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349

Introducció

Més enllà de les seves variades i desiguals condicions de vida, els nostres 
infants i joves han nascut i crescut en un context històric dominat per la 
societat digital. Amb «societat digital» no em refereixo només a una in-
tensa presència de tecnologies digitals o a la utilització del codi binari en 
múltiples esferes de la nostra vida. Em refereixo a la cultura o la societat 
digital com un entramat de pràctiques, contextos i actors, que són tan 
materials com simbòlics, relacionats amb la innovació i el canvi tecnolò-
gic, que articulen i organitzen la vida humana i les nostres relacions amb 
el món. Des d’aquesta idea, la ciutadania digital1o la digitalització de l’es-
cola no és una qüestió de futur, no és allà on anem, sinó aquí on som. De 
la mateixa manera, la digitalització no és una preparació per al futur dels 

1. L’expressió «amb d petita» fa referència a la comprensió de la digitalització des d’una 
doble perspectiva: la digitalització amb D gran i la digitalització amb d petita. La distinció 
entre lletres grans i petites no és original de l’autora, sinó que fou proposada per l’antropò-
loga Aihwa Ong (2007), experta en globalització i ciutadania, per referir-se a la idea que els 
grans fenòmens globals tenen també una traducció en les nostres pràctiques i experiències 
petites de cada dia. La proposta de les lletres grans i petites d’Ong ha estat integrada i uti-
litzada des de la sociologia de l’educació (Ball i Grimaldi, 2021) i l’ètica de la cura (Tronto, 
2017). En aquest capítol es pren manllevada aquesta idea i s’utilitza en relació amb la digi-
talització, en un plantejament que es va enfilant al llarg del text i que s’articula explícita-
ment a l’últim apartat, on es presenten les propostes. 
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nens i nenes, sinó que forma part del seu procés de vida en un context 
configurat amb tecnologies digitals.

En aquest context, la ciutadania digital té un significat especial a l’aula, 
vinculada a la relació entre vida quotidiana i aprenentatges, i implica la 
participació en una societat on les pràctiques amb les tecnologies digitals 
estan profundament arrelades a les estructures, les relacions de poder i 
els processos associats. La nostra manera d’estar i relacionar-nos amb el 
món està dominada per l’automatització (una paraula menys comercial 
per parlar de digitalització). Des de pagar les factures de la llum, fins a 
apuntar-se a un club de bàsquet, passant per demanar hora al metge, 
buscar pis, sol·licitar una beca d’estudis, seguir les notícies, veure una 
sèrie, etc. La llista d’exemples és interminable i no podem imaginar el 
seguiment epidemiològic de la pandèmia, el sistema mèdic, la distribu-
ció d’aliments entre els supermercats, munyir la llet de les vaques, la re-
gulació dels semàfors o l’encàrrec de la carta als reis des del sofà de casa, 
etc. sense sistemes d’automatització.

Per això en aquest capítol em refereixo a la «ciutadania digital» com una 
noció que va més enllà de l’aprenentatge d’una sèrie de destreses i ha-
bilitats relacionades amb l’ús de les tecnologies. La ciutadania digital 
fa referència a la capacitat de comprendre les formes de comunica-
ció i relació en les societats contemporànies, així com també a la 
possibilitat de participar d’aquestes formes de comunicació i relació 
(Casey i Bruce, 2011). Entesa d’aquesta manera, l’alfabetització digital 
podria considerar-se com una condició de possibilitat de la participació 
en les societats democràtiques, i la ciutadania digital seria la ciutadania 
de l’era digital. 

Des d’aquest plantejament a la ciutadania digital, en aquest capítol 
s’aborda el repte que suposa la introducció de tecnologies a l’escola al 
servei del bé comú, així com també s’exploren estratègies escolars cap a 
una ciutadania digital. 
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Una visió alternativa de la digitalització 
educativa

La introducció de nova maquinària digital a l’escola (ordinadors, pissar-
res digitals, tauletes personals, etc.), la connectivitat necessària de tots 
els equipaments educatius i la creació de múltiples plataformes de comu-
nicació, impregna cada cop més totes les activitats de l’educació formal. 
La transformació de les infraestructures i equipaments de l’escola va 
acompanyat (o és l’acompanyant) de sistemes de processament intensiu 
de les dades i de la introducció de nous elements en les relacions, catalit-
zant una sèrie de canvis en els discursos i en les pràctiques educatives. 
La ciència del big data, la digitalització i automatització és el present del 
sistema educatiu català: els expedients informatitzats, el registre d’alum-
nes (RALC), els sistemes de matriculació en línia, els formularis per l’ad-
ministració, o el seguiment d’activitats de les plataformes virtuals, en són 
alguns exemples. 

Des de la introducció dels ordinadors a les escoles a mitjans dels anys 80, 
amb el Programa d’Informàtica Educativa (PIE), el sistema educatiu ca-
talà va iniciar un procés que comparteix amb molts països europeus, de 
digitalització progressiva de les escoles. Amb el Pla estratègic Catalunya 
en xarxa i la creació al 1995 de la Xarxa Telemàtica d’Educació de Catalu-
nya (XTEC), que progressivament s’ha anat ampliant i ha integrat diver-
sos serveis digitals, la Generalitat de Catalunya va anar desenvolupant 
una estratègia per dotar a les escoles d’equipaments i sistemes de comu-
nicació, així com per adaptar els currículums a les necessitats de la soci-
etat digital. El Projecte educat1x1 (2008-2011) va suposar un impuls en la 
inversió d’equipament TIC als centres de secundària. Més endavant, a 
partir del 2015 (amb el Decret 119/2015 i el Decret 185/2015), es va conso-
lidar la incorporació de les competències digitals com a objectiu formatiu 
transversal als ensenyaments d’educació primària i d’educació secundà-
ria obligatòria. L’ambició d’aquesta estratègia, que culmina amb el Pla 
d’educació digital de Catalunya 2020-23, consisteix en integrar l’ús de les 
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tecnologies com a «part del cos de competències bàsiques que tot l’alum-
nat ha d’haver assolit en acabar l’educació secundària, [...] fer front als 
desafiaments del segle xxi i assolir la transformació digital de l’educació 
i la societat en general» (Generalitat de Catalunya, 2021).

La situació derivada de la covid-19 ha intensificat la narrativa sobre 
l’emergència per digitalitzar diversos sectors (com la salut, l’educació 
o els serveis d’atenció a les persones). En l’àmbit educatiu això s’ha ex-
pressat en una major inversió en recursos tecnològics per a l’adquisició 
de competències digitals. Al març del 2021 el Govern de Catalunya va 
aprovar destinar 52.354.204 € del pressupost del fons extraordinari amb 
motiu de la pandèmia per la covid-19 al Departament d’Educació, per ac-
celerar el desplegament del Pla d’educació digital de Catalunya 2020-23 
i finançar la instal·lació de LAN-wifi a les escoles, la connectivitat de 
l’alumnat i dotar d’equipament a professors i alumnes2. L’acceleració de 
la digitalització que ha provocat la covid-19 i la seva rellevància creixent 
en l’àmbit educatiu és una tendència generalitzada, tal com recull el 
 Digital Education Action Plan (2021-2027) de la Unió Europea. L’elevada 
inversió en recursos tecnològics per a l’adquisició de competències digi-
tals forma part d’un procés que cal contextualitzar més enllà de l’escola, 
en una dinàmica i un teixit de canvis en les polítiques públiques en la 
salut, l’educació o els serveis socials. Aquesta dinàmica està alineada, per 
exemple, amb els objectius del Plan Nacional de Competencias Digitales 
(integrat a l’Agenda España Digital 2025) o el Digital Europe Programme 
(2021-2027) de la Comissió Europea. 

