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Perills de les “noves tecnologies”
http://campanya2003.lvalverde.net/cict.html

� Acaben amb la memòria oral i, de retruc  amb l'autoritat dels vells, 
dipositaris d'aquesta memòria base de l'autoritat.

� Permeten eliminar intermediaris entre l'autoritat i els administrats.
� També desplacen la literatura, del seu paper central com a recurs per 

a la memòria.a la memòria.
� Fan augmentar de forma desproporcionada la quantitat d'informació 

accessible per a tothom.
� Possibiliten l'intercanvi d'informació sense necessitat de la presència 

física, la qual cosa produeix, al seu torn, un augment, també 
desproporcionat, en el ritme del canvi.

� Provoca una disminució de l'experiència comunitària, ja que fa 
augmentar la isolació dels individus en tant que fa menys necessari el 
contacte directe per estar informat.



Sistema escolar

� Seymour Papert:
“Si fa cent anys s'hagués pogut fer hivernar un cirurgià i un � “Si fa cent anys s'hagués pogut fer hivernar un cirurgià i un 
mestre i ara hom els retornés a la vida, cadascun en el seu 
lloc de treball actual, resultaria que el cirurgià difícilment 
reconeixeria un quiròfan modern, mentre que el mestre 
identificaria gairebé tots els estris de l'aula de classe i, amb 
una mica de sort, àdhuc podria seguir l'explicació ell mateix.” 









Integració de les TIC



TIC i educació

� Analitzar la situació de les TIC als centres educatius és 
enfrontar-se amb problemes educatius actuals.

� Normalitzar l’ús de les TIC és actualment una de les 
principals accions d’innovació en la pràctica educativa.

A nivell d’estructures organitzatives� A nivell d’estructures organitzatives

� A nivell d’assoliment de competències



� PC’s concentrats a l’ 
aula d’informàtica.

� Algun centre té algun 
pc en xarxa

� Connexió mòdem
� 1 PC

• Tots els centres tenen 
PC’s conectats en 
xarxa

• Pràcticament tots els 
centres tenen conexió 
de banda ampla.

• S.O.Basic

Zx-Spectrum

TV B/N aula

No mòbil

1988                    1998                 2008

Evolució en 20 anys

� 1 PC
� Connexió directa
� Infovia

� El mòbil no està 
generalitzat

� Preu videoprojector 
proper al milió de ptes.

• “Tots” els centres 
tenen videoprojector

• Algun centre té alguna 
PDI

• EL PC forma part de 
moltes aules

No impressora

Ordinador “autista”

No aula informàtica

No existeix Internet 



I en els propers 5 anys ?

Alta intensitat d’ús educatiu de les TIC:

� Infraestructures TIC molt sofisticades. 

�La majoria de gent necessitarà treballar amb el suport d’una 
infraestructura tecnològica global 

�Exemple:

� els funcionaris 

�els teloners del Liceu

�Els alumnes que acabin l’escolaritat necessitaran entrar en el mon 
laboral o continuar els  estudis equipats amb:

�una comprensió àmplia i sòlida sobre com utilitzar creativament 
les tecnologies de la informació  

�les competències per a utilizar-les amb efectivitat



Implicacions

� Amb aquest alt nivell d’ús educatiu de les TIC, serà molt 
difícil gestionar-les i aprofitar les infraestructures tan 
sofisticades si els enfocaments organitzatius i de 
gestió actuals no són totalment redefinits. gestió actuals no són totalment redefinits. 



Competències bàsiques i 
capacitats dels alumnes

Segons Idit Harel ”A new necessity for the young clickerati” :

� Les clàssiques 3R

Llegir, escriure i comptar� Llegir, escriure i comptar

� Les modernes 3X
� Treball intelectual de l’alumne amb la informació



Les  tres  X

� eXploration: descobrir informació i idees,  descobriment 
obert; infants conduint la seva pròpia experiència d’aprenentatge.

