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1. Descripció del projecte 
 
 
 
1.1. Objectius 
 
El projecte EduCAT 2.0 és una iniciativa orientada a la integració de la tecnologia al 
currículum del cicle superior de Primària. Aquest projecte reprèn el camí iniciat amb 
l’experiència EduCAT 1x1, tot i que s’adapta al context escolar actual. Si bé a l’EduCAT 2.0 
s’abandona la premissa “d’un ordinador portàtil per alumne”, el projecte manté l’estructura al 
voltant de cinc àmbits d’actuació interdependents: 
 

• L’ús d’ordinadors portàtils per part dels alumnes. 
• La transformació de les aules en “aules digitals”. 
• La connexió a Internet. 
• L’accés telemàtic a continguts i recursos en format digital. 
• Un model de formació del professorat on predomina la funció d’acompanyament i el 

respecte per les opcions pedagògiques que cada centre defineix en exercici de la 
seva autonomia. 

 
L’eix central de les propostes de treball realitzades en el marc del projecte EduCAT 2.0 gira 
entorn de la metodologia. En aquest sentit, els objectius principals de la iniciativa són: 
 

• Impulsar i facilitar la integració de les TIC en els processos d’ensenyament i 
aprenentatge. 

• Promoure la innovació metodològica. 
• Afavorir la reflexió i l’intercanvi d’experiències entre el professorat. 
• Identificar diversos models de funcionament metodològic i organitzatiu a l’aula 

digital. 
• Recopilar d’activitats d’aula reeixides per tal de posar-les a l’abast d’altres centres 

de Primària. 
• Detectar les necessitats de formació dels docents per tal d’integrar les TIC a l’aula. 
• Realitzar una prova pilot amb l’eina de treball al núvol e-Scriptori. 

 
 
Altres aspectes a tenir en compte en el plantejament del model EduCAT 2.0 a Primària són: 
 

• Treball interdisciplinar. La majoria dels docents participants en el pilotatge 
imparteixen més d’una de les àrees curriculars en un mateix grup. Aquest fet 
afavoreix que el professors desenvolupin activitats interdisciplinars a partir de les 
propostes plantejades. 

 
• Paper del llibre de text. La socialització dels llibres de text a Primària ha disminuït, 

en certa mesura, la dependència del llibre de text. El disseny d’activitats amb TIC a 
partir de propostes de treball obertes implica replantejar el paper del llibre de text. 
En aquest sentit, la participació en el pilotatge EduCAT 2.0 obre un debat entorn l’ús 
del llibre de text en un context marcat per la digitalizació de les aules. 
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• Treball per competències. El desplegament del currículum es basa en el treball per 
competències. En aquesta línia, es promou el treball per projectes, així com el 
plantejament de temàtiques properes a la realitat dels alumnes. 

 
• Capacitació digital dels docents. La introducció de les TIC a l'aula implica un canvi 

que va més enllà de l'ús instrumental de la tecnologia. En aquest sentit, s'ha 
detectat que tot i que els docents disposen d'un nivell de formació digital elevat, el 
treball amb TIC no es duu a terme de forma tan habitual com es podria pensar. Les 
propostes de treball formulades en el marc del pilotatge s'orienten a impulsar una 
reflexió metodològica sobre els processos d'ensenyament i aprenentatge quan es 
treballa amb les TIC. 

 
• Capacitació digital dels alumnes. La introducció dels ordinadors a l'aula forma part 

d'un procés de digitalització. La majoria dels centres de Primària tenen un ordinador 
a l'aula i en força casos l’ús dels ordinadors portàtils a l’aula ja és una pràctica 
habitual. 

 
 
1.2. Participants 
 
Participen en el pilotatge del projecte EduCAT 2.0 un total de 21 escoles, una tercera part 
de les quals se situa a l'àrea metropolitana de Barcelona. La resta d'escoles es distribueixen 
entre diferents comarques catalanes. Els centres ubicats a la Val d'Aran tenen un perfil 
diferent ja que a banda de les dues escoles implicades, també hi participa una ZER. 
 
Malgrat el desequilibri territorial, els centres participants en el projecte constitueixen una 
mostra força variada. En concret, els perfils dels centres participants inclouen: 
 

• Centres grans de dues i tres línies i centres petits. 
• Una ZER (la Val d’Aran). 
• Centres de nivells socioeconòmics molt diferents. 
• Centres amb un percentatge d’immigració molt diferent. 
• Centres públics i centres concertats. 

 
 
Els centres participants en el pilotatge són els següents 
 
Col·legi Sant Pere Claver Barcelona 
Escola Arenal de Llevant Barcelona 
Escola Bogatell Barcelona 
Escola Collaso i Gil Barcelona 
Escola Costa i Llobera Barcelona 
Escola El Sagrer Barcelona 
Escola Pere Vila Barcelona 
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Escola Enric Grau i Fontseré Flix 
Escola Jacint Verdaguer Castelldefels 
Escola Margarida Xirgu Badalona 
Escola Pere Viver Terrassa 
Escola Salvador Espriu Montgat 
Col·legi Llor Sant Boi de Llobregat 
  
Val d’Aran  
Escola Casteth Leon Es Bordes 
Escola Estudi Alejandro Casona Les 
Escola Eth Roser Aubert 
Escola Garona Vielha 
Escola Loseron Arties 
Escola Ruda Salardú 
Escola Sant Martí Gessa 
Escola Sant Roc Bossost 
 
A l’experiència van participar un total de 97 mestres del cicle superior de Primària (5è i 6è). 
El perfil dels mestres incloïa tutors, especialistes i coordinadors TIC. Les àrees impartides 
pels docents són molt diverses (llengües, matemàtiques, coneixement del medi, plàstica, 
música, ciutadania, educació física, entre d’altres). 
 
 
1.3. Metodologia de treball 
 
Per tal d'assolir els objectius plantejats, s'ha aplicat una metodologia d'aprenentatge actiu. A 
partir de la formulació de propostes de treball obertes, els participants, és a dir l'equip 
docent del cicle superior de Primària de cada centre, dissenya i desenvolupa activitats on 
s'integren les TIC en els processos d'ensenyament i aprenentatge. 
 
La modalitat de la formació és semi-presencial ja que es combina l'assistència  a unes 
sessions presencials amb la participació virtual a través de l'entorn de formació virtual 
Odissea i de la xarxa docent EduCAT 2.0.  
 
Les sessions de formació presencial del pilotatge s'han orientat a la presentació de les 
activitats, així com a l'intercanvi d'experiències i el debat metodològic entre els docents de 
cada centre. Tenint en compte que el pilot va iniciar-se en el mes de desembre del curs 
2011-2012, s'han programat quatre trobades. La durada d'aquestes sessions ha estat de 
dotze hores les quals s'han realitzat en horari no lectiu. Per tal de facilitar el treball en xarxa, 
s'han establert tres grups pels seminaris presencials, un pels centres de l'àrea de Barcelona, 
un pels de la Val d'Aran i un altre pels centres situats a la resta del territori català. 
 
Tot i que les trobades presencials s'han realitzat de manera separada, els recursos generats 
per cada equip docent en el marc del pilot han estat a l'abast de tots els centres a través de 
l'espai comú de treball virtual (Moodle/Odissea). A banda de compartir la documentació  
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corresponent a cada una de les activitats, l'espai a Odissea ha permès disposar d'un canal 
de comunicació asíncron entre els coordinadors i els docents, així com entre els docents de 
diferents centres. A fi d'obrir els debats generats en el marc del pilot i enriquir la reflexió 
sobre l'ús de recursos digitals, s'han obert fòrums de debat a la xarxa docent EduCAT 2.0 
per tal de possibilitar l’intercanvi amb altres mestres participants en el projecte EduCAT 2.0 
no implicats en el pilotatge. 
 
 
1.3.1. Propostes de treball 
 
L’equip de coordinació ha dissenyat, per a cada trobada, dues propostes de treball que els 
centres han de dur a terme. Aquestes propostes són de caire competencial, molt obertes. A 
pesar de que els docents poden adaptar els materials de la manera que millor s’adeqüi a les 
seves necessitats, a totes les propostes s’inclouen els materials de treball, es detallen els 
aspectes a analitzar amb els alumnes i s’aporten recursos addicionals. El disseny i execució 
de diferents activitats a partir d’una mateixa proposta permet veure les diferents possibilitats 
a partir d’una mateixa idea. A continuació s’especifica els enunciats de les propostes 
formulades a cada una de les sessions del pilot EduCAT 2.0 corresponent al curs 2011-12: 
 
1ª sessió presencial 
 
Proposta de treball 1: treballem a partir d'una notícia 
La notícia permet treballar continguts molt diversos a partir d’un context en el que s’integrin 
els interessos dels alumnes. Es presenten diversos exemples de notícies, tot i que es dóna 
llibertat als docents per a què escullin qualsevol altre notícia que s’adapti a les seves 
necessitats. 
 
Proposta de treball 2: treball a partir d'una factura 
En aquest cas, el treball s’inicia a partir d’un recurs de la vida quotidiana com és una factura. 
Malgrat l’estructura senzilla, en aquest material hi apareixen moltes informacions que poden 
ajudar a comprendre aspectes d’organització social. De nou, s’emfatitza la importància de la 
contextualització i de l’atenció als interessos de l’alumnat per tal d’afavorir l’aprenentatge 
significatiu.  
 
 
2ª sessió presencial: 
 
Proposta de treball 3: treballem un experiment 
Mitjançant la realització d’un experiment, es planteja introduir els alumnes en el mètode de 
recerca científic. Aquest es basa en la formulació d’una pregunta, la generació d’hipòtesis, 
l’experimentació i l’establiment de conclusions. A la proposta s’anima als docents a adoptar 
un enfocament interdisciplinar que abordi aspectes diversos com els materials, les eines i 
els aparells utilitzats, així com la comunicació de l’experiència en diferents llenguatges, entre 
d’altres qüestions. 
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Proposta de treball 4: treballem a partir d'un Joc Digital 
Aquest cop, el punt de partida és un joc digital. L’objectiu és establir un pont entre els 
recursos digitals que els alumnes consumeixen a casa amb els de l’escola. La utilització 
dels jocs digitals en l’educació formal por respondre a diverses motivacions: alfabetització 
digital, promoció de l’aprenentatge basat en problemes...etc. Tot i que s’aporten nombrosos 
exemples de videojocs acompanyats de propostes de treball curricular, el professorat pot 
optar per utilitzar altres jocs digitals segons el seu criteri. 
 
 
3ª sessió presencial: 
 
Proposta de treball 5: treballem fent una maqueta 
Es proposa la realització d’una activitat que integri la construcció de maquetes com a recurs 
per a l’aprenentatge. La justificació d’aquesta proposta es basa en què la creació de 
maquetes promou la creativitat dels alumnes a l’hora de representar un concepte, una idea 
o un procés. Aquesta tasca es pot plantejar en equip per tal d’impulsar l’aprenentatge 
col·laboratiu. De la mateixa manera que a la resta de propostes, es dóna molta importància 
a l’activació dels coneixements previs de l’alumnat per tal que aquest pugui desenvolupar un 
aprenentatge significatiu. 
 
 
La darrera sessió presencial està destinada a la presentació de les activitats 
interdisciplinars. Malgrat que a totes les propostes es promou l’adopció d’un enfocament 
interdisciplinar, aquest depèn en bona mesura del tarannà del docent. A diferència de la 
resta d’activitats, la proposta de treball interdisciplinar es planteja des d’un inici i es 
caracteritza per què tot l’equip de cicle o de nivell ha de col·laborar en el disseny i l’execució 
d’una activitat des de diferents àrees de coneixement. 
 
A fi que els docents més novells en l’ús de les TIC en els processos d’ensenyament i 
aprenentatge disposin de referents, s’han recopilat les activitats dissenyades durant l’edició 
anterior del pilotatge. En aquests casos, es dóna la possibilitat als mestres que ho desitgin 
de realitzar una activitat a partir dels enunciats del curs anterior. 
 
 
1.3.2. Recull de recursos 
 
Un cop finalitzat el pilot, es preveu posar a l’abast de la comunitat Educativa les activitats 
dissenyades pels docents a partir de les propostes de treball del projecte EduCAT 2.0. 
D’aquesta manera, la documentació de cada activitat s’inclouria al repositori de contingut 
digital del Departament d’Ensenyament, ARC - Aplicatiu de Recobriment Curricular - 
(http://apliense.xtec.cat/arc/). També es preveu disposar d’un espai a la Xarxa Telemàtica 
de Catalunya (www.xtec.cat) des d’on accedir a la documentació del pilotatge. 
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1.4 Formació i acompanyament del professorat 
 
Un dels trets diferencials del pilotatge EduCAT2.0 és el model de formació i 
d’acompanyament dels mestres participants. L’equip de coordinació està format per tres 
persones, Juanjo Cárdenas, Saül Dalmau i Esther Martínez, cadascuna de les quals realitza 
el seguiment dels centres d’una àrea geogràfica (Barcelona, Val d’Aran i la resta de 
comarques). 
 
Les tasques desenvolupades pels coordinadors han consistit en atendre i assessorar els 
equips docents dels centres. Amb l’objectiu d’atendre les necessitats específiques dels 
centres s’ha dut a terme un suport directe i presencial. Aquest seguiment s’ha realitzat a 
diferent nivells mitjançant: 
 

• Reunions amb l’equip directiu del centre per definir el pla de treball. 
• Reunions amb el Claustre (a petició de la Direcció) per exposar el projecte. 
• Sessions de treball amb l’Equip del Tercer Cicle per a dissenyar activitats i valorar 

experiències. 
• Suport directe a professorat amb dificultats per afrontar el canvi. 

 
 
El contacte amb els centres al llarg de tot el projecte també ha permès conèixer les 
incidències tècniques, així com altres dificultats per dur a terme el pilotatge. En aquest 
sentit, cal apuntar que, si bé alguns aspectes relacionats amb la dotació tecnològica (a 
diversos centres els equips portàtils els han arribat amb retard o quan ja havia acabat el 
projecte) no s’han pogut resoldre en dependre de terceres parts, en la resta d’ocasions 
l’equip de coordinació ha actuat a mode d’intermediari per tal d’aconseguir una ràpida 
resolució dels problemes tècnics. 
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2.1. Antecedents 
 
En l'informe ICT Cluster Leadership (2010) s'evidencia que en els darrers 15 anys tots els 
estats membres de la Unió Europea han fet esforços importants en dotar d’equipament i 
infraestructura tecnològica a les escoles així com proporcionar formació al professorat sense 
que hagin hagut canvis substancials en les metodologies d'aprenentatge. Per això, els 
esforços actuals es concentren principalment en promoure els canvis dels mètodes 
pedagògics i la formació inicial del professorat.  
 
La manca d'integració de les TIC està relacionada amb una falta de canvi en les 
orientacions pedagògiques necessàries per abordar el coneixement i les competències dels 
alumnes actuals. Les tecnologies digitals han de formar part habitual del currículum escolar i 
han d'estar plenament integrades. Molt sovint, es presenten com una eina més per assolir 
un determinat aprenentatge, però les tecnologies digitals van més enllà d’un canvi en les 
eines que afavoreixen un aprenentatge, suposa treballar en un nou context que modifica 
formes d’aprendre i que respon a les necessitats formatives especifiques de la societat del 
coneixement. Per exemple, no és el mateix el concepte de treball col·laboratiu tradicional 
que es centra en el treball del grup presencial que treballar la col·laboració a través de la 
xarxa. Ni és el mateix la lectura textual lineal que la lectura hipermèdia que proporcionen la 
majoria del mitjans digitals. En aquest sentit, les competències digitals estan totalment 
relacionades amb els aspectes que es perfilen necessaris per a la formació dels infants i 
dels joves. En el treball publicat per Redecker (2011) s’apunta clarament cap a on va el futur 
de l’aprenentatge que es resumeix en la següent imatge:  
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Segons aquest estudi, la personalització, la col·laboració i l’aprenentatge al llarg de la vida 
són els tres aspectes claus de la formació. Les tecnologies estan presents de forma 
transversal atès que suporten i fan possible l’assoliment d’aquests aprenentatges.  
 
Està clar que introduir ordinadors a les aules no implica canviar metodologies ni assolir la 
formació requerida en la societat del coneixement  i així ho demostren la major part dels 
estudis sobre l'impacte de les TIC a l'educació (European Schoolnet, 2006, Poggi, 2008; 
Valiente, 2010;). Destaquen que la incorporació de la tecnologia per si sola té poc impacte 
en els canvis metodològics del professorat. Incorporar les tecnologies no significa que 
automàticament es produeixi un canvi en la manera com s'aprèn. Per això, existeix un ampli 
consens sobre la hipòtesi segons la qual no hi ha una mena de "determinisme tecnològic" 
en la modificació dels estils o els models d'ensenyament i aprenentatge. Tal i com indica 
Pedró (2011), s’ha de tenir present que el problema més habitual que es posa de manifest 
en les principals investigacions sobre el tema és que el nivell d'integració de la tecnologia en 
les activitats d'ensenyament i aprenentatge és molt puntual. En aquest sentit, difícilment es 
pot pensar que la integració ha suposat la transformació del model d'aprenentatge escolar ni 
es pot valorar la seva influència real. Per una altra banda, també està clar que la major part 
de les innovacions Educatives actuals es fonamenten en l’ús de les tecnologies digitals.  
 
La manca d’ús real de les TIC, es pot començar a matisar gràcies als programes d'integració 
dels ordinadors a l'aula o els models 1 a 1. En general, hi ha una diferència molt substancial 
entre fer utilitzar la tecnologia en un espai especial a que tothom disposi d’un ordinador o 
una tableta. La major part d’aquestes iniciatives s’han desenvolupat a partir del 2005 a 
causa de la reducció en el cost dels dispositius i de la connectivitat i, en general, han 
comportat una gran inversió de fons públics i privats tant en països desenvolupats com en 
desenvolupament.  
 
Un dels aspectes més interessants és precisament la connectivitat ja que generalment, tot 
els programes obren l’escola més enllà del seu espai i el temps tradicional. Proporcionen 24 
hores al dia i set dies a la setmana a través de la xarxa, creant un sistema de treball que 
facilita la comunicació entre els centres i les famílies i permet que els alumnes puguin 
realitzar tasques d'una manera molt més autònoma. 
  
Els estudis sobre l'impacte d'aquests programes mostren que (Valiente: 2010): 
  

1. El desenvolupament professional i el suport tècnic determinen el nivell de l'ús de 
les TIC per part del professorat.  

2. El suports més efectius al professorat procedeixen de la formació per part 
d'especialistes que es centren en la seva matèria i no en l’ús de la tecnologia, 
de l'aprenentatge informal entre companys i de que els formadors promoguin 
models pedagògics centrats en l’activitat de l’alumne. 

3. La majoria de les avaluacions i estudis d’aquest programes tendeixen a ser 
descriptives del procés d'implementació sense mesures apropiades sobre com 
s'usen els dispositius a les aules i la seva relació amb èxits acadèmics. 
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4. L'ús de dispositius en iniciatives 1-1 varia molt entre centres i no sembla ser 
determinant. 