Mitjançant l’International Computer and Information Literacy Study 
(ICILS, 2018), una avaluació internacional a gran escala que es realitza 
periòdicament a estudiants de 13 anys i que analitza en quina mesura 
aquests estan preparats per estudiar, treballar i viure en un món digital, 

2. https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/401242/govern-aprova-destinar-52-mili-
ons-deuros-del-fons-extraordinari-al-departament-deducacio-implementar-pla-dedu-
cacio-digital

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/401242/govern-aprova-destinar-52-milions-deuros-del-fons-extraordinari-al-departament-deducacio-implementar-pla-deducacio-digital
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/401242/govern-aprova-destinar-52-milions-deuros-del-fons-extraordinari-al-departament-deducacio-implementar-pla-deducacio-digital
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/401242/govern-aprova-destinar-52-milions-deuros-del-fons-extraordinari-al-departament-deducacio-implementar-pla-deducacio-digital
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sabem que infants i joves no desenvolupen competències digitals sofisti-
cades pel mer fet d’utilitzar dispositius digitals; que proporcionar als cen-
tres, al professorat i a l’alumnat equipament TIC i connectivitat no és 
suficient per millorar les seves competències digitals; que existeix una 
bretxa digital important entre l’alumnat segons el seu nivell socioeconò-
mic; i que les diferències entre les puntuacions d’estudiants d’un mateix 
país són superiors a les diferències entre països. Sense entrar en el detall 
de les dades ni qüestionar com es mesuren les competències digitals, hi 
ha dues qüestions que són especialment rellevants dels últims resultats 
ICILS disponibles, i que prenc com a punt de partida per a la reflexió so-
bre les estratègies educatives cap a una ciutadania digital:

a) De tots els estudiants que van participar a l’estudi (46.000) només el 
21 % van mostrar autonomia i precisió en les tasques proposades, 
mentre que el 79 % restant van necessitar ajuda i, d’aquests, el 18 % 
no eren capaços d’executar ordres simples (ICILS, 2018). Per tant, 
tenint en compte que en la majoria de països rics l’estratègia de di-
gitalització educativa va començar a mitjans-finals dels anys 80 del 
segle xx i té un recorregut semblant a la del sistema educatiu català, 
i que les diferències dins de cada país són més importants que les 
diferències entre països, podem dir que aquesta estratègia no ha es-
tat exitosa perquè no garanteix que la major part de joves estiguin 
preparats per estudiar, treballar i viure en un món digital. Tenint en 
compte que, tal i com he definit a l’inici del capítol, l’alfabetització 
digital és la condició de possibilitat de participació en les democrà-
cies contemporànies, les societats actuals encaren un repte impor-
tant per tal de garantir l’exercici ple de la ciutadania dels més joves. 
En aquest sentit, es pot entendre l’auge de les fake news, el negacio-
nisme científic, el ciberbullying o la creixent addicció a jocs en línia, 
com a fenòmens que ens han de posar en alerta sobre els riscos as-
sociats a la manca de competències digitals de la ciutadania.

b) El nivell socioeconòmic dels estudiants condiciona les seves com-
petències digitals, unes competències que no estan garantides amb 
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dotar d’equipament informàtic als centres, professorat i alumnat. 
Independentment del nombre d’ordinadors a casa o dels anys d’ex-
periència utilitzant ordinadors, els alumnes amb un nivell socioe-
conòmic més alt (mesurat amb el nivell educatiu dels progenitors i 
el nombre de llibres a casa) tenen puntuacions significativament 
més altes en competències digitals en tots els països. En un context 
social on l’accés als recursos, la capacitat d’autonomia o la integra-
ció al mercat laboral estan articulats al voltant de la innovació i el 
canvi tecnològic, que l’estratègia de digitalització educativa repro-
dueixi (o fins i tot intensifiqui) les desigualtats socioeconòmiques, 
posa en qüestió la pròpia noció de ciutadania digital, perquè l’equi-
tat i la justícia social són elements inseparables de la ciutadania en 
les societats democràtiques.

Aquest escenari, conjuntament amb l’elevada inversió i la transformació 
que suposa la introducció massiva de nous dispositius tecnològics a 
 l’escola per l’experiència escolar i l’organització educativa, fan que sigui 
especialment rellevant reflexionar, discutir i monitoritzar el procés d’in-
troducció de tecnologies digitals a l’escola i de quina manera aquesta es-
tratègia pot contribuir a la ciutadania digital des de l’àmbit educatiu. 

Amb aquest objectiu es proposa una aproximació que superi la visió 
 tradicional de la digitalització educativa. La visió tradicional centra 
 l’estratègia per respondre els reptes de l’era digital en la introducció 
d’equipaments tecnològics i de metodologies basades en la utilització de 
sistemes digitals. Assumeix que les tecnologies són neutrals i els seus 
efectes depenen dels usos que se’n faci. L’associació entre digitalització i 
introducció de tecnologies a l’escola ha estat fortament qüestionada des 
de diverses perspectives, tal com ja s’ha apuntat en anteriors anuaris de 
l’educació de la Fundació Bofill (Gisbert i Prats, 2018; Sancho Gil, 2020). 
Seguint aquesta perspectiva crítica, en aquest capítol es planteja una 
aproximació alternativa a la visió tradicional de la digitalització educati-
va, que s’articula al voltant de tres idees:
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1. La manera com es dissenyen i desenvolupen tecnologies digitals 
educatives és un procés que està obert a l’anàlisi social i polític.

2. Les tecnologies no són simples eines que ens ajuden en l’ensenya-
ment i l’aprenentatge, sinó que contribueixen a configurar les pe-
dagogies, l’organització i les experiències escolars.

3. Els efectes de qualsevol innovació tecnològica s’expliquen per la 
seva naturalesa relacional i situada, que pren forma quan s’introdu-
eix en un determinat context, en el que hi participen alumnat, pro-
fessorat, famílies i polítiques educatives.

Al llarg del capítol es desenvolupen aquestes idees, que s’utilitzen per ar-
ticular tres preguntes, a partir de les quals es proposen una sèrie de reco-
manacions i propostes cap a la ciutadania digital. Sigui dit per avançat 
que al següent apartat, sobre les diverses controvèrsies i preguntes al vol-
tant de la digitalització escolar, es presenta un enfocament més crític, que 
busca qüestionar alguns dels mites associats a les TIC i l’associació domi-
nant entre educació per a un món digital i la introducció de tecnologies. 
En cap cas, però, es posa en dubte el necessari desplegament de tecnolo-
gies a l’escola i d’estratègies per a l’educació digital. En el darrer apartat, 
on es dibuixen una sèrie de propostes, s’empra una perspectiva més pro-
positiva, emfatitzant els vincles entre escola, tecnologia i democràcia. 

Com pensar la digitalització escolar? 
Controvèrsies i preguntes

La digitalització no es produeix de manera independent als processos 
socials o a les formes d’aprenentatge que travessen el sistema educatiu, 
les tecnologies no s’afegeixen a les escoles com si aquestes fossin una 
taula rasa on introduïm una sèrie d’eines a la nostra conveniència. La 
digitalització i el big data conformen una sèrie de dinàmiques entretei-
xides en que no és possible establir línies delimitades clares entre allò 
que és desenvolupament tecnològic, política educativa, pràctica pedagò-
gica i estratègia institucional (Ball i Grimaldi, 2021).
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Durant les últimes dècades, en pràcticament tots els àmbits (salut, edu-
cació, finances, urbanisme, serveis, etc.), en un procés que s’ha intensifi-
cat durant la covid-19, s’han presentat les TIC com una eina privilegiada 
per millorar la vida contemporània. En educació, com en els altres sec-
tors, les TIC s’han presentat com la solució a complexos problemes 
 so cials, la punta de llança de la innovació i l’element imprescindible per 
garantir la ciutadania en l’era digital, en un discurs acceptat de manera 
força acrítica per tot l’espectre d’ideologies polítiques (Rendueles, 2012). 
Aquest fenomen es coneix com a «solucionisme tecnològic» (Morozov, 
2016). El solucionisme tecnològic fa referència a una ideologia que con-
sidera que la solució més eficaç i eficient als problemes socials prové de 
l’aplicació de tecnologies i el desenvolupament de sistemes algorítmics. 
D’aquesta manera, es construeix un relat en què la solució més eficaç a la 
desigualtat educativa, la desafecció, l’adaptació dels processos d’apre-
nentatge, la desmotivació, el fracàs escolar, l’augment de la burocratitza-
ció, etc., ha de provenir de la innovació tecnològica. 