� eXpression: utilitzar mitjans digitals i altres per expressar � eXpression: utilitzar mitjans digitals i altres per expressar 

idees i representar el coneixement.

� eXchange: formular preguntes, compartir idees i treballar en 

equip.



Joan Majó

� “Escolta’m, que jo vull una persona que:

� estigui en condicions d’aprendre...

� que sàpigui treballar en equip...

� que sigui capaç de canviar d’idioma sense dificultat...� que sigui capaç de canviar d’idioma sense dificultat...

� que tingui resistència..., perquè la farem treballar moltes 
hores...

� i …moltes altres coses més....

� i després ja li ensenyarem el que li haguem 
d’ensenyar”...



El treball personal dels alumnes

� 1998– El treball de l'alumnat es basava en el paper amb les 
corresponents repercusions:

� Dificultat d’emmagatzenamenmt i caducitat anual.

� Dificultat de  recuperar i reutilitzar, per la qual cosa no són utilitzats � Dificultat de  recuperar i reutilitzar, per la qual cosa no són utilitzats 
per ampliar el coneixement dels estudiants en cursos successius.

� Es detecten casos de penalització sobre treballs en format digital.

� La qualificació de treballs “a pes” , pot valorar “el treball real”

� 2008 – Els alumnes encara treballen (produeixen) sobre paper.

� Els professors qualifiquen els seus projectes i treballs sobre paper, però ...



El treball personal dels alumnes

� 2008 – Comencen a existir infraestructures que permeten que cada 
alumne tingui el seu " portafoli digital " personal a Internet:

� Pot emmagatzenar tots els seus arxius ( projectes, treballs , 
programes,  web, correus, materials multimèdia, blogs, poods ).

� Accessible en tot moment i creixent al mateix ritme que el 
coneixement de l’alumne.coneixement de l’alumne.

� La intranet i la intraweb comencen a ser bastant habituals en els 
centres i institucions.

� Campus Virtual

� Entorn d’aprenentage en plataforma Moodle.

� Blogs d’assignatura, de classe i de l’alumne

� 2018 – La totalitat de centres disposaran d’intranet i l’alumnat i 
professorat tindran un portafoli digital personal del seu treball/producció 
escolar, sempre disponible en una infraestructura segura.



Arquitectura escolar 
Implicacions en l’aprenentatge

� 1998 – L’aula és la característica definitòria de l’escola:

� Són “compartiments” aïllats i aïllants

� Limiten les relacions i els intercanvis

� No tenen mitjans de comunicació externs� No tenen mitjans de comunicació externs

� L'aula està íntimament associada a la lliçó magistral.

� 2008 – Les aules encara són iguals però Internet ha començat a obrir i 
extendre una mica la comunicació externa. ( encara molt en gran grup)

� Accés a la web i correu

� Videoconferència

� Telefonia IP

� Ràdio per Internet

� TV i video a la carta a l’aula



Arquitectura escolar 
Implicacions en l’aprenentatge

� 2018– El treball dels alumnes basat en les TIC és compatible amb les aules 
tradicionals? 

� Els alumnes poden sentir-se   obligats i rebutjar el model d’aula 
tradicional (aprendre principalment mitjançant ser ensenyat) 

� Ensenyar – Retenir - Examinar

� Els límits i inadequacions de les aules són notables .

� Sorgeixen variants de l’aula única.



Aula de primària/suport



Aula ESO



Sala de professors



Informàtica



Centres de la propera dècada

� Cal aula d’informàtica?