5. Les avaluacions quasi-experimentals a gran escala de les iniciatives 1-1 són 
escasses. Es necessiten registres d'èxits pre i post tests de cara a fer una 
estimació del valor afegit de les TIC en el progrés de l'alumnat. 

6. Algunes avaluacions mostren un impacte positiu sobre les destreses d'expressió 
escrita i la millora acadèmica en matemàtiques. 

 
En els informes a nivell macro sobre l’ús de las TIC a les escoles, les modificacions 
metodològiques no han ocupat un lloc gaire destacat. Aquests s'han centrat fonamentalment 
a oferir resultats globals amb indicadors relacionats amb l’equipament tecnològic  i la 
freqüència d'ús de les TIC a l'aula. El primer estudi que va incorporar una anàlisi de la 
relació entre l'ús de les TIC i la transformació metodològica es el SITES 2006 que va ser un 
estudi qualitatiu en què van participar 28 països [1]1 i es van analitzar pràctiques 
pedagògiques innovadores que involucren la utilització de TIC. A partir de l'observació i 
l'anàlisi de 174 casos es van establir patrons d'ús de TIC en el procés d'ensenyament-
aprenentatge. Es van trobar diferències significatives entre diferents metodologies 
utilitzades. En general, els mètodes tradicionals no suposaven un impacte en l'ús de les TIC 
ni en les competències dels estudiants mentre que apareixen correlacions positives entre 
mètodes innovadors i un ús competencial superior en el maneig de les TIC per part de les 
alumnes. Posteriorment, a partir de les dades obtingudes, Pelgrum (2010) ha fet una anàlisi 
en profunditat dels indicadors que s’han d’incorporar en els estudis per assolir una visió més 
centrada en els canvis de les formes d´aprenentatge. En aquesta mateixa línia, a l´any 2011 
es va publicar l´informe Key Data on Learning and Innovation through ICT at School que té 
una part molt important centrada en les innovacions metodològiques i es proporciona una 
visió general sobre el tipus de metodologia que s’està incentivant en funció dels diferents 
països i que quedar sintetitzada en les següents figures: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Els països participants en aquest estudi són: Canadà (Alberta, Ontario), Xile, Xina (Taipei), 
Dinamarca, Eslovaca, Eslovènia, Espanya (Catalunya), Estònia, Finlàndia, França, Hong Kong SAR, 
Israel, Itàlia, Japó, Lituània , Noruega, Federació Russa, Rússia (Moscou), Singapur, Sud-àfrica i 
Tailàndia. 
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La revisió de literatura desenvolupada no té una mirada macro, però les referències citades 
són importants per dimensionar l’experiència pilot i ens permet dimensionar l’anàlisi des de 
una doble perspectiva: les modificacions en l’àmbit metodològic i el sistema 
d’acompanyament desenvolupat en el projecte. 
 
En una dimensió més micro podem trobar diferents models d’anàlisi de la incorporació de 
les TIC que ajuden a analitzar les situacions d’aula o de centre tant des de la perspectiva 
tecnològica com a pedagògica. Una de les propostes mes utilitzades per analitzar la 
dimensió tecnològica és el model ACOT (Apple Classrooms of Tomorrow research). Aquest 
se centra en la figura docent i recull el procés a través del qual el professorat reconeix les 
possibilitats de l’ús de la tecnologia a l’aula i les aplica en graus progressius de complexitat i 
sofisticació a mesura que es va fent més competent.  
 
Els models sobre les dimensions pedagògiques es refereixen a la proposta metodològica 
predominant en l’activitat, així com a la concepció d’ensenyament i aprenentatge subjacent i 
els referents teòrics implícits. Generalment, els nivells progressius de competència 
pedagògica es situen entre la instrucció tradicional i la construcció de coneixement oberta o 
expandida, en base a indicadors com el rol del docent i de l’alumne, l’enfocament de 
l’activitat, la concepció de l’aprenentatge i de l’avaluació, etc. 
 
Aquestes dues perspectives proporcionen indicadors útils per avaluar la progressió d'un 
docent o un centre en la integració de les TIC però normalment s’apliquen de forma 
independent. El projecte pilot EduCAT està molt centrat en les activitats i els canvis 
metodològics. Per aquesta raó, tal i com s’exposa en l’apartat 4 d’aquest informe, hem optat 
per fer una anàlisi bi-dimensional per tal de poder mesurar el nivell de competència 
tecnològica i pedagògica que requereix una activitat determinada, tant al professorat com a 
l’alumnat. En aquest sentit, l’aproximació es fa des del disseny i l’aplicació de l’activitat. 
Pensem que es important incorporar la perspectiva tecnològica i la pedagògica en un mateix 
model, per tal de fer-lo més flexible i adaptable al nivell efectiu d’integració de la tecnologia 
en les activitats d’aprenentatge.  
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2.2. Objectius 
 
La finalitat general d’aquest estudi és analitzar els resultats obtinguts en el projecte pilot 
EduCAT 2.0 i que te per objectiu treballar en el disseny de metodologies i bones pràctiques 
per a estendre el projecte de digitalització de les aules EduCAT 2.0 a les escoles de 
primària. 
 
Els objectius de l’estudi del projecte del pilotatge són els següents: 
 

1. Analitzar el resultats de les activitats proposades per a facilitar la integració de 
les TIC a l’aula. 

2. Estudiar el grau en que les activitats desenvolupades faciliten metodologies 
d’aprenentatge de competències de resolució de problemes, col·laboració i 
autoregulació de l’alumnat de primària. 

3. Identificar models organitzatius d’integració dels ordinadors a les aules. 
4. Detectar les necessitats formatives del professorat 
5. Analitzar el model formatiu i d’acompanyament. 
6. Valorar la utilització del treball en núvol i de les tecnologies de suport. 

 
 
2.3. Metodologia 
 
Des de l'inici es va optar per un plantejament metodològic mixt combinant una aproximació 
experimental i qualitativa.  
 
Els participants en l’experiència responen a una mostra seleccionada de forma intencionada 
o per conveniència. Aquest tipus de selecció no es aleatòria, ni respon a uns criteris 
específics pel que generalment hi ha un cert biaix a l’hora d’estendre els resultats. A efectes 
de l’anàlisi, hem aïllat el grup d’escoles de la Vall d'Aran per no esbiaixar més els resultats. 
 
A la següent taula es resumeixen les fases i instruments dissenyats per a la recerca en 
funció dels objectius plantejats: 
 
 
Objectius Instruments2 Informants 
Diagnòstic del perfil docent Qüestionari inicial on line Professorat 

Anàlisi de les activitats 
d’aprenentatge i el treball 
dels alumnes 

Qüestionari Informe d’activitat 
on line 
Entrevistes al professorat 
Observacions de les sessions 
Anàlisi dels materials on line 

Professorat, 
Coordinadors del pilotatge 

 
 

                                                             
2 Veure a l’annex els instruments de recollida de dades emprats 
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Anàlisi del model formatiu i 
d’acompanyament 

Anàlisi espais on line, 
Reunions amb el professorat i 
sessions conjuntes 

Professorat 
Coordinadors del pilotatge 

Identificació de models 
organitzatius d’integració de 
les TIC a l’aula 

Observacions de les sessions, 
Qüestionari Informe d’activitat 
on line. 

Professorat 
Coordinadors del pilotatge 

 
 
El diagnòstic inicial s’ha fet a partir d’un qüestionari on line amb l'objectiu de recollir 
informació sobre diversos aspectes que configuren el perfil del professorat (experiència 
docent, processos d'ensenyament i aprenentatge, així com l'accés i ús de les TIC). 
D'aquesta manera, s'ha pogut conèixer de forma més detallada el context en què s'ha 
implementat el model d'innovació Educativa aplicat en el projecte. 
  
Per realitzar l'anàlisi de les activitats s'han obtinguts dades de quatre fonts: 
 

1. Qüestionari d'activitats. Es va adaptar el qüestionari LASW (Anàlisi de les activitats 
d’aprenentatge i el treball dels alumnes) (Shear, Means, Gallagher, House, 
Langworthy, 2009) que permet obtenir informació de cada activitat. El professorat ha 
respòs el qüestionari en línia després de finalitzar cadascuna de les activitats. 

2. Documents a la plataforma: seqüència didàctica, descripció de les activitats, 
resultats i avaluació. 

3. Observacions centres: s'ha realitzat una observació directa per centre en els grups 
participants en el projecte. 

4. Seminaris: 3 sessions conjuntes. 
 
L'anàlisi del model formatiu s'ha realitzat a partir de les dades recollides a partir dels 
següents instruments: 
 

1. Entrevistes al professorat. A cada centre es va realitzar una sessió conjunta d'anàlisi 
del pilot amb la participació dels professors implicats i l'equip directiu. Les sessions 
es van gravar i van tenir una durada aproximada d'una hora i mitja. El protocol de 
l’entrevista en basa en sis temes: els canvis detectats en els alumnes, la 
transferibilitat del pilot, el model de formació i el seguiment des del Departament per 
part dels professors coordinadors, la col·laboració amb els altres centres 
participants, els problemes i dificultats i una valoració general del pilot. 

2. Sessions de formació. En les discussions conjuntes de les sessions de formació 
s'ha debatut aspectes relatius al model formatiu que també hem pres en 
consideració. 

3. Entrevista als coordinadors del projecte. Al final del projecte, hem realitzat una 
entrevista als coordinadors per obtenir la seva visió i poder-la contrastar amb la del 
professorat. 
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La identificació dels models organitzatius d’integració de les TIC a l’aula i la valoració de l’ús 
del treball en núvol s’ha fet a través de les entrevistes i d’un qüestionari específic. 
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3.1. Resultats qüestionari inicial 
 
A l’inici del pilotatge es va realitzar una enquesta al professorat participant amb l’objectiu 
d’identificar el perfil i les competències dels docents en relació als processos d’ensenyament 
i aprenentatge (construcció de coneixement, personalització de l’aprenentatge, processos 
col·laboratius i d’autoregulació), l’accés i ús de les TIC, així com la seva  percepció sobre 
l’impacte de les TIC en l’aprenentatge. 
 
El qüestionari es va distribuir a 97 docents, i es va obtenir un total de 97 respostes. 
 
En línies generals, el perfil del professorat que participa a l’experiència pilot EduCAT 2.0, 
disposa d’una àmplia experiència com a docent (més del 50% ha exercit com a docent 
durant més de 10 anys). La majoria dels mestres té una dedicació horària de més de 20 
hores setmanals i imparteix docència a cursos del Cicle Superior de Primària, principalment 
5è i 6è. La ràtio d’alumnes per aula se situa entre els 20-26. 
 
La majoria dels docents (el 66%) que ha participat en l’experiència pilot desenvolupada 
durant el curs 2011-2012, ja ho va fer l’any anterior. Per aproximadament un tercera part 
dels docents (el 33%) era la primera vegada que participaven en la formació. 
 

 
 
Gràfic 1. Resposta a la pregunta “Va participar en el pilotatge del projecte EduCAT 1x1 que es va 
realitzar l’any anterior? 
 
 
3.1.1. Processos d’ensenyament i aprenentatge 
 
Per tal de determinar el perfil dels docents, s’ha considerat necessari identificar amb quina 
freqüència el professorat proposa als seus alumnes activitats on aquests han de construir 
coneixement, treballen al seu propi ritme i segons els seus interessos, col·laboren entre ells 
i autoregulen el seu procés d’aprenentatge. També s’han inclòs preguntes sobre l’ús que es 
fa de la tecnologia per part de docents i alumnes. D’aquesta manera, s’ha pogut identificar 
en quina mesura la introducció de les TIC afecta el tipus de pràctiques d’ensenyament i 
aprenentatge desenvolupades a l’aula. 
 
En relació als processos de construcció de coneixement, s’ha demanat als docents amb 
quina freqüència els estudiants sintetitzen i combinen diferents tipus d’informació, extreuen 
conclusions a partir de l’anàlisi d’informació i dades i resolen problemes reals. 
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Des del punt de vista del professorat, els alumnes realitzen la majoria de tasques 
relacionades amb la construcció de coneixement amb molta o bastant freqüència. 
Destaca l’elevada freqüència (50% indiquen “sovint” i 36% de “tant de tant”) amb què els 
estudiants estableixen relacions entre els continguts curriculars i les seves experiències 
personals. 
 

 
Gràfic 2. Freqüència amb què els estudiants estableixen relacions entre els continguts curriculars i les 
seves experiències personals. 
 
 
Els processos relacionats amb la construcció de coneixement que els docents reconeixen 
dur a terme amb menys freqüència consisteixen en defensar les seves pròpies idees 
amb evidències i analitzar informacions de diverses fonts. 
 

 
Gràfic 3. Freqüència amb què els estudiants defensen les seves pròpies idees amb xifres, fets o altres 
informacions rellevants. 
 
 
Tal com es pot observar en el gràfic 3 tot i que els docents indiquen que els estudiants 
defensen les seves idees de forma argumentada “sovint” (30%) i “de tant en tant” (38%), un 
percentatge elevat (24%) assenyala que aquesta tasca es realitza “de forma esporàdica”. 
 

 
Gràfic 4. Freqüència amb què els estudiants analitzen informacions de diverses fonts per realitzar un 
treball o trobar la solució a un problema real. 
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En el cas de la figura 4, la proporció de docents que apunta dur a terme amb els seus 
alumnes tasques que impliquen analitzar informacions diverses per tal de donar resposta a 
un problema de forma esporàdica és del 17%. La majoria del professorat indica realitzar 
aquest tipus d’activitat “de tant” (49%) i “sovint” (30%).  
 
La introducció de les TIC no sembla modificar el tipus de pràctiques relacionades 
amb la construcció de coneixement que els docents desenvolupen amb els seus 
alumnes. En aquest sentit, podria dir-se que les TIC reforcen processos que ja es duen a 
terme sense elles. Un exemple es troba en la cerca i anàlisi d’informació. Tal com afirmen 
els professors, els estudiants busquen informació a Internet (figura 5) “molt sovint” (56% de 
les respostes) i amb bastant freqüència (30%).  
 

 
Gràfic 5. Freqüència amb què els estudiants cerquen informació a Internet. 
 
 
En canvi, l’anàlisi de dades i informació a través de les TIC (gràfic 6) es realitza en menor 
mesura. El percentatges de professors que reconeix dur a terme aquesta tasca amb 
“bastant” (40%) i “molta” (15%) freqüència continua sent elevat, però menor que en altres 
casos. Segons l’enquesta, un 34% de les respostes del professorat reflecteixen que els 
alumnes duen a terme aquesta tasca amb “alguna” freqüència. D’altra banda, el 5% dels 
docents indiquen que no acostumen a utilitzar les TIC per analitzar dades i el 4% desconeix 
si els alumnes del seu grup-classe utilitzen les TIC amb aquesta finalitat.  
 

 
Gràfic 6. Freqüència amb què els estudiants analitzen dades i informació a través de les TIC. 
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Les respostes dels docents sobre l’anàlisi d’informació amb TIC (gràfic 6) segueix la mateixa 
tendència que el gràfic 4 (freqüència amb què els estudiants analitzen informacions de 
diverses fonts per realitzar un treball o trobar la solució a un problema real). En aquest cas, 
les respostes dels docents indiquen que si bé els alumnes cerquen informació de forma 
habitual, l’anàlisi de la mateixa es realitza amb menor freqüència, independentment de si 
s’empren o no les TIC. 
 
En relació a la personalització de l’aprenentatge, les respostes del professorat al 
qüestionari inicial indiquen que, en general, es permet que els estudiants treballin al seu 
propi ritme. Els docents ajusten el ritme de la docència i les tasques en funció del nivell 
dels alumnes amb molta freqüència (més del 80% de les respostes). 
 
Les tasques vinculades a la personalització de l’aprenentatge que els estudiants realitzen en 
menor mesura es relacionen amb l’elecció dels temes i les preguntes a seguir (gràfic 7)  i la 
planificació de l’aprenentatge (gràfic 8). 
 

 
Gràfic 7. Freqüència amb què els estudiants trien els seus propis temes o les preguntes a seguir en el 
seu procés d’aprenentatge. 
 
 
Tal com es mostra en el gràfic 7, els estudiants trien els temes o les preguntes del seu 
interès “de forma esporàdica” (38% de les respostes dels docents) i “de tant en tant” (39%). 
Només un 17% dels docents indica que els alumnes escullen els temes “sovint”. Un 5% 
afirma que “mai” proposa aquest tipus d’eleccions als seus estudiants.  
 

 
 
Gràfic 8. Freqüència amb què els estudiants decideixen com duran a terme una tasca o com 
demostraran el que han après. 
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La planificació de les activitats és una altra tasca que els estudiants realitzen amb poca 
freqüència. Tot i que la majoria de respostes del professorat se situen en les franges que 
assignen una freqüència com a “sovint” (24%) i “de tant en tant” (43%), és significatiu el 
percentatge de respostes que atribueixen una baixa freqüència. En concret, el 28% dels 
docents assenyala que els alumnes del seu grup-classe realitzen aquesta tasca de forma 
esporàdica.  
 
A l’enquesta inicial realitzada al professorat participant al pilotatge EduCAT 2.0, també es 
van demanar en quina mesura els estudiants estaven habituats a treballar de forma 
col·laborativa. En el bloc de preguntes sobre els processos d’aprenentatge col·laboratiu 
es van incloure preguntes sobre la freqüència amb què els estudiants treballen de forma 
cooperativa, discuteixen i posen en comú el seu treball amb la resta de la classe. 
 
Les activitats que els estudiantes realitzen més freqüentment de forma col·laborativa 
consisteixen en completar una tasca específica amb d’altres estudiants i crear 
productes conjunts que inclouen les contribucions de cada estudiant. En aquests 
casos, el percentatge de respostes que atribueix una freqüència elevada supera el 50%. 
 
Tot i que les respostes dels docents indiquen que els alumnes estan habituats a treballar de 
forma col·laborativa, les tasques que realitzen en grup en menor mesura són discutir el 
seu treball amb altres companys i presentar el seu treball davant la resta de la classe. 
 

 
Gràfic 9. Freqüència amb què els estudiants discuteixen el seu treball amb altres. 
 
 
En el gràfic 9 es recullen les respostes dels docents sobre la freqüència amb què els 
estudiants discuteixen el seu treball amb altres companys. En aquest, el percentatge de 
docents que reconeixen proposar aquest tipus d’activitat de forma esporàdica se situa en el 
9%. Per la seva banda, un 2% dels mestres indiquen que els seus alumnes no realitzen 
aquesta pràctica mai.  
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Gràfic 10. Freqüència amb què els estudiants presenten el seu treball en grup davant la resta de la 
classe. 
 
 
La presentació de treballs en grup davant la resta de la classe (figura 10) també es duu a 
terme amb menys freqüència que la resta de processos col·laboratius. Malgrat que la 
majoria de respostes (54%) indica que aquesta tasca es realitza sovint, és significatiu que el 
7% dels docents afirmin dur a terme aquesta tasca de forma esporàdica. En aquest cas, 
l’1% apunta que els seus alumnes no ho fan “mai”. 
 