Aquesta ideologia s’il·lustra clarament amb la resposta global que es va 
donar durant la primera onada de la covid-19: amb el tancament de les 
escoles i l’adopció massiva de sistemes de comunicació en línia com a 
única alternativa a la necessitat de garantir la distància física i evitar els 
espais tancats; l’important volum de finançament destinat a la digitalit-
zació educativa o l’adopció de plataformes digitals en tots els nivells edu-
catius i per a tot l’alumnat. Tanmateix, tot i que la investigació en 
educació ha estat relativament lenta en reconèixer l’abast de la massiva 
«dataficació», diversos estudis sociològics han començat a definir una 
perspectiva crítica sobre l’auge de la digitalització de l’escola. La princi-
pal preocupació des d’aquesta perspectiva és la capacitat dels sistemes 
algorítmics per reproduir i amplificar les desigualtats, així com les impli-
cacions de l’aprenentatge automatitzat per al pensament crític (William-
son, 2018).
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La manera com es dissenyen i desenvolupen 
tecnologies digitals educatives és un procés  
que està obert a l’anàlisi social i polític

Stephen J. Ball i Emiliano Grimaldi han realitzat una sèrie d’estudis on 
exploren el rol de les tecnologies i la digitalització a l’aula i en l’experièn-
cia d’aprenentatge. Aquests sociòlegs situen les estratègies de reforma de 
l’educació i les formes d’aprenentatge digital en el procés de neoliberalit-
zació, un context en què la reconstrucció de l’educació està liderada per 
la indústria global EdTech i per la seva xarxa de volum de negoci local 
(Ball i Grimaldi, 2021). El prototip d’aquesta lògica són les «escoles star-
tup» dels EUA, institucions educatives que es basen en la cultura, el dis-
curs i els ideals del capital risc de les startups de Silicon Valley. Des del 
2011 els empresaris de Silicon Valley han utilitzat la seva capacitat finan-
cera i el seu poder de generar relats de futur per crear una sèrie de proto-
tips de noves escoles. IBM ha posat en marxa el P-TECH, una xarxa 
d’escoles que s’adapta al seu programa global Smarter Cities; un antic 
executiu de Google va crear AltSchool, una cadena d’escoles dissenyades 
com a «makerspaces»; i el fundador de Khan Academy ha obert la seva 
escola Kahn Lab School, com a espai experimental per provar noves tec-
nologies i teories de l’aprenentatge (Williamson, 2018). Aquestes escoles 
es basen en la utilització de plataformes digitals que permeten dibuixar 
diagrames normatius sobre allò que és un bon o mal nivell educatiu o un 
adequat ritme d’aprenentatge, a partir de l’anàlisi de les dades que realit-
zen experts tècnics de les startups educatives, que subscriuen una deter-
minada manera d’entendre l’aprenentatge. 

Tot i que aquest tipus d’escoles ara mateix són un producte que no s’ha 
replicat a Catalunya ni a Europa, amb el seu disseny mostren com traslla-
dar les pràctiques de les empreses d’innovació tecnològica a l’organització 
educativa, una qüestió cabdal, especialment tenint en compte la creixent 
importància de les startups i el sector EdTech en l’àmbit econòmic. Més 
enllà de l’anècdota de les escoles de Silicon Valley, que porten a un extrem 
la lògica neoliberal, aquest exemple il·lustra de manera paradigmàtica 
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dues qüestions. D’una banda, que el procés d’introducció de dispositius 
tecnològics a les escoles ha obert una nova via perquè les empreses pri-
vades desenvolupin aplicacions educatives dedicades a l’aprenentatge 
interactiu i gamificat (per exemple, Kahoot!, Desmos o Quizlet) i a la ges-
tió de classe (com Google Classroom) (Alirezabeigi et al., 2020). D’altra 
banda l’exemple també mostra com la introducció de tecnologies digitals 
a les escoles és un procés que no es pot separar de qüestions que tenen a 
veure amb la política, la governança o l’avaluació. Els processos de digi-
talització suposen una transformació dels processos de decisió en políti-
ca educativa, organització escolar i pedagogies d’aprenentatge, amb 
l’aparició de nous actors privats que intervenen en la formulació de polí-
tiques i estratègies educatives (Lubienski, 2013).

Tenint en compte aquestes qüestions, alguns autors estableixen una dis-
tinció entre processos de digitalització externs i interns (Tømte et al., 
2019). Quan les formes de digitalització de l’ensenyament i l’aprenentat-
ge estan guiades per tendències governamentals, dinàmiques globals i 
liderades per actors exteriors a la comunitat educativa, es consideren 
processos externs. En canvi, tot i que menys freqüents i més difícils de 
recopilar, existeixen també processos iniciats per administracions locals 
conjuntament amb grups entusiastes de professorat o famílies, anome-
nats processos interns de digitalització. Un exemple recent a Catalunya 
d’aquest tipus de processos és la infraestructura educativa digital DD, 
una plataforma de codi obert, auditable i interoperable, dissenyada com 
un software per a les escoles alternatiu a Google o a Microsoft. Aquesta 
eina ha estat desenvolupada pel grup d’activistes digitals Xnet i un grup 
de famílies promotores, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i el 
Consorci d’Educació de Barcelona. 

Tot i que la distinció entre processos interns i externs és delicada i no 
sempre és fàcil establir línies divisòries clares, la tendència cap a un 
 model o un altre representa també un determinat posicionament polític, 
una  manera de comprendre l’organització social, així com també diver-
ses formes d’ensenyament-aprenentatge. De la mateixa manera que 
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 existeixen  diverses ideologies, diferents propostes de governança, diver-
sos models de (re)distribució de la riquesa o diferents criteris sobre la jus-
tícia, les formes en què es duen a terme els processos de digitalització 
educativa i les eines que s’utilitzen, impliquen també determinades vi-
sions sobre les formes d’organització educativa, política, social o de mo-
del econòmic. D’aquesta manera, els processos de digitalització interns, 
que parteixen d’una major participació i implicació dels diversos actors 
de la comunitat educativa, tendeixen cap a un model més de mocràtic 
que els processos externs, més sotmesos, en línies generals, a mecanis-
mes de mercat. Per tant, enfront d’aquesta qüestió, la primera pregunta 
que es planteja és: 

Com es poden reforçar processos interns que responguin a models  
més democràtics de digitalització educativa?

Les tecnologies no són simples eines que ens ajuden  
en l’ensenyament i l’aprenentatge, sinó que contribueixen 
a configurar les pedagogies, l’organització  
i les experiències escolars

La introducció de sistemes digitals permet solucions administratives, 
sistemes per garantir la seguretat de les dades, mecanismes per detectar 
trampes o plagis, formes de gestió i emmagatzematge de grans volums de 
dades de l’alumnat, serveis de biblioteca, recursos d’aprenentatge diver-
sos o maneres acurades i personalitzades per a l’avaluació, així com tam-
bé noves oportunitats per a una millor col·laboració entre els docents 
i les escoles. Però les estratègies i les eines específiques que s’utilitzen 
tenen efectes en els processos d’ensenyament i aprenentatge, així com 
també en la configuració dels sistemes educatius. La introducció de tec-
nologies digitals i de formes de digitalització en l’àmbit educatiu no són 
neutrals i canvien les pràctiques i experiències escolars, sovint de mane-
ra no intencionada ni esperada. 
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El concepte teòric que recull aquesta idea de la no-neutralitat dels arte-
factes i sistemes tecnològics és el de la «mediació». La mediació fa referèn-
cia a com determinades tecnologies possibiliten una sèrie d’experiències 
i comportaments, mentre que no en possibiliten d’altres (Verbeek, 2015). 
Les tecnologies educatives (com qualsevol altra tecnologia) possibiliten 
determinades relacions de l’alumnat, professorat i famílies amb l’entorn 
educatiu que d’una altra manera no haurien estat possibles. Però les tec-
nologies no són intermediàries neutrals, sinó mediadores actives que 
tenen efectes i contribueixen a la formació de les percepcions i interpre-
tacions que els éssers humans fem de la realitat, així com també partici-
pen en la configuració de les nostres relacions amb els altres i l’entorn. 