� Proposta:
� Dotacions aula ordinària

� 1 PC sobretaula amb connexió a un videoprojector

� 1 pissara interactiva

� Nombre indeterminat de portàtils

� Espais oberts i flexibles� Espais oberts i flexibles
� Aules específiques amb un nombre considerable de PC’s

� Biblioteca

� Ciències

� Música

� Acollida

� USE

� Material audiovisual ( càmeres de fotos i vídeo )

� Espais de gestió totalmet informatitzats
� A  nivell administratiu

� A nivell de materials curriculars



Projectes i experiències

� Projecte red.es

� Projectes IATIC

� Projectes d’Innovació TIC i MAVProjectes d’Innovació TIC i MAV

� Projecte Heura

� Projecte LINKAT

� Projecte Edu3TV 



Projecte red.es

� Conveni entre l'antic MECD, el MIT i les diferents comunitats autònomes

� Conexions a Internet de banda ampla intentant  sempre la no 
discriminació entre escoles rurals i urbanes.

� Instal�lació de la tecnologia necessària en cada cas (ADSL, 
VSAT,...)VSAT,...)

� Cablatge integral dels centres educatius públics

� Xarxa amb cable 

� Wireless ( Wiffi)

� Armaris de comunicacions central, satèl�lits i electrònica 
necessària.

� Adequació de les instal�lacions elèctriques



Projectes IATIC

� Objectiu:

� Potenciar projectes d'ús intensiu i integrat de les TIC a les diverses 
àrees curriculars amb plantejaments innovadors metodològica i 
organitzativament que estimulin la creativitat, la recerca i el trebal 
coperatiu.

Compromisos dels centres� Compromisos dels centres

� Participació de tot l'alumnat en el projecte

� Implicació d'almenys la meitat de les àrees curriculars.

� Utilització de les TIC un mínim del 30% de l'horari escolar.

� Posar a l'abast de la comnitat educativa la documentaió  i 
experiències derivades



Projecte HEURA

� Cablatge integral dels centres educatius públics

� Xarxa amb cable � Xarxa amb cable 

� Wireless ( Wiffi)

� Armaris de comunicacions central, satèl�lits i 
electrònica necessària de gamma alta.

� Adequació de les instal�lacions elèctriques d’informàtica



EDU3TV 

� Plataforma semblant a la videoteca digital.

� Hi haurà recursos complementaris on-line 
(guies, propostes didàctiques...).(guies, propostes didàctiques...).

� Continguts catalogats amb MERLI.

� Continguts de valor pedagògic facilitats per 
TV3.



Programari lliure – propietari
LINKAT

� Sistema operatiu

� Client

� Servidor

� Màquina autònoma � Màquina autònoma 

� DVD Live

� Aplicacions

� Programari educatiu

� Gestió



Projectes d’inovació 
( Integració  TIC i MAV )

� Les TIC com a mediadors entre els estudiants i els 
continguts

� Eines d’exploració, expresió i intercanvi

� Les TIC com a seguiment de regulació i control del 
professorat sobre continguts i activitats

� Eines de gestió integral de l’organització

� Instrument de configuració de les activitats i espais de 
treball

� Substracte de la personalització de l’aprenentatge



Integració de les TIC

� Pre-integració: utilització de les eines bàsiques ( processadors de 
text, correu, navegació,…)

� Integració dirigida: les TIC com a eines d´instrucció: tutorials

� Integració bàsica: les TIC per millorar presentacions de materials 
als i dels estudiantsals i dels estudiants

� Integració mitjana: Utilització de les TICs per treballs previs 
(utilització d´enciclopèdies, Internet, fulls de càlcul, bases de 
dades,…)

� Integració avançada:Models de construcció conjunta del 
conèixement, recerca, adquisició de BP, etc



Canvi de rol del professorat

� Dissenyador d’entorns d’aprenentatge:

�Guía que faciliti l´adquisició de 
l´aprenentatge autónom i col�laboratiul´aprenentatge autónom i col�laboratiu

� Paper dinàmic en la creació i 
construcció del coneixement

� Apendre a formular preguntes i no 
només a proporcionar respostes.



Canvi de rol en el món editorial

� Llibres de text més enfocats a guies de l’estudiant.

� Comunicació més estreta amb el professorat i 
bidireccional.