De la mateixa manera que succeïa amb els processos de construcció del coneixement, l’ús 
de les TIC no incrementa la freqüència amb què els docents plantegen activitats 
col·laboratives als seus estudiants. En aquest cas, les respostes del professorat indiquen 
que els processos col·laboratius a través de les TIC no s’acostumen a dur a terme de 
forma habitual. El 32% reconeix que aquest tipus d’activitats no es realitzen mai, mentre 
que el 24% apunta “alguna” freqüència. En aquest cas, cal destacar un grau elevat de 
desconeixement (16% de les respostes dels docents) sobre els usos que els estudiants fan 
de les TIC per col·laborar entre ells. 
 

 
Gràfic 11. Freqüència amb què els estudiants col·laboren amb companys de classe en activitats 
d’aprenentatge a través de correu electrònic, videoconferència o fòrums de discussió. 
 
 
Els processos d’ensenyament i aprenentatge que els estudiants realitzen amb menor 
freqüència són els que fan referència a l’autoregulació del procés d’aprenentatge. En 
aquest cas, es va demanar als docents en quina mesura els seus alumnes avaluen la 
qualitat del seu propi treball, opinen sobre el treball dels seus companys, fan el seguiment 
del seu progrés i utilitzen el feedback per revisar i millorar la feina abans de l’entrega final. 
En tots els casos, més del 40% del professorat ha definit la freqüència amb què es realitzen  
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aquest tipus de processos com a “de tant en tant”. Simultàniament, el nombre de respostes 
que apunta una freqüència esporàdica se situa entre el 14% i el 19%.  
 
 
3.1.2. Accés i ús de les TIC 
 
La participació en el pilotatge suposa una dotació en tecnologia i infraestructures. Els 
centres que van participar en el pilotatge realitzat durant el curs 2010-2011 van rebre: 
 

• Dotació econòmica per adquirir una Pissarra Digital Interactiva. 
• Electrificació de 2 aules (dotació econòmica) – armari de càrrega. 
• 40 ordinadors (25 per a les escoles d’una línia). 
• Connexió a Internet per a 2 aules.  

 
En l’edició corresponent al curs 2011-2012, les dotacions als centres participants van 
consistir en: 
 

• Connectivitat aules Tercer Cicle. 
• Dotació econòmica per a l’electrificació de les aules. 
• 40 ordinadors (25 per a les escoles d’una línia). 
• Dotació econòmica per a una Pissarra Digital Interactiva. 

 
En alguns casos, la dotació tecnològica no ha arribat fins a finals del curs 2010-2011. 
 
Les respostes del professorat a les enquestes realitzades a l’inici de l’experiència indiquen 
que el 86% disposa d’ordinadors portàtils a l’aula de classe. D’altra banda, el 12% 
expressa no disposar d’aquest recurs tecnològic.  
 

 
Gràfic 12. Accés a ordinadors portàtils des de l’aula de classe. 
 
 
L’accés a ordinadors de sobretaula és més limitat. Tot i que el 69% dels docents indica 
poder accedir aquest recurs des de l’aula de classe (gràfic 13), en la majoria de casos 
només hi ha un ordinador per aula. 
 

 
Gràfic 13. Accés a ordinadors de sobretaula des de l’aula de classe. 
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En relació a la dotació de PDIs, un 10% de les respostes dels docents apunta que no 
disposen d’aquesta eina a la seva aula de classe (gràfic 14). El 87% restant sí que 
disposa de PDI a l’aula. 
 

 
Gràfic 14. Accés a Pissarra Digital Interactiva des de l’aula de classe. 
 
 
La connexió a Internet des de l’aula de classe es realitza majoritàriament (96%) per xarxa 
sense fils (gràfic 15).  
 

 
Gràfic 15. Connexió a Internet per wifi des de l’aula de classe. 
 
 
Segons els docents, l’accés a altres recursos no inclosos en la dotació del pilotatge com 
càmeres de fotografia o vídeo digital és força elevat (gràfic 16). Les respostes del 
professorat indiquen que més de la meitat disposa de càmera de fotografia (76%) i de vídeo 
digital (54%) a l’aula de classe. 
 
L’accés a altres sistemes de comunicació digitals com la videoconferència no són gaire 
freqüents. En concret, el 64% dels docents apunta no tenir accés a sistemes de 
videoconferència des de l’aula de classe.  
 
 
Usos de les TIC per part dels docents 
 
Segons els mestres, els usos majoritaris de les TIC en la seva pràctica docent 
consisteixen en donar instruccions als alumnes, realitzar demostracions a classe i 
preparar les lliçons. En aquest sentit, més del 80% del professorat enquestat afirma 
realitzar aquestes tasques amb molta o bastant freqüència. 
 
Segons l’enquesta, altres accions que els docents realitzen amb menys freqüència 
mitjançant eines digitals es relacionen amb l’organització de les dades de classe i la 
supervisió de l’aprenentatge dels alumnes. En aquests casos, el percentatge de mestres 
que expressa realitzar aquestes feines amb alguna  freqüència se situa en el 20% i el 33%, 
respectivament. En el cas de l’organització de les dades de classe, un 12% dels mestres  
indica que no acostuma a fer-ho mai, mentre que el percentatge de docents que no utilitza  
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les TIC per supervisar l’aprenentatge dels alumnes és del 5%. 
 
Les accions que els docents reconeixen realitzar amb menor freqüència a través les 
TIC consisteixen en gestionar espais d’aprenentatge on line a través d’eines com 
Moodle i Campus Virtual, entre d’altres, i comunicar-se amb els estudiants i les famílies 
fora de l’aula. És destacable l’escàs ús que bona part del professorat fa dels sistemes de 
gestió de l’aprenentatge (gràfic 16). 
 

 
Gràfic 16. Freqüència amb què els docents gestionen espais d’aprenentatge on line a través d’eines 
com Moodle, Campus Virtual...etc. 
 
 
Tal com es pot observar en el gràfic 16, el 29% i el 28% dels docents indiquen utilitzar eines 
virtuals de gestió de l’aprenentatge amb alguna o cap freqüència. Per la seva banda, el 18% 
apunta realitzar aquesta tasca amb molta freqüència i el 22% afirma fer-ho de forma bastant 
habitual. 
 
La col·laboració entre docents, així com amb d’altres experts de la comunitat Educativa per 
intercanviar impressions o compartir recursos a través de les TIC varia en funció del grau de 
proximitat entre els mestres i els seus interlocutors. D’aquesta manera, els nivells més alts 
de col·laboració a través les TIC es produeixen entre els mestres del mateix centre o 
d’altres localitzacions (gràfic 17). En aquest cas, el 68% dels professors afirma utilitzar les 
TIC amb aquesta finalitat amb “molta” o “bastant” freqüència. 
 

 
Gràfic 17. Freqüència amb què els docents utilitzen les TIC per col·laborar amb docents del mateix 
centre o d’altres localitzacions. 
 
 
El gràfic de la figura 18 mostra com els docents utilitzen les TIC amb menys freqüència per 
col·laborar amb experts o d’altres membres de la comunitat Educativa. En concret, el 53%  
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indica realitzar aquestes accions amb “alguna” freqüència, mentre que el 15% apunta no fer-
ho mai. 
 

 
Gràfic 18. Freqüència amb què els docents utilitzen les TIC per col·laborar amb experts o amb d’altres 
membres de la comunitat per enriquir l’aprenentatge dels estudiants. 
 
 
La posada en comú de recursos per a la docència i l’aprenentatge a través d’Internet (gràfic 
19) es realitza en diferent mesura. En aquest cas, el 30% i el 20% dels docents afirma 
compartir recursos a través de blogs o wikis amb alguna i cap freqüència, respectivament. El 
26% apunta fer-ho amb “molta” freqüència i el 20% amb “bastant”. 
 

 
Gràfic 19. Freqüència amb què els docents utilitzen les TIC per compartir recursos per a la docència i 
l’aprenentatge a Internet (per ex. en un blog o en una wiki) d’interès per a altres docents i estudiants. 
 
 
Usos de les TIC per part dels alumnes 
 
Segons els docents, els usos principals que fan els alumnes de les TIC a l’aula se 
centren en cercar informació a través d’Internet i escriure o editar històries, informes, 
assajos utilitzant el processador de textos. En aquests casos, el percentatge de 
respostes que assigna una freqüència elevada o habitual se situa entre el 70-80%. 
 
Altres activitats que els docents admeten realitzar amb menys freqüència mitjançant les 
TIC consisteixen en realitzar exàmens o entregar tasques, analitzar dades i informació, 
crear presentacions multimèdia i accedir a recursos de classe o materials on line des 
d’ubicacions remotes. Des del punt de vista dels docents, la freqüència amb què els seus 
alumnes realitzen aquestes tasques a l’aula per mitjà de les TIC és esporàdica o cap en un 
30-40%. 
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L’acció que els docents qualifiquen com a menys habitual entre els seus alumnes és la 
col·laboració en activitats d’aprenentatge a través de correu electrònic, videoconferència o 
fòrums de discussió. El percentatge de respostes que assigna “cap freqüència” és del 32%, 
mentre que el 24% del professorat apunta “alguna”.   
 
Els usos de les TIC que els docents indiquen que duen a terme els seus alumnes de forma 
habitual a l’aula són  força limitats. En aquest sentit, la competència digital dels alumnes 
sembla limitar-se a la cerca d’informació, però no al seu anàlisi, i a l’expressió escrita.  
 
En el qüestionari inicial adreçat al professorat també s’ha inclòs una pregunta sobre el tipus 
d’aplicacions en línia que utilitza de forma habitual amb els seus alumnes per treballar a 
classe. Les aplicacions al núvol més utilitzades pels docents són Google docs, Moodle, 
blocs i Glogster. Altres eines esmentades pels mestres han estat Youtube, JClic, 
Wallwisher, xarxes socials per comunicar-se amb les famílies, webs Educatives, Dropbox i 
recursos del portal edu365. 
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En aquest capítol tractem a fons aquells aspectes relacionats amb el procés d’ensenyament 
i aprenentatge en les activitats dissenyades i implementades als centres Educatius en el 
marc del pilot. Per fer-ho, prenem com a focus el tipus d’integració que s’ha fet de les 
tecnologies en aquests processos.  
 
El capítol es divideix en tres apartats. El primer està dedicat a oferir una panoràmica general 
dels models de treball a les aules, parant atenció als aspectes organitzatius, la integració al 
currículum i en definitiva, situant el paper d’alguns dels agents i elements clau en les 
propostes didàctiques desenvolupades. El segon apartat es dedica més concretament a 
l’anàlisi de les activitats d’aprenentatge desenvolupades des d’una doble perspectiva, 
tecnològica i pedagògica.  
 
Cal aclarir que en el desenvolupament d’aquesta anàlisi hem considerat únicament aquelles 
activitats d’aprenentatge directament derivades de les propostes del pilot, dissenyades i 
implementades pel professorat del cicle superior de primària participant. D’aquest conjunt 
hem seleccionat aquelles de les disposàvem d’una informació suficient i prou homogènia 
entre si com per poder valorar-les en igualtat de condicions. Concretament, per a cada 
activitat hem tingut en compte les respostes al qüestionari emplenat pel professorat i el 
material complementari aportat (seqüència didàctica, presentació de l’activitat i documents 
gràfics de les sessions, criteris d’avaluació, treballs elaborats pels alumnes, etc.). Del 
conjunt de centres de la Vall d’Aran només s’han considerat les activitats de l’Escola 
Garona.  
 
A la taula següent es mostra el volum total d’activitats recollides i considerades en l’anàlisi 
posterior, organitzades per territori del centre de referència i pel tipus de proposta didàctica 
del pilot a la que corresponen. Insistim en que no es tracta del nombre global d’activitats 
desenvolupades en el marc del pilot, que és superior.   
 

CENTRES PROPOSTA 1 PROPOSTA 2 PROPOSTA 3 INTERDISCIP TOTAL 

7 centres 
Barcelona ciutat 11 6 2 5 24 

7 centres  
Resta territori  

(1 Vall d’Aran)  
11 10 6 4 31 

TOTAL 22 16 8 9 55 

 
Taula 1. Distribució de les activitats analitzades per proposta i per territori 

 
 
4.1. El treball a l'aula 
 
 
4.1.1. Models d'organització: distribució dels alumnes i accés a la tecnologia  
 
En aquest apartat començarem per explorar els models d’organització a les aules, atenent a 
tres elements: els espais de realització de les activitats, la distribució dels alumnes i la 
distribució dels recursos tecnològics disponibles en les mateixes. 
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En el cas dels centres de Barcelona ciutat l’espai prioritari per al desenvolupament de 
l’activitat ha estat l’aula habitual (15). L’aula d’ordinadors s’ha emprat només en 4 casos, 
dels quals, dos corresponen a un grup que no ha comptat amb la dotació de portàtils. En 4 
casos s’ha compaginat l’aula ordinària amb altres espais del centre, com ara el laboratori de 
ciències o l’aula de plàstica. Només en 2 casos, l’activitat s’ha desenvolupat integrament en 
altres espais del centre diferents de l’aula ordinària i la d’ordinadors. Cap activitat s’ha 
desenvolupat fora del centre. En els casos en què alguna part s’ha realitzat fora del recinte 
escolar, aquesta s’ha considerat com una pràctica puntual que no alterava la dinàmica 
general de l’activitat. 
 
Pel que fa als centres de la resta del territori, 25 activitats s’han desenvolupat a l’aula 
ordinària, només 1 a l’aula d’ordinadors, 3 a l’aula habitual i altres espais de l’escola i una a 
diversos espais del centre i també fora d’aquest.  
 
La distribució dels alumnes durant l’activitat ha estat majoritàriament “al voltant d’una taula 
en petit grup” (9 casos en els centres de Barcelona ciutat i 14 per a la resta del territori). 
També en bastants casos s’ha utilitzat una combinació de diferents distribucions en funció 
del que requerís l’activitat (9 casos a Barcelona ciutat i 7 a la resta del territori). Els casos de 
treball per parelles han estat de 3 en un cas i de 5 en un altre. Les activitats en que els 
alumnes han treballat individualment de forma exclusiva han estat només 4, tots els casos 
en centres de fora de Barcelona. Finalment, l’opció de treball de tot el grup-classe 
conjuntament ha estat la menys freqüent (2 a Barcelona ciutat i 1 fora).  
 
La distribució de la tecnologia entre els alumnes és útil per interpretar més acuradament les 
formes d’organització de l’alumnat i fins a quin punt aquestes es troben condicionades per 
l’accés a la tecnologia.  
 
En general, l’opció d’un portàtil per alumne ha estat la més freqüent (7 i 11 respectivament), 
seguida per l’ús d’un portàtil per petit grup (4 i 5). No obstant, sovint s’ha emprat una 
combinació d’aquestes opcions, o d’aquestes amb la de l’ús d’un portàtil per parella (8 i 11). 
L’ús d’un o uns pocs portàtils per a tot el grup-classe ha estat molt poc freqüent (1 i 1). 
Només en casos molt esporàdics s’ha emprat un ordinador de sobretaula per parella i/o petit 
grup (2 i 1), en un dels casos coexistint amb la dels portàtils.  
 
Per interpretar adequadament aquests resultats cal tenir en compte que la major part de les 
activitats considerades, han estat desenvolupades al llarg de vàries sessions. Contretament, 
17 activitats a Barcelona ciutat i 19 activitats a la resta del territori han requerit més de 3 
sessions d’entre 1 i 2 hores. 8 de les quals han arribat a ocupar entre 9 i 40 sessions. És a 
dir, es tracta més aviat d’activitats complexes o d’unitats que incorporen una seqüència 
d’activitats de diferents característiques que han implicat diverses sessions i tasques. 
Aquest és el motiu pel qual predominen les combinacions de diferents sistemes 
d’organització i distribució de l’alumnat i d’accés a la tecnologia.   
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4.1.2. Interdisciplinarietat i integració al currículum 
 
El component interdisciplinar està molt present en les activitats analitzades. En la majoria de 
casos es treballen almenys dues àrees i en molts casos són tres les àrees treballades, fins i 
tot quan parlem d’activitats que no s’emmarquen en la categoria de la proposta 
interdisciplinar. Contretament, només 5 activitats es restringeixen a un àrea, tant entre els 
centres de Barcelona ciutat com entre els de la resta del territori. En el primer cas, es tracta 
d’activitats desenvolupades a l’àrea de llengua catalana i matemàtiques, mentre que en el 
segon, es dediquen més aviat a medi. El nombre d’activitats que permeten treballar 
continguts i objectius de més de tres àrees són 5 a Barcelona ciutat i 14 a la resta del 
territori, incloent continguts de llengua estrangera, llengua castellana, ciutadania, educació 
artística. D’aquí podem extreure que, en termes generals, el tractament interdisciplinar, al 
almenys pel que fa a diversitat de matèries, és més elevat entre els centres de fora de la 
ciutat de Barcelona. No es pot atribuir aquesta característica al fet que les activitats siguin 
més llargues o complexes en el cas dels centres de la resta del territori, per tant, sembla 
simplement que en aquests centres, fins i tot en les activitats més senzilles, l’abordatge 
natural és predominantment interdisciplinar.   
 
En general, les activitats s’han integrat al currículum sense dificultat. De vegades 
incorporant-se a activitats i/o projectes ja existents a la programació del curs per al cicle o 
nivell. De vegades la integració al currículum es planteja a través dels continguts establerts 
dins de les unitats temàtiques i de vegades a través de les competències que han de ser 
treballades. Malgrat això, cal dir que no tenim evidències de que des dels centres s’hagi fet 
un treball sistemàtic en la identificació de competències treballades a cada activitat en 
relació a les plantejades dins la programació curricular.  
 
El caràcter fortament interdisciplinari de bon nombre de les activitats analitzades s’explica 
pel fet que sovint s’han plantejat com a treballs de síntesis transversals, per a la 
consolidació de competències treballades a diferents matèries. En aquests casos es tracta 
més aviat d’activitats complementàries i no troncals. Cal tenir en compte però, que la 
inserció d’aquestes activitats ha estat posterior a les planificacions curriculars dels centres, 
per les condicions en què s’ha desenvolupat el pilot. Aquest fet ha condicionat lògicament 
un paper més accessori de les activitats en el treball de les competències establertes. 
Aquesta observació, no obstant, no és atribuïble a tots els centres, ja que alguns sí han 
atorgat un paper central a les activitats en el treball dels objectius curriculars. 
 
Un aspecte positiu clarament detectable és que el disseny i la implementació de les 
activitats sovint ha estat fruit de la col·laboració entre diferents docents. La col·laboració 
més freqüent ha estat la dels tutors del mateix nivell, però també s’ha establert entre els 
tutors de diferents nivells i entre tutors i mestres d’altres matèries. D’aquesta manera, els 
alumnes de diferents grup-classe han participat de les mateixes activitats, dissenyades i 
coordinades per docents amb diferents perfils d’expertesa, tant metodològica com 
tecnològica, però implementades de forma adaptada a les característiques de cada grup.  
 
