numeració per al cicle inicial de primaria
Juguem amb els números
Activitats de cálcul mental per a primaria (ci,cm,cs)
Resolucio de problemes matemátics a primaria (ci,cm,cs)
El nom deis nombres
Les taules de multiplicar
Fraccions, múltiples i divisors
El garbell d'Eratóstenes
Activitats de geometría plana.

2.3. Área de naturals
Va de bolets
Conéixer els bolets
Les parts de l'ordinador
Prevenció de drogodependéncies
Animáis salvatges
El eos huma - 1
El eos huma - 2
El delta del Llobregat

2.4. Área de Socials
Imatge de la ciutat de Lleida
L'hospitalet de Llobregat
L'Euro, una nova moneda
Educació vial
Els rius de Catalunya
Comarques del País Valencia
Geografía d'Espanya
El baix Empordá
Les Ules Balears
El món elássie: Roma
L'Antic Egipte
Qué saps de Granollers?
Activitas de geografía
El Valles Oriental
Capitals de les comarques de Catalunya
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2.5. Área d'educació artística i música
Activitats de ritme
Britten
Activitats de música per a Educació Infantil
En pere i el llop
Activitats de música per a primaria
Activitats de música per a primaria i ESO

2.6. Diversos
Introducció al mini-handbol
Cap a on?
El ratolí
Activitats d'enriquiment intel.lectual
Dites deis mesos de l'any
Observa i relaciona
Trencaclosques d'animals
Els tres porquests

52

Projecte Astrolabi • Primer informe

© Edu Lab

3. Altres programes educatius
Pot trobar-se informado d'aquests i altres programes a la següent
electrónica:

ádrela

http://www.xtec.es/cgi/programarLeducatiu
3.1. Área de Llengna (cátala, castellá i anglés)
Babel és un programa de MS-DOS que permet fer exercicis de llengua de diferents
tipus com presentar un text i escriure en els espais buits les lletres que falten, els
signes de puntuació, o totes les lletres, pot teñir en compte els accents o no, les
majúscules o no. També presenta el text desordenat i I'alumne/a I'ha de
recol.locar. És adient per nens que sápiguen llegir especialment per cicle mitjá i
superior.
Lectura Eficac és un programa de MS-DOS (de l'Editorial Bruño) per fer exercicis
de llengua que faciliten la concentració i la velocitat lectora, s'assemblen ais que
tenim ais llibres de lectura eficac. Per treballar amb aquest programa de manera
sistemática es necessita definir quin programa d'exercicis han de fer nens i les
nenes i també haver introduít tota la llista de classe.
Wintick és un programa per treballar la llengua. Primer s'han de crear les
activitats. És mes adient pels cursos mes alts ja que els nens han de saber llegir.
Llengua Cicle Inicial de primaria. Aplicado presentada en forma de joc per a
l'exercitació de la llengua catalana centrada en el dele inicial. Treballa vocabulari
básic oral, llegit i escrit.
Games in English. Aplicació interactiva formada per un conjunt d'activitats
lúdiques sobre la introducció de l'anglés de vocabulari básic, escrit i oral...

3.2. Área de matemátiques
Aritmética és un programa de MS-DOS per fer operacions matemátiques de
sumes, restes, multiplicacions, divisions, amb nombres naturals, amb nombres
decimals, amb fraccions, fer series, comptar, etc. És un programa adient per tots
els nivells educatius des de P3 fins a sisé de Primaria.
Expert és un programa de MS-DOS per fer problemes amb una fórmula de no mes
de tres variables. S'han d'escriure abans els problemes. Adient peí cicle superior.
Triangle és un programa de MS-DOS per la construccio de triangles donant tres
dades com tres costats, dos costats i un angle, o un costat i dos angles. Adient peí
cicle mitjá i superior.
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Matemátiques Cicle Inicial de primaria. Aplicació presentada en forma de joc
per a l'exercitació de les matemátiques centrades en el cicle inicial. Treballa la
comprensió del sistema de numerado, i la suma i la resta portant i sense portar.

3.3 Área de socials
La "Serie WinGeo" és un programa de WINDOWS que treballa sobre unes bases
de dades deis diferents paisos, de les Comunitats Autónomes, comarques de
Catalunya, etc., i que es pot fer diferents tipus de comparacions com pirámides de
població, mapes acolorits per diferents productes i conceptes, etc. Hi ha WinGeo
Catalunya, WinGeo Espanya, WinGeo Món 60, WinGeo Unió Europea, WinGeo
Iberoamérica. Adient a partir del cicle mitjá.
Geografía amb Pipo. Aplicació interactiva presentada en forma lúdica i didáctica.
Presenta diferents activitats on el personatge interactua amb la ciutat, amb els
mitjans de comunicació, amb els accidents geográfícs, la situado de paisos, etc. Es
pot fer servir fins a sisé com inidació.

3.4. Altres árees
Exler2 és un programa de WINDOWS fet en prindpi per Educado Especial pero
que també és pot fer servir a cursos petits per treballar el vocabulari básic,
l'orientació, el domini del ratolí, etc., funciona amb veu.
Infograf és un programa de WINDOWS fet per crear activitats en format de
hipertext, és a dir que combina text amb paraules que es diuen "calents" que
quan les diques t'enduu a una explicació o a un altre text o dibuix relacionat.
Pipo en la ciutat. Aplicació interactiva presentada en forma d'objectes lúdics i
didáctics. Des de la panorámica de la dutat, s'accedeix a diferents escenes i a
molts jocs per aprendre sil-labes, sumes, múltiples, colors, multiplicacións, frases,
lógica Es pot fer servir fins a quart.
Otijocs: Noemí i el pilot ais Andes. Aplicado interactiva d'exercitació basada en
un cómic. Conté un conjunt de proves i jocs animats que es poden resoldre tal
com ho presenta el programa o dissenyar i seleccionar els jocs i els nivells de
dificultats. Es pot fer servir a partir de 3er i fins a 6é.
Cárter és un programa de correu que permet escriure o dibuixar missatges entre
diferents persones. Primer cada persona pot dibuixar la seva bústia i decorar-la
com mes l'agradi. El máxim de bústies disponible per grup és de 30. Es pot
comencar a utilitzar a fináis de 2on, a 3er, i a 4rt.
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4. CD's de consulta
També hi ha CD's que no son programes que facin alguna cosa sino només
enciclopédies de consulta que permeten veure, el significat de paraules o trobar algún
concepte, amb la particularitat que ens ensenyen fotos, vídeos, pel-lícules, etc. de
manera que es pot copiar qualsevol tros de text o imatge que sigui d'interés per trebailar
amb els nens. Totes les obres d'aquest tipus son mes adients per nens i nenes que
sápiguen llegir i tinguin un petit domini de les técniques d'investigado, pero sempre el
poden fer servir els professors. Entre els CD's de consulta tenim:
Pingu. http://www.zetamultimedia.es/Aplicacio interactiva en forma de joc per
ais mes petits. Conté trencaclosques, estalvis de pantalla i una gran quantitat de
jocs basat en el món deis pingüins.
Atles: http://www.zetamultimedia.es/ Diferents Atles
Diccionari de la Llengua Catalana de 1'Enciclopedia
Catalana
http://www.grec.net/home/grec/cd/index.htm Conté el text integre del
Diccionari de la llengua catalana, amb la transcripció fonética i la partido
siMábica de les entrades i la traducció al castellá i a l'anglés de les diferents
accepcions.
L'Enciclopédia Encarta: http://www.microsoft.es/. Es tracta d'una de les mes
famoses enciclopédies multimedia de la casa Microsoft.
L'Enciclopédia
Universal
multimedia
de
Micronet.
http://www.enciclopedia.net/ Amb mes de 159.000 articles. Pot trobar-se
informació d'aquests programes a la següent adreca electrónica.
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Annex 2. Webgrafia i Bibliografía
2.1. Grups de recerca i investigació universitaria dins l'ámbit de l'educació
i les noyes tecnologies
Associació de mestres Rosa Sensat http://www.pangea.org/rsensat/ Rosa Sensat
és una associació catalana de mestres i educadors amb la qualitat de l'ensenyament i de l'educació en general. Com a eix central d'actuació.
Associació
Interuniversitária
d'Investigació
Pedagógica
http://www.uv.es/aidipe/ és pionera en la utilització de la xarxa, amb congressos
virtuals, revistes electróniques, grups de discussió especiaützats, etc.
Edu Lab http://www.Edu Lab.net/index.htm té com a finalitat posar a l'abast de
la societat, en especial al de les institucions educatives, l'expertesa acumulada en
I'aplicació de les TIC (tecnologies de la informado i la comunicació) a la formado
no presencial, per mitjá de la realitzadó d'estudis, consultories, assessoraments i
gestió de projectes.
Gabinet
per a I'aplicació de les Tecnologies de l'educació
http://www.gate.upm.es. Centre adscrit a la Universitat Politécnica de Madrid que
promou i partidpa en experiéncies pilot de Tele-educació amb l'objectiu d'avaluar
l'acceptació de les diferents tecnologies.
Grup de recerca en hipermedia distribuida http://glorieta.fcep.urv.es/. Grup de
treball de la de la Universitat Rovira i Virgili. on analitzen les possibilitats
d'Internet des d'un punt de vista educatiu i dissenyen i elaboren materials per a la
formado basats en I'aplicació de les Noves Tecnologies.
Grup d'Investigació Didáctica http://tecnologiaedu.us.es/ Grup de treball de la
Universitat de Sevilla que té per objectiu l'evaluació de la formado permanent del
professorat i les noves tecnologies aplicades a l'educació.
Grup de Noves Tecnologies de la Informació (NTI) http://nti.uji.es/ Grup del
Departament d'Educació de la Universitat Jaume I a Castelló. Que fa reflexio
sobre les possibilitats i utilitats educatives a la xarxa.
Grup de Tecnologia Educativa, http://www.uib.es/depart/gte/gte.html. Ubicat a
la Universitat de les Ules Balears desenvolupa diverses activitats sobre noves
tecnologies de la informació aplicades a I' educació. Inclou una revista electrónica
(Edutec) i un fórum de debat.
Grup de Tecnologia Educativa http://www.doe.d5.ub.es/te . El Departament de
Didáctica i Organització Educativa está adscrit a la Divisió de Ciéncies de
l'Educació de la Universitat de Barcelona. Té com a activitats principáis la
docencia i la recerca educativa, espedalment en els seus vessants didáctics i
organitzatius, tant peí que fa a l'educació formal com no formal.
Grup de Tecnologia Educativa de Sevilla http://tecnologiaedu.us.es/. Grup de
treball de la Universitat de Sevilla que té per objectiu l'evaluació de la formació
permanent del professorat i les noves tecnologies aplicades a l'educadó.
Laboratori de Mitjans Interactius http://www.doe.d5.ub.es/lmi. És un centre
pertanyent al Departament de Didáctica Organización Educativa de la
Universidad de Barcelona. Está especializat en el disseny i desenvolupament de
programes multimedia per a la formació.
Noves Tecnologies aplicades a l'educació http://tecnologiaedu.us.es/
Informació sobre I'assignatura de Tecnologia Educativa impartida peí doctor Julio
Cabero.
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Pangea http://www.pangea.org Organització orientada cap a les persones o
entitats sense ánim de lucre que treballen per la pau, la justicia social, l'educació, la cooperario i el medi ambient.
Seminan Virtual interuniversitari sobre Educacio, Comunicació i Noves
Tecnologies http://www.ugr.es/~sevimeco/ creat sota el patrocini de la UNESCO
té per objectius afavorir la reflexió sobre el paper i futur de les noves tecnologies i
les seves implicacions en el camp educatiu.
Tecnología
Educativa
Universidad
de
la
Laguna
http://www.ull.es/departamentos/didinv/tecnologiaeducativa Assignatura adscrita
al Departament de Didáctica i Investigació Educativa i del Coneixement de la
Universitat de la Laguna.