Un exemple il·lustratiu en aquest sentit són els programes BYOD (Bring 
Your Own Device – «Porta el teu propi aparell»). Els programes BYOD són 
un terme paraigües que aglutina diverses experiències que consisteixen 
en que cada alumne té el seu propi dispositiu digital i els continguts i la 
quotidianitat a l’escola o l’institut s’articulen, en menor o major mesura, 
a través de les pantalles d’ordinadors portàtils o tauletes. A Catalunya 
aquest tipus de programes es van començar a implementar a alguns cen-
tres de secundària a partir del 2009, amb el projecte «Escola 2.0». Des de 
llavors, i en un procés intensificat arran de la covid-19, a Catalunya, 
 Espanya i la majoria de països amb rendes altes, aquesta és una estratè-
gia cada cop més utilitzada, sobretot a l’etapa de secundària. Això impli-
ca la substitució de llibres de text o de material en paper per continguts 
digitals, així com també modifica la relació amb la lectoescriptura i les 
dinàmiques d’expressió visual i gràfica. Això pot comportar conseqüèn-
cies a mig-llarg termini, sobre les que actualment encara no hi ha con-
sens entre diversos àmbits de coneixement, en relació amb els processos 
d’aprenentatge i la configuració del pensament, la capacitat expressiva 
o la creativitat3. Els efectes, alhora, poden ser diferents segons el tipus de 

3. Per seguir aprofundint sobre aquesta qüestió es pot consultar el capítol 6 d’aquest 
Anuari que reflexiona al voltant de les condicions institucionals, pedagògiques i curricu-
lars per desplegar el gust per l’aprenentatge de tot l’alumnat
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tasques o propostes educatives que el professorat realitzi mitjançant els 
dispositius digitals (Alirezabeigi et al., 2020), així com també segons el 
context socioeconòmic del centre i l’alumnat. Al costat d’aquest tipus de 
consideracions relacionades directament amb els aprenentatges, la uti-
lització d’aparells digitals personals en la quotidianitat educativa ha 
comportat noves problemàtiques a l’aula (relacionades amb la limitació 
de continguts o els usos vinculats a l’oci durant el temps lectiu), la preo-
cupació sobre les formes de relació de l’alumnat amb les tecnologies (ad-
diccions al joc o les xarxes socials, el ciberbullying), així com també nous 
conflictes familiars (relacionats amb la gestió de les pantalles). 

L’educació cap a una ciutadania digital, però, no està limitada a la intro-
ducció de tecnologies per ser utilitzades en entorns educatius. Existeixen 
diverses propostes que parteixen del «fer» com a element central de l’edu-
cació digital. El «fer» des de la creació i l’experimentació, a partir d’una 
sèrie d’idees que integren el pensament i la reflexió a partir de la pròpia 
experiència i busquen fusionar la distinció tradicional entre el treball ma-
nual i l’intel·lectual (Dewey, 1916)4. En aquest sentit es pot entendre la 
proposta dels kits educatius portàtils duta a terme per l’escola de Noves 
Oportunitats El Llindar i la Universitat Oberta de Catalunya. Per tal de 
garantir el procés educatiu i l’acompanyament de l’alumnat durant l’any 
2020, marcat per les mesures contra la covid-19 i una presencialitat dis-
contínua, es va dur a terme una proposta educativa d’aprenentatge viven-
cial i manipulatiu per ser utilitzada a casa o en context escolar. A partir de 
la fabricació digital es van realitzar una sèrie de kits composats per una 
caixa que incloïa una activitat vinculada a un o més oficis i les eines i ma-
terials necessaris per realitzar-la de manera autònoma per part de l’alum-
ne. Així doncs, es pot entendre també l’educació digital a través de la 

4. D’aquesta reflexió se’n fan ressò també altres capítols d’aquest Anuari que posen de 
manifest la importància d’articular teoria i pràctica en els dissenys curriculars. El capí-
tol 3, per exemple, posa de manifest que el treball per projectes i l’articulació entre pen-
sament i acció ha estat tradicionalment l’element vertebrador del currículum de la For-
mació Professional. De la mateixa manera, el capítol 4 mostra la centralitat d’aquests 
elements en l’especificitat pedagògica dels Centres de Noves Oportunitats.
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creació, la manipulació i l’exploració com a mitjans privilegiats per incul-
car el mètode de resolució de problemes per a la ciutadania digital, que 
pretén la transformació cap a societats i tecnologies més democràtiques 
i responsables. La transformació com a objectiu últim de l’educació: trans-
formar-se un mateix i el propi entorn segons un conjunt de mètodes de 
resolució de problemes (Johnston, 2014).

Des d’aquestes consideracions, doncs, emergeix una altra pregunta: 

De quina manera es poden desenvolupar estratègies d’educació digital 
que acompanyin pedagogies que promouen l’èxit educatiu i la igualtat 
d’oportunitats per a tot l’alumnat?

Els efectes de qualsevol innovació tecnològica 
s’expliquen per la seva naturalesa relacional i situada, 
que pren forma quan s’introdueixen en un determinat 
context, en el qual hi participen alumnat, professorat, 
famílies i polítiques educatives

Tal com s’ha explicat fins ara, la introducció a les escoles de nous dispo-
sitius tecnològics i l’impuls de metodologies d’aprenentatge basades en 
sistemes digitals automatitzats forma part d’un procés que va més enllà 
de l’àmbit educatiu. Ara bé, quan aquestes tecnologies i metodologies 
s’introdueixen a les escoles, interaccionen amb unes condicions socials, 
polítiques i pedagògiques determinades. Per tant, els efectes d’aquesta 
digitalització seran específics a cada context particular, perquè és en la 
interacció de múltiples variables (sistemes socials de desigualtat, peda-
gogies d’aprenentatge, empreses EdTech locals, famílies, inversió de l’ad-
ministració en infraestructures, programes d’atenció a la diversitat, 
aplicacions utilitzades a l’aula, cultura de centre, etc.) que es configura 
l’experiència de l’alumnat utilitzant tecnologies, i l’efecte d’aquesta ex-
periència en la seva trajectòria educativa.
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L’efecte de les tecnologies no només s’explica per les seves característi-
ques tècniques i de disseny. Aquesta idea és la que desenvolupa Andrew 
Feenberg (2010) amb la tesi de la instrumentalització i els contextos 
d’utilització. És a dir, el que passa quan s’introdueixen tecnologies en un 
context específic no només s’explica pel disseny d’aquella tecnologia i els 
tipus d’activitats i funcions que pot incorporar, sinó que allò que és i pos-
sibilita l’artefacte dependrà també de l’escola o l’entorn familiar especí-
fic, del context en el que s’utilitzarà. Aquest tipus de plantejament ens 
permet identificar com tot allò que té a veure amb les desigualtats digi-
tals va més enllà de la bretxa digital, és a dir, va més enllà del diferent 
accés a equipament informàtic i connectivitat, sinó que reforça desigual-
tats relacionades amb el capital social i cultural de les famílies, una qües-
tió que ressona a la noció d’«injustícia algorítmica». En una societat 
travessada per diversos eixos de desigualtat, l’adopció de solucions basa-
des en algoritmes (en els que es basen tots els sistemes digitals), proba-
blement reproduirà o ampliarà aquestes desigualtats, perquè el que fan 
els algoritmes és identificar i reproduir patrons socialment disponibles. 