En relació a aquest aspecte concret, és de destacar que s’observen importants diferències 
entre els centres de Barcelona ciutat i els de la resta del territori. Si valorem el nombre total  
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d’activitats realitzades individualment, en parella i entre tres o més mestres, veiem que per 
als centres de Barcelona ciutat les xifres són 8, 9 i 7 respectivament, per tant, un nombre 
bastant equivalent en els tres casos. Als centres de la resta del territori, en canvi, les 
activitats desenvolupades individualment són només 2, 7 en parella i 15 entre més de 3 
mestres. Així doncs, hi ha una clara tendència entre els centres de la resta del territori al 
treball coordinat i col·laboratiu dins del centre en el marc del pilot Educatiu, cosa que no 
s’observa en la mateixa mesura en els centres de Barcelona ciutat.   
 
Aquest estil de treball ha portat, fins i tot en algun cas, a configurar grups de treball mixtes, 
barrejant alumnes de diferents nivells, de manera que aquests poguessin participar 
rotativament en diferents sessions de l’activitat, liderades per diferents mestres des de 
diferents aproximacions disciplinàries. En general, els mestres han valorat molt positivament 
aquesta mena d’experiències.  
 
 
4.1.3. Rol del professorat i l’alumnat 
 
Per tal d’analitzar el rol del professorat, hem considerat una sèrie d’indicadors respecte la 
seva activitat prioritària durant el desenvolupament de cada activitat. Cap d’aquestes 
opcions representa per si sola un indicador definitori de la pràctica docent, no obstant, la 
presencia reiterada d’alguna d’elles ja sigui sola o en combinació amb d’altres, sí pot 
configurar un perfil aproximat del rol docent predominant a l’activitat, això sí, basat sobretot 
en la perspectiva dels propis docents respecte la seva pràctica.  
 
Les accions considerades van ser les següents. Es va demanar als docents que 
seleccionessin les tres predominants a cada activitat, tot i que en algun cas es van 
seleccionar més de tres.  
 
A. Presentar informació, donar instruccions o realitzar una demostració. 
B. Respondre les preguntes dels alumnes. 
C. Dinamitzar un debat o una discussió de grup.  
D. Realitzar el seguiment del procés de treball dels alumnes. 
E. Actuar com assessor dels projectes dels alumnes, proporcionar informació i realitzar 
recomanacions. 
F. Participar en activitats liderades, principalment, pels alumnes. 
G. Realitzar tasques administratives, solucionar problemes tecnològics o altres tasques no 
relacionades amb l'activitat dels alumnes. 
 
 
A la taula següent es presenta l’anàlisi descriptiva de les activitats, atenent a l’acció docent 
predominant i distingint entre els dos grups territorials.  
 
A B C D E F G Bcn 

ciutat 
Resta 
territori TOTAL 

x x x      1 1 
x x  x    2 2 4 
x  x  x   1 3 4 
x   x    4 9 13 
x  x x    1  1 
x  x x x    1 1 
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x x  x x    1 1 
x    x  x 3  3 
x x    x   1 1 
x   x   x 1  1 
x x x x x  x  1 1 
x x x x x x   2 2 
x x x x x x x 1  1 
 x  x x   1 1 2 
 x x x     1 1 
 x  x  x x  1 1 
  x x x   2 3 5 
  x x   x  1 1 
  x x  x  1  1 
  x  x  x 2  2 
  x  x x  1  1 
   x x   1 1 2 
   x x x   1 1 
   x x  x 1  1 
   x  x  1  1 
   x   x 1  1 

13 4 9 17 17 4 9   Bcn 
ciutat 

19 12 13 25 24 5 3   Resta 
territori 

 
Taula 2. Tipologia d’accions docents per activitat i segons territori 

 
Si observem els resultats a nivell global veiem que l’acció més freqüent fa referència al 
seguiment del procés de treball dels alumnes (D), seguida de la d’assessorar els alumnes 
en la realització de projectes (E) i a una mica més de distància, presentar informació, donar 
instruccions, o realitzar una demostració (A). En últim lloc, trobaríem la realització de 
tasques no directament relacionades amb el procés d’ensenyament i aprenentatge (G), en 
els centres de fora de Barcelona ciutat, i respondre a les preguntes dels alumnes (B) per als 
centres de Barcelona. Així doncs, podríem dir que predominen les accions centrades en 
donar suport a l’alumnat, més que no pas aquelles que atorguen un paper central al docent 
dins l’activitat. No obstant, veiem també que només en 9 activitats el docent assumeix un rol 
de participant en processos liderats principalment per l’alumnat (F).   
 
Si prenem com a unitat les activitats enlloc de les accions, veiem que predominen aquelles 
en que el docent combina accions de diferent naturalesa, és a dir, algunes més 
transmissibles i directives amb d’altres de suport. També s’observa un comportament poc 
homogeni per part dels docents, tant dels centres de Barcelona ciutat, com de la resta del 
territori, en plantejar una varietat elevada de combinacions d’accions, probablement 
relacionada amb la diversitat d’activitats desenvolupades. 
 
En el cas de l’alumnat, hem distribuït les accions en quatre blocs o eixos competencials: 
aprenentatge col·laboratiu, construcció de coneixement, resolució de problemes i 
autoregulació.  
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APRENENTATGE COL·LABORATIU 
A. Treball en parelles o en grups petits per realitzar una tasca conjuntament. 
B. Treball en equip per crear productes o desenvolupar projectes. 
C. Realització de presentacions o productes que inclouen les contribucions 
individuals dels alumnes. 
CONSTRUCCIÓ DE CONEIXEMENT 
A. Generació d'idees pròpies a partir d'informació facilitada. 
B. Exposició d'un tema i defensar-lo amb evidències. 
C. Utilització de diversos recursos i fonts d'informació. 
D. Establiment de relacions entre el que han après a l'activitat amb el que han après 
a altres assignatures. 
E. Generació d'hipòtesis, confirmar-les o rectificar-les segons els resultats. 
RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 
A. Treball sobre qüestions per a les que no existeix una resposta correcta o una 
solució que es pugui aprendre prèviament. 
B. Cerca de solucions a situacions problemàtiques properes a la realitat. 
C. Utilització d'estratègies de resolució de problemes. 
AUTORREGULACIÓ 
A. Realització del treball segons un pla elaborat prèviament. 
B. Reflexió i valoració de la qualitat del propi treball. 
C. Escolta dels comentaris dels companys sobre la seva feina. 
D. Avaluació del treball dels companys. 

 
 
Es va demanar als docents que seleccionessin en cada cas les accions desenvolupades 
pels alumnes, en correspondència amb el disseny proposat per a cada activitat. A 
continuació mostrem els resultats obtinguts en cada cas:  
 
4.1.4. Aprenentatge col·laboratiu 

 
A B C Bcn 

ciutat 
Resta 
territori TOTAL 

x   3 5 8 
 x  3 2 5 
x x  7 3 10 
x  x 4 3 7 
x x x 4 12 16 
 x x 2 4 6 
  x 1 2 3 

18 15 12   Bcn 
ciutat 

23 21 21   Resta 
territori 

 
Taula 3. Tipologia d’accions de l’alumnat relacionades amb l’aprenentatge col·laboratiu,  

per activitat i segons territori. 
 
Pel que fa a les accions relacionades amb l’aprenentatge col·laboratiu, les tres possibilitats 
han estat escollides en una proporció molt similar i en un nombre força elevat d’ocasions. És 
a dir, el treball col·laboratiu es reflecteix de forma elevada en les accions dels alumnes a les 
activitats analitzades. En general, les activitats han implicat la combinació de dues accions,  
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tot i que la combinació més freqüent ha estat la de simultaniejar les tres accions al llarg 
d’una mateixa activitat, seguida per la combinació de les accions A i B: treball en parelles o 
en grups petits per realitzar una tasca conjuntament i treball en equip per crear productes o 
desenvolupar projectes. En línia amb el que comentàvem als apartats previs, una possible 
interpretació és que la complexitat de les activitats desenvolupades ha requerit l’aplicació de 
diferents fórmules per fer possible el treball col·laboratiu dels alumnes.   
 
4.1.5. Construcció de coneixement 

 
A B C D E Bcn 

ciutat 
Resta 
territori TOTAL 

x     1  1 
x x    1  1 
x x x   1 5 6 
x  x   3 4 7 
x    x  2 2 
x  x  x 3  3 
x  x x  1 2 3 
x  x x x  2 2 
x   x x 1  1 
x x x x  1 3 4 
x x x  x 1 1 2 
x x x x x 4 3 7 
 x x    4 4 
 x x  x 1 1 2 
  x x  2 1 3 
  x x x  2 2 
  x  x  1 1 
   x  1  1 
    x 1  1 

17 9 16 10 11   Bcn 
ciutat 

21 17 28 12 12   Resta 
territori 

 
Taula 4. Tipologia d’accions de l’alumnat relacionades amb la construcció de coneixement,  

per activitat i segons territori. 
 
 
Les accions més freqüents relacionades amb la construcció de coneixement han estat per 
als centres dels dos territoris, la utilització de diversos recursos i fonts d'informació (aquesta 
de forma especialment elevada per als centres de fora de Barcelona ciutat) i la generació 
d'idees pròpies a partir de la informació facilitada. En el primer cas es pot constatar una 
relació força directa amb la utilització de mitjans tecnològics i Internet, com es confirma a 
d’altres apartats de l’informe. Quant a la combinació d’accions vinculades a la construcció 
de coneixement dins d’una activitat, les opcions més freqüents han estat la de simultaniejar 
totes les accions plantejades, la de simultaniejar les dues accions assenyalades com a més 
freqüents, o bé aquestes dues afegint l’exposició d'un tema i defensar-lo amb evidències. 
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4.1.6. Resolució de problemes 

 
A B C Bcn 

ciutat 
Resta 
territori TOTAL 

x   4 4 8 
x x  2 3 5 
x  x 2 3 5 
x x x 3 3 6 
 x x 6 9 15 
 x  2 2 4 
  x 2 6 7 

11 13 13   Bcn 
ciutat 

13 17 21   Resta 
territori 

 
Taula 5. Tipologia d’accions de l’alumnat relacionades amb la resolució de problemes,  

per activitat i segons territori. 
 
 
En el cas de la resolució de problemes, les accions proposades han estat menys freqüents 
en conjunt. La que més ha destacat, entre els centres de fora de Barcelona, ha estat la 
utilització d'estratègies de resolució de problemes. Pel que fa a la combinació d’accions dins 
de cada activitat, la més freqüent ha estat la B i C. És a dir, l’acció esmentada abans com a 
més freqüent, conjuntament amb la cerca de solucions a situacions problemàtiques 
properes a la realitat. La menys freqüent ha estat l’avaluació entre companys.  
 
 
4.1.7. Autoregulació 

 
A B C D Bcn 

ciutat 
Resta 
territori TOTAL 

x    1 1 2 
x x   3 2 5 
x x x  4 5 9 
x x x x 5 13 18 
x  x  1 4 5 
x  x x 1  1 
 x   1 2 3 
 x x  3 1 4 
 x x x 3 1 4 
  x   1 1 
  x x 1 1 2 
   x 1  1 

15 19 18 11   Bcn 
ciutat 

25 25 26 15   Resta 
territori 

 
Taula 6. Tipologia d’accions de l’alumnat relacionades amb l’autoregulació,  

per activitat i segons territori. 
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Les accions de l’alumnat relacionades amb l’autoregulació han estat força freqüents en 
general. Les més habituals per als dos territoris han estat l’escolta dels comentaris dels 
companys sobre la pròpia feina (C) i la reflexió i valoració de la qualitat del propi treball (B). 
Entre els centres de fora de Barcelona destaca també la realització del treball segons un pla 
elaborat prèviament (A). En canvi, l’avaluació entre companys ha estat l’acció menys 
desenvolupada a tots dos territoris. Dins de les activitats sorprèn que la situació més 
habitual sigui la de simultaniejar totes quatre accions, o bé les tres primeres. Això pot indicar 
que les accions relacionades amb l’autoregulació responen més a una forma de treballar 
habitualment que a una estratègia que es posa en joc a determinades activitats.  
 
Com a valoració global, afegiríem que tots els àmbits competencials han aparegut força 
reflectits en les accions dels alumnes a les activitats. Els que menys ho han estat són el de 
construcció de coneixement i el de resolució de problemes. Possiblement aquest podria ser 
un camp metodològic a reforçar entre el col·lectiu de docents participant. 
 
 
4.1.8. Avaluació 
 
Els procediments d’avaluació escollits són un altre element important de les activitats. En 
aquest cas s’han contemplat set possibles procediments que poden coexistir en una mateixa 
activitat o bé donar-se de forma aïllada.  
 
A. El docent ha avaluat els aprenentatges dels alumnes mitjançant una rúbrica creada 
especialment per avaluar l'activitat.   
B. El docent ha avaluat els aprenentatges dels alumnes a través d'una prova específica 
sobre els continguts treballats. 
C. El docent ha avaluat els aprenentatges dels alumnes a partir de la correcció del treball 
entregat.  
D. El docent ha avaluat els aprenentatges dels alumnes a partir de la presentació que 
aquests han fet del seu treball.  
E. Els alumnes han auto-avaluat el seu propi treball.  
F. Els alumnes s'han avaluat entre ells.  
G. D'una altra manera. 	   	  
 
 
En aquest cas veiem que hi ha una petita diferència entre territoris pel que fa al procediment 
d’avaluació més escollit. Entre els centres de Barcelona ciutat el més freqüent és 
l’autoavaluació del propi treball per part dels alumnes (E), mentre que entre els centres de la 
resta del territori el més habitual ha estat que el docent avaluï a partir de la presentació dels 
alumnes sobre el treball realitzat. Veiem també que l’avaluació entre parells és bastant 
freqüent en general (F), i també l’avaluació docent a partir de la correcció del treball realitzat 
(C). Així doncs, veiem que coexisteixen enfocaments d’avaluació de naturalesa força 
diferent, alguns més tradicionals i dirigits pel docent i d’altres més coherents amb el treball 
de les dimensions competencials comentades abans. També és interessant destacar que, 
pràctiques d’avaluació força generalitzades en el passat com és l’avaluació a partir de 
proves específiques (B), ha estat poc emprada en els dos territoris però, d’altra banda, l’ús 
de rúbriques també és encara força infreqüent especialment entre els centres de Barcelona  
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ciutat. Això apunta a una possible manca de coneixements pel que fa a l’ús d’instruments 
d’avaluació formativa específics.  
 

A B C D E F G  

5 1 9 8 11 9  Bcn 
ciutat 

6 6 11 14 7 11 3 Resta 
territori 

 
Taula 7. Procediments d’avaluació emprats a les activitats per territori. 

 
 
4.1.9. Paper de les TIC 
 
Dins d’aquest apartat s’ha considerat, per una banda, la disponibilitat i l’ús de mitjans 
tecnològics per part de docents i alumnes en el desenvolupament de les activitats 
d’aprenentatge i, de l’altra, el tipus de propòsit d’aquests usos.  
 
Pel que fa als mitjans emprats veiem que els ordinadors portàtils i l’accés a Internet són 
utilitzats massivament pels alumnes, mentre que el professorat tendeix a utilitzar els 
ordinadors de sobretaula (de forma més elevada entre els centres de fora de Barcelona 
ciutat) i no gaire l’accés a Internet. La PDI és utilitzada en bastants ocasions pels alumnes 
(aproximadament en el 50% del total d’activitats). Pel que fa al professorat, el nivell d’ús 
varia en funció del territori, que es redueix a la meitat de l’ús de l’alumnat en els centres de 
Barcelona ciutat i, en canvi, es manté en una proporció equivalent en els centres de la resta 
del territori. 
 
Pel que fa a l’ús de perifèrics i càmeres de fotografia i vídeo, l’ús es dóna aproximadament a 
un 30% de les activitats en ambdós grups territorials. S’observen però, també algunes 
diferències en funció del territori. En el cas dels centres de Barcelona ciutat el nivell d’ús del 
professorat és una mica inferior al de l’alumnat, mentre que en entre els centres de la resta 
del territori succeeix més aviat el contrari. D’altra banda, l’ús de càmeres de vídeo digital, 
tant per part d’alumnes com de docents, és bastant inferior en el cas dels centres de 
Barcelona ciutat. 
 

 Bcn ciutat Resta territori 

 Professorat Alumnat Professorat Alumnat 
Ordinadors de sobretaula 13 4 21 5 
Ordinadors portàtils 0 23 0 31 
Accés a Internet 1 22 2 27 
PDI 6 12 14 13 
Accessoris ordinador 2 10 13 9 
Càmeres fotografia digital 6 8 12 10 
Càmeres video digital 3 2 8 10 

 
Taula 8. Recursos TIC emprats a les activitats per part de docents i alumnes segons territori. 
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Per tal d’identificar el propòsit predominant d’ús de les TIC entre el professorat partim d’un 
llistat de possibles accions implicades en el procés de disseny, d’implementació i 
d’avaluació de les activitats d’aprenentatge desenvolupades.  
 
A. Presentar informació o donar instruccions als alumnes. 
B. Realitzar demostracions a classe (p.ex. utilitzant simulacions per ordinador, mapes 
interactius...etc). 
C. Preparar els materials (p.ex. investigar o fer fitxes pels estudiants). 
D. Organitzar dades o informacions de classe (p.ex. les notes, el control d'assistència...etc.). 
E. Supervisar i fer seguiment de l'aprenentatge dels alumnes. 
F. Gestionar materials i recursos d'aprenentatge. 
G. Comunicar-se amb els alumnes fora de l'aula (p.ex. per correu electrònic). 
H. Comunicar-se amb les famílies fora de l'aula (p.ex. per correu electrònic). 
I. Col·laborar amb docents del mateix centre o d'altres localitzacions. 
J. Col·laborar amb experts o altres membres de la comunitat.  
K. Compartir recursos per a la docència i l'aprenentatge a Internet amb altres docents. 
 
La taula posterior ens mostra com els usos de les TIC més freqüents entre els docents a les 
activitats desenvolupades han estat la presentació d’informació i l’oferiment d’instruccions 
als alumnes (A) i la preparació dels materials didàctics (C). Entre els centres de Barcelona 
cal destacar també la gestió de materials i recursos d’aprenentatge (F). Veiem que es tracta 
d’usos associats a la transmissió de continguts i al disseny i l’administració dels recursos 
emprats. D’altra banda, els usos menys freqüents són els comunicatius i col·laboratius amb 
els propis alumnes o altres membres de la comunitat educativa. Veiem doncs que, tot i que 
s’observa un canvi de rol docent en el marc de les activitats analitzades, no sembla que les 
noves funcions (com ara el seguiment o la dinamització del treball dels alumnes) es 
desenvolupin amb el suport de les TIC.  
 

A B C D E F G H I J K  

19 11 15 9 11 15 7 1 8 1 9 Bcn 
ciutat 

27 20 30 18 18 21 7 4 12 6 7 Resta 
territori 

 
Taula 9. Usos de les TIC per part dels docents associats a les activitats d’aprenentatge per territori 

 
 
En el cas de l’alumnat, partim també d’un conjunt d’accions que impliquem diferents 
propòsits d’us de les TIC durant el desenvolupament de les activitats.  
 