2.2. Documentado sobre educado i noves tecnologies
Actes de las VI Jornadas Universitarias de
h ttp: //www. ul 1. es. /congresos/Tecneduc/. Informado
jornades de tecnología educativa.

Tecnología Educativa
d'aquestes i anteriors

Actes deis congressos de tecnología educativa (1995, 1997 i 1998
http://tecnologiaedu.us.es/actas edutec.htm. Actes i ponencies de les jornades
Edutec.
Biblioteca virtual infoedu
http://www.geocities.com/Athens/Forum/7543/biblio.htm. Cerca de recursos
bibliografics sobre noves tecnologies i educacio.
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Annex 3: Webs deis centres participants a l'observatori
CEIP Sant Jordi (Mollet Del Valles)

Ceracterístiques del centre
AltresWebs
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CEIP Pau Vila (Granollers)
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CEIP Montiuíc (Girona)
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Escola Sagrats Cors (Centelles)
^ E s c o l a Sagráis Cois - Miciotoft Internet Explorer proporcionado poí Inicia

Escola: Sásráts Gors
L"ESCOLA
L'escola Sagrats Cors de Centelles es un centre piiwat.conccrtai que, parünt d*una concepctó
cristiana de rhome, de la vida i del món, s'ofereix a totes les famtUes de rentom per coUaborar en
l'educació integral deis seus filis.
Té com a titular la Congregado de les Germanes Misstoneres deis Sagrats Cors i s'acuH ais
concerts economics promoguts per radministració educativa (Generalitat de Catalunya) per tal de
poder estar a l'abast de tots aquells que, Diurament, s"hi vulguin atansar.
L'escola Sagráis Cors disposa trun idean educatiu (Carácter Propi) i resta oberta i en constant
comunjcactó amb la realitat plural de la societat que remutta a fi d'anar acomodant la seva
proposta educativa a les demandes i necessitats de la mateixa.
i;

És, també, una de les primeres escoles de la comarca que des de fa anys se sent compromesa
amb la realitat cultural catalana, el coneixement de la qual es considera pas previ i necessari per
obrlr-se a la diversitat de cultures i entoms propis del món actual

c¿

Per úttím, la nostra escola, compromesa amb la persona, pretén despenar en aquesta tots aquetls
valors que l*han de portar a mostrar-se de forma justa i solidaria, reflexiva i ccnsdent, segura i
satisfeta, responsable i compromesa amb si mateixa, amb ets altres i amb l'entom.

CoMegi Sant Josep (Vilafranca Del Penedés)
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Annex 4: Centres educatius participants a l'Observatori (Maig
2000)
NOM CENTRE

POBLACIO

COMARCA

CEIP Frederic Godés

Lleida

Segrí á

CEIP Mare de Déu Remei

Palautordera

Valles Oriental

CEIP Mare Deu Nuria

Ribes de Freser

Ripollés

CEIP Mediona

Mediona

Alt Penedés

CEIP Montjuic

Girona

Girones

CEIP Pau Vila

Granollers

Valles Oriental

CEIP Pilar Mestres

La Roca del Valles

Valles Oriental

CEIP Raiers

La Pobla de Segur

Pallars Jussá

CEIP Salvador Espriu

El Masnou

Maresme

CEIPSantjordi

Mollet del Valles

Valles Oriental

Escola Maristes de Lleida

Lleida

Segriá

Escola Sagrat Cor

Centelles

Osona

Escola Sant Jordi

Vilassar de Dalt

Maresme

Escola Sant Josep

Vilafranca

Alt Penedés

Escoles Gravi

Barcelona

Barcelonés

Escola Túrbula

St. Adriá del Besos

Barcelonés

ÍES Joan Oró

Lleida

Segriá

ÍES Antoni Torroja

Cervera

Segarra

ÍES Cavall Berna:

Terrassa

Valles Occidental

ÍES Celrá

Celrá

Girones

ÍES de l'Ebre

Tortosa

Baix Ebre

ÍES Pere Borrell

Puigcerdá

Cerdanya

ÍES Valí d'Arús

Vallirana

Baix Llobregat

ÍES Gabriel i Ferraté

Reus

Baix Camp

ÍES Ferran Tallada

Barcelona

Barcelonés
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I. Introdúcelo

1. Objecte d'estudi del segon informe del Projecte Astrolabi
L'objecte d'aquest segon informe del Projecte Astrolabi és l'estudi i análisi de ractitud deis docents
amb relació a l'ús de les TIC, vatorant les causes que faciliten o dificulten la implementació de les
TIC ais centres d'ensenyament no universitari, sempre amb relació al professorat i des de la seva
óptica.
Pretenem mostrar com la incidencia d'aspectes tangibles (organització del centre, formació del
docent) o la influencia d'altres que no no son tant (motivado, innovado...) poden incidir d'una
manera determinant en la voluntat del docent d'utilitzar les TIC en el marc de la seva acció docent o
no utilitzar-les.
Intentarem també fer un esbós de com moltes pors i recéis teñen un fonament que pot ser modificat a
partir del debat, de la discussió i de mesures que ajudin al fet que es produeixi un veritable intercanvi
d'idees i opinions respecte al que les TIC poden aportar per a la millora de l'educació.

2. Objectius del segon informe del Projecte Astrolabi
•

O fer ir elements de judici i bases a partir deis quals la comunitat educativa pugui encetar un
debat al voltant de l'ús de les TIC.

•

Sistematizar els aspectes menys quantificables a les estadístiques, pero que incideixen en la
decisíó del docent d'implementar les TIC.

•

Promoure la reflexió i el debat respecte a l'evolució del paper deis docents davant l'ús de les
TIC, partint del vessant mes actitudinal.

3. Metodología de treball
A l'hora de confeccionar aquest informe, dos han estat els principáis eixos de treball:
•

El contacte amb els centres coMaboradors de PObservatori Astrolabi, que s'ha central en:
33 entrevistes personáis amb els diferents directors í coordinadors d'informática
de tots els centres de l'Observatori.
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5 debats territorials, en els quals han participat 24 docents, tant de la mostra com
d'altres escoles i institucions d'arreu de Catalunya.
•

La recerca documental, centrada tant en la documentado interna deis centres com en
diferents anieles, bibliografía i webgrafía, que ha permés introduir diferents aportacions.

Val a dir que les opinions que s'han expressat en els diferents debats representen majoritáriament la
d'aquells docents que hi han participat i que, per norma general, ja utilitzaven les TIC.
Malgrat la nostra voluntat de comptar amb l'opinió deis docents que no les utilitzen, coneixem la seva
veu majoritáriament per mitjá deis seus companys. Els motius d'aquesta menor participado en el
debat per part de docents no implicats en l'ús de les TIC poden ser diversos i poden anar des d'un
complet desinterés peí tema fins al fet de deixar que siguin els mes coneixedors els que participin en
e! debat.
Aquest informe va dirigit a un col-lectiu amplí amb la voluntat de promoure un pas endavant en
l'actitud deis docents davant l'ús de les TIC, pero especialment ens volem adrecar al col-lectiu de
docents mes reticent a usar-!es, ja que la seva reflexió i la seva implicado en el debat ha de marcar
una fita important en Pevolució de Tus de les noves tecnologies ais centres d'ensenyament no
universitari.
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II. Factors que incideixen en l'actitud deis docents davant l'ús de
les TIC

1. La mot¡vació
Estar motivat és el primer esglaó per a moure's en una direcció. Sense motivado, el docent no té
ganes, ni energía, ni ¡Musió. I sense ganes de fer res no hi ha acció.
La historia de l'educació és plena de mostres d'evoludó en la manera de fer i de concebre el fet
educatíu que responen a 1'empenta i la motivado de mestres que, a títol individual o en petit grup, han
¡niciat experiéncies que el temps i la rao han acabat vaÜdant com a practiques adequades de
l'educació.
Hi ha qui podría pensar que aquest aspecte no hauria de ser motiu d'análisi en un informe d'aquestes
característíques. Com a professional que és un docent se li ha de suposar una motivació total per tot
alld que representa una millora en el dia a dia de l'educació. Per tant, en principi, restar al marge de la
incorporado de les TIC per manca de motivació pot sonar estrany.
No obstant aixó, aquesta lectura la fem des del convenciment que un ús adequat de les TIC inserit en
el marc de les finalitats socials de l'educació (ciutadania, desenvolupament personal, creixement,
igualtat d'oportunitats...) aporta una millora dins aquest ámbit. Podem trobar molts professionals
motivats per la seva feina —la docencia— i amb ganes de millorar cada dia, pero aixó no comporta
l'ús de les TIC com un element clau dins de la seva evolució.
Durant un temps ha estat positiu que l'evolució de l'ús de les TIC fos fruit de la resposta d'alguns
mestres motivats en aquest ámbit, pero potser ha arribat l'hora de despertar quelcom mes que
sensibilitats respecte a la necessitat d'incorporació de l'ús de les TIC a la major part del collectiu
docent.

1.1. La motivació interna
La motivació interna és fruit del propi convenciment del docent que el duu a reciclar-se i a
experimentar i fer proves per a implementar les TIC. Aquest convenciment té com a fonts tant la
propia autoestima del docent com la voluntat de fer la feina tan bé com sigui possible i de manera
ajustada a la realitat i a les necessitats de cada moment.
El docent que creu en les possibilitats educatives de les TIC, pero que no té prou coneixements de
noves tecnologies, fa els máxims esforcos per a recíclar-se (assistint a cursets), per a investigar
(recursos o formes d'implementar les TIC a les aules) o per a compartir experiéncies com a vía
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d'autoformació. Aquesta situado, idónia i totalment personal, no depén ni de l'edat, ni de la titulado,
ni de l'experiéncia, segons ha demostrat Castaño-Garrido.'
"El docent ha de "convencer', segurament a través de la seva experiencia vital {'com senlo el
que us explico', coneixement tácit, no explicit), de per qué alió que explica mereix ser escoltat,
primer, i apres, potser, després. Encara millor, ha de transmetre de manera passional per qué
dedicar lemps a altó 'té un sentil'. Sense motivació interna aixó esdevé impossible."