És el cas dels algoritmes d’A-levels (els exàmens finals de l’etapa de la 
secundària del Regne Unit, els equivalents a la prova d’accés a la univer-
sitat PAU). Al 2020, en plena onada de la pandèmia per la covid-19 al 
Regne Unit no es van realitzar, com es feia cada any, els A-levels. Per tal 
de poder fer una avaluació final sense haver realitzat cap examen, Ofqual 
(la Oficina de Regulació de les Qualificacions i Avaluacions del Regne 
Unit) va demanar al professorat que proporcionés una qualificació per 
cada alumne. Amb l’objectiu d’intentar que l’avaluació final fos el més 
justa possible en relació amb les anteriors generacions, i intentant evitar 
una suposada tendència del professorat a inflar les notes, Ofqual va de-
cidir utilitzar un algoritme per donar les qualificacions finals. Aquest 
algoritme combinava la qualificació proposada pel professorat en cada 
assignatura, amb les dades sobre el rendiment de l’escola durant els tres 
anys anteriors. Quan es van anunciar les qualificacions finals dels A-le-
vels calculades per Ofqual, el 40 % de les notes donades pels algoritmes 
eren inferiors a les avaluacions que havia fet el professorat. Aquesta 



364 Els reptes de l’educació a Catalunya. Anuari 2022

 rebaixa de les notes va ser molt superior a les escoles públiques que a les 
privades i va afectar més del doble a l’alumnat d’entorns desafavorits que 
als més rics (a Escòcia del 15,2 % front al 6,9 %) (Jones i Safak, 2020). Per 
què? A un estudiant brillant d’una escola pública amb pitjors puntuaci-
ons en rendiment durant els darrers 3 anys se li rebaixava la nota per 
mantenir el patró identificat per l’algoritme. Les escoles privades solen 
ser selectives —i estan millor finançades— i en la majoria de cursos te-
nen un bon rendiment pel que fa als resultats dels exàmens. Un algoris-
me basat en el rendiment anterior, per tant, posarà els estudiants 
d’aquestes escoles en avantatge en comparació amb els seus equivalents 
amb estudis estatals.

Es pot identificar un fenomen semblant a la injustícia algorítmica —la 
reproducció de desigualtats en la presa de decisions automatitzades ba-
sades en algoritmes— en l’aplicació de sistemes digitals en l’àmbit edu-
catiu, al qual em refereixo com a «injustícia digital». Els efectes del 
confinament i tancament de les escoles durant la primera onada de la 
covid-19 (entre març i juny del 2020) ha posat en evidència com l’adopció 
de solucions digitals i classes virtuals ha tingut efectes molt diferents 
segons l’origen socioeconòmic de l’alumnat i ha augmentat la segregació 
escolar entre l’alumnat vulnerable.5 En el cas de Catalunya, diversos es-
tudis han mostrat com l’adopció de solucions digitals per compensar el 
tancament de les escoles té efectes diferents segons el nivell socioeconò-
mic de l’alumnat, per diverses raons que tenen a veure amb el context 
d’utilització d’aquestes solucions tecnològiques. D’una banda, els centres 
que escolaritzen alumnat amb nivell socioeconòmic alt o mig disposaven 
d’un major ventall de recursos tecnològics que les escoles amb alumnat 
d’origen socioeconòmic baix (Jacovkis i Tarabini, 2021). De l’altra, tot i 
que els estudis no s’han centrat exclusivament en l’efecte de les tecnolo-
gies, també sabem que les famílies de classe mitjana van poder mantenir 

5. Per aprofundir sobre l’estat de la segregació escolar a Catalunya es pot consultar el 
capítol 2 d’aquest Anuari on es posa un focus específic en el rol que juga la programació 
de l’oferta per a garantir una composició social més equitativa i equilibrada per a tots els 
centres educatius del territori.
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uns estàndards més alts de qualitat educativa en un moment on només 
hi havia relació virtual amb l’escola, mentre que els infants de famílies so-
cialment desafavorides tenien poques oportunitats d’aprenentatge tant 
pel que fa al temps com a les experiències d’aprenentatge (Bonal i Gon-
zález, 2020). 

Per tant, enfront a la tendència de reproducció, i fins i tot d’intensificació, 
de les desigualtats educatives quan s’adopten solucions digitals, en 
aquest apartat la pregunta que sorgeix és: 

Quines mesures contra la injustícia digital ens poden permetre  
reduir les desigualtats entre l’alumnat?

Propostes cap a una ciutadania digital  
des de l’educació (amb d petita) 
La ciutadania digital es compon de dos elements irreductibles:

• La capacitat de comprendre les formes de comunicació i relació en 
les societats contemporànies. 

• La possibilitat de participar d’aquestes formes de comunicació i 
relació.

D’una banda, i tenint en compte la primera qüestió, la ciutadania digital 
no pot respondre a una definició tancada ni a una sèrie de competències 
o destreses preestablertes, al contrari, es refereix a una noció canviant i 
flexible que es va adaptant a cada context social. El ritme frenètic de co-
neixement i desenvolupament tecnològic, de constants noves solucions 
o productes digitals, converteix en obsoletes les innovacions recents i 
l’intent de definir tasques o competències específiques esdevé una tasca 
no només complexa sinó, possiblement, en estat de contínua obsolescèn-
cia. D’altra banda, atenent a la segona qüestió, la ciutadania digital està 
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vinculada a la idea de democràcia, ja que la participació és un dels drets 
fonamentals que defineixen les societats democràtiques. Al llarg del capí-
tol s’ha situat el debat sobre la introducció de tecnologies a l’àmbit esco-
lar i l’alfabetització digital de l’alumnat en termes sociopolítics i s’han 
plantejat tres preguntes que tenen a veure amb la democràcia i l’equitat 
en les societats digitals i el rol de l’escola en aquestes societats.

A partir d’aquest plantejament les recomanacions o idees de millora que 
es proposen tenen la voluntat d’obrir el debat i l’espectre de temes que es 
posen damunt la taula quan es parla d’educació digital, així com també 
superar dualismes abismals entre visions tecnofòbiques o tecnofíliques 
de la digitalització en l’àmbit educatiu. En els anteriors apartats s’ha de-
senvolupat una visió sobre les tecnologies que parteix de la idea que la 
digitalització té efectes en la manera en què interpretem, vivim i ente-
nem el món i, en l’àmbit escolar, implica tant una qüestió d’estruc tura 
(un procés global de digitalització en tots els sectors i àmbits socials, tal 
i com s’ha explicat a la introducció d’aquest capítol, que es podria deno-
minar «gran D») com d’experiència («petita d»). Des de la visió que ano-
meno «petita d», el focus d’atenció recau en les experiències quotidianes 
de ser i estar a l’escola, experiències que es configuren en un entramat de 
polítiques educatives, professorat, condicions de centre, nivell socioeco-
nòmic de les famílies, alumnat, entorns virtuals d’aprenentatge, etc. El 
centre del debat no són, doncs, els artefactes tecnològics o les metodolo-
gies que utilitzen sistemes digitals, sinó tota la xarxa de relacions que 
configuren les experiències de l’alumnat en la societat digital. Per aquest 
motiu, les propostes de millora en resposta a les preguntes plantejades 
posen el focus en l’experiència educativa i quin paper tenen o haurien de 
tenir les tecnologies en relació amb aquesta qüestió. 