A. Utilitzar programes d'ofimàtica per prendre notes, escriure textos o realitzar càlculs. 
B. Consultar les indicacions sobre el treball a realitzar.  
C. Buscar informació.  
D. Comunicar-se.  
E. Crear presentacions o altres productes multimèdia. 
F. Compartir informació. 
G. Col·laborar amb companys.  
H. Gestionar el propi espai de treball, documents, tasques, etc.  
I. Accedir a valoracions, comentaris sobre el propi treball.  
J. Accedir i consultar materials, recursos, etc.  
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La taula mostra que les accions més freqüents són d’una banda, l’ús de programes 
d’ofimàtica (A) i de l’altra la cerca d’informació a Internet (C). Entre els centres de Barcelona 
ciutat destaquen també els usos per a comunicar-se (D) i la creació de presentacions (E). 
Els usos menys freqüents són accedir a valoracions, comentaris sobre el propi treball (I) i en 
el cas dels centres de Barcelona ciutat, compartir informació. Veiem doncs que predomina 
un ús instrumental de les TIC o vinculat a l’accés als continguts, per sobre dels usos 
comunicatius, de suport a la construcció de coneixement o de reflexió respecte el propi 
treball.  
 

A B C D E F G H I J  

17 13 18 15 15 7 14 13 5 12 Bcn 
ciutat 

26 18 25 13 20 14 13 16 7 20 Resta 
territori 

 
Taula 10. Usos de les TIC per part de l’alumnat associats a les activitats d’aprenentatge per territori 

 
 
4.1.10. Recursos d'aprenentatge 
 
A les activitats analitzades els mitjans tecnològics coexisteixen amb altra mena de recursos 
més tradicionals, com ara llibres, quaderns, mapes, material de papereria, etc. Els recursos 
estan supeditats al tipus de tasques que han de desenvolupar els alumnes i no a la inversa. 
Un aspecte interessant és que el llibre de text és pràcticament inexistent. Els llibres emprats 
són llibres de consulta, no escolars, de la biblioteca del centre, o bé portats pels propis 
alumnes de casa per ampliar el tractament de temes específics a l’aula. En els casos en que 
es fa servir el llibre de text, que acostuma a ser socialitzat, el seu paper és sempre 
complementari, bé com a suport per a la realització d’exercicis de pràctica o per ampliar els 
continguts sobre un tema. En alguns casos els mestres destaquen la seva utilitat per 
estructurar i esquematitzar els continguts.  
 

 Bcn ciutat Resta territori 
Sí 4 4 
No 20 25 

 
Taula 11. Ús del llibre de text a les activitats d’aprenentatge 

 
 
 
4.2. Les activitats d'aprenentatge: anàlisis de components tecnològics i 
pedagògics  
 
 
En aquest apartat prenem com a unitat d’anàlisi les activitats d’aprenentatge dissenyades i 
implementades per part dels centres Educatius participants a partir de les propostes 
realitzades pels coordinadors del projecte. A través de l’anàlisi de les activitats pretenem 
situar les propostes d’aprenentatge dins una escala respecte el nivell d’integració de la  
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tecnologia en diferents metodologies d’aprenentatge. Per fer-ho, hem construït un model 
d’anàlisi que presentem tot seguit. 
 
 
4.2.1. Presentació del model i el procediment d’anàlisi  
 
Es tracta d’un model bi-dimensional que mesura el nivell de competència tecnològica i 
pedagògica que requereix una activitat determinada, tant al professorat com a l’alumnat. El 
model està directament inspirat en la proposta de Mei-Chuen Lin, Pei-Yu Wang i I-Chun Lin 
(2012), que plantegen la necessitat d’incorporar la perspectiva tecnològica i la pedagògica 
en un mateix model, per tal de fer-lo més flexible i adaptable al nivell efectiu d’integració de 
la tecnologia en les activitats d’aprenentatge.  
 
 

 
 
Competència pedagògica 

 
Figura 1. Model d’anàlisi de les activitats d’aprenentatge 

 
La dimensió tecnològica està basada en el model ACOT (Apple Classrooms of Tomorrow 
Research) (Apple, 2008). Aquest model se centra en la figura docent i recull el procés a 
través del qual el professorat reconeix les possibilitats de l’ús de la tecnologia a l’aula i les 
aplica en graus progressius de complexitat i sofisticació a mesura que es va fent més 
competent. En el nostre cas, però, hem adaptat el model, prenent com a unitat d’anàlisi 
l’activitat d’aprenentatge enlloc del docent, valorant el nivell de competència tecnològica que 
expressa el seu disseny (en el qual intervé sobretot el professorat) i que demanda la seva 
implementació (que implica al professorat i a l’alumnat).  
 
Els factors tinguts en compte per determinar aquesta dimensió són tres:  
 

a) el paper del docent en la generació dels recursos TIC per a l’activitat (disseny i 
implementació). Aquest pot ser des d’actiu com a productor fins a passiu com a 
consumidor.  

b) el paper dels alumnes en el treball amb la tecnologia dins l’activitat. Aquest també 
pot ser entre actiu com a productor o passiu com a consumidor; i  

c) la sofisticació dels recursos i la riquesa de les funcionalitats, en correspondència al 
grau de complexitat d’ús que impliquen dins l’activitat.  

5. Invenció A5 B5 C5 D5 

4. Apropiació A4 B4 C4 D4 

3. Adaptació A3 B3 C3 D3 

2. Adopció A2 B2 C2 D2 

1. Bàsic A1 B1 C1 D1 

 A. Instrucció 
directa B. Aptge actiu C. Aptge 

constructiu 

D. Aptge 
social 
expandit/obert 
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La dimensió pedagògica es refereix a la proposta metodològica predominant en l’activitat, 
així com a la concepció d’ensenyament i aprenentatge subjacent i els referents teòrics 
implícits. Els nivells progressius de competència pedagògica se situen entre la instrucció 
tradicional i la construcció de coneixement oberta o expandida, en base a indicadors com el 
rol del docent i de l’alumne, l’enfocament de l’activitat, la concepció de l’aprenentatge i de 
l’avaluació, etc. tal com es mostra a la taula següent. 
 
Traditional (instruction) vs. Extended (knowledge construction) 

 Traditional (instruction) Extended (knowledge 
construction) 

Activity Teacher-centered and 
didactic 

Learner-centered and interactive 

Teacher role Fact teller and expert Collaborator and sometimes learner 
Student role Listener and learner Collaborator and sometimes expert 
Learning emphasis Facts and replication Relationships and inquiry 
Concept of knowledge Accumulation Transformation 
Demonstration of success Quantity Quality 
Assessment Norm-referenced and 

multiple guess 
Criterion-referenced andperformance 
portfolios 

Technology use Seat work Communication, cllaboration, 
information access, and expression 

Source: A Report on 10 years of ACOT Research (p13) learning- from instruction to knowledge construction 

(ACOT, 1995) 

Taula 12. Elements definitoris del model d’ensenyament i aprenentatge tradicional versus el model 
expandit 

 
Per a l’establiment dels diferents nivells ens basem fonamentalment en els criteris següents:  
 

a) les estratègies instruccionals emprades per part del docent; 
b) el tipus d’interaccions entre alumnes, i entre alumnes i docent; i 
c) el tipus de tasques que es proposa realitzar als alumnes.  

 
A continuació definim els nivells de la dimensió tecnològica: 
 

1. Entrada: expressa un nivell d’us de les TIC molt inicial i bàsic.  
 
Existeix cert interès en l’ús de les TIC per part del docent, però la capacitat d’ús encara 
és molt limitada i només es reflecteix en tasques molt petites i concretes desvinculades 
del desenvolupament de l’activitat a l’aula, és a dir, relacionades amb la preparació de 
l’activitat i/o la comunicació/gestió d’informació fora de l’aula (lliurar els deures i rebre’ls, 
fer anuncis, preparar fitxes, cercar materials a Internet, etc.).  
 
2. Adopció: implica usos de les TIC fonamentalment centrats en la presentació i 

demostració de continguts.  
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La tecnologia s’empra sobretot per reforçar el paper del docent com a instructor i 
transmissor de continguts, mitjançant la projecció de vídeos i de presentacions digitals 
amb vídeo projector o PDI. En aquest cas l’alumnat no manipula la tecnologia, 
únicament visiona i escolta. En general, el docent no elabora aquests materials sinó que 
n’utilitza d’existents. També inclou l’ús d’aplicacions Educatives predissenyades molt 
senzilles per part dels alumnes, centrades en la presentació ordenada de continguts o 
orientades a la seva pràctica i exercitació, l’associació memorística, etc (activitats JClic, 
determinats llibres digitals i jocs Educatius, etc.).  

 
3. Adaptació: integra l’ús de les TIC cercant sobretot un increment de la productivitat 

dels alumnes. 
 
S’incorporen a l’activitat recursos tecnològics que no han estat dissenyats amb finalitats 
Educatives, com ara editors de text, programes de dibuix, de càlcul, algunes aplicacions 
d’Internet dedicades a la cerca i la presentació de continguts, a la comunicació entre 
alumnes i docent, etc. El docent té un paper una mica més actiu en la preparació dels 
materials i eines a emprar, que adapta adequadament als objectius de l’activitat. Es 
proposa que els alumnes utilitzin la tecnologia per augmentar la seva eficiència, fent 
coses que abans ja feien sense TIC, incloent com a finalitat el desenvolupament de les 
seves competències digitals.   
 
4. Apropiació: les TIC s’integren amb la finalitat de jugar un paper mediador de 

continguts i processos, permetent usos dels alumnes més autònoms i dedicats a la 
construcció activa de coneixement. 

 
En aquest nivell, tant el docent com l’alumnat acostuma a tenir un domini de la  
tecnologia elevat. El docent tria i personalitza o crea ad hoc els recursos tecnològics que 
emprarà, d’acord amb els objectius de l’activitat, registrant-se gran varietat d’aplicacions 
de les TIC en una mateixa situació d’aprenentatge. La tecnologia s’incorpora amb la 
finalitat de que esdevingui una eina mediadora i facilitadora de l’aprenentatge en 
activitats i tasques més complexes, que impliquen a l’alumnat activament en processos 
comunicatius, col·laboratius, de creació, d’indagació, etc. A banda dels ordinadors 
acostumen a incorporar-se en aquesta fase altres recursos perifèrics com ara càmeres 
de vídeo i fotografia, software d’edició de vídeo i d’animació, escàners, etc, tant en mans 
dels docents com dels alumnes. També s’utilitzen de forma molt més massiva diferents 
aplicacions d’Internet, com ara blocs, wikis, pàgines web, etc. elaborades pel docent. 
 
5. Innovació/Creativitat: implica una descoberta de nous nivells d’ús de la tecnologia, 

integrant noves eines o plantejant aplicacions innovadores per a finalitats 
Educatives diverses.  

 
La tecnologia s’utilitza amb l’objectiu de proporcionar experiències d’aprenentatge 
úniques i diferents, com pot ser generant situacions immersives (móns virtuals, 
simulacions, jocs on line, realitat augmentada), deslocalitzades (dispositius mòbils), 
basades en la participació intensiva en comunitats virtuals (xarxes i medis socials), de 
disseny i construcció d’objectes digitals (programació, robòtica), etc. El nivell de  
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competència digital que requereix per part de docent i estudiants, és molt elevat, ja que 
generalment exigeix nivells alts d’autonomia en l’ús de la tecnologia (tant en el disseny 
com en la implementació).  

 
Per tal de determinar el nivell de cada activitat respecte la dimensió tecnològica ens hem 
basat en les evidències següents: informe de l’activitat recollit via qüestionari, documentació, 
materials desenvolupats per al desenvolupament de l’activitat i produccions dels alumnes, 
presentació de l’activitat per part dels mestres en les sessions conjuntes (en els casos en 
que s’ha fet) i observacions realitzades al centre sobre el treball habitual a les aules (tot i no 
haver-se observat en tots els casos la mateixa activitat analitzada, dóna una idea del nivell 
de competència general en l’ús de la tecnologia) . 
 
 
Pel que fa als nivells de la dimensió pedagògica:  
 

A. Instrucció directa: respon a una metodologia tradicional d’ensenyament fortament 
centrada i dirigida pel docent.  

 
Es basa fonamentalment en l’exposició magistral de continguts i en l’administració 
d’instruccions/indicacions per part del docent (mitjançant presentacions, enunciats, 
demostracions, etc.). Per part de l’alumnat implica la recepció passiva o semi-passiva 
(presa d’apunts, resums, comentaris, exercicis d’aplicació, etc.) amb un fort èmfasi en la 
memorització i la reproducció, així com en la correcció de la presentació dels treballs. La 
comunicació és preferentment unidireccional, del docent cap als alumnes. L’avaluació 
es centra en els resultats o evidències finals i es desenvolupa a través de proves 
objectives. 

 
B. Aprenentatge actiu: impliquen als alumnes cognitivament, es promou la 

comprensió i l’aplicació dels coneixements a través de tasques concretes.  
 
Els alumnes han de cercar i elaborar informació a partir de les orientacions docents o la 
guia del material didàctic a l’abast (emplenar graelles, elaborar mapes conceptuals, etc). 
El docent té un rol facilitador de l’activitat d’aprenentatge i del processament de la 
informació per part dels alumnes, proporciona feedback i dirigeix l’activitat des d’un 
plànol més secundari. La comunicació per tant és bi-direccional i s’incorpora l’avaluació 
de procés.  

 
C. Aprenentatge constructiu: s’implica als alumnes en la construcció del propi 

coneixement a partir de la interacció amb l’entorn, mitjançant la resolució de 
problemes, la col·laboració, la indagació, etc.  

 
Es tracta de generar entorns que recolzin l’activitat constructiva dels alumnes, que els 
plantegin interrogants i reptes que promoguin processos de pensament i raonament d’alt 
nivell, així com la seva implicació personal i actitudinal en les activitats. Les activitats 
són significatives per als alumnes i poden estar centrades en problemes que cal 
resoldre. La seva direcció i control es troba en bona part en mans dels alumnes que han  
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d’organitzar-se a diferents nivells en equips col·laboratius per a la seva realització. El 
paper del docent és oferir suggeriments i orientacions per guiar el treball dels alumnes, 
proporcionar suports específics (scaffolds) en el moment i la situació concreta en què 
són precisos. L’avaluació pot implicar processos d’avaluació entre iguals i 
d’autoavaluació.  

 
D. Aprenentatge social expandit/obert: les activitats posen l’èmfasi en  els aspectes 

col·laboratius i socials de l’aprenentatge en contextos reals.  
 
Les activitats impliquen als alumnes en situacions de la vida real, que comporten sortir 
de l’aula en un sentit real o figurat i establir relacions comunicatives i de treball conjunt 
dins l’entorn social, a través de projectes arrelats al context comunitari, geogràfic, 
cultural; processos de recerca amb la implicació d’experts, visites, experimentació, 
construcció d’objectes, etc. Els alumnes són els que decideixen la forma d’abordar-les i 
per tant, incideixen en el disseny de la seqüència d’aprenentatge, els continguts a 
tractar, els procediments i els criteris d’avaluació, etc. Generalment es tracta d’activitats 
de complexitat elevada i de llarga durada, ja que es composen d’un conjunt d’etapes i 
tasques.  
 

Per tal de determinar el nivell de cada activitat respecte la dimensió pedagògica ens hem 
basat en les evidències següents: informe de l’activitat recollit via qüestionari, documentació, 
materials desenvolupats per a dur a terme l’activitat i produccions dels alumnes, presentació 
de l’activitat per part dels mestres en les sessions conjuntes (en els casos en que s’ha fet) i 
observacions realitzades al centre sobre el treball habitual a les aules (tot i no haver-se 
observat la mateixa activitat analitzada, dóna una idea del model pedagògic predominant.  
 
A partir de l’anàlisi de les activitats des de les dues dimensions descrites, es deriven dues 
coordenades que permeten situar cada activitat en una cel·la de la graella. Aquesta ubicació 
delimita la intersecció entre el nivell de competència tecnològica i pedagògica que expressa 
l’activitat.  
 
La ubicació de totes les activitats en aquesta graella permet obtenir diferents conjunts que 
conformen tipologies d’integració de la tecnologia per a l’aprenentatge a les aules. A partir 
d’aquí es pot valorar també quina ha estat la progressió en el temps de les tipologies 
d’activitat, si les tipologies van associades a perfils de centres o docents específics, el nivell 
de variabilitat de les activitats dins d’un mateix centre (per exemple entre diferents cursos), 
etc.  
 
En primer lloc s’ha fet una anàlisi general de totes les activitats seleccionades per a l’anàlisi 
(les 55 indicades a l’inici del capítol) i després s’han seleccionat aquelles més prototípiques 
o representatives de cada tipologia resultant, amb la intenció de caracteritzar-les més en 
profunditat, a partir del creuament i l’anàlisi en profunditat de la totalitat de dades 
disponibles.  
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4.2.2. Mapa general d'activitats del pilot: tendències i aspectes generals 
 
La distribució de les activitats en la graella d’anàlisi ofereix una visió global del tipus de 
processos d’ensenyament i aprenentatge desenvolupats en el marc del pilot i, a la vegada, 
permet identificar les principals tendències i tipologies d’activitats.  
 
 

 
Taula 13. Distribució de les activitats segons el model d’anàlisi. 

 
* Centres de Barcelona ciutat 
* Centres de la resta del territori 

 
 
Com es pot apreciar, la major part de les activitats analitzades se situen en un nivell mig-alt, 
tant pel que fa a la competència pedagògica com tecnològica. No trobem gaires activitats 
que es posicionin als extrems, ni per als nivells més bàsics ni per als més avançats.  
 
Concretament, i pel que fa a la dimensió pedagògica, la major part de les activitats 
plantegen una modalitat d’aprenentatge constructiu (C), segueixen les activitats que 
expressen una modalitat d’aprenentatge actiu (B) i un conjunt més petit proposen un 
aprenentatge social expandit (D). Pel que fa a la dimensió tecnològica, pràcticament la 
totalitat d’activitats es distribueixen entre els nivells d’adaptació (3) i d’apropiació (4) de la 
tecnologia. En el primer cas amb un nombre d’activitats una mica superior.  
 
Un aspecte a destacar és que el fet que no existeixen tendències diferenciades pel que fa a 
les dues dimensions. És a dir, en general, quan s’incrementa el nivell pedagògic tendeix a 
incrementar-se el tecnològic i a la inversa. Aquest fet demostra que la progressió en 
aquestes dues dimensions sovint avança de manera simètrica. En termes generals sí es 
detecta però, una certa superioritat de les activitats en el plànol pedagògic respecte el 
tecnològic, ja que no trobem cap activitat que plantegi un nivell d’innovació (5), però sí 
algunes que se situen en el nivell pedagògic més avançat (D).  
 
A continuació oferim una representació gràfica de les activitats en funció de diferents criteris.  

5. Invenció A5 B5 C5 D5 

4. Apropiació A4 B4 (1) C4 (8) (11) D4 (4) 

3. Adaptació A3 B3 (4) (5) C3 (6) (11) D3 (2) 

2. Adopció A2 B2 (3)  C2 D2 

1. Bàsic A1 B1 C1 D1 

 
A. Instrucció 
directa 

B. Aptge actiu 
C. Aptge 
constructiu 

D. Aptge 
social 
expandit/obert 
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Gràfic 20. Activitats d’aprenentatge per nivell de competència tecnològica i pedagògica. Territori. 
 