Aquesta motivació ha fet que milers de docents hagin treballat en la millora de l'ús de les TIC ais
centres d'ensenyament, tot i que moltes de les experiéncies realitzades han tingut un carácter
excessivament personal, flns a arribar a l'extrem que una experiencia d'ús de les TIC en un centre
deixa de realitzar-se en el moment en qué el docent que l'ha promogut abandona el centre o es veu
impossibilitat personalment per a continuar liderant l'experiéncia.

Quins aspectes no afavoreixen la motivació interna?
•

La rutina diaria: ésser docent pot implicar grans dosis de creativitat i d'imaginació, pero la
tasca diaria amb els alumnes pot acabar per imprimir en el taranná del docent frustracions o
desigs no acomplerts... L'extgéncia de la quotidianitat i la forta tendencia a la creado de rutines
poden provocar facilment que el docent defalleixi si no h¡ ha estímuls, que poden venir de la
convicció interna de la feina ben feta o de la tasca amb els propis alumnes que serveixi de
motivació.

•

La recerca d'una estabilitat, d'un ritme, d'una previsió: segurament en podríem dir 'd'una
rutina' o 'd'un acomodament en la posició de docent'. Saber que sempre s'ha de fer el mateix és
una forma d'evitar maldecaps i compromisos no desitjats. I aixó no vol dir ser mal docent. Aixó
vol dir que la recerca d'una estabilitat pot esdevenir incompatible amb un esperit innovador,
experimental. Hi ha docents que, sota aquesta recerca, amaguen no poques pors a innovar
(buscant la millor de les ¡nterpretacions) o no poques ganes d'implicar-se a fons en la tasca
educativa (si la recerca d'argumentacions no és tan benévola). Malgrat que s'ha d'afegir que
I1 estabilitat i la seguretat, enteses com un marc de relació estable, organitzat, segur i no immóbil,
son parámetres que haurien de facilitar la motivació interna i la innovado.

1.2. La motivació externa
La motivació també pot venir de Pexterior. Sens dubte, si des de Pexterior no es pogués motivar una
persona no hi haurien tants cursos i seminaris de recursos humans adrecats a directius i comandaments
de qualsevol empresa. La motivació externa esdevé clau quan la interna falla i hauria de ser una peca
fonamental en la política de recursos humans, tant peí que fa a l'Administració com respecte a cada
centre. Des d'aquest punt de vista, l'abséncia de política motívacional és un reflex del poc éx¡t que ha
tingut la comunitat educativa en general (i l'Administració en particular) a l'hora d'intentar fer sortir
de cada docent el millor de si mateix.

1
C. Castaño Garrido. Las actitudes de ¡os profesores hacia ios medios de enseñanza. Universidad del País Vasco.
http://www.us.eS/pixelbit/articulos/n l/art 15.him,
1

A. Cornelia. "La informació en les organitzacions. Experimentar amb l'educació: una exigencia deis nous temps".
Exlra.'-Nel. Revista d'In/onomia, a http:/Av\vw. i nfonomia.com. Barcelona.
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Com apreciem l'abséncia de motivado externa?
•

La manca de reconeixement. Tothom se sent afalagat quan hi ha un reconeixement de la seva
tasca, i aquest és un motor de motivado. Ara bé, en l'ámbit de les noves tecnologies, aquest
reconeixement no és tan fácil d'obtenir. Per part de I'Administrado, com veurem, no existeix
valorado de punts ni merits per dedicado. 1, per part del claustre, la recerca d'aquest
reconeixement en un ámbit (les TIC) en el qual no hi ha consens (sigui per manca de debat o per
posicionaments molt clars per part de determinats membres del claustre) pot resultar complexa i
fer que una tasca reeixida amb les TIC no generi automáticament una satisfacció general.
Per dir-ho d'una altra manera: resulta mes fácil trobar una satisfacció en forma de reconeixement
per part de la comunitat educativa de Pescóla aconseguint que alumnes amb necessitats
educatives especiáis se'n surtin en els estudis o duent a terme una bona política de sortides
escolars, que no pas promovent un ús adequat de les TIC. Sempre hi haurá alguna persona que,
amb la intenció de defensar la seva postura contraria a les TIC, no valori públicament la tasca
realitzada.
Potser caldria reivindicar altres tipus d'incentius i reconeixements en Pámbit de la introdúcelo de
les TIC com a recurs educatiu, com poden ser: la divulgado de la feina feta, el suport material i
d'assessorament a projectes de millora de Pus de les TIC al centre, la disponibilitat de temps per
a la recerca i la reflexió sobre les innovacions... alguns deis quals ja son oferts per
PAdministrado educativa mitjancant el Programa d'Informática Educativa (PIE) i la xarxa
telemática XTEC.

•

L'abséncia de seguiment ¡ responsabilitats. En el si deis claustres no hi ha un auténtic
posicionament al voltant de l'ús de les TIC. Tothom sap que les pot utilitzar, pero no hi ha un
seguiment de ['Administrado ni de cap altra institució que pugui atorgar un segell de qualitat peí
que fa a la seva implementació ais centres educatius. Tothom sap que si no les fa servir no passa
res, tot i haver indicacions clares per part de les administracions educatives i de molts projectes
educatius de centre respecte a la importancia d'afavorir-ne Pus.
Caldria definir un PEC que sigui un marc de referencia obligatori per a tota la comunitat educativa, la qual
cosa demana una regulado legislativa i, com és obvi, uns mecanismes de control social per a assegurar-ne
el compliment. Aquest carácter cal combinar-lo amb el grau de llibertal de cátedra necessari per a fer una
educado pluralista en el terreny de t'opinió. L'equilibri d'aquests dos elements s'ha de garantir. Les
escoles lliures son aquelles on es pot exercir la llibertat i no les dominades ideológicament. En aquest
sentit, el confítete és un element ordinarí en la concreció del PEC que, si es tracta positivament, esdevé un
element enriquidor.

Segurament aquesta és una de tes línies a seguir si Pautoregulació deis claustres no aconsegueix
establir uns elements de control o seguiment de la tasca deis seus docents, almenys en la
implementació de les TIC.
Respecte a Pavaluació, en general els docents no utilitzaran les TIC si no se n'avalua Pus. En
altres paraules, si el que s'avalua del docent és fins a quin punt s'ha cobert un marc curricular
mínim establert, i com els alumnes demostren assolír o no una determinada collecció d'habilitats
3

Primer Congrés de la Renovado Pedagógica, http://www.nangea.org/events/lcrp/index.htm.
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que coincideixen en bona mesura amb les establertes com a básiques el segle passat, molt pocs
docents s'atreviran a gastar hores del curs en activitats "complementarles" que aportin el valor
afegit de fer un bon ús de les TIC. A mes d'introduir equipaments a les escoles, cal acordar
sistemes d'avaluació de rendiment i millora en els resultáis educatius que l'ús d'aquest
equipament comporta.
Aquesta situado genera una ambivalencia que no ajuda al fet que docents sense una forta
motivado interna es posicionin a favor de l'ús de les TIC i és aprontada pels docents que, peí
motiu que sigui, no volen utilitzar les TIC. No deixa de ser un hábil equilibri que genera una
indefinido perqué ningú no es pugui sentir ferit: els docents protecnológics teñen el camp lliure
per a utilitzar les TIC, els mes reticents saben que no h¡ haura control d'ús i els indecisos no
troben prou arguments per a utilitzar les TIC i, tácitament, no les fan servir. Per altra banda,
['Administrado recomana i forma, pero no exigeix. Així ningú no és responsable de la situado,
pero tothom és partícip de la realitat creada.
La manca de debat. No caldria plantejar-se primer per qué les TIC a les aules? Cal introduirles? Quines millores hi haurá quant a motivado ¡ aprenentatge? Estic disposat com a educador a
prendre el compromís de fer xats a Paula amb els meus alumnes i després comentar amb ells qué
comporta aquest tipus de comunicació? Les TIC a Pescóla, no deixen en evidencia "el com" ¡ "el
qué" d'alló que hem fet a les aules? A l'any 2000, n'hí ha prou amb la presencia a les aules per a
donar resposta a les demandes formatives deis nostres alumnes?
Les TIC han entrat a les aules, pero no h¡ ha hagut un auténtic debat que comprometí tots els
membres de la comunitat educativa. Aquesta manca de debat representa per si mateixa la
constatació de la indefinido en qué ens movem i, per definido, tota indefinido és desmotivadora
per si mateixa, ja que no genera compromisos ni marca objectius. Davant la indefinido només
resta l'acció individual i testimonial. Aquest no és terreny adobat ni per docents amb poca
motivació interna ni per docents acomodats a hábits ja consolidáis.
Cal reivindicar un espai de reflexió des deis dubtes, pero tenint en compte que el dubte no
garanteix una actitud innovadora. Plantejar-se problemes és ¡mportant sempre que s'intenti trobar
possibles solucions. Aquest és el taranná que s'ha de valorar com el mes adequat. Per aixó, les
posicions maximalistes (o tot o res) o les opinions que només posen sobre la taula problemes
sense aportar solucions han de ser apartades.
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2. L'organització del centre
2.1. El projecte educatiu de centre
El projecte educatiu de centre (PEC) es considera el marc referencial del projecte d'un centre.
L'integren l'análisi del context de Pescóla, les finalitats educatives ¡ els objectius generáis del centre i
resquema de funcionament. Per tant, no resulta acceptable el fet que una escola no tingui definit el
PEC: aixó implicaría una manca de trets d'ídentitat i la desconnexió de les activitats educatives de la
realitat-escola.
Com a marc general, el PEC possibilita l'existéncia de projectes implícits, sobretot en el camp de les
TIC. Caldria, pero, deixar constancia en el PEC d'aquests projectes, discutits i aprovats en consens
per tal de fer la tasca educativa coherent i interrelacionada. Aixó possibilitaría la discussió de les
discrepáncies exístents i arribar a decisions consensuades.
La situado, pero, dista molt d'alló que semblaría ideal. Tal com ja várem comentar en el primer
informe Astrolabi4, son pocs els centres que en els seus PEC teñen referéncies a l'ús de les TIC .

2.1.1. Análisi de la situado deis PEC
•

La concreció de les noves tecnologies ais PEC és encara deficient a molts centres. Aquest fet
és preocupant des de la perspectiva de la qualitat de l'educació, ja que aixó vol dir que no hi ha
explícits uns objectius en aquest camp per a la comunitat educativa i els docents están mancats de
criteris clars i estables d'actuació en el marc de les TIC.