� Contingut multimèdia on-line en plataformes segures � Contingut multimèdia on-line en plataformes segures 
fàcilment actualitzables i oferta de nous serveis.



Sebastià Serrano

� Segle XIII la informació tardava aproximadament mil anys en duplicar-se

� Segle XIX la informació ja tardava cent anys en duplicar-se.

� Anys seixanta del passat Segle, el rati de duplicació de la informació ja 
era només de 30 anys

� Any 2004 només de 2 anys.� Any 2004 només de 2 anys.

� Les previsions i expectatives per l’any 2010 seran que la informació es 
duplicarà cada 80 dies.



Rols de l’alumnat

� Utilitzar les TIC com a instruments de treball 
intel�lectual.

� Treballar individualment i en grup en projectes, 
investigacions i activitats.investigacions i activitats.

� Fer productiu el seu aprenentatge i comunicar el 
coneixement adquirit.

� Ser avaluat per les seves competències, la seva 
producció i exposició.

� Cogestionar progresivament el seu propi currículum.



Estructura organitzativa

� Organització en funció de l’aprenentatge i 
resultat dels alumnes.(ara ho fem per edat)

� Basada en el treball en xarxa

� Alumnat, professorat, escoles)� Alumnat, professorat, escoles)

� Gestió de la informació necessària per 
l’aprenentatge personalitzat.

� Integració de les TIC al màxim  nivell.

� Estructura “empresarial” i oberta a la 
cooperació externa.



Elements indispensables

Recolzament
institucional

Competència
tecnològica

Recursos
tecnològics

Continguts
digitals

Professorat
Integració

TICs

Orientació 
pedagògica

tecnològica



Esborrany nous curriculums:
Objectius E.P.

� Objectiu i ( 9 / 14 )

� Iniciar-se en la utilització per a l'aprenentatge de les tecnologies de la 
informació i la comunicació, seleccionar i valorar la informació rebuda 
o aconseguida per mitjà de les tecnologies de la informació i de la 
comunicació.comunicació.



Article 8. Competències bàsiques

� 1. S’entén per competència la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats,de manera 
transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de 
coneixements vinculats a diferents sabers,cosa que implica la comprensió, la reflexió i el 
discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació.

� A més del seu tractament específic en algunes àrees del currículum, la comprensió lectora, 

la capacitat d’expressar-se amb correcció oralment i per escrit, la capacitat d’expressar-se amb correcció oralment i per escrit, 
� la comunicació audiovisual, l’ús de les tecnologies de la 

informació i la comunicació i l’educació en valors es 
desenvoluparan en totes les àrees.

� En tot  cas, la lectura, com a factor fonamental per al desenvolupament de les 
competències bàsiques, serà inclosa en les activitats de les diverses àrees coma mínim en 
una mitjana de dues hores i mitja setmanals.



Competències transversals

� Les competències comunicatives:

� 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
� 2. Competències artística i cultural

� Les competències metodològiques:

� 3. Tractament de la informació i competència digital.
� 4. Competència matemàtica� 4. Competència matemàtica

� 5. Competència d’aprendre a aprendre

� Les competències personals:

� 6. Competència d’autonomia i iniciativa personal

� Competències específiques centrades en conviure i habitar el món:

� 7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.

� 8. Competència social i ciutadana



Competències Comunicatives

� Els objectius i els continguts de cadascuna de les àrees curriculars han de tenir en 
compte el desenvolupament integral de totes les competències bàsiques i, en 
conseqüència, caldrà que des de totes les àrees es tinguin en compte les 
competències comunicatives, les metodològiques, les personals

� Aquesta competència comunicativa cal que s’apliqui també en la cerca, selecció i

processament de la informació provinent de tot tipus de processament de la informació provinent de tot tipus de 
mitjans,convencionals o digitals, i de tota mena de suport;

� la competència comunicativa i audiovisual inclou, evidentment, tant el 

llenguatge verbal com l’ús adequat dels recursos no verbals que afavoreixen la comunicació:

recursos visuals, gestuals, corporals...