El gràfic mostra la distribució de les activitats d’aprenentatge en els nivells del model 
d’anàlisi, distingint amb colors el territori. Com es pot apreciar, les activitats desenvolupades 
en els centres de Barcelona ciutat es dispersen més en diferents entre els diferents nivells, 
mentre que les realitzades als centres de la resta del territori tendeixen a concentrar-se més 
en els nivell de competència pedagògica C i entre els nivells de competència tecnològica 3 i 
4. 
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 1r trimestre 

 
 2n trimestre 

 
 3r trimestre 

 
 Tot el curs 

 

 
Gràfic 21. Activitats d’aprenentatge per nivell de competència tecnològica i pedagògica. Trimestre.   
 
En aquest cas, el gràfic mostra la distribució temporal de les activitats. Cal dir que el pilot 
s’ha desenvolupar al llarg del segon i tercer trimestre del curs, marcats en color groc i verd 
respectivament. Tanmateix, s’hi han considerat també algunes activitats desenvolupades 
durant el primer trimestre, però que els mestres han recuperat com a part del pilot (en color 
blau). També s’inclouen algunes activitats desenvolupades al llarg de tot el curs, que en 
general corresponen a projectes interdisciplinars de tot el centre. Tot i que el període global 
analitzat és molt breu, sí permet detectar una lleu evolució de les activitats en el temps. Així 
veiem que les activitats del 3er trimestre es situen en general en nivells més elevats de 
competència tecnològica i també pedagògica, que les de trimestres anteriors.  
 

 

  
 Experiment 

 
 Factura 

 
 Interdisciplinar 

 
 Maqueta 

 
 Noticia 

 
 Videojoc 

 

Gràfic 22. Activitats d’aprenentatge per nivell de competència tecnològica i pedagògica. Proposta de 
partida. 
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El darrer gràfic mostra la distribució d’activitats segons la proposta de partida en el marc del 
pilot. En aquest cas, la representació ens permet identificar si determinades propostes 
observen nivells més elevats o més baixos per norma general. En aquest sentit, sembla que 
les propostes de la noticia o la del projecte interdisciplinar originen activitats de més 
diversitat de nivells, mentre que la proposta del videojoc, de l’experiment i de la maqueta se 
situen majoritàriament en nivells més elevats.  
 
 
4.2.3. Descripció dels models d’activitat identificats 
 
A continuació presentem una descripció en profunditat de sis casos que hem seleccionat per  
il·lustrar els trets característics del model d’anàlisi aplicat i proporcionar els paràmetres 
necessaris per dissenyar activitats de la mateixa tipologia.  
 
Cas 1: Activitat Fem un experiment. Escola Garona 
 
Nivell: D4 
 
Autors: Mestres Escola Garona 
 
Curs: 6è de Primària 
 
Descripció: 
L’activitat consisteix en la realització d’un experiment per tal d’apropar als alumnes al 
mètode de recerca científic.  
 
Estratègia:  
Des del punt de vista del professorat, mitjançant l’experimentació, els alumnes poden 
investigar el seu entorn més proper. L’aplicació del mètode científic implica seguir un procés 
que consisteix en generar preguntes, establir hipòtesis, experimentar i arribar a conclusions. 
Per dur a terme aquestes accions, els alumnes han hagut d’utilitzar un seguit de recursos i 
realitzar diverses activitats entre les que s’inclouen: cerca d’informació a Internet, realització 
i exposició d’unes fitxes de treball, construcció d’un volcà (amb la participació dels pares i 
mares) o d’un coet (amb la col·laboració d’un expert), així com la realització d’experiments i 
l’elaboració de material audiovisual sobre l’experiència. 
 
Seqüència didàctica: 
Les 12 sessions dedicades a l’activitat s’han distribuït en quatre blocs. D’aquesta manera, 
durant les primeres sessions s’ha partit dels coneixements previs dels estudiants i s’han 
treballat alguns conceptes bàsics relacionats amb la matèria i les seves propietats. Durant 
aquesta primera fase també s’ha reservat un espai per tractar amb els alumnes aspectes 
relacionats amb l’organització del temps i dels equips de treball, la cerca d’informació i 
l’avaluació, entre d’altres aspectes de caire organitzatiu. El següent grup d’activitats s’ha 
centrat en la realització, per grups, de diferents tipus d’experiments. Cada un d’aquests 
experiments s’ha acompanyat d’una fitxa de treball. També s’ha enregistrat i editat un vídeo  
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resum dels experiments realitzats. Les sessions 7, 8 i 9 s’han dedicat a l’estudi de les 
propietats de la matèria. En aquest cas, cada grup-classe s’ha organitzat per realitzar 
diferents activitats a l’aula de ciències. Un cop realitzats els experiments, els alumnes han 
fet exposicions orals dels conceptes treballats. Les darreres classes han consistit en la 
construcció d’un volcà o d’un coet. El tancament de l’activitat ha inclòs l’exposició dels 
volcans elaborats amb la col·laboració dels pares i mares, la presentació dels experiments 
davant l’alumnat d’altres cursos i la realització d’un taller de fabricació i enlairament de coets 
amb la supervisió d’un expert. 
 
Treball competencial:  
El disseny de l’activitat s’ha basat en el treball per competències. En concret, les 
competències treballades en la proposta desenvolupada per l’equip docent de l’escola 
Garona han estat les següents: 
 

• Comunicativa, lingüística i audiovisual. 
• Tractament de la informació i competència digital. 
• Aprendre a  aprendre. 
• Autonomia i iniciativa personal.    
• Coneixement i interacció en el món físic.   
• Social i ciutadana. 

 
Interdisciplinarietat:  
El treball realitzat des de l’escola Garona a partir de la proposta “Fem un experiment” abasta 
diferents disciplines, Medi Natural i Social, així com Llengua Aranesa. A nivell curricular, les 
activitats s’han centrat en conceptes relacionats amb la matèria i l’energia. 
 
Recursos d’aprenentatge: 
Pel que fa als recursos, s’ha combinat la cerca a Internet amb la consulta del llibre de text. 
L’ús d’aquest ha tingut un caràcter complementari. Segons els docents, el llibre de text ha 
ajudat als alumnes a estructurar els continguts i, mitjançant la realització d’esquemes, 
entendre millor els conceptes. 
 
Organització: 
En relació als aspectes organitzatius, la majoria de les sessions s’han realitzat a l’aula de 
classe habitual, tret d’alguna que s’ha dut a terme a l’aula de ciències. Les activitats han 
permès diferent tipus d’agrupacions, així com la participació de les famílies i d’un expert en 
la matèria estudiada. 
 
 
Trets definitoris de la competència pedagògica 
 
Rol docent:  
Segons les respostes del professorat a l’enquesta realitzada sobre el desenvolupament de 
l’activitat, el rol del docent ha estat, fonamentalment, com a assessor i guia de 
l’aprenentatge dels alumnes. En aquest sentit, les seves accions s’han centrat en realitzar el  
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seguiment del treball dels alumnes i en orientar-los quan ha estat necessari. Els docents 
també han indicat que han participat en accions liderades, principalment, pels estudiants. 
Tenint en compte les respostes de la resta de centres en relació a les accions realitzades 
pel docent, el fet que els mestres de Garona hagin impulsat un rol més actiu per part de 
l’alumnat és un tret diferencial. 
 
Rol de l’alumnat:  
El desenvolupament de la proposta ha implicat la realització de diversos tipus d’activitats. 
Tot i que en alguns casos, els alumnes han treballat de forma individual, en la majoria de les 
activitats s’ha treballat de forma col·laborativa. En aquest sentit, cal assenyalar que els 
alumnes han treballat en grup per crear un producte com la construcció d’un volcà, han 
realitzat experiments de forma conjunta i també han cooperat a l’hora de dur a terme la 
presentació del seu treball davant la resta de la classe. D’aquesta manera, a les activitats 
generades al voltant de la proposta “fem un experiment” el component social s’ha convertit 
en un aspecte clau de l’aprenentatge, no només per a  la realització de l’activitat, sinó també 
en la posada en comú i en la valoració del treball. El fet que algunes de les activitats 
incloguin la participació de les famílies, així com d’un expert suposen una obertura de l’aula i 
un apropament de l’escola a la societat. 
 
Indicadors competencials 
Tal i com s’especifica a la seqüència didàctica de la proposta “Fem un experiment”, el punt 
de partida del treball sobre la matèria i l’energia ha estat les idees prèvies de l’alumnat. De 
forma progressiva, s’han proposat activitats que implicaven processos cognitius més 
complexos per tal que els alumnes anessin més enllà de la comprensió i fossin capaços 
d’aplicar, crear i avaluar. Per a això, els estudiants han hagut de treballar amb diversos tipus 
de recursos i fonts d’informació, generar idees pròpies a partir dels materials consultats i 
exposar els conceptes treballats a partir dels experiments tot defensant les seves 
afirmacions amb evidències. Des del punt de vista dels docents, en el desenvolupament de 
la proposta de treball s’ha considerat important promoure el raonament, la comunicació, 
l'argumentació, el contrast i la construcció col·lectiva de coneixement, així com possibilitar 
representacions diverses que s’adaptin als estils d’aprenentatge de l’alumnat. Tot i que els 
conceptes estudiats s’han centrat principalment en l’àrea de Medi Natural i Social, els 
docents han apuntat que al llarg de l’activitat, els alumnes han establert relacions amb els 
continguts d’altres assignatures. 
 
Segons les respostes dels docents a l’informe d’activitat, la realització d’experiments amb 
els alumnes els ha permès adoptar un enfocament basat en problemes. D’aquesta manera, 
mitjançant les activitats s’ha estimulat el pensament divergent i la creativitat dels alumnes, 
així com promoure l’establiment de connexions interdisciplinaris i transversals. Tot i que els 
alumnes no han cercat solucions a problemes reals, els docents consideren que s’han 
plantejat situacions problemàtiques, emmarcades en un context significatiu i properes a la 
realitat, per a les quals no existia una resposta correcta o solució prèviament determinada. 
Aquest tret ha afavorit que els estudiants utilitzessin estratègies de resolució de 
problemes. 
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Una constant en les activitats plantejades per l’equip docent de 6è de Primària ha estat la 
promoció de l’autonomia i la capacitat d’autoregulació de l’aprenentatge per part dels 
estudiants. En aquesta línia, els aspectes relacionats amb l’avaluació i la reflexió sobre el 
propi treball han gaudit d’especial atenció. Des de l’inici de l’activitat, s’ha informat als 
alumnes dels criteris de l’avaluació i, durant tot el procés, s’han reservat espais per a 
l’autoavaluació, així com avaluació entre iguals. Aquestes formes d’avaluació s’han 
combinat amb la valoració realitzada pel docent a partir d’una prova específica sobre els 
continguts treballats, la correcció del treball entregat, així com de la presentació que els 
alumnes han fet dels seus treballs. 
 
Els processos d’ensenyament i aprenentatge que intervenen en la realització de les 
activitats on s’aplica el mètode de recerca científic es caracteritzen per l’èmfasi en els 
processos col·laboratius i socials de l’aprenentatge. Per aquest motiu, la competència 
pedagògica de la proposta desenvolupada per l’equip docent de l’escola Garona s’emmarca 
en el nivell d’aprenentatge social expandit/obert (D). 
 
 
Trets definitoris de la competència tecnològica 
 
Ús de la tecnologia per part dels alumnes 
Per a la realització de l’activitat, els alumnes de l’escola Garona han treballat amb 
ordinadors de sobretaula, portàtils, càmeres de fotografia digital i de vídeo. La distribució de 
les TIC durant l’activitat ha variat en funció del tipus d’agrupament dels alumnes, ja sigui un 
portàtil per alumne en les ocasions que s’ha treballat de forma individual o bé un portàtil per 
petit grup quan es treballava de forma col·laborativa. 
En el cas dels alumnes, els docents indiquen que han hagut de dur a terme una gran 
diversitat d’accions per realitzar les activitats plantejades a partir de la proposta “Fem un 
experiment”. En aquest sentit, entre les tasques realitzades a través de les TIC figuren l’ús 
de programes d’ofimàtica, consultar informació, crear presentacions, però també accions 
més complexes com comunicar-se, col·laborar, compartir informació i gestionar el propi 
espai de treball, entre d’altres. A banda de la diversitat d’usos de les TIC, cal assenyalar la 
varietat d’eines, de manera que els alumnes no només han treballat amb ordinadors sinó 
que també han utilitzat càmeres de fotografia i de vídeo digital. 
 
Ús de la tecnologia per part dels docents 
Per la seva banda, les TIC utilitzades pels docents han consistit en la PDI i accessoris de 
l’ordinador com la impressora i l’escàner. Segons les respostes del professorat a l’enquesta 
sobre el desenvolupament de l’activitat, aquests mostren un nivell de competència 
tecnològica força elevat. En concret, les tasques realitzades a través de les TIC van més 
enllà de l’exposició, la preparació i gestió dels materials per abastar altres funcions com el 
seguiment de l’aprenentatge dels estudiants i la col·laboració, ja sigui amb mestres del 
mateix centre com amb experts o altres membres de la comunitat. 
 
En conjunt, les respostes del professorat permeten concloure que l’ús de les TIC a l’activitat 
“Fem un experiment” s’ha situat en el nivell d’apropiació (4). Tant en el cas dels docents  
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com en el dels alumnes, l’ús d’eines i recursos digitals s’ha realitzat amb transparència, com 
a una eina més que ha permès que els alumnes fossin més autònoms i actius en el seu 
procés de construcció de coneixement.  
 
 
Cas 2: Activitat Treballem a partir d’un joc digital. Escola Collaso i Gil 
 
Nivell: C4 
 
Autors: Mestres Escola Collaso i Gil 
 
Curs: 6è de Primària 
 
Descripció: 
S’ha realitzat un curs de Moodle per treballar el text instructiu a partir de l’anàlisi de jocs 
digitals on line. 
 
Estratègia: 
A l’escola Collaso i Gil, l’activitat amb jocs digitals s’ha iniciat amb l’exploració, per part dels 
alumnes, d’un llistat de jocs. En aquesta primera fase. S’ha deixat força llibertat per tal que 
els estudiants poguessin familiaritzar-se amb els objectius, les regles, el tipus de navegació i 
interacció d’aquests entorns virtuals. A partir d’aquí, en funció dels seus interessos trien el 
joc que després analitzaran amb més detall per tal d’escriure un text instructiu. En aquesta 
activitat, el treball individual es combina amb la posada en comú grupal dels treballs 
realitzats. L’estratègia de treball a l’aula segueix un procés en el que la complexitat de les 
tasques augmenta de forma progressiva i on els estudiants poden triar el recurs que 
analitzaran en funció dels seus interessos. 
 
Seqüència didàctica: 
La realització de l’activitat ha comprès cinc sessions. Durant la primera fase, s’activen els 
coneixements previs de l’alumnat, en aquest cas la docent fa preguntes per saber el que els 
estudiants saben sobre els jocs digitals i els textos instructius. Aquesta introducció, se 
segueix d’una dinàmica en grup a partir del joc Awalé 
(http://www.awale.info/joc/es/index.html). Entre tots llegeixen les instruccions del joc, tot 
identificant els aspectes clau d’un text instructiu. Un cop s’ha entès el joc, el grup-classe es 
divideix en dos equips per tal de jugar a Awalé amb la PDI. Durant la 3a i 4a sessió, els 
alumnes juguen amb diversos jocs on line facilitats pel mestre. El criteri que han de seguir 
els alumnes a l’hora de seleccionar el joc és que el material sigui d’interès per a la resta dels 
companys de l’escola. A continuació, a través d’una wiki creada a la plataforma Moodle, es 
posa en comú quin joc analitza cada alumne. El lliurament del treball es fa a través de 
l’espai Moodle. D’aquesta manera, els alumnes poden llegir i valorar els treballs dels seus 
companys tot explicant en què s’han basat a l’hora d’avaluar la feina. Finalment, es dóna la 
possibilitat que els alumnes creïn el seu propi videojoc amb el llenguatge de programació 
Scratch.  
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Treball competencial: 
Les competències treballades a la proposta d’activitat Treballem a partir d’un joc digital han 
consistit en: 
 

• Competència lingüística i audiovisual. 
• Competència matemàtica. 
• Competència d'aprendre a aprendre. 

 
Interdisciplinarietat:  
En el disseny de l’activitat s’han incorporat continguts de diverses àrees, Llengua catalana i 
matemàtiques. En la primera, els estudiants han de redactar un text instructiu sobre el joc 
digital que han triat. El treball de conceptes matemàtics es fa a través del l’adaptació digital 
del joc Awalé, un joc de taula d’origen africà on el jugador ha de moure llavors d'un forat a 
l'altre del tauler, i també a través del programa Scratch. 
 
Recursos d’aprenentatge: 
Els docents gestionen les activitats a través de la platforma Moodle 
(http://agora.xtec.cat/ceip-collaso/moodle/course/view.php?id=1061) i no utilitzen el llibre de 
text. En aquest espai, els alumnes accedeixen als enunciats de les activitats, així com als 
recursos d’aprenentatge. El fet que els alumnes puguin consultar els treballs dels seus 
companys i avaluar-se entre ells converteix cada una de les feines realitzada a classe en un 
recurs d’aprenentatge més. 
 
Organització: 
L’organització de la classe ve determinada per les formes de treball que duen a terme els 
alumnes. En el cas de l’activitat Treballem a partir d’un joc digital, s’alterna el treball 
individual amb les posades en comú amb tot el grup-classe, així com amb alguna altra 
dinàmica grupal. Tot i que en força moments predomina el treball individual, la distribució 
dels alumnes a l’aula és en forma de cercle per tal de facilitar la discussió en grup. Pel que 
fa a la coordinació, és interessant assenyalar l’ús d’una wiki a l’hora d’escollir el joc digital 
que analitzaria cada alumne. El fet de disposar d’un document compartit, editable per tots 
els alumnes, ha permès organitzar-se d’una manera àgil i eficaç, tot evitant que els alumnes 
analitzessin el mateix joc. 
 
 
Trets definitoris de la competència pedagògica 
 
Rol docent:  
Tal com indiquen les mestres de 6è de l’escola Collaso i Gil, la seva tasca al llarg de 
l’activitat ha consistit en enunciar l’activitat, realitzar el seguiment del procés de treball dels 
alumnes, així com assessorar els estudiants en la realització dels seus treballs. La 
comparació d’aquestes respostes amb les de la resta de docents del pilotatge mostra uns 
resultats molt similars. En general, el rol predominant dels docents ha consistit en exposar 
continguts o l’enunciat de l’activitat, supervisar el procés de treball dels estudiants i 
assessorar-los quan ha estat necessari. 
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Rol de l’alumnat:  
En el cas dels estudiants, aquests han tingut un rol protagonista en el seu procés 
d’aprenentatge. La possibilitat d’escollir el material a analitzar, en aquesta ocasió un joc 
digital, els ha motivat i ha afavorit que prenguessin un rol més actiu i autònom en el seu 
aprenentatge. L’elevat nivell de competència digital dels estudiants ha potenciat la seva 
autonomia. Els alumnes s’han mostrat còmodes treballant de forma individual i en grup. Les 
tasques realitzades en equip han consistit en la presentació del seu treball i aprendre un joc 
nou. El fet que ells mateixos haguessin d’avaluar els seus companys ha potenciat una 
actitud més reflexiva i crítica del seu propi treball.  
 