•

Ais centres on hi ha referéncies a l'ús de les TIC, no sempre son prou concretes. El PEC no es
pot convertir en una simple enumeració de trets de filosofía de l'educació, d'intencions educatives
tan genériques que no comportin cap concreció ni compromís d'implementació. Molts PEC
confonen els objectius de centre amb formulacions de les finalitats del sistema educatiu. El
carácter dinamitzador del PEC perd, en aquests casos, molta forc,a i la seva elaboració esdevé un
procés burocrátic. Es llavors que el mateix docent es torna crític envers uns documents que son
utilitzats, sovint, simplement per a cobrir les demandes burocratitzades de ['Administrado. Aixó
genera una manca de compromís amb les línies mestres de la comunitat educativa.

•

El PEC, que representa el consens de la comunitat educativa sobre el tipus d'educació del
centre, hauria de ser mes valorat per PAdministrado en la planificado, la distribució i
Pavaluació deis recursos. Peí que respecta a l'ús de les TIC, les dotacions s'haurien d'adaptar mes
al projecte educatiu de cada centre, compaginant els beneficiosos efectes que té 1'estandardització
de productes i tecnología (treball amb economies d'escala, possibilitat de majors marges de
negociació amb les empreses proveTdores, el fet que possibilita la formado i coordinació

4

5

Veure el lexl complet del 1 r informe a http://astrolabi.cdulab.net/int \f: index.htm

Segons dades referents a centres públics i priváis de Primaria elaborades peí Departament de Pedagogía de la
Universiiat de Girona per encáiTec del Departament d'Ensenyament, el 14,6% deis centres leñen referéncies a les TIC en
el PEC, el 6,2% en el PCC, el 41,2% en la memoria anual de centre i el 28,3% en la programació de cicle o aula.
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d'esforcos i les col-laboracions intercentres i intracentres...) amb el fet de fer participar els centres
en la composició de les dotacions decidint l'ús que en volen o poden fer.
Tant el PEC com el PCC demanen una gestió eficaz del centre. No hi ha projecte que es pugui
portar a terme sense planificado, direcció, coordinado i avaluado. Els projecles emanats del PEC
també han de ser coherents amb els recursos disponibles. És possible que la debilitat organitzativa
deis centres condemni el PEC (que recull realment els objectius desitjables) a no generar una
acció de canvi, de millora qualitativa.

2.2. La informado i el posicionament sobre les TIC en els diferents documents del centre
Fins ara, els centres han concretat el seu compromís respecte a la implantació de les TIC per mitjá,
com hem vist, de referéncies genériques al PEC o al PCC. En molt pocs casos hi ha hagut un marc
documental específíc. La recent incorporado ais centres públics de les noves dotacions Argo i les
recents connexions a Internet fan pensar que la renovació tecnológica ha estat en els últims anys una
conslant que seguirá un camí progressiu. Per tant, parlem d'una realitat que es consolida i que, fruit
d'aquesta consolidació, demana una major concreció que les referéncies genériques que podem trobar
al PEC.

2.2.1. El posicionament del centre davant les TIC
La informado i el posicionament del centre davant les TIC han de constituir en el PEC o en el PCC el
marc referencial dins el centre educatiu com a explicitació de les ¡ntencions i les finalitats respecte a
l'ús de les TIC en els diferents documents de gestió del centre. Un marc que servís tant per a aclarir
dublés ais membres de la comunitat educativa com per a guiar tots els docents que s'incorporin al
centre per tal que coneguin els propósits i la línia seguida respecte a l'ús educatiu de les TIC. Un
document debatut entre els membres de la comunitat educativa que podría constar, com a mínim, de:
•

La necessária reorganizado del centre: de la mateixa manera que la incorporado de la
informática a les empreses i a la mateixa Administració ha comporta! modificacions en
processos i en formes de treball i d'organització, ais centres docents s'ha de preveure i
comencar a pensar en aquest impacte.

>

La determinado de la forma de fer l'adaptació a les TIC: sens dubte que, ais centres que no
hagin implementat les TIC, cal saber com es fará el pas de la manca d'ús a la quotidianitat. És a
d¡r, prendre la decisió de saber a partir de quin nivell es treballa amb les TIC i com es realitza
aquesta adaptació.

•

El posicionament del centre: sens dubte que tots els docents teñen una opinió sobre Tus de les
TIC. Ara bé: quina és l'opinió corporativa del centre? Quina capacitat pedagógica li atorga?
Quins son e!s máxims i els mínims que els docents hauran de complír?
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La gestió de la tecnología al centre: la decisió de teñir i utüitzar una determinada tecnología no
acaba aquí. Quins son els criteris d'actualització de l'equipament? Sota quina prioritat es fará?
Qui pren la decisió d'optar per uns recursos i no per uns altres?
La responsabilitat d'implementar millo res al centre: en un centre cal delimitar d'una manera
ben clara, entre altres aspectes, a qui li correspon la proposta de compra de nous recursos
tecnológics. Qui marca les prioritats d'actualització?

La decisió sobre el manteniment de Pequipament: aquesta responsabilitat ha de recaure sobre
un membre del claustre o es disposa d'altres solucions per a garantir el funcionament diari de
l'equipament tecnológic? Quin temps cal per a fer aquesta feina? Quines implicacions en l'ús de
l'equipament tindrá el fet que hi hagi un únic responsable del seu manteniment?

L'avaluació de la rendibilitat i de les millores: quan consideraren! que un recurs tecnológic
s'ha amortitzat? Com en mesurarem la rendibilitat? Com diferenciarem els bons usos de les TIC?
Els criteris d'ús: de quina organització es dotará el centre per a emprar els recursos tecnológics
disponibles? Es treballará amb grups reduíts? Es permetrá l'ús per parí deis alumnes en les seves
ñores lliures?

2.2.2. L'aprenentatge de Pus de les TIC
La informado i el posicionament del centre davant les TIC han de constituir un projecte d'acció, reflexió
i crítica: un marc dinámic i obert a la planificado i l'acció educativa; pero si la reflexió sobre la práctica
se substitueix per terminología, retórica i esquemes infallibles de programado, esdevindrá dogma, la
qual cosa s'ha d'evitar en tot moment.

El fet de plantejar també les TIC com a objecte d'aprenentatge pot aportar els següents aspectes
innovadors:
•

La concreció deis aspectes que cal teñir en compte en l'acció educativa a Phora
d'implementar les TIC: repensar les intencions, els continguts, els métodes, I'organització, els
recursos.

•

La diversificado de funcions: de l'aplicació prescriptiva de programes a la creació d'un marc de
reflexió i d'acció, contextualitzat, dinámic i provisional, pero sempre fonamentat i consensuat.

L'opció, pero, d'organitzar l'acció educativa de les TIC a partir d'una reflexió continguda en el PEC
no garante i x per si mateixa el can vi i la mi llora del sistema; depén deis models que s'adopten i deis
processos reals que s'engeguen.
Un projecte educatiu de centre hauria de basar-se en valors, concepcions, opcions i
paradigmeS. Pot amagar-se aquesta realitat presentant els objectius com a punts termináis
tancats i decidits a priori; els continguts com a universals válids arreu i per a tothom i sempre
excessius; els processos de decisió curricular com a acles mecanics de de redacció de
documents; i les metodologies educatives i d'avaluació com a técniques infa! libles.
Primer Congrés de la Renovado Pedagógica. http://w\vw.pangea.org/evenis/lcrn/index.htm.
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La informació i el posicionament del centre davant les TIC s'han d'entendre com a marc de
planificado, de reflexió i d'acció, i responen a unes altres característiques. Els objectius son sempre
intencions educatives obertes que guien l'acció del professorat, pero que no predeterminen els
processos ni els resultats de l'aprenentatge.

2.3. El consens al claustre

Construir un projecte de centre requereix crear consens partint de la pluralitat d'idees i divergéncies
del professorat. Cap disposició administrativa, ni de la inspecció, ni de la direcció d'escola, no pot
suplir la manca de consens d'un equip educatiu per a aplicar un projecte. Les condicions básiques per
a afavorir la creació de consens son el temps, el suport extern ¡ l'autonomia del centre. Pero qué
afavoreix o impedeix el consens al claustre?:
•

La pressió i els valors socials generáis —i del context próxim, en particular—condicionen mes
o menys directament les decisions deis mestres, de la mateixa manera que la intervenció
organitzada o informal deis pares i les mares. L'autonomia del professorat no significa obviar
aqüestes pressions, l'autonomia vol dir que és el professorat qui les ha d'articular en un projecte
coherent amb els valors i les opcions educatives.

•

L'aplicació de ritmes i resultats predeterminats: el desenvolupament del posicionament del
centre davant les TIC és un procés permanent de decisíó, aplicació, reflexió, nova presa de
decisions... en qué cada fase té en cada centre el seu ritme, la seva durada i la seva dinámica. No
es tracta, dones, d'un acte ocasional mes o menys llarg de redacció de documents normalitzats.
L'estructura horaria i la quantitat de tasques que el professorat ha de fer aboquen a l'acció ¡ a la
presa de decisions sempre amb carácter d'urgéncia. Generar consens implica moments de debat i
discussió reposada. D'altra banda, la formado al centre, rebent assessorament, és un recurs
facilitador de la creació de consens.

•

Les prescripcions de 1'Administrado que condicionen el procés, fins al punt d'esdevenir
l'agent principal quan en detalla en excés els continguts, els objectius termináis o els críteris
d'avaluacíó final, poden exercir un control massa burocrátic. Les normatives, els controls i les
prescripcions administratíves haurien d'afavorir aquest procés ¡ no provocar un corrent invers, en
qué Pescóla ha d'adaptar-se i complir amb requeriments externs estranys a la seva dinámica.

•

L'autonomia del centre: autonomía en el calendan, en el ritme i en la dinámica de treball,
autonomía a l'hora de decidir 1'assessorament que l'equip necessita; autonomía en les decisions
relatives ais continguts, a les intencions educatives i a les metodologíes didáctiques.

2.4. L'actitud de l'equip directiu
Les propostes de treball de l'equip directiu poden arribar a ser tan summament importants per al
desenvolupament de les TIC al centre que poden arribar a marcar priorítats pedagógicament licites,
pero que poden comportar l'abandonament total o parcial de la prioritat respecte a les TIC.
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Aquesta situado no és merament teórica: aquest mateix curs 2000-01, un deis centres participaras a
FObservatori Astrolabi ha canviat d'equip directiu. Les directrius que I'han dut a fer-se carree de la
gestió del centre passen ara per prioritzar altres aspectes pedagógics davant la implementació de les
TIC. El nombre d'hores de dedicació a coordinado ¿'informática ha baixat fins a mfnims i no
s'assegura una correcta implementació de les TIC. Aquesta decisió de segur que beneficia Pavanc en
altres necessitats educatives del centre (per exemple, un major nombre d'hores d'atenció a la
diversitat), pero probablement descuida la possibilitat d'explotar Fus de les TIC com a recurs
educatiu, per exemple buscant formules d'atenció a la diversitat a partir de Fus de les TIC.