Recollint aquestes consideracions i les controvèrsies i preguntes exposa-
des a l’anterior apartat, la idea que articula les propostes cap a una ciuta-
dania digital és la tríada democràcia, tecnologia i escola. Els debats 
sobre democràcia i escola o sobre democràcia i tecnociència, deutors 
d’aproximacions encetades per John Dewey (Dewey, 1989, 2012), són rics 
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i fructífers, però queden fora de l’abast d’aquest capítol, només s’apunten 
aquí algunes pinzellades per situar l’enfocament subjacent a les propos-
tes que es presenten a continuació. Tal com s’ha explicat, la transforma-
ció i discussió que acompanya la introducció de noves tecnologies 
digitals a l’àmbit educatiu és plena de llums i ombres, amb els efectes que 
això suposa per a l’experiència escolar de cada dia de l’alumnat, les rela-
cions del professorat amb l’administració educativa o les dinàmiques 
familiars. No obstant, la potència de la introducció de tecnologies digi-
tals a l’educació (en un sentit spinozià de la potència com a capacitat 
d’allò que es pot acabar desplegant, que està germinant), no rau en les 
noves aplicacions per aprendre matemàtiques, la gamificació de contin-
guts, la possibilitat de registrar i seguir l’alumnat, etc. La potència de la 
digitalització i la introducció massiva de les tecnologies en l’educació des 
de la noció de ciutadania digital rau en la seva capacitat de fer de revulsiu 
per actualitzar el debat sobre democràcia i escola i dur a terme noves 
pràctiques en aquesta direcció. Parlar de democràcia i escola és tornar a 
parlar de pragmatisme, de superar el dualisme intel·lectual-manual, de 
qüestionar la jerarquia dels coneixements o les seves formes de transmis-
sió. Democràcia entesa en sentit fort, com el govern de qualsevol (Ranci-
ère, 2005), té la seva traducció en l’àmbit educatiu en què qualsevol 
alumne (en la seva accepció més àmplia i bonica: de qualsevol condició 
econòmica, gènere, condició migrant, ètnica, amb qualsevol capacitat, 
habilitat, destresa, condició física...) tingui una bona trajectòria educa-
tiva i una bona experiència escolar, condicions imprescindibles per 
 assegurar-ne la plena integració i participació en les societats digitals 
contemporànies. També en l’era digital l’escola és el mecanisme social 
més rellevant del qual ens hem dotat per aconseguir societats més equi-
tatives i proporcionar espais de cura i socialització en igualtat de condi-
cions. Les tecnologies digitals poden contribuir a reforçar aquests 
processos, no pas perquè siguin artefactes altament disruptius i/o amb 
propietats miraculoses (un discurs propi del determinisme tecnològic), 
sinó perquè la seva capacitat mediadora en les relacions educatives, 
transforma aquestes relacions i possibilita l’emergència de discussions 
i reflexions al voltant de velles dinàmiques i noves transformacions. 
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Des de la centralitat del vincle entre democràcia, tecnologia i escola, hi 
trobem dues idees subjacents que articulen les propostes que es presen-
ten a continuació: 

a) El principi de precaució i l’acció mesurada 
 El principi de precaució és una proposta política desenvolupada 

originalment des dels moviments ecologistes per guiar l’acció en 
aquelles qüestions on es poden identificar tres components: ame-
naça de dany, incertesa sobre els impactes i la causalitat, i necessà-
ria resposta preventiva (Gardiner, 2006). Tal com mostren algunes 
de les controvèrsies i preguntes que s’han obert al llarg del capítol, 
aquests tres components es poden identificar clarament en relació 
amb la digitalització educativa. Ara bé, la precaució no ha de ser 
tampoc un element paralitzador o d’inacció. L’acció que acompa-
nya el reconeixement de la incertesa i la necessària resposta cau-
telosa enfront als possibles danys (en qüestions com el reforç de 
les desigualtats a l’aula, la integració de proveïdors privats en els 
 processos de presa de decisions educatives o el deteriorament dels 
processos cognitius vinculats amb l’aprenentatge) és l’acció mesu-
rada. L’acció mesurada és una eina de diàleg entre riscos i potenci-
alitats, que parteix de petites accions progressives i revocables que 
tenen «cura de» els efectes o conseqüències de les accions, a partir 
de la retroalimentació i el debat constant entre tots els actors de la 
comunitat educativa (Callon et al., 2009). 

b) Els diversos nivells de la governança digital
 Aquesta forma d’acció, composada de múltiples accions petites, 

 curoses, consensuades i revocables, té múltiples formes d’interven-
ció. Així doncs, quan es parla de governança de la digitalització de 
l’escola és rellevant distingir entre tres nivells diferents d’interven-
ció per ajudar a sistematitzar els processos des dels que pensar me-
sures que afavoreixin el debat i l’enfortiment democràtic de  l’escola 
i les tecnologies: infraestructures, eines i usos. Cadascun d’aquests 
nivells implica la mobilització de diversos actors i de mesures 
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 diferents, en un contínuum en el que és difícil distingir on comença 
i acaba allò que fa referència a democràcia, educació o tecnologia. 
Per exemple, si parlem d’infraestructures faríem referència a la 
connectivitat de les escoles, dels dispositius informàtics de què dis-
posen els centres, del preu de l’energia, dels servidors on s’emma-
gatzemen les dades de l’alumnat, etc. Però també del plans d’estu-
dis de les facultats d’Educació,6 de les condicions de treball del 
professorat,7 de les polítiques de digitalització o dels requeriments 
que han de complir les diferents administracions per tal de poder 
donar resposta a les condicions de les entitats finançadores euro-
pees. Aquests tres nivells de governança estan intensament interre-
lacionats, sens dubte. Per exemple, si parlem de la necessitat de de-
senvolupar un software lliure i d’accés obert que garanteixi la 
 sobirania de les dades i la desvinculació de les grans empreses tec-
nològiques, una qüestió que faria referència a les eines, la generalit-
zació d’aquesta eina no es pot desvincular de la política de digitalit-
zació, de les partides pressupostàries de les administracions o de la 
voluntat, destreses o capital cultu ral de professorat, alumnat i famí-
lies per apropiar-se d’aquestes eines i decidir-ne els usos. 

Així doncs, les propostes cap a la ciutadania digital no s’han diferenciat 
en funció dels actors involucrats o el nivell d’intervenció al qual fan refe-
rència (una qüestió que correspondria a un altre capítol sobre polítiques 
de digitalització), sinó que s’han organitzat al voltant de les tres pregun-
tes que han anat emergint al llarg del capítol, integrant en cadascuna de 
les preguntes les idees del principi de precaució i acció mesurada i dels 
diferents nivells de governança necessaris en l’estratègia educativa cap a 
la ciutadania digital.

6. Sobre la formació del professorat, el capítol 7 d’aquest Anuari en fa una reflexió molt 
aprofundida, però no només des de la formació que s’imparteix a les facultats d’educació, 
sinó des d’una concepció àmplia i comunitària de la noció de capacitació, orientada es-
pecíficament a una gestió inclusiva de la diversitat.
7. Sobre aquesta qüestió és especialment rellevant el capítol 8 d’aquest Anuari que inda-
ga precisament al voltant de la condició docent als centres d’alta complexitat. 
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Com es poden reforçar processos interns que responguin 
a models més democràtics de digitalització educativa?

L’òrgan responsable de definir què és una educació amb sentit i quins són 
els objectius educatius és l’Administració Pública. L’administració, en col-
laboració amb la comunitat educativa, defineix quines són les seves ne-
cessitats tecnològiques i té el lideratge sobre el disseny de les plataformes 
i entorns virtuals, així com també de les aplicacions que s’utilitzen en 
l’àmbit educatiu. De la mateixa manera, l’administració és la responsable 
de garantir la confidencialitat i la privacitat de les dades de l’alumnat 
quan aquest utilitza tecnologies en l’àmbit escolar. Aquestes qüestions 
són fàcils de dir en un catàleg de recomanacions, però complexes en 
la seva posada a la pràctica i requereixen d’una sèrie d’accions, tals com: 

• Crear sistemes locals per supervisar el disseny i la introducció de 
tecnologies digitals a les escoles. Això implica la creació de proce-
diments de seguiment i avaluació també en projectes pilot o ex-
perimentals. Si l’experiència escolar és el focus d’atenció, cal posar 
en marxa mecanismes que assegurin que la implantació d’entorns 
 digitals d’aprenentatges i aplicacions diverses respon a criteris pe-
dagògics i no, per exemple, a interessos comercials o estratègies de 
prestigi entre centres. 