Indicadors competencials: 
Les respostes dels docents a l’enquesta sobre l’informe d’activitat indiquen que els 
processos col·laboratius s’han centrat en el treball cooperatiu. En aquesta línia, alguns 
aspectes que s’han tingut en compte han estat l’establiment de rols per promoure la 
responsabilitat individual, la promoció del diàleg i el respecte entre els membres del grup i la 
consideració del treball en equip en l’avaluació de l’activitat. 
 
Tal com queda reflectit en la seqüència didàctica, el punt de partida dels processos de 
construcció de coneixement han estat els coneixements previs de l’alumnat. A partir 
d’aquí, les activitats proposades s’han orientat a promoure el raonament, la comunicació, 
l'argumentació, el contrast i la construcció col·lectiva de coneixement. En el 
desenvolupament de la proposta de treball s’ha tingut en compte activar processos cognitius 
de complexitat progressiva. Des del punt de vista de les mestres, en aquesta activitat els 
alumnes s’han mostrat capaços d’establir relacions entre el que han après a classe amb el 
que han après a altres assignatures. Les tasques dissenyades per l’equip docent de 6è 
s’han emmarcat en un context significatiu, estimulant, que reflecteixi la complexitat de la 
realitat. D’aquesta manera, s’ha creat un clima que ha afavorit que els alumnes 
desenvolupessin estratègies de resolució de problemes al cercar solucions a situacions 
problemàtiques properes a la realitat. Un altre aspecte que ha tingut molta importància 
durant tota l’activitat ha estat promoure l’autoregulació de l’aprenentatge, dedicant 
especial atenció a l’avaluació. En aquest sentit, els alumnes han sabut des d’un primer 
moment quins serien els criteris d’avaluació, els quals han hagut d’aplicar a l’hora de ser 
reflexius amb la seva pràctica i d’avaluar el treball dels seus companys. Tal com han apuntat 
els docents, en els processos d’avaluació entre iguals ha estat molt important l’escolta, per 
part dels estudiants, dels comentaris dels seus companys sobre la seva feina. L’avaluació 
final dels aprenentatges dels alumnes és el resultat de l’avaluació dels docents a partir de la 
correcció del treball entregat, l’auto-avaluació dels estudiants i l’avaluació entre iguals. 
 
Els indicadors de la competència pedagògica permeten situar aquesta activitat dins del marc 
de l’aprenentatge constructiu (nivell C). Els alumnes s’han implicat en la construcció del 
seu propi coneixement mitjançant la col·laboració, la indagació i la resolució de problemes 
en un context significatiu per a ells. El paper del docent, com a guia i assessor de 
l’aprenentatge dels estudiants, així com la importància atorgada als processos d’avaluació 
tenen per objectiu que l’estudiant adquireixi un rol actiu i protagonista a l’hora d’aprendre. 
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Trets definitoris de la competència tecnològica 
 
Ús de la tecnologia per part dels alumnes: 
En la realització de l’activitat, els alumnes han utilitzat els ordinadors portàtils i la PDI. En 
aquest cas, la PDI s’ha utilitzat, fonamentalment, per dur a terme les posades en comú, així 
com alguna dinàmica grupal a l’hora de jugar amb el videojoc Awalé.  
 
Les accions que han dut a terme mitjançant els recursos digitals han consistit en utilitzar 
programes d’ofimàtica  per escriure i prendre notes, gestionar el seu propi espai de treball i 
accedir a les valoracions i els comentaris sobre el seu treball. En relació a les dues darreres 
tasques, cal assenyalar el paper central de l’entorn Moodle a través del qual es gestionen 
els continguts del curs, tasques i es fa el seguiment del treball dels alumnes. Mitjançant el 
fòrum creat per a l’entrega dels materials finals, els estudiants han pogut veure i enviar 
comentaris sobre el seu treball, així com el dels seus companys. D’aquesta manera, l’ús de 
les eines digitals va més enllà de la producció de continguts, sinó que també inclou la 
comunicació i la col·laboració. La proposta de crear d’un joc amb Scratch, tot i aquesta 
activitat és voluntària, suposa anar un pas més enllà en l’ús de la tecnologia.  
 
Ús de la tecnologia per part dels docents: 
En el cas dels docents, les accions realitzades per mitjà de les TIC han consistit en 
presentar informació i donar instruccions als alumnes sobre les tasques, així com en 
realitzar demostracions a classe. En línies generals, l’ús de la tecnologia per part de les 
mestres s’ha produït en moments molt concrets i per dur a terme tasques específiques. 
Durant la resta de l’activitat, les professores s’han situat en un segon terme, intervenint quan 
han considerat necessari, per tal d’afavorir que els alumnes adoptessin un rol actiu i 
autònom en el seu procés d’aprenentatge. 
 
En conjunt, docents i alumnes han mostrat un nivell de capacitació digital elevat. Els usos de 
les TIC s’han orientat a produir contingut, comunicar-se, col·laborar i gestionar l’espai de 
treball, permetent que els alumnes adquireixin una major autonomia i implicació en la 
construcció de coneixement. Per aquests motius, el nivell de competència tecnològica en el 
que se situa aquesta activitat és el d’apropiació (nivell 4). 
 
 
Cas 3: Activitat Treballem a partir d’una factura. Fundació Llor 
 
Nivell: C3 
 
Autors: Mestres Fundació Llor 
 
Curs: 5è de Primària (els tres cursos) 
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Descripció: 
Treball de recerca sobre el significat i el cobrament dels impostos. Els alumnes han de 
buscar la informació relativa als impostos a partir d'una pauta. En acabar, presenten la 
informació recollida a la resta de la classe a través d'una presentació amb el canó. 
 
Estratègia:  
L’activitat s’inicia a partir dels coneixements previs de l’alumnat. Mitjançant una factura 
s’introdueix el tema dels impostos. Al llarg de les sessions s’adopta una estratègia de treball 
cooperatiu en la que es fa molt d’èmfasi en l’autoavaluació grupal sobre el treball realitzat, 
així com sobre la implicació de cada un dels membres del grup. En el disseny de l’activitat, 
s’ha optat per un enfocament força directiu, els docents defineixen una sèrie de preguntes 
guia per tal d’orientar la cerca d’informació per part dels alumnes. 
 
Seqüència didàctica: 
Per a la realització de l’activitat “Els impostos”, els alumnes disposen de 4 sessions, d’una 
hora de durada cada una. La primera sessió, és una introducció al tema on es treballen 
conceptes clau sobre els impostos i es donen les orientacions necessàries per a què els 
alumnes iniciïn la cerca d’informació. També es defineix la metodologia de treball, treball en 
grups constituïts per 3 o 4 alumnes i l’organització de les sessions. La segona sessió es 
dedica a què els alumnes cerquin notícies per a la realització d’una presentació de 
diapositives sobre els impostos. Durant la tercera sessió, els alumnes preparen el material 
que els servirà de base en l’exposició oral. En la darrera sessió, els alumnes realitzaran la 
presentació dels seus treballs davant la resta de la classe. Al final de cada sessió es reserva 
un espai per a què els grups avaluïn el seu treball i per a què valorin la implicació de cada 
un dels membres de l’equip a través d’un qüestionari on line. 
 
Treball competencial: 
L’activitat dissenyada a partir de la proposta “Treballem a partir d’una factura”, se centra de 
manera específica en el treball de les següents competències: 
 

• Competència comunicativa: Expressió oral. 
• Tractament de la informació i competència digital: ús de les TIC per a recollir 

informació i preparar una presentació de diapositives amb el canó. 
• Autonomia i iniciativa personal: Treball en grup. 

 
Interdisciplinarietat:  
En el disseny de la proposta es treballen continguts de les àrees de Llengua catalana, Medi 
natural i social, Matemàtiques i Recerca i enginy. En el cas de Llengua catalana, l’idioma a 
través del qual es vehicula l’activitat és el català. En l’exposició final, els alumnes han de 
demostrar la seva competència per expressar-se en català a nivell escrit i oral. L’anàlisi 
d’una factura, així com del percentatge de diners destinat a impostos implica la comprensió 
de conceptes matemàtics com els percentatges. D’altra banda, la resposta a la pregunta 
“Són necessaris els impostos?” implica revisar conceptes de l’àrea de medi com la relació 
entre el cobrament d’impostos i el finançament dels serveis públics. A nivell curricular, el  
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desenvolupament de la proposta “Treballem a partir d’una factura” es realitza com una 
activitat complementària dins de l’assignatura de recerca i enginy. 
 
Recursos d’aprenentatge: 
Els recursos utilitzats per a la realització de l’activitat han consistit en les explicacions del 
docent, així com les pautes definides per aquest per a la realització de l’activitat. És 
destacable el fet que els alumnes no han fet ús del llibre de text en cap moment i que tota la 
informació utilitzada en les exposicions sobre els impostos l’han extreta d’Internet. 
 
Organització: 
Al llarg de l’activitat, els alumnes han treballat a l’aula de classe i s’han organitzat en equips 
de treball formats per 3-4 persones. 
 
 
Trets definitoris de la competència pedagògica 
 
Rol docent:  
Les respostes dels docents a l’enquesta sobre el desenvolupament de l’activitat indiquen 
que les seves tasques principals han consistit en presentar informació i donar instruccions, 
respondre les preguntes dels alumnes i realitzar el seguiment del procés de treball dels 
alumnes. A diferència de la resta de respostes, en el cas de la Fundació Llor els mestres no 
consideren que hagin actuat com a assessors dels projectes dels alumnes. Pensem que una 
possible explicació  podria trobar-se en el caràcter directiu de l’activitat: els mestres definien 
les pautes i les preguntes guia del treball a realitzar de manera que els alumnes no havien 
de prendre gaire decisions sobre el procés a seguir per a la realització de la feina. És 
possible que, per aquest motiu, els treballs dels alumnes presentin forces similituds pel que 
fa als continguts i a la forma d’estructura la informació. 
 
Rol de l’alumnat:  
Des d’un inici, els alumnes han hagut de treballar en equip. En aquest sentit, els alumnes 
han treballat de manera cooperativa. L’emplenament d’un formulari de valoració del seu 
treball al final de cada sessió s’orientava a la presa de consciència per part dels alumnes de 
la qualitat del seu treball, així com de la seva responsabilitat envers el grup. En general, els 
alumnes s’han limitat a respondre les preguntes generades pel docent i a seguir l’esquema 
de treball proposat de manera que el seu rol ha estat depenent de les instruccions del 
professor. 
 
Indicadors competencials: 
Les respostes dels docents a l’enquesta sobre el desenvolupament de l’activitat reflecteixen 
la importància del treball cooperatiu en el procés d’aprenentatge dels alumnes. En aquest 
sentit, els docents han afavorit la responsabilitat individual dels alumnes envers la resta del 
seu equip de treball mitjançant l’establiment de rols. Al final, en l’avaluació, s’ha tingut en 
compte el treball en equip com a indicadors que permeten als docents determinar 
l’adquisició de competències per part dels alumnes. En aquesta línia, els docents han 
apuntat que les competències lligades als processos de construcció de coneixement que 
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s’han treballat al llarg de l’activitat s’han orientat a promoure el raonament, la 
comunicació, l’argumentació, el contrast i la construcció col·lectiva de coneixement. 
Per la banda dels alumnes, l’adquisició de les competències esmentades s’ha evidenciat a 
partir de les següents accions: utilització de diversos recursos i fonts d’informació, generació 
d’hipòtesis i validació o refutació de les mateixes i, finalment, exposició d’un tema i defensa 
amb evidències. Si bé a l’activitat no s’han plantejat problemes en sentit estricte, els docents 
apunten que en el disseny de la proposta s’ha procurat estimular el pensament divergent i 
impulsar la creativitat, així com afavorir l’establiment de connexions interdisciplinaris i 
transversals, tot això emmarcat en un context significatiu i atent a la complexitat e la realitat 
que viuen els alumnes. Per a dur a terme l’activitat, els alumnes  han hagut de 
desenvolupar estratègies de resolució de problemes per trobar solucions a les 
situacions que se’ls plantejaven. Segons el professorat, els alumnes han hagut d’autoregular 
el seu procés d’aprenentatge. Algunes de les accions que evidencien aquest procés han 
consistit en l’elaboració d’un pla de treball, l’escolta dels comentaris dels companys i la 
reflexió i valoració del propi treball. En aquest sentit, val a dir que els docents han atorgat 
molta importància  a l’autoavaluació, així com a l’avaluació entre iguals. A fi de guiar la 
valoració, els docents han exposat els criteris d’avaluació a l’inici de l’activitat. 
 
Els indicadors competencials mostren com el disseny de la proposta s’ha orientat a implicar 
els alumnes en la construcció del propi coneixement a partir de la interacció amb l’entorn, 
mitjançant la resolució de problemes, la col·laboració, la indagació, etc. Per aquest motiu, es 
considera que la dimensió pedagògica en la que se situa aquesta activitat correspon a la 
identificada com aprenentatge constructiu. En aquest nivell, el paper del docent s’adequa al 
d’un assessor que, en determinats moments, aporta suports específics (scaffolds) en el 
procés d’aprenentatge dels alumnes. 
 
 
Trets definitoris de la competència tecnològica 
 
Ús de la tecnologia per part dels alumnes 
Per a la realització de l’activitat, els alumnes han disposat de portàtils i connexió a Internet. 
El tipus d’accions que els alumnes han realitzat mitjançant les TIC indica que aquests tenen 
un nivell de competència tecnològica mig. En aquest sentit, les tasques que desenvolupen 
van més enllà dels usos habituals (consulta d’informació, producció i edició de textos…etc.) i 
abasten altres accions com crear productes multimèdia, compartir informació i col·laborar 
amb companys, així com gestionar el seu propi espai de treball, entre d’altres. 
 
Ús de la tecnologia per part dels docents 
El tipus de tasques que els docents realitzen amb les TIC indica que aquests estan 
habituats a utilitzar les eines digitals a l’hora de preparar els materials, exposar-los davant el 
grup-classe, comunicar-se amb els alumnes i les seves famílies, així com col·laborar amb 
altres docents i experts o membres de la comunitat. 
 
Tal com es pot observar a partir dels usos de les TIC per part de docents i alumnes, 
l’objectiu principal de la integració de la tecnologia en els processos d’ensenyament i 
aprenentatge és augmentar l’eficiència. Tenint en compte que les TIC no suposen un canvi 
en el tipus d’activitats a realitzar, (les tasques que els alumnes han de resoldre són similars, 
independentment de si es duen a terme amb i sense tecnologia) la dimensió tecnològica en 
la que s’ubica aquesta activitat és la d’adaptació. 
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Cas 4: Treball interdisciplinari. Sant Pere Claver 
 
Nivell: C4 
 
Autors: mestres de l’escola Sant Pere Claver 
 
Curs: es tracta d’una activitat compartida entre diferents nivells, 5è i 6è de Primària. 
 
Descripció: 
La proposta de treball interdisciplinari realitzada a l’escola Sant Pere Claver pren com a eix 
temàtic el mercat. A partir d’aquí, es planteja un treball entre cicles, de manera que els 
alumnes de 5è i 6è col·laboren per dur a terme les activitats proposades: elaboració d’un 
document publicitari sobre La Boqueria per atraure visitants, ubicació dels mercats més 
famosos del món i  
cerca d’informació sobre els mateixos. La tercera activitat inclosa en el projecte consisteix 
en el disseny d’una botiga virtual. 
 
Estratègia: 
El projecte “El mercat” es porta a terme d’una manera interdisciplinària i a través de les TIC. 
La idea inicial és reforçar els punts d’unió i treball entre cicles, tot potenciant l’aprenentatge 
significatiu a través de la investigació i el treball en equip. El treball cooperatiu és un aspecte 
clau del projecte ja que es treballen les habilitats de compartir, cooperar i prendre decisions 
amb tot el grup. 
En el cas de “El mercat” s’adopta una metodologia de treball per projectes mitjançant la qual 
es pretén promoure la independència de l’alumne, que sigui capaç de prendre decisions 
responsables, buscar informació, decidir com portar a terme les diferents tasques. Totes 
aquestes són competències que l’alumne haurà exercitat en acabar el projecte. 
 
Seqüència didàctica: 
Durant la primera sessió els mestres presenten les activitats que formaran part del projecte 
a través d’una wiki (http://ciclesuperior-spc.wikispaces.com/). En aquesta primera fase, els 
docents comuniquen als alumnes quins seran els grups cooperatius, en els quals es 
barrejaran estudiants de 5è i 6è. També es planifiquen les diferents activitats assegurant 
que tots els alumnes arribin al producte final: la presentació oral. Hi ha tres activitats 
dissenyades i cada mestre és l’expert en una. Cada feina dura 3 setmanes i cada tres 
setmanes canvien d’activitat. L’objectiu és que tots els nens passin per les diferents tasques. 
 Per a dur a terme el projecte interdisciplinari s’han modificat els  horaris habituals. El temps 
de dedicació han estat 9 sessions, una per setmana, de dues hores de durada cada una. 
 
Treball competencial: 
Tal com es desglossa a la documentació sobre el projecte presentada pels mestres de 
l’escola Sant Pere Claver, mitjançant les activitats sobre “El mercat” els alumnes han 
treballat les següents competències: 
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- Comunicativa lingüística i audiovisual. 
- Artística i cultural. 
- Tractament de la informació i competència digital. 
- Aprendre a aprendre. 
- Autonomia i iniciativa personal. 
- Coneixement i interacció amb el món físic. 
 
Interdisciplinarietat:  
La proposta formulada des de l’escola Sant Pere Claver se centra en el treball 
interdisciplinari del concepte “El mercat”. Les activitats realitzades pels alumnes abasten 
continguts de les següents àrees: 
 

- Medi natural i social: els estudiants han de descobrir diversos mercats situats en 
diferents indrets del món mitjançant el programari Google Earth. 

- Matemàtiques: mitjançant compres reals, s’aprèn a utilitzar gràfics i percentatges a 
partir d’un document Excel. 

- Llengua estrangera: es demana als alumnes que descriguin, oralment i per escrit, el 
mercat “La Boqueria”.  

- Llengua catalana: mitjà d’expressió oral i escrit a les activitats, tret la que es duu a 
terme en anglès. 

 
Recursos d’aprenentatge: 
Per tal de resoldre les activitats, els alumnes han hagut de cercar informació a Internet, així 
com utilitzar programari específic com l’Excel (per a la resolució de l’activitat sobre la creació 
d’una botiga virtual) o Google Earth (per ubicar els mercats més coneguts a nivell 
internacional), entre d’altres. En cap de les tasques plantejades, ha estat necessari l’ús d’un 
llibre de text. 
 