L'equip directiu, dones, ha de teñir un paper decisiu en referencia a Fus de les TIC, que es pot centrar
en les tasques següents:

•

Ser l'element impulsor del necessari debat sobre l'ús de les TIC: tot i ser conscients que aixó
pot implicar obrir la caixa de Pandora i generar dins del claustre posicionaments extrems i tensió,
només aquest debat pot assegurar un aclariment respecte a l'ús de les TIC que animi molts
docents a utilitzar-les de manera permanent.

•

Ser el generador de consens al claustre: si el debat genera tensió, l'habilitat de l'equip directiu
s'ha de centrar a oferir camins que ajudín a superar situacions de manca de consens. L'equip
directiu facilita el debat, pero per a generar consens ha de teñir prou habilitat per a aconseguir
que la major part de la comunitat educativa se senti reflectida en les conclusions del debat.

•

Ha de vetllar perqué s'estipulin elements d'avaluació i seguiment: aquest és un element que
generalment no agrada a ningú, pero és una de les poques opcions que queden per a assegurar
que els resultáis del debat esdevinguin compromisos que s'apliquin.

•

Ha de fer de pont: entre la realitat social (que es concreta en una cada vegada mes permeabilitat
a l'ús de les TIC), la realitat administrativa (que de vegades no facilita Fadequació a aquesta
realitat social) i la realitat del centre (que té les seves própies prioritats). I aixó no és fácil, perqué
molt sovint, malgrat les voluntats verbals de cada collectiu, s'amaguen no pocs interessos
contraposats que poden situar l'equip directiu al centre de la polémica. I, certament, és una
situado poc agraída.

2.5. La coordinació d'informa tica ais centres
Organitzativament parlant, la coordinació d'informática está regulada peí decret

198/96, 199/96 i

modificacions successives, la darrera de les quals fará que aquest carree sigui obligatori i retribuir, a
tots els centres de Secundaria. Actualment s'encarna en una persona delegada peí claustre per a
implementar l'ús de les TIC i vetllar pe! corréete funcionament de Faula d'informática, pero valdría la
pena valorar la possibilitat que sigui un equip Fencarregat d'implementar Fus de les TIC al centre. De
fet, fins ara ha estat aquesta figura la peca clau per al desenvolupament de les TIC ais centres
d'ensenyament. Ha cobert un ampli ventall de responsabilitats: ha realitzat el manteniment del
maquinan, ha incentívat els seus companys en l'ús de Fequípament tecnológic, ha solucionat els
problemes mes habituáis de Fequipament i s'ha coordinat amb altres docents ais seminaris del
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Departament d'Ensenyament. Tot aixó ha fet que aquesta figura pateixi un seguit de problemes que
podem resumir en els punts següents:7
•

L'abséncia de revisió de la fígura del coordinador d'informática des de la seva creació (ara el
Departament d'Ensenyament ha encetat aquesta revisió), feta en uns anys en qué l'ordinador era
un fet gairebé aTllat ais centres. Avui en dia, els centres teñen ímportants dotacions, grácies a la
mateixa Administrado, ais esforcos de moltes AMPA o a carree deis pressupostos deis mateixos
centres quan aquests son concertats.

•

El perfil del docenl que fa la coordinado d'informática és massa variable. A aixó cal afegirh¡ que el coordinador o la coordinadora es veu abocat a fer un gran nombre de tasques técniques,
alienes per complet a la seva activitat docent. Si el centre té sort, comptara amb un professortécnic. Si no en té, la informática no funciona i es fomenta a mes una actitud de rebuig cap a les
TIC en el claustre.

•

La veritable tasca de coordinació d'informática queda minimitzada: impulsar l'ús de les TIC
a les aules, animar la resta del professorat i assessorar-lo son funcions inexistents en molts
centres, a causa deis aspectes anteriorment esmentats. Així dones, la rao de ser del carree del
coordinador o la coordinadora d'informática passa a un segon terme davant les funcions mes
técniques. La coordinació d'informática hauria d'assumir mes un paper de "psicopedagog" de les
TIC, d'animador de centre, d'administrador de recursos que no de "professor d'informática".
Fomentar, en definitiva, mes l'ús de la informática que no ensenyar

•

informática.

Es produeix una excessiva rotació en el carree de coordinació d'informática, ates que poques
persones volen aquesta tasca. Fins i tot, ais centres on ni ha cicles formatius que requereixen
places d'informática, moltes vegades els mateixos professors d'aquesta especiaütat no volen el
carree.

Malgrat aquesta situació, val a dir que en aquest col-lectiu hi ha un elevat grau de suport horitzontal
entre els mateixos coordinadors i altres docents interessats per les TIC que fa que algunes d'aquestes
situacions descrites puguin ser alleugerides, a banda de les accions de suport que el mateix
Departament d'Ensenyament ha engegat per tal d'oferir solucions a problemes relacionáis amb les
TIC.

Josep Pujadas i Jubany; Josep Mejías i Ruiz. Manifest per a una major alendó a ¡a informática en els centres
d'ensenyament. http://www.neic.es/aeic/manifest.htm.
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3. La voluntat d'innovació o renovació
La tasca docent ha de ser permanentment innovadora. El problema és definir el sentit d'aquesta
innovació. Históricament, la noció d'innovació va ser introduTda al final deis anys cinquanta ais Estats
Units. La referencia que donava suport a aquesta necessitat venia de la noció de progrés i rendiment
en la industria i Pagricultura. Seguint aquesta perspectiva calía introduir innovacions (tecnológiques i
curriculars) per a incrementar el rendiment ¡ l'eficácia escolar. En Pactualitat, la noció d'innovació
tendeix a ser substituida per la de "reestructurado" o renovació, mes propia de Pescóla i de l'actuació
del professorat. Aquesta concepció de la noció d'innovació com a renovació está d'acord amb la
nostra tradició educativa.
La renovació comporta un estat i una actitud de canvi permanent. Canvi entes com un procés de
reflexió, revisió i adequació de les concepcions i practiques escolars relacionades amb I'actualització
deis nostres coneixements sobre el fet d'ensenyar i el fet d'aprendre, els continguts escolars i les
transformacions i demandes socials que es relacionen amb Pescóla.
La flnalitat de qualsevol innovació educativa és contribuir a la millora permanent de la qualitat de
Pensenyament, qualitat valorada sobretot amb referencia ais alumnes i al seu procés d'aprenentatge.
La reflexió i l'autocrítica del treball que fa cadascú constitueix Pactitud fonamental dins un procés
innovador. La tasca, el repte, és com transmetre i afavorir aquesta actitud en els ¡ntercanvis amb els
companys i companyes en la práctica i la reflexió diaria i en Porganització deis centres.

3.1. Les TIC i la innovació
Ningú no discuteix que les TIC representen una innovació en el terreny educatiu (o potser el problema
és que ningú no ho discuteix!). Ara bé, és precisament el seu carácter innovador el que en frena la
implementació? Quins son els aspectes que dificulten que es passi de la renovació a la quotidianitat?
•

L'abséncia de referents clars: hi ha una manca de criteris metodológics clars a Phora d'utilitzar
les TIC. Aixf, molts docents saben com utilitzar un vídeo, una pissarra o com treure suc
pedagógic d'una imatge; ara bé, segurament no tothom sap com utilitzar eis ordinadors des d'un
vessant pedagógic: ús lliure pels alumnes?, només per a recerca d'informació?, quin ritme ha de
teñir Paula d'informática?, com s'han de solucionar els problemes que sorgeixen?, qué i com
ensenyar?, quin criteri emprar per a seleccionar un bon programan?, etc. Aquesta manca de
referents pot quedar alleugerida en els docents que han treballat aquests temes en la seva
formació inicial a la universitat, pero encara no son una majoria.

•

La manca de seguretat: aixó fa que molts docents no s'atreveixin, literalment, a entrar en una
aula d'informática, sigui perqué no teñen la formació adequada o perqué no saben com ensenyar
amb ordinadors. 1 de vegades no tothom está disposat a demanar ajut a companys i evidenciar les
seves mancances. I si davant d'altres docents no es poden evidenciar mancances... qué passará
davant molts alumnes que de ben segur saben mes informática que el mateix docent?
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La necessitat d'un nou rol del docent: el docent ha d'esdevenir mes orientador, facilitador i
organitzador d'informació que no pas un controlador i dosificador de la saviesa, que tot ho sap i
tot ho controla. La nova societat creada i retroal¡mentada per les TIC demana un nou model
d'organització escolar i, per tant, un nou rol de docent. 1 potser no tothom está disposat a fer
aquest canvi (que implica collaboració i, per qué no, humilitat) i encara menys quan la realitat
diaria dista encara tant de la inevitable pero llunyana tendencia a l'ús de les TIC.
La incertesa enfront deis canvis: tot nou plantejament pedagógic provoca dubtes. I si aquests
dubtes son reforc,ats amb els entrebancs a qué ens hem referit en apartáis anteriors, resulta fácil
comprendre que la seguretat que ofereix la tradició sigui un element que no afavoreixi el canvi.
Ningú no discuteix el fet que en un futur, queja s'ha comencat a fer present, les TIC son un
element imprescindible en tots els processos d'aprenentatge (escolar, professional, autónom...).
Ara bé, la diflcultat de saber com és de lluny o prop aquest futur és Pelement que dissuadeix de
fer una aposta decidida. El conservador criteri de la prudencia fa que molts docents esperin "a
veure qué passa", sense necessitat d'implicar-se en l'ús de les TIC. A mes, recordem que no hi ha
ni seguiment ni obligatorietat ni avaluado. Quin deis docents que no están motivats a usar les
TIC té motius per a donar el pas?
L'abséncia de crítica pedagógicament sólida: aixd ha fet que s'acceptt com a inevitable i
desitjable l'ús de les TIC darrere frases com "és el futur", "aporta grans avantatges pedagógics",
"qui no estigui a Internet no existeix"... Massa sovint la crítica a les TIC s'ha centrat mes en
criteris d'operativitat que en criteris pedagógics {i aixó quan hi ha hagut debat, que no és la
realitat de molts claustres deis centres de PObservatori). Aquesta manca de crítica amaga
desidia?, poca voluntat de debat? Es considera inútil lluitar contra l'inevitable?
La presencia de noves exigéncies de la societat: aixó fa que el docent esdevingui massa sovint
un substituí mes que un complement de la tasca educativa deis pares. A mes, Pescóla es pot
convertir en un calaix de sastre que intenti recollir totes les aspiracions que la societat no sap
cobrir per altres mitjans. I el docent ha de donar resposta i cobrir massa expectatives. Tot aixó en
un context escolar cada vegada mes estandarditzat i burocratitzat que no facilita la innovació, el
"sortir-se de la norma". Des d'aquest punt de vista, té el docent capacitat per a líderar un procés
d'innovacíó en les TIC?
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4. La formació
Des del comencament, la práctica de i'ús de les TIC a les escoles ha estat caracteritzada per una gran
dosi d'autodidactisme. Aquest autodidactisme era afavorit per:

•

L'abséncia de técnics, a causa d'una manca de formació respecte a les seves possibilitats d'ús.