• Desenvolupar estratègies per integrar les opinions del professorat i 
les famílies i identificar les seves principals preocupacions. És un 
lloc massa comú dir que el professorat no té les competències digi-
tals adequades, quan no és el professorat qui ha dissenyat els dis-
positius tecnològics. És imprescindible desenvolupar metodologies 
que permetin integrar les opinions i necessitats del professorat des 
de l’inici del procés de disseny de les aplicacions, plataformes i es-
tratègies que després s’utilitzaran a l’aula. 

• Facilitar múltiples espais d’intercanvi d’experiències i suport mutu 
entre el professorat, virtuals o presencials, dotats de recursos i de 
suport administratiu. En l’àmbit virtual, els «Meetup de l’ScratchEd», 
representen aquesta lògica: trobades mensuals i informals entre 
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 docents, educadors i formadors per intercanviar idees, experièn-
cies, resoldre dubtes, etc., sobre com aplicar el programari de codi 
obert Scratch a l’aula. En l’àmbit presencial es poden organitzar 
sessions diverses que articulin comunitats de reflexió i pensament 
crític al voltant de les tecnologies educatives. És imprescindible 
que aquests espais (tan presencials com virtuals) mantinguin un 
esperit d’informalitat i autogestió, i puguin seguir el curs que els 
seus participants desitgin.

• Promoure el disseny d’eines i programaris digitals a l’àmbit edu -
catiu basats en l’accés lliure i el codi obert. El programari lliure no 
només garanteix la qualitat tècnica de les eines, la possibilitat 
d’emmotllar-les a les necessitats i característiques de diversos con-
textos o l’estalvi econòmic. També està alineat amb els valors pro-
moguts des de l’educació, tals com l’autonomia, la cooperació o el 
pensament crític a través de l’ampliació de coneixement i l’apropi-
ació dels codis, motiu pel qual reforça la línia de continuïtat entre 
escola, democràcia i tecnologia. 

• Monitoritzar de manera constant els efectes o conseqüències de la 
introducció de noves tecnologies i metodologies basades en siste-
mes digitals. És necessari que les transformacions es realitzin de 
manera progressiva i mesurable, que permetin realitzar estudis de 
seguiment i avaluació sistemàtics, per tal de garantir que la innova-
ció tecnològica s’està emprant amb criteris d’equitat i respon als 
objectius prèviament definits. 

De quina manera es poden desenvolupar estratègies 
d’educació digital que acompanyin les pedagogies  
que promouen l’èxit educatiu i la igualtat d’oportunitats 
per a tot l’alumnat?

Tenim evidències que ens mostren que no n’hi ha prou amb disposar d’or-
dinadors, connectivitat i altres dispositius a l’escola per adquirir habilitats 
i destreses digitals. De la mateixa manera, també tenim evidències que 



372 Els reptes de l’educació a Catalunya. Anuari 2022

ens confirmen que, tot i que infants i joves utilitzin habitualment ordina-
dors, telèfons intel·ligents o tauletes personals, naveguin sols per Inter-
net, es comuniquin quotidianament amb les xarxes socials o hackegin les 
seves videoconsoles, això no garanteix que adquireixin els coneixements 
necessaris per estudiar, treballar i viure en un món digital, ni tampoc que 
desenvolupin cap capacitat crítica sobre les tecnologies i el seu rol en la 
societat. 

Els infants i joves que avui van a l’escola o l’institut han nascut en l’era 
digital, però igual que no poden aprendre sols a menjar amb la cullera, a 
llegir i escriure o a organitzar-se les rutines, tampoc poden conèixer i 
aprendre de manera espontània quines són les normes i els valors socials 
associats a l’ús de tecnologies digitals, quins riscos comporten i de  quina 
manera adaptar-les a les seves necessitats. Aquest procés d’aprenentatge 
no està exclusivament relacionat amb l’ús dels artefactes tecnològics, 
com si aquest ús es pogués entendre de manera aïllada a la resta de dinà-
miques socials. L’escola ha de superar l’imaginari que vincula directa-
ment l’educació digital amb la tecnologització de l’escola. En aquesta 
direcció, l’estratègia de digitalització dels centres ha de contemplar qües-
tions com: 

• Incloure la reflexió crítica i significativa que li doni a l’alumnat su-
ficients idees, coneixements i experiències sobre les necessitats 
socials i li permeti desenvolupar formes de comunicació i relació 
amb les tecnologies que li assegurin una justa preparació per a la 
participació social. Aquest aprenentatge ha de dotar a l’alumnat 
d’eines per fer front a problemes socials complexos de l’era digital 
que els afecten directament. Per tant, cal adaptar el currículum als 
continguts que implica la digitalització, no pas des d’una lògica 
 «securista» (exclusivament centrada en els riscos i els perills), sinó 
oferint-los eines per fer ús de les tecnologies afavorint-ne els efec-
tes que els siguin beneficiosos. Per exemple, com utilitzar les xarxes 
socials per una comunicació positiva, respectuosa, per conèixer 
 debats crítics i amb informació contrastada, per tenir un oci plaent 
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o compartir virtualment experiències que no poden compartir amb 
els seus companys de classe, el barri o la família.

• Obrir les escoles a nous col·lectius i projectes educatius vinculats al 
territori. Una de les característiques que caracteritza les societats 
digitals és la interconnectivitat, la vinculació entre col·lectius i ex-
periències que tradicionalment han evolucionat de maneres sepa-
rades. Aquest plantejament no es pot limitar només a l’àmbit 
virtual, sinó que també inclou materialitat i presencialitat. L’era 
digital necessita escoles interconnectades, obertes a diversos pro-
fessionals i entitats (clubs esportius, museus, espais de creació ar-
tística, centres de recerca i innovació, centres d’atenció primària, 
etc.). El sistema educatiu català té una llarga tradició en experiènci-
es d’aquest tipus (com les Ciutats Educadores, les escoles Magnet o 
el Programa Salut Escola),8 que és necessari intensificar per tal de 
construir autèntiques escoles interconnectades.

• Afavorir experiències escolars de disseny i creació de i amb tec -
nologies, realitzant activitats per conèixer allò digital en la seva 
 materialitat, des del treball manual de construcció i disseny. La 
 metàfora del «núvol» o de la «intel·ligència artificial» han amagat el 
component material de les tecnologies digitals: com es construei-
xen, on s’emmagatzemen les dades o el seu impacte mediambien-
tal. És rellevant que com a part de l’estratègia de digitalització, més 
enllà de la utilització de les tecnologies, l’alumnat fabriqui tecnolo-
gies i experimenti amb aquestes tecnologies, de manera adaptada 
a cada nivell educatiu. En aquest sentit, la tradició maker i la proli-
feració d’equipaments locals que permeten la realització d’activi-
tats de fabricació i creació representen un important potencial des 
del que desenvolupar formes de col·laboració.