Competències Metodològiques

� Les competències metodològiques focalitzen determinats aspectes que 
són comuns a la competència comunicativa, fa referència a desenvolupar 
mètodes de treball eficaços i adequats a les situacions escolars i a l’ús de 
les tecnologies de la informació i la comunicació per a la 
resolució de problemes que es plantegin en diferents situacions i 
entorns.entorns.

� Es tracta, en essència, de competències per convertir la 
informació en coneixement eficaç per guiar les accions, per tant, 
amb el raonament i l’esperit crític, amb la capacitat d’organitzar-se en 
les feines i també amb determinades actituds com el sentit de la 
responsabilitat i la disciplina, la perseverança i el rigor en la realització 
dels treballs.



Tractament de la informació i 
competència digital

� La competència en el tractament de la informació incorpora diferents 
habilitats, que van des de l’accés a la informació fins a la seva 
transmissió, tot usant diferents  suports, incloent-hi la utilització de 
les tecnologies de la informació i la comunicació com element 
essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se.
� Per això és una competència transversal que cal atendre i � Per això és una competència transversal que cal atendre i 

particularitzar en cadascuna de les àrees curriculars.

� No hi ha un tractament de la informació al marge dels 
continguts específics de les àrees i, per contra, el 
desenvolupament realitzat en una àrea pot ser transferit a les altres si 
el professorat fa activitats explícites de transferència



Tractament de la informació i 
competència digital

� en el desenvolupament de totes les competències, però en l’àmbit del tractament de la informació té una 
especial rellevància ja que ajuda a extreure el màxim rendiment a partir de la comprensió de la 
naturalesa i manera d'operar dels sistemes tecnològics, i de l’efecte que aquests canvis tenen en el món 

personal i sociolaboral.

� Aquesta competència també suposa emprar les TIC com a eina en l’ús 
de models de processos: matemàtics, físics, socials, econòmics o artístics; 
processar i gestionar adequadament informació abundant i complexa; 
resoldre problemes reals; prendre decisions; treballar en entorns resoldre problemes reals; prendre decisions; treballar en entorns 
col�laboratius ampliant els entorns de comunicació, per participar en 
comunitats d'aprenentatge formals i informals; i generar produccions 
responsables i creatives.

� Per ser competent en aquest àmbit també s’han de mobilitzar estratègies d’ús davant 
els canvis de programari i maquinari que van sorgint, així com fer ús habitual dels 
recursos tecnològics disponibles per resoldre situacions reals (d'aprenentatge, treball, oci...) de manera 
eficient.



Tractament de la informació i 
competència digital

� En síntesi, el tractament de la informació implica anar desenvolupant 
metodologies de treball que potenciïn

� esdevenir una persona autònoma

� Eficaç

� Responsable� Responsable

� Crítica

� reflexiva 

� en seleccionar, tractar i utilitzar la informació i les seves fonts, en 
diferents suports i tecnologies

� tenir una actitud, crítica i reflexiva en la valoració de la informació 
disponible, contrastant-la quan calgui

� respectar les normes de conducta acordades socialment per 
regular l’ús de la informació i les seves fonts en els distints 
suports.



Resum: l’escola s’ha de transformar 
en una organització d’aprenentatge

� Prenent com a base una visió de 20 anys (1998-2018) l’escola 
hauria de reflexionar sobre:

� l’entorn TIC dels alumnes, competències i necessitats

� les demandes de la societat i les necessitats dels pares

� les propietats específiques de les TIC i oportunitats que � les propietats específiques de les TIC i oportunitats que 
generen, infraestructura

� la cultura del professorat, procediments de treball, 
coneixements, habilitats i disposició per al canvi 

� la responsabilitat sobre els resultats (aprenentatges dels 
alumnes) 

� el model industrial d’escolarització; canvis organitzatius per 
explotar plenament el potencial d’aprenentatge de les TIC. 
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