•

La constant necessitat d'estar al día en els canvis i avéneos en el camp de les tecnologies de la
informació i la comunicació.

Cada nou aven? tecnológic ha comportat noves possibilitats d'ús, des de la introducció del radiocasset
fins a Íes possibilitats d'ús d'lnternet. La necessitat de formació ha estat major davant de cada aven?
tecnológic. La comunitat docent es veu pressionada socialment i condicionada a integrar-se al món
d'lntemet i a introduir aqüestes tecnologies en els processos educatius. A mes, hi ha una percepció
d'lnternet com el miracle esperat que fará la práctica escolar mes fructífera i plaent.
Podem apreciar uns aspectes que configuren impressions sobre formació, les TIC i educació:8:
•

Les tecnologies resulten útils, pero no n'hi ha prou amb el seu ús per a garantir avui una
qualitat pedagógica. Son, cada vegada mes, "condició necessária" per a la renovado educativa,
pero no son "condició suficient". Entre altres coses, perqué 1'aportado de les TIC no será mai
substitutiva d'alló intangible que pot oferir humanament un docent.

•

Tan important com la infraestructura (els continents de la informació) és la infoestructura (els
continguts). Per tant, no ens hem d'enlluernar per Fembolcall que ens ofereixen les TIC i hem de
vetllar perqué alió que el docent ensenya continuí tenint sentit pedagógic.

•

La tecnología cal saber-la utilitzar. En aquest sentit, les maquines no serveíxen quan el professorat
no está preparat (ais Estats Uníts, només el 20% del professorat se sent cómode a l'hora d'utílttzar la
tecnología a Paula).

•

A mes de ser un recurs útil, és una realitat social davant la qual hem d'estar formats, ja que
Palumne viu immers en una societat, on entren cada vegada mes les TIC. Sería un contrasentit que
a Pescóla, allá on el nen i el jove se socialitzen, Pus de les TIC no fos comparable al que es pot
trobar a casa o al carrer.

Ens equivoquen! si creiem que aprenentalge significa simplement 'transmissió de
coneixements'. Aprenentatge és 'intercanvi d'eslímuls de coneixement'. L'important no és
g

'aprendre cod¡\ sino 'voler i saber-lo interpretar' quan convé".

Aquesta idea resumeix a la perfecció la situació de molts mestres enfront de la formació. La formació
deis docents esdevé un eix clau per a poder ¡mplementar Pus de les TIC ais centres. Sense un

Allbns Cornelia. "La informació en les organitzacions. Experimentar amb l'educació: una exigencia deis nous temps".
Exlra'.-Net. Revista d'Infonomia, a http://www.infonomia.com, Barcelona.
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coneixement previ deis recursos tecnológícs a Pabast, tot intent d'implementar les TIC només es
podrá fer amb molta voluntat per part del docent. I, si aquest no té la motivado adequada, el resultat
generalment no reeixirá.
Des de fa anys, tant el Programa d'lnformática Educativa (PIE), del Departament d'Ensenyament,
com els diferents Instituts de Ciéncies de P Educado, nombrases associacions educatives i molts
claustres de centres que fan formació interna ofereixen també formació en noves tecnologies. Pero,
malgrat que els cursos están cada vegada mes a l'abast deis docents, també cada vegada queda mes
palés que el coneixement per si mateix no genera ni convicció en el seu ús ni hábit. Així, si analitzem
la programado deis cursos, probablement hi trobarem mes continguts conceptuáis i procedimentals
que actitudinals, quan aquests son básics.
En aquest sentit, només cal donar un cop d'ull a les xifres de docents formats i la xifra de docents que
utilitzen les TIC per a adonar-se que no coincideixen en nombre. Sens dubte, alguna cosa está fallant
perqué la formació i el coneixement no generin hábit d'ús. Podem apuntar unes quantes respostes:
•

El poc lligam de la teoría amb un compromís de práctica. Actualment, els docents es poden
formar en qualsevol aspecte del disseny curricular sense que hi hagi cap demanda per part de
l'Administració o deis claustres deis resultats d'aquesta formació. Des del punt de vista de la
rendibilitat social, s'hauria de poder demanar comptes del resultat d'aquesta formació en forma
d'una millora de la feina feta o d'un inici de noves formes de treballar amb els alumnes.

•

La manca de formació Migada a projectes educatius concrets basats en Tus de les TIC.
Segurament hi ha molts docents amb necessitats formatives molt especifiques que responen a la
voluntat d'un claustre d'implementar Pus de les TIC. Una formació que ajudi a donar eines a
aquests docents ha de ser, necessáriament, feta a mida, pero amb la seguretat de cobrir les
expectatives que es poden crear.

•

La formació és excessivament generalista (aprendre Word, Internet...). Una formació
necessária pero que no está prou complementada amb una formació en metodologies d'ús de les
TIC o en projectes concrets per a desenvolupar a Paula. Aspectes que poden ser valoráis pels
docents com a molt práctics i que els ajudin no ja a resoldre problemes de coneixement
d'informática, sino a saber qué fer amb un ordmador dins una aula.
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5. Les Infraestructures
Entenem per infraestructuras tots aquells aspectes técnics que están al servei del docent per a
¡mplementar l'ús de les TIC. Des del maquinan fins al programan, passant per les xarxes intranet i
l'accés telefbnic a Internet. Com totes les infraestructures, representen una forta inversió económica,
sigui per part de PAdministració o deis centres privats.
No les analitzem en profunditat perqué ja ha estat fet en el darrer informe (juny de 2000)9, pero
n'esmentem algunes idees ja que es tracta, sens dubte, d'aspectes que dificulten la major penetració de
les TIC ais centres d'ensenyament.
Aqüestes infraestructures teñen unes característiques que, com veurem, afecten d'una manera molt
directa el treball deis docents. Així dones:
•

Es tracta d'una Torta inversió amb dificultáis per a ser amortitzada a causa de la constant
ampliado i millora vertiginosa tant del programan com del maquinan. El temps de vigencia d'un
processador és de dos a tres anys i el nombre de maquines necessáries en un centre és prou gran
perqué el criteri económic esdevingui un criteri decisiu a l'hora de fer les inversions. I sempre
sembla que calen mes maquines de les que hi ha. Per tant, la insatisfacció esdevé quasi inevitable.

•

La base per a desenvolupar activitats de comunicado (Internet) son molt febles: la
connectivitat amb Internet de qué disposen els centres és insuficient quant a velocitat d'accés i no
és fiable. Els talls i les saturacions en les comunicacions son habituáis, la qual cosa provoca
moltes vegades la paralització d'activitats via Internet a les aules. Per a solucionar aquesta
situado hi ha centres que han sollicitat assessorament al Departament d'Ensenyament per a
cablejar les aules d'informática, les sales de professors i direcció i les biblioteques.

•

Son recursos a socialitzar i utilitzar per part de tot el centre: per tant, les dificultats que
poden sorgir d'una racional i tzació d'aquest recurs perqué en gaudeixi tota la comunitat educativa
del centre poden enterbolir els ánims de docents que voldrien utilitzar un recurs de vegades
saturat.

•

Les infraestructures no necessariament s'adapten al projecte educatiu de cada centre: de

vegades arriben equipaments (maquinan o programan) que han representat una elevada inversió i
deis quals no se'n traura un adequat rendiment. D'altres vegades, Pobsolescéncia d'alguns
materíals que han de ser utilitzats perqué no hi ha recursos per a tenír-ne uns altres fa desestímarne l'ús per part deis docents. Caldria assegurar que els centres on es prioritzi l'ús de les TIC en el
seu ideari tinguin l'equipatnent adequat per tal d'evitar que entre les dotacíons deis centres i les
seves prioritats pedagógiques hi hagi un desfasament. Aíxó s'hauria de compaginar amb la
necessária uniformitat que els centres han de teñir per tal d'evitar problemes associats al dret a
l'educació que tots els infants teñen reconegut.

9

Veure el lext complet del 1 r informe a h»p://aslrolahi.edulab,nel/inl if index.htm
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Aquesta és la realitat de molts deis centres participants a l'Observatori i no deixa indiferent els
docents que s'han d'enfrontar día rere dia amb resultáis, que es poden resumir en els punts següents:
•

Reforc de les tesis deis docents refractaris a la incorporació de les TIC i desmotivació i
desmuntatge d'arguments deis docents amb voluntat d'utilitzar-les en les seves árees.

•

Allunyament del proces de normalització de les TIC ais centres amb argumentacions que
poden girar al voltant d'afirmacions com "segurament Internet és important, pero encara falten
anys perqué es pugui utilitzar" o "quan tinguem bons i suficients ordinadors ens podrem
comencar a plantejar l'ús de les TIC". O bé "Fus de les TIC planteja massa problemes. Potser
quan una persona s'hi pugui dedicar en exclusiva será viable" o "Encara falta que arribi el cable,
i passaran anys. Mentrestant val mes esperar a veure qué passa".

•

Malbaratament d'esforcos i energies de molts docents disposats a utilitzar les TIC i que no
només han de lluitar contra la manca de referents pedagógics clars a Fhora d'implementar-les,
sino que han de lluitar per a salvar aquests obstacles que, sens dubte, esgoten.

•

Dificultáis a l'hora d'establir models i paradigmes ais quals es puguin acollír altres docents
que no utilitzen les TIC, ja que aquesta precarietat en les infraestructuras genera incertesa i
descon flanea.
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6. Canvis en el rol del docent
Pot una tecnología emergent canviar el rol del docent? Les TIC a Pescóla no han fet mes que
comentar, i deixen en evidencia "el com" i "el qué" d'alló que hem fet a les aules? Al final del segle
xx, n'hí ha prou amb la presencia a les aules per a contestar les demandes formatives deis nostres
alumnes?
De fet, la realitat ja está superant algunes d'aquestes qüestions. Actualment a Internet es poden trobar
iniciatives de professors particulars en línia mitjancant els quals l'alumne pot fer preguntes directes
des de casa a docents especialitzats. Sense horaris ni desplacaments. Malgrat que la idea no és la de
substituir el docent ni Pescóla tradicional, sí que pretén oferir a l'alumne un complement que li pugui
donar seguretat en el procés d'aprenentatge.
El debat sobre l'aven? que pot comportar servéis d'aquest tipus és servit. Sens dubte hi haurá
professionals que no veuran en servéis d'aquest tipus quelcom mes sofisticat que una típica classe
particular. D'altres professionals s'adonaran de les possibilitats de motivado i de servéis que poden
ser oferts des d'Intemet, sobretot a alumnes en zones rurals, hospital itzats (amb la democratització
que representa facilitar l'accés a la informado a coHectius que fins ara podien teñir dificultats per a
accedir-hi).