8. Sobre aquesta qüestió es pot veure el capítol 10 d’aquest Anuari que es pregunta quin 
ha de ser el rol de l’educació en la promoció de la salut d’infants i joves i que fa un recor-
regut per diferents estratègies i programes de promoció de la salut als centres educatius 
de Catalunya. 
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• Desenvolupar condicions de possibilitat entre el professorat. Per tal 
de poder dur a terme des de l’escola (i/o en col·laboració amb altres 
recursos) activitats de fabricació i creació digital de manera signifi-
cativa i integrada al currículum educatiu, cal garantir una sèrie de 
condicions entre el professorat perquè això sigui possible. És a dir, 
formacions, oportunitats per a l’experimentació i creació pròpia 
(tan importants com la formació: si el professorat ha de promoure 
l’experimentació, també ell mateix ho ha de poder dur a la pràctica 
amb llibertat i assumint desencerts) i temps. Una estratègia cap a 
l’educació digital amb sentit, responsable i que promogui el bé 
comú, és una estratègia lenta. En aquest sentit, programes com el 
Pla STEMcat recullen aquesta lògica lenta i poden ser una referèn-
cia a ser utilitzades a més gran escala.

Quines mesures contra la injustícia digital ens poden 
permetre reduir les desigualtats entre l’alumnat?

Tal com mostren les evidències científiques, un dels principals proble-
mes de la digitalització és la reproducció de les desigualtats i, en alguns 
casos, la seva intensificació. Aquest problema és especialment preocu-
pant per a l’escola, perquè posa en perill la funció igualadora de qualse-
vol sistema educatiu i, conseqüentment, la pròpia noció de ciutadania 
digital. Per tant, les següents recomanacions tenen com a fita principal 
garantir l’equitat de tot l’alumnat, evitar la segregació i posar especial 
atenció en l’alumnat més vulnerable:

• Garantir que tots els centres educatius disposin de la connectivitat 
necessària i de les infraestructures òptimes i els dispositius tec-
nològics. 

• Intentar limitar les activitats educatives amb tecnologies digitals 
a aquelles que es fan dins del centre escolar. La principal escletxa 
digital no es produeix per l’accés a les tecnologies, sinó per les for-
mes d’ús. Tot i que els dispositius tecnològics ofereixen eines molt 
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valuoses per a la comunicació virtual, aquesta comunicació es 
 realitza amb nenes i nens que viuen en condicions molt desiguals. 
Si assumim la funció igualadora de l’escola i l’equitat com a element 
indestriable de la ciutadania digital, totes aquelles utilitzacions que 
deleguem a l’àmbit familiar tendiran a reproduir les desigualtats.

• Formar l’alumnat en destreses tècniques bàsiques per situa cions 
d’emergència en què s’hagin d’utilitzar formes de comunicació vir-
tual. Diverses evidències ens mostren que, ni a l’educació universi-
tària, podem donar per suposat unes destreses o habilitats digitals 
bàsiques entre l’alumnat (Neier i Zayer, 2015). Per tant, és necessari 
fer a l’inici de cada curs una mena de «formacions digitals d’emer-
gència», perquè l’alumnat conegui exactament quin entorn virtual 
haurà d’utilitzar, com estaran organitzades les tasques i com es vi-
sualitzaran, com es pugen i baixen documents, etc. Aquestes for-
macions digitals d’emer gència han d’incloure també una forma de 
comunicació alternativa amb el professorat, per garantir el suport 
i acompanyament a l’alumnat amb més dificultats.

• Assegurar que els aparells i les metodologies amb tecnologies digi-
tals a l’escola responguin al que es coneix com a «disseny universal» 
(un paradigma de disseny que defensa que els productes i entorns 
siguin de fàcil comprensió i accés per al major número de persones 
possibles, sense necessitat d’adaptar-los o redissenyar-los de manera 
especial). D’aquesta manera, l’alumnat de referència per al disseny 
de tecnologies educatives a l’escola seria aquell alumnat més vul-
nerable. Per exemple, si un jove de 1er d’ESO amb un PI per dèficit 
d’atenció, o un altre que no pot tenir cap suport educatiu a casa, no 
són capaços de gestionar autònomament la seva agenda a partir de 
les tasques que apareixen disperses entre el Google Classroom, el 
correu electrònic i una aplicació específica molt innovadora que uti-
litzen a una assignatura, aquest disseny de l’agenda no pot ser vàlid 
per a cap alumne. Per tant, les escoles d’alta complexitat i l’alumnat 
amb necessitats educatives especials han de ser el context de refe-
rència per definir les estratègies de digitalització educativa a partir 
de les quals posteriorment generalitzar la seva aplicació. 
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Apunt final

En aquest capítol s’han abordat els reptes de la digitalització a l’àmbit 
educatiu des de la noció de ciutadania digital i s’han desenvolupat una 
sèrie de propostes per tal de donar resposta a aquests reptes. En poques 
paraules, i a mode de resum, s’ha desplegat una forma d’entendre l’estra-
tègia cap a la ciutadania digital a partir del vincle de continuïtat entre 
escola, tecnologia i democràcia: l’educació en les societats digitals és ac-
tualment impensable sense tecnologies, de la mateixa manera que no 
podem parlar de democràcia en les societats contemporànies sense una 
educació que persegueixi criteris de justícia i equitat en tots els processos 
de digitalització i desenvolupament tecnològic. L’aparent velocitat de les 
transformacions en l’era digital i l’abast global de les dinàmiques del big 
data suposen un escenari complex a l’hora d’abordar quin és o quin hau-
ria de ser el rol de l’escola i l’educació. Enfront d’aquest escenari les me-
sures proposades tenen l’esperit de fràgil mosaic, posant el focus en les 
tensions i incerteses que suposa la digitalització per a l’escola, proposant 
una forma d’acció múltiple, reversible i participada. 

No ens deixem, però, emportar per l’acceleració de la innovació i el canvi 
tecnològic, ni per les promeses de transformació social de les tecnolo-
gies. La digitalització conviu amb processos analògics i amb vells reptes 
no resolts des de l’àmbit educatiu, com la reproducció de la desigual-
tat  social, la plena vida escolar i trajectòria educativa de l’alumnat amb 
 necessitats educatives especials, les dinàmiques de segregació o la discri-
minació que amaga la lògica meritocràtica. Els problemes per a l’esco-
la no són nous i, donada la tendència de la digitalització a la polaritat i a 
reforçar dinàmiques existents, aquestes problemàtiques prenen encara 
una major intensitat i urgència. El principal repte des de l’àmbit educatiu 
per una ciutadania digital és, doncs, convertir els processos de digita-
lització i desenvolupament tecnològic en una finestra oberta d’acció, 
 discussió i apropiació per a la transformació cap a societats més justes, 
equitatives i democràtiques. 
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L’Anuari 2022, dirigit per Aina Tarabini, aborda alguns dels reptes 
prioritaris del sistema educatiu català per garantir l’èxit educatiu per  
a tothom. S’organitza en 11 capítols i unes conclusions que presenten 
un diagnòstic acurat de l’estat de l’educació a Catalunya i que identi
fiquen un seguit de propostes i palanques de canvi per seguir avan
çant en una agenda sòlida de transformació educativa. Així mateix, 
l’Anuari 2022 aposta per una concepció holística de la justícia edu
cativa que, entre altres qüestions, sigui capaç de reapropiarse i re
significar el concepte de cura, tot posantlo al centre de la política i 
la pràctica educativa. La justícia afectiva ha tingut, de fet, un paper 
central en l’elaboració d’aquest anuari tant pel que fa a la tria de te
mes com d’autories.

Pel que fa als temes, l’Anuari 2022 prioritza reptes vinculats amb la 
inclusió educativa, la lluita contra la segregació escolar i l’abando
nament escolar prematur, l’aprenentatge significatiu o el benestar 
professional. Reptes, tots ells, que posen el propòsit de l’èxit educa
tiu per a tothom al centre.

Pel que fa a les autories, aquest anuari està escrit exclusivament 
per dones. Cuidar les autories vol dir precisament posar les veus 
de les dones al centre del debat educatiu. Perquè tot i que el sector 
educatiu sigui majoritàriament femení, les dones acostumen a ser 
 minoria en els espais de reflexió i decisió. Per trencar amb aquesta 
anomalia, aquest anuari ha estat elaborat a partir de l’expertesa de 
mestres, directores, educadores, psicopedagogues i professores uni
versitàries. 
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