6.1. Com ha de ser aquest nou rol?
Preguntes i situacions noves com la descrita plantegen, si mes no, posar en relleu el desconcert i els
dubtes que genera la incorporado de les TIC a les aules. Ara bé, aquesta incorporado, quin perfil de
docent requereix? Hauriade ser un professional...
•

Mes coHaboratiu que solitari: haurá de treballar en xarxa ja que les possibilitats
comunicatives d'Intemet possibiliten un treball interactiu entre docents de diferents centres.

•

Que fomenti la participado: i no només entesa com a possibilitat que els alumnes
participin a la classe, sinó que siguin corres ponsabl es deis projectes que s'inich'n a Paula.

•

Que no tingui ('exclusiva del coneixement: ja que, d'una banda, els alumnes poden teñir la
mateixa habílitat amb les TIC o superior, i, d'altra banda, poden teñir accés a la informado
amb la mateixa facilitat que els docents.

•

Amb fortes capacitats organitzatives: ja que Paula i la informado no serán bidireccionals
(del docent ais alumnes i viceversa), sinó que el treball amb els alumnes es fará al voltant de
diferents nuclis de treball, la qual cosa provocará canvis en la forma d'ensenyar.

•

Obert a rexperimentació: tant a noves formes de trebaltar amb els alumnes com a nous
productes i servéis que ofereixi Internet.
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•

Que tingui capacita! per a modifícar des deis príncipis fíns a la metodología aplicada al
procésd'ensenyament-aprenentatge.

Aquests canvis en el rol del docent no es deuen tan sois a Tus de les TIC. De fet, hi ha experiéncies
com els treballs per projectes que farien seves algunes d'aquestes afírmacions. Pensem que un bon ús
de les TIC ha de dur els docents cap a aquesta visió de l'ensenyament. 1, peí que fa ais docents que
teñen aquesta actitud, les TIC representen un recurs que potencia la seva acció. Altres usos vindran
donats precísament per l'evolució de les TIC, que, ara per ara, resulta imprevisible. Pero, de segur, la
necessitat d'un docent "amb els ulls ben oberts" i estimulat per la innovació será sempre necessária.
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III. Conclusions

Tota realitat té sempre dues cares. Es pot mirar des d'un punt de vista positiu, subratllant només els
aspectes mes afalagadors, o des d'un punt de vista negatiu, obviant els aspectes mes reeixits. Per tant,
no resulta fácil establir amb quatre mots unes conclusions que reflecteixin fldelment les pagines ja
llegides.
Es ben cert que les TIC están lluny d'assolir la normalitat de qué altres recursos educatius gaudeixen a
Phora de ser emprats pels docents, perd no és menys cert també que el nombre d'anys que portem
utilitzant les TIC amb una mica d'aprofundiment (básicament des de l'aparició del multimedia i
Internet) és molt baix. Tan baix que pot resultar temerari extreure unes conclusions taxatives que
intentin marcar tendencia.
D'altra banda, també és cert que molts docents teñen una baixa motivado per a utilitzar les TIC per
moltes causes —algunes descrites en aquest informe—. Ara bé, quins incentius reben tant des de les
¡nstáncies administratives com per part del seu centre per a emprar-les? Sense necessitat, ni obligado,
ni motivado, el panorama que té la comunitat educativa a Catalunya és segurament el fldel reflex deis
pocs esforcos fets en línies d'acció que no passen necessáríament per invertir mes diners, sino per
invertir en recursos humans.
Cal teñir present que molts docents, dia rere dia, obren camf a la implementació d'un ús adequat de
les TIC amb l'exemple i l'experimentació. Certament mereixerien que es parles mes de la seva
voluntat que de la desmotivació de part del col-lectiu, que, desenganyem-nos, tard o d'hora s'acabará
afegint a Tus de les TIC.
Proposem fermament un debat que tard o d'hora s'haura de sistematitzar a les escoles (tenim la
voluntat de contribuir-hi des de PObservatori Astrolabi). Aquest debat no es dona en l'ámbit docent
per primer cop, ja s'ha donat en altres professions. I el resultat sempre ha estat del costat de les
tecnologies, quan aqüestes han demostrat que teñen alguna cosa a millorar respecte a alió que abans
s'estava fent. Algú s'imagina un metge sense radiodiagnóstic? O un delineant sense ordinador? I ni el
delineant ha perdut creativitat en la seva feina ni el metge tráete huma amb els seus paeients (per citar
només dos exemples d'arguments reiteratius per part deis docents refractaris a emprar les TIC).
Pero arribar a aquesta conclusió no es fa només esperant que el temps doni la rao ais entusiastes de les
TIC. Cal aplanar el camí millorant les infraestructures i infoestructures, cal arribar a compromisos
avaluables igual que es fa amb altres ámbits de la docencia. Cal encelar de manera seriosa el debat a
tota la comunitat educativa i que cada actor que hi intervinguí digui la seva. Pero també amb
compromisos per tal d'aplicar les conclusions.
Segurament també cal reconéixer els esfonjos tant de 1'Administrado com de molts centres concertats
a facilitar formado i material. També cal reconéixer la dedicado de molts docents que fa vint anys
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van fer un esforc i una aposta per la renovado pedagógica i avui en dia continúen innovant grades a
l'ús de les TIC.
En resum, cal no decebre les expectatives de molts mestres que potser no teñen prou confianza per a
usar sense ajut les TIC i están esperant aquest debat que els ajudi a aclarir les idees...
Les administracions educatíves, els centres de formado inicial i permanent del professorat, les
revistes especialitzades en educado, els moviments de renovació pedagógica, per citar alguns
organismes, teñen molt a dir en aquest debat. Un debat que no es pot presentar com un fet aíllat, com
un tema mes afegil a tots els temes clau que contribueixen a la millora de la quaMtat educativa.
La reflexió sobre Paportació a la millora educativa que pot esdevenir de l'ús de les TIC hauria de ser
un tema de debat transversal, present en totes les experiéncies ¡ reflexions sobre l'educació que es
realitzen en els nostres dies. Les TIC son presents en el nostre entorn quotidiá. Formen part de
l'experiéncia diaria de docents, famílies i, sobretot, deis nostres alumnes. L'escola no pot quedar al
marge d'aquesta realitat.
L'actitud deis docents davant la implementació i l'ús de les TIC és majoritáriament positiva, pero una
bona part deis docents que admeten la seva importancia i es mostren disposats a prendre mesures per a
la seva correcta implementació es veuen aclaparats per moltes altres millores necessáries en el sistema
educatiu i traben pocs elements externs que reforcin la importancia de l'ús de les TIC. Davant aquesta
situació predomina la indefinido, no el rebuig, i els docents implicáis en la necessitat de generalitzar
un ús educatiu de les TIC se senten en minoría o amb poc suport per a convertir experiéncies puntuáis
en practiques habituáis del nostre sistema educatiu.
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IV. Línies d'actuació

1. Claustres i equips directius
Cal remarcar la importancia de la implicado deis equips directius. Es la peca clau per a
encelar el debat al si deis claustres, sense el qual será difícil mobilitzar, mitjancant els acords
fruit d'aquest debat, els docents que no utilitzen les TIC.
Cal augmentar i reorientar la formació deis equips directius en dinamització,
motivado i lideratge d'equips de treball. Recordem que es tracta de docents ben preparats
per a educar alumnes, pero no han de teñir necessáriament les eines que calen per a liderar
un equip de docents. Si volem un debat amb consens, aquest consens exigeix un treball
coWectiu cohesionador del grup, i requereix un grau d'autonomia important. Amb
implicado en els processos d'elaboració, és mes facü que tothom se'l faci seu.
Cal donar suport a les ¡niciatives tant personáis com col-lectives. Mentre el debat no
arribi, fóra convenient incentivar els docents que tinguin la voluntat d'experimentar amb les
TIC i donar-los facilitats organitzatives. Fíns i tot, aixó pot aportar elements qualitatius al
debat.
Caldria que els centres es dotessin d'un marc referencia! dins la seva documentado
oficial (PEC, PCC.) en el qual s'establissín els termes a partir deis quals els docents
implementarien l'ús de les TIC. Serviría per a establir mínims d'implementació i per a
generar el necessari debat al si deis claustres i per a definir a nivell curricular qué s'espera
que sápiga i domini l'alumne en Tarea de les TIC. Legitimaria les actuacions deis ensenyants
en una feina que gairebé sempre s'ha de fer en solitari tot comptant amb la corresponsabilització de tot l'equip del professorat, amb la delimitado clara de les responsabílitats i amb
l'acceptació mutua de la responsabilitat acordada.

2. Administracions educativos
Cal augmentar tant el nombre com la tipología de formació, ja que hi ha poca formació
respecte a metodología de les TIC i potser és hora que la formació mes introductoria (Word,
Excel, Internet...) estigui canalitzada miljan^ant la formació ocupacional, que ofereix a tot
Catalunya nombrosos cursos d'informática. Ara bé, davant la manca d'estudis quantitatius,
queda el dubte de saber si es tracta d'una manca d'oferta o de demanda.
Cal optar per una formació que aclareixi exhaustivament els objectius, la metodología i
els requeriments del curs, que desenvolupi cursos mes específics per a árees de
coneixetnent i nívells concrets i que fomenti la participado en els cursos de professors d'un
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mateix centre. Potenciar aquesta formació en els mateixos centres facilita els projectes
d'innovació i millora.
Cal assegurar que els docents no esdevinguin analfabets tecnológics, tot intentant
adequar les necessitats formatives a cada centre. El criteri seria el d'apropar al máxim la
formació a la realitat de cada centre. Pero també caldria assegurar-se en els processos de
seiecció que els nous docents tinguin un coneixement i domini de les eines ¡nformátiques
d'ús mes habitual. Peí que respecta ais docents ja treballadors i que no teñen aquests
coneixements mínims, es poden establir marges de temps generosos per a la seva
actualització. De fet, amb el cátala ja s'ha dut a terme aquesta política (si bé és cert que amb
un major grau de consens per la naturalesa del tema).
Cal establir elements de motivado perqué, igual que s'exigeix que els equips directius
motivin els seus docents, l'Administració també ha de teñir polítiques incentivadores. I no
han de ser necessáriament laboráis. Cal aprofundir en la línia ja encetada de divulgació de la
feina feta amb TIC per part deis docents i alumnes, suport material i d'assessorament ais
projectes de centre, disponibiütat de temps per a la recerca i la reflexió sobre les innovacions...
Cal iniciar un major grau de seguiment respecte a l'ús de les TIC per part deis docents,
tant des de l'Administració com des deis claustres deis centres, sota la doble óptica de la
recerca de la rendibilitat social d'una inversió realitzada ais centres i d'uns acords presos al
claustre que s'han de dur a la práctica. Cal una sistemat itzaci ó i una revisió constan! de les
experiéncies engegades, amb mecanismes d'avaluació, d'informació i control que ajudin a
consolidar projectes engegats en l'ámbit de les TIC.
Si el debat al voltant de l'ús de les TIC és un marc de referencia obligatori per a tota la
comunitat educativa, demana una regulado i, com és obvi, uns mecanismes de control social
per tal de garantir a l'alumnat una educació de qualitat. Cal, pero, combinar-lo amb el grau
de llibertat de cátedra necessari per a fer una educació pluralista en el terreny de Popinió.
L'equilibri d'aquests dos elements s'ha de garantir.
Cal trobar vies de solució al problema del manteniment de les xarxes i ordinadors, que
els docents que han d'implementar, orientar i motivar la resta de companys del centre en l'ús
de les TIC no perdin temps i energies solucionant problemes técnics per ais quals no están
preparats ni formats ni és la seva rao de ser.

3. Tota la comunitat educativa
Cal trencar les barreres que posicionen els docents en el debat entre tradició i
innovado. Només amb el debat obert pot sortir a la Ilum alió que és bo conservar de la
tradició i alió que cal importar de la innovació.
Cal iniciar un debat ais centres al voltant tant de les prioritats de cada centre com de les
aportacions de les TIC a l'educació, tot i ser conscients que marcar prioritats vol dir
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focalitzar uns aspectes per a ombrejar-ne d'altres. D'altra banda, valorar en la mesura justa
les aportacions de les TIC a l'educació ajudara, sens dubte, tant a evitar falsos triomfalismes
(les TIC canviaran la vida educativa del mestre i els seus alumnes) com a aclarir els diferents
posicionaments deis docents amb la intenció d'incentivar-ne el seu ús. S'ha de partir de la
situado en qué es troba el centre tot recollínt i recuperant alió que ja és fet i produeix
resultats satisfactoris. Hem de plantejar un debat intern per a posar-nos d'acord sobre quins
son els objectius que hem d'aconseguir en Pámbit de les TIC i per ais quals treballem
conjuntament professorat, pares i mares, alumnat i personal no docent.
Cal encetar un profund procés de reílexió sobre el grau d'idone'ítat de Pus de les TIC a
Pensenyament. I en aquesta refíexió ha de participar tota la comunitat educativa: pares i
mares, docents, Administrad ó, moviments de renovado pedagógica i Palumnat. Amb la
intenció d'analitzar tant la idoneVtat de Pus de les TIC com la seva Ímplementació dins cada
cicle, tot fent un seguiment per tal d'evitar usos no desitjables de les TIC (en excés i en
defecte) i sense por al conflicte, que és un element ordinari que, si es tracta positivamente
esdevé un element enriquidor.
Cal que els diferents moviments de renovació pedagógica s'impliquin en el debat entre
la tradició (de fet la innovació de fa vint anys) i la nova innovació, tot oferint espais de
trobada per a Pintercanvi d'experiéncies (jornades, seminaris, debats, congressos...)- '
augmentar el paper de reforc, refíexió i difusió de les TIC per part de les publicacions i
revistes d'educació.
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2. Articles
2.1. Revista "£7 Magisterio Español" 04/04/2000 fittp://www.maeisnet.com/04-40400/index.htm

El 55 por ciento del claustro no sabe usar un ordenador y sólo el 22 por denlo lo aplica en el aula. A pesar de la revolución
informática educativa, más de la mitad del profesorado no sabe utilizar un ordenador, según un estudio que presenta
MAGISTERIO.

Las aulas se han llenado de medios audiovisuales como diapositivas o transparencias, todos los
estudiantes disponen de calculadoras e incluso de ordenadores. Y es que los tiempos del abaco, o los
tQjk
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interminables mapas a modo de pergamino, sólo permanecen ya
en la memoria de padres y abuelos. Las reformas y el progreso
del sistema educativo han contribuido a este avance en los
métodos de la enseñanza, pero han sido las nuevas tecnologías,
el uso de ordenadores y la implantación de los medios
informáticos en las aulas los que han creado una verdadera
revolución en la educación mundial. Este progreso es continuo y
cada día más rápido, y por este motivo, Magisterio ha realizado

C0 C t t b ñ n » VWT * " * • * * <**<

una encuesta entre 500 docentes de todo el país para averiguar la
preparación y el conocimiento que tienen los profesores, y las
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infraestructuras con las que cuentan los colegios españoles
respecto a los medios informáticos.

Del estudio realizado por este periódico se puede extraer, como
dato más representativo, la gran carencia de conocimientos que
tienen los docentes respecto a la informática, a las nuevas
tecnologías y a su aplicación en el ámbito educativo. De los
datos se deduce que gran parte de los docentes españoles están
familiarizados con el uso de ordenadores, en algunos casos para
uso educativo y la mayoría para uso personal. Exactamente, el 18,3 por ciento tienen amplios
conocimientos informáticos, el 73,5 se maneja con soltura frente a un ordenador y tan sólo el 8,2 tiene
grandes dificultades para trabajar con la informática. Pero a la hora de interpretar los datos que
representan el porcentaje del claustro de cada uno de los centros que sabe usar un ordenador, se
aprecia que menos de la mitad del profesorado, tan sólo un 45,38 por ciento, ha adquirido estos
conocimientos. Y todavía es menor la cifra de los docentes que utiliza los métodos informáticos para
uso educativo, yaque el porcentaje es del 21,7 por ciento.

Esto demuestra que, aunque la mitad del profesorado sabe utilizar un ordenador, existe casi un 80 por
ciento que mantiene la informática totalmente al margen de las aulas. A este respecto, es importante
destacar que una de las carencias más denunciadas es la de programas educativos, lo que dificulta en
mayor medida la posible aplicación de los medios en las clases y en las distintas áreas curriculares. Es
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conveniente extraer de estos porcentajes el matiz de que la mayoría de los profesores que llevan más
de quince años ejerciendo no sólo tienen un gran desconocimiento, sino que además muestran
hostilidad a aprender los nuevos avances.
Los datos más representativos aparecen en las respuestas de los profesores que detectan sus propias
carencias informáticas. Aunque algunos tienen ligeras nociones, una gran parte desconoce estas
materias en profundidad, lo que viene a demostrar la escasa formación que han recibido. La mayoría
de los docentes que tienen una larga experiencia profesional admite no sólo su falta de preparación,
sino también una gran desconfianza frente a las nuevas tecnologías.
A este sector se suman los que cursaron su carrera durante los primeros años del nuevo plan de
estudios, que sólo dispusieron de una asignatura en primer curso que les instruyó en estas materias.
Francisco José Salcedo, estudiante de tercero de Magisterio de Educación Física, afirma que "la
asignatura de Nuevas Tecnologías, junto con la de Informática, que es optativa, son las únicas que,
aunque poco, nos instruyen algo en estos temas". Aun así, asegura que los estudiantes que acaban de
concluir la carrera o están terminando no disponen de amplios conocimientos informáticos: "Si
quieres aprender a manejar un ordenador o ampliar tus conocimientos, tienes que buscarte la vida",
afirman.

Más formación

El índice de profesores que solicitan una mayor formación se eleva al 53 por ciento. Muchos de ellos
reclaman la escasez de cursos formatívos por parte del Estado y, sobre todo, un flujo de información que
les dé cuenta de su existencia.
iQué porcentaje dd claustro sabe
ut&zar los ordenadores!

A modo de ejemplo, Clara Esteban, directora de Secundaria en el
Colegio "Santa Ana" en Calatayud, manifiesta el esfuerzo tan
enorme que su centro está realizando para ponerse al día con los
nuevos avances: "Creemos que !a informática actualmente es una
prioridad para el alumnado, por eso estamos desarrollando una
serie de cursos para que todos los docentes adquieran los
conocimientos básicos en estas materias". Pero esta labor de

¡Que porcentaje de docentes se vale
dd ordenador en el autaf

"puesta al día" y "reciclaje" es iniciativa del colegio. La
directora asegura que "el Estado ofrece algunos cursos, pero es
el propio centro el que está tomando las medidas oportunas".
Otra de las principales carencias que denuncia casi una cuarta
parte del sector docente, es la falta de tiempo para adquirir
conocimientos informáticos. A esto se suma escasa motivación
de algunos, y sobre todo, la necesidad de equipamiento
informático, que denuncian el 32% de los educadores.

Más ordenadores y material informático

Dentro del material informático que resulta más útil para la labor del profesorado, el CD-ROM es el
más usado por los docentes, ya que casi un 85 por ciento lo utiliza de manera habitual. Internet
tampoco se queda atrás, ya que ofrece enormes posibilidades en todos los niveles y sectores. Un 32
por ciento son usuarios asiduos de la red de redes.
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Los ejemplos de aplicación de las nuevas tecnologías en la educación y los materiales impresos, por
su carácter económico y su simpleza en el manejo, son utilizados por un 43 y un 9 por ciento,
respectivamente. Además de estos materiales, el software, y determinados programas educativos,
como los destinados a educación especial, son también una herramienta de ayuda en la labor que
realiza el sector docente.
Aunque son cada vez más las infraestructuras y el material informático de que gozan los centros, la
media de ordenadores por colegio se sitúa en el 12,7. Estos datos ponen de manifiesto la escasez de
medios frente a la ratio. Como media, el colegio que posee más ordenadores suele contar con unos 50
aproximadamente, como es el caso de un centro de Móstoles (Madrid), que presenta unas
características poco comunes. En realidad, son mucho más numerosos los que tienen escasez extrema,
como alguno de Cartagena (Murcia), que según sus contestaciones a la encuesta sólo dispone de dos,
o varios institutos de Pontevedra.
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2.2. Portal Educatiu Mas Educativa (http://www.rn aseducativa.com)

Diga su opinión sobre el grado de ulilidad que usted cree que tiene Internet en las clases que imparte

Número de encuestados: 1.019
66 respuestas (6,47%) No encuentro ninguna utilidad real de Internet en nada relacionado con la
educación, entre otras cosas por la pérdida de tiempo en encontrar alguna información que pudiera
interesar al profesor o al alumno.
83 respuestas (8,14%) La utilidad de Internet está bastante limitada ya que la mayoría de los
documentos, libros, revistas..., útiles en educación, son de muchísima mejor calidad en papel impreso,
por lo que el uso real de Internet está limitado a noticias rápidas de tipo administrativo, leer el
periódico en línea... y poco más.
474 respuestas (46,51 %) Aunque es verdad que "no todo está en Internet" y que "lo mejor suele estar
impreso", mi uso educativo es importante ya que me permite encontrar, con un sólo medio, una
amplia variedad de temas de aplicación educativa con gran rapidez.
192 respuestas (18,84%) Considero que involucrarme en grupos virtuales (pero reales) de discusión,
de trabajo, de actividades formativas... tanto para mí como profesor/a como para mis alumnos/as,
supone un buen porcentaje de mi actividad académica en la escuela/instituto.
204 respuestas (20,01%) Creo que Internet es un medio insustituible de donde proviene la mayoría
de la información que recibo tanto yo como mis alumnos.