Organització: 
Per a la realització de les activitats els alumnes s’han agrupat en equips formats per 
alumnes de diferents nivells. Cada grup ha treballat de forma conjunta al voltant d’una taula. 
Els espais utilitzats han estat les aules de 5è i 6è, i l’aula d’anglès. 
 
 
Trets definitoris de la competència pedagògica 
 
Rol docent:  
Les respostes dels docents a l’enquesta Informe d’activitat indiquen que les accions 
principals que els mestres han desenvolupat durant la realització de les activitats han 
consistit en presentar informació i donar instruccions, actuar com a assessors dels projectes 
dels alumnes i participar en activitats liderades, principalment, pels alumnes. En relació a la 
resta de respostes, cal destacar que els alumnes de l’escola Sant Pere Claver han adquirit 
un grau d’autonomia elevat, fins al punt que ells mateixos han assumit el lideratge d’algunes 
activitats. 
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Rol de l’alumnat:  
En relació a l’alumnat participant en el projecte, les propostes plantejades han requerit una 
actitud activa per part dels alumnes all llarg del procés. Tal com s’ha indicat amb anterioritat, 
s’ha fet molt d’èmfasi en el treball cooperatiu, així com en la formació d’equips entre 
alumnes de 5è i 6è. El disseny de les activitats s’ha orientat a promoure una actitud activa 
per part dels estudiants de manera que aquesta han hagut diverses accions vinculades als 
processos de construcció de coneixement, la resolució de problemes i l’autoregulació del 
seu treball. 
 
Indicadors competencials: 
Una de les competències clau treballades al llarg del projecte “El mercat” ha estat la 
cooperació. Segons els docents, durant la realització de les activitats s’ha procurat afavorir 
la responsabilitat dels membres individuals envers l’equip de treball a través l’establiment de 
rols, promoure el diàleg i el respecte entre els membres del grup, així com tenir en compte el 
treball en equip dels alumnes en l’avaluació de l’activitat.  
 
A l’hora de dissenyar les tasques, els docents han partit dels coneixements previs de 
l’alumnat per tal de construir-ne de nous tot promovent la curiositat i l’esperit de recerca dels 
alumnes. En aquesta línia, tal com apunten els docents, els processos cognitius implicats en 
la realització de les activitats són de complexitat progressiva, partint des del nivell de 
comprensió fins al nivell d’aplicació, creació i avaluació. Part dels processos de 
construcció de coneixement dels alumnes, també s’ha donat importància a la capacitat 
de raonament, comunicació i argumentació. Tot això s’ha treballat de forma especial a 
l’hora d’expressar-se de forma oral i escrita. En general, els docents han fet constar el seu 
esforç per adaptar-se als diferents estils d’aprenentatge de l’alumnat. 
 
El treball a partir de la proposta de treball interdisciplinari realitzat a l’escola Sant Pere 
Claver ha requerit que els alumnes desenvolupessin estratègies de resolució de 
problemes. En aquest sentit, tal com han expressat els mestres, s’han plantejar situacions 
problemàtiques properes a la realitat que afavorissin l’establiment de connexions 
transversals entre diversos àmbits de coneixement, emmarcades en un context significatiu i 
estimulant pels alumnes. 
 
Segons reflecteixen les respostes dels docents a l’enquesta sobre el projecte 
interdisciplinari, al llarg del procés s’ha dedicat especial atenció als aspectes relacionats 
amb l’avaluació i el foment de l’autonomia de l’alumnat. En el cas de l’avaluació, aquesta 
s’ha realitzat per mitjà de rúbriques les quals s’han donat a conèixer a l’inici de l’activitat. 
També s’ha impulsat la reflexió dels alumnes del seu treball mitjançant l’autoavaluació i 
l’avaluació entre iguals. 
 
La documentació, així com la informació aportada pels mestres sobre el projecte 
interdisciplinari ofereix una visió sobre l’entorn d’aprenentatge generat entorn la temàtica “El 
mercat”. En aquest context, el procés de construcció de coneixement dels estudiants ha 
abastat des del plantejament d’interrogants, l’establiment de relacions, l’anàlisi i defensa de 
les seves idees, fins a la creació d’una botiga virtual en la que els estudiants apliquen  
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conceptes de diverses disciplines. El fet que el paper del docent es pugui descriure com 
d’assessor i el fet que des d’un inici s’ha estimulat la capacitat de reflexió i avaluació del 
propi treball dels alumnes ens permeten concloure que en aquest projecte s’ha seguit un 
model d’aprenentatge constructiu.  
 
 
Trets definitoris de la competència tecnològica 
 
Ús de la tecnologia per part dels alumnes 
Per a la realització de l’activitat els alumnes han disposat d’un portàtil per a cada un d’ells 
amb connexió a Internet. Entre els recursos disponibles també hi figurava l’accés a una PDI. 
Tal com es desprèn dels usos de les TIC realitzats pels alumnes, aquests disposen d’un 
nivell de capacitació digital mig-elevat. En concret, segons esmenten els docents, per a la 
realització del projecte els estudiants han hagut d’utilitzar programari d’ofimàtica per escriure 
i editar textos, així com realitzar càlculs. D’altra banda, els alumnes també han consultat els 
enunciats de les tasques, han cercat informació, l’han compartida i s’han comunicat a través 
d’Internet. Les presentacions orals finals s’han acompanyat de presentacions i altres 
productes multimèdia creats pels estudiants. 
 
Ús de la tecnologia per part dels docents 
Els recursos TIC disponibles pel professorat han estat ordinadors de sobretaula, la PDI i 
càmeres de vídeo i fotografia digital. En el cas dels docents, aquests les tasques realitzades 
a través d’eines digitals han consistit en presentar informació, realitzar demostracions a 
classe, preparar els materials i organitzar les dades de classe, així com comunicar-se amb 
els alumnes fora de l’aula. 
 
El tipus de recursos TIC utilitzats, així com la forma en què s’han integrat en la docència i 
l’aprenentatge ens permet caracteritzar el nivell de la dimensió tecnològica com 
d’apropiació. En aquest sentit, els docents són capaços de triar i personalitzar els recursos 
tecnològics que utilitzarà durant l’activitat, així com d’incorporar altres recursos perifèrics 
com càmeres de vídeo i fotografia digital. Per part dels alumnes, aquests van més enllà dels 
usos bàsics de les TIC i mostren autonomia i capacitat per construir de forma activa 
coneixement.  
 
 
 
Cas 5: Treballem a partir d’una factura. L’Arenal de Llevant 
 
Nivell: B3 
 
Autors: una mestra de escola l’Arenal de Llevant 
 
Curs: 6è 
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Descripció: 
A l’escola Arenal de Llevant, la proposta “Treballem a partir d’una factura” es desenvolupa a 
partir de l’anàlisi d'unes targetes de viatge de transport públic de Londres, anomenades 
“travelcard”. A partir d’aquí, els alumnes han de dissenyar una ruta per visitar tres llocs 
d’interès a la capital britànica indicant com arribar-hi, així com el cost de la ruta en lliures i 
euros. 
 
Estratègia: 
L’estratègia desenvolupada per la mestra de 6è de l’Arenal de Llevant comença amb un 
seguit de preguntes mitjançant les quals es pretén activar els seus coneixements previs dels 
alumnes sobre la ciutat de Londres, així com vocabulari relacionat amb el transport. A partir 
d’aquí, s’utilitzen unes targetes de viatge com a element per promoure un aprenentatge 
significatiu i vinculat a la realitat. 
 
Seqüència didàctica: 
L’activitat “Travelcard” es desenvolupa al llarg de sis sessions les quals es distribueixen en 
tres moments:  

• Què sabem? 
• Recerca d’informació. 
• Disseny d’una ruta per Londres. 

 
Tal com s’ha esmentat, el punt de partida de l’activitat és una targeta de viatge “travelcard”. 
Així doncs, la primera sessió se centra fonamentalment en detectar el grau de coneixement 
dels alumnes sobre la ciutat de Londres, els seus mitjans de transport, així com del 
vocabulari necessari per parlar d’aquests temes en anglès. Durant les següents sessions es 
demana als estudiants que cerquin informació per respondre un seguit de preguntes sobre 
la targeta de viatge. Aquesta segona fase, conclou amb l’elaboració d’un document per part 
dels alumnes on s’exposa la informació requerida. La darrera part de l’activitat, consisteix en 
el disseny d’una ruta en la que es visitin tres llocs rellevants de Londres. Per dur a terme 
aquesta tasca, els alumnes s’han de documentar sobre la ciutat, l’accés als diferents indrets 
per metro i el cost de la ruta en lliures i euros. Per realitzar les cerques, els alumnes 
disposen d’un seguit de recursos proposats pel docent. 
 
Treball competencial: 
El disseny de l’activitat basada en la proposta “Treballem a partir d’una factura” segueix el 
model de treball per competències. A continuació s’exposen les competències especificades 
pel docent en la documentació de l’activitat “Travelcard”: 
 

• Competència comunicativa, lingüística i audiovisual. 
• Competència artística i cultural. 
• Tractament de la informació i competència digital. 
• Competència matemàtica. 
• Aprendre a aprendre. 
• Autonomia i iniciativa personal. 
• Competència social i ciutadana. 
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Interdisciplinarietat:  
Les tasques que els alumnes han de realitzar a l’activitat “Travelcard” comprenen diverses 
disciplines. En concret, els estudiants treballen conceptes de les àrees de coneixement 
relatives a llengua estrangera, matemàtiques, educació artística i TIC. 
 
Recursos d’aprenentatge: 
Segons especifica la mestra, els recursos utilitzats en la realització de l’activitat són:  
 

• Targetes de viatge (travelcard). 
• Material en format Power Point. 
• Llistat d’adreces d’Internet seleccionades pel docent. 

 
És interessant el fet que per a la realització de l’activitat s’ha prescindit del llibre de text. La 
mestra ha preparat ella mateixa els materials necessaris o bé ha adreçat els alumnes a 
diverses espais web on podien accedir a la informació necessària per resoldre l’activitat. 
 
Organització: 
Durant la realització de l’activitat, els alumnes s’han distribuït a l’aula habitual per parelles 
per tal de treballar en equip. 
 
 
Trets definitoris de la competència pedagògica 
 
Rol docent:  
En el desenvolupament de l’activitat, el tipus de tasques en les que s’ha centrat el docent 
han consistit en presentar informació, donar instruccions o realitzar una demostració, actuar 
com assessor del treball dels alumnes i realitzar tasques administratives o resoldre 
problemes tècnics. En relació a aquest darrer punt, val a dir que es tracta d’un dels pocs 
casos en els que el docent ha vist alterat el ritme de treball a l’aula a causa de qüestions no 
relacionades amb l’activitat dels alumnes. Tenint en compte les accions que el docent ha 
realitzat de forma majoritària, podem concloure que la mestra ha adoptat un rol facilitador. 
 
Rol de l’alumnat:  
En general, els alumnes s’han centrat a seguir les indicacions de la mestra, així com els 
enunciats de les activitats. En aquest sentit, la cerca de recursos ha estat força 
condicionada al llistat suggerit per la mestra i malgrat s’esmenta que s’ha promogut la 
reflexió i valoració de la qualitat del propi treball, aquestes s’han limitat a una posada en 
comú dels treballs de tota la classe. D’altra banda, mitjançant aquesta activitat, els 
estudiants han pogut treballar a partir d’una situació real (la ideació d’una ruta i els aspectes 
a tenir en compte per desplaçar-se d’un lloc a l’altre) i adaptada als seus interessos. 
 
Indicadors competencials: 
Els alumnes han treballat en parelles a l’hora de resoldre l’activitat. En relació al treball 
col·laboratiu, el docent apunta que la seva intenció ha estat permetre agrupacions a l’aula 
que afavorissin el treball en equip, promoure el diàleg i el respecte entre els membres del  
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grup, així com considerar el treball en grup a l’hora d’avaluar l’activitat. Pel que fa als 
processos de construcció de coneixement, les respostes de la mestra a l’enquesta sobre 
l’informe d’activitat indiquen que aquests s’han centrat, fonamentalment, en l’activació dels 
coneixements previs de l’alumnat, així com establir una seqüència de processos cognitius 
de complexitat progressiva. L’encàrrec d’elaboració d’una ruta turística per la ciutat de 
Londres amb metro es pot considerar com una situació problemàtica pels alumnes ja que 
molts d’ells no coneixen la ciutat. En tractar-se de Londres, un lloc conegut, possiblement un 
destí atractiu pels estudiants, l’activitat s’ha emmarcat en un context significatiu i 
estimulant, proper a la realitat, que ha permès als alumnes establir connexions 
interdisciplinàries i transversals. 
 
Mitjançant l’activitat “Travelcard” s’ha promogut la implicació i autonomia personal dels 
estudiants, així com la reflexió dels alumnes envers el propi treball. Tot i que a l’enquesta 
s’especifiquen diverses qüestions relatives a l’avaluació, a la seqüència d’activitats no hi ha 
documentació sobre com s´ha dut a terme. 
 
En conjunt, els indicadors competencials esmentats ens permeten situar l’activitat 
“Travelcard” en la dimensió pedagògica descrita com a aprenentatge actiu. Un dels trets 
característics d’aquest nivell és que es promou la implicació cognitiva dels alumnes, la 
comprensió i l’aplicació de coneixements a través de tasques concretes. 
 
 
Trets definitoris de la competència tecnològica 
 
Ús de la tecnologia per part dels alumnes 
Al llarg de l’activitat, els alumnes han disposat d’un ordinador portàtil amb connexió a 
Internet per a cada un d’ells. Fonamentalment, les tasques que els estudiants han realitzats 
a través d’eines digitals han consistit en prendre notes, escriure textos o realitzar càlculs. 
També han consultat les indicacions sobre l’activitat encomanada, han cercat informació i 
han creat presentacions multimèdia per exposar els resultats del seu treball. 
 
Ús de la tecnologia per part dels docents 
En el cas del professorat, els recursos disponibles han estat l’ordinador de sobretaula, així 
com accessoris del mateix (impressora, escàner, entre d’altres). Les accions 
desenvolupades per mitjà de les TIC han consistit en presentar informació, preparar i 
gestionar els materials a utilitzar durant la classe, així com supervisar el procés 
d’aprenentatge dels alumnes. 
 
En ambdós casos, mestre i alumnes, el nivell de capacitació en l’ús de les TIC es pot 
qualificar com a mig. Les activitats plantejades als alumnes estan molt centrades en la cerca 
d’informació, així com en el domini d’eines d’ofimàtica bàsiques (word i powerpoint). En 
aquest sentit, l’aportació de les TIC al procés d’aprenentatge és afavorir l’increment de la 
productivitat dels alumnes i el desenvolupament de les seves competències digitals. Per 
aquest motiu, la dimensió tecnològica en la que situem l’activitat “Travelcard” és la 
d’adaptació. 
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Cas 6: Treballem a partir d’una noticia. Bogatell 
 
Nivell: B2 
 
Autors:  docent de l’escola Bogatell. 
 
Curs: 5è 
 
Descripció: 
A l’escola Bogatell, el desenvolupament de la proposta “Treballem a partir d’una noticia” s’ha 
centrat en l’anàlisi de notícies per tal que els alumnes treballin la comprensió del text, així 
com identifiquin els aspectes principals d’aquest tipus de textos informatius. 
 
Estratègia: 
L’estratègia de treball adoptada pel docent de l’aula de 5è ha consistit en activar els 
coneixements previs de l’alumnat mitjançant un seguit de preguntes sobre les notícies (què 
són, quins tipus hi ha, quins formats poden tenir, així com altres trets característics). 
D’aquesta manera, els alumnes comencen a fixar-se en els aspectes clau d’un tipus de text 
que, en diversitat de formats, reben cada dia. En el desenvolupament de l’activitat, els 
alumnes han realitzat les tasques especificades de forma individual i en petit grups de 
treball. 
 
Seqüència didàctica: 
El temps dedicat per a la realització de l’activitat ha estat de quatre sessions. La primera 
part de l’activitat s’ha centrat en seleccionar una notícia mitjançant la cerca a diversos diaris 
digitals. En grup, els alumnes de 5è han escollit la notícia publicada el 10 de febrer de 2012 
titulada “ Vent i humitat se sumaran al fred intens a partir de demà”. A continuació, s’ha 
treballat la lectura i comprensió el text. Finalment, els alumnes han analitzat la tipologia i 
classe de la notícia seleccionada.  
 
Treball competencial: 
Tal com es fa constar a la documentació de l’activitat, els alumnes han realitzat tasques 
implicaven el desenvolupament de les següents competències:  
 

• Comunicativa, lingüística i audiovisual. 
• Artística i cultural. 
• Tractament de la informació i competència digital. 
• Aprendre a aprendre. 
• Autonomia i iniciativa personal. 
• Coneixement i interacció en el món físic. 
• Social i ciutadana. 

 
Interdisciplinarietat:  
En el cas de l’escola Bogatell, la proposta “Treballem a partir d’una notícia” s’ha treballat des 
d’una sola àrea, la de llengua catalana. En aquest sentit, val a dir que, tot i centrar-se en les  
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noticies, en la majoria de centres les activitats dissenyades al voltant d’aquesta proposta 
han comprès continguts de diverses disciplines.  
 
Recursos d’aprenentatge: 
Els recursos principals per al desenvolupament de l’activitat han estat els diaris digitals i la 
PDI. De la mateixa manera que a la resta d’activitats realitzades, s’ha prescindit de l’ús el 
llibre de text. 
 
Organització: 
L’organització dels alumnes durant la realització de l’activitat ha consistit en un portàtil per 
petit grup de treball. Els equips de treball s’han distribuït en diferents espais de treball dins o 
fora de l’aula. 
 
 
Trets definitoris de la competència pedagògica 
 
Rol docent:  
Segons la mestra, les tasques que ha realitzat de forma majoritària durant l’activitat han 
consistit en presentar informació, respondre les preguntes dels alumnes, així com fer el 
seguiment del procés de treball dels alumnes. En aquest cas, el seu rol s’ha mantingut en 
un pla secundari, facilitant l’activitat d’aprenentatge i el processament d’informació per part 
dels alumnes. 
 
Rol de l’alumnat:  
Durant la realització de l’activitat, els alumnes han treballat en parelles o en petit grup per tal 
de cercar informació, generar idees pròpies i defensar-les davant la resta del grup-classe. 
Les posades en comú han servit per a què els alumnes reflexionessin sobre el seu treball i 
escoltessin els comentaris dels seus companys. En general, l’alumnat ha seguit els 
enunciats plantejats pel docent i no s’ha plantejat cap situació en la que els estudiants 
haguessin d’assumir el lideratge del seu aprenentatge. 
 
Indicadors competencials: 
En el disseny de l’activitat, el docent ha possibilitat agrupacions de l’alumnat i organitzacions 
de l’aula que afavorissin el treball en equip. En l’avaluació de l’activitat, s’ha tingut en 
compte el treball en equip desenvolupat pels alumnes. El principal objectiu apuntat pel 
docent a l’hora d’introduir el treball col·laboratiu ha estat promoure el diàleg i el respecte 
entre els membres de l’equip. Pel que fa referència als processos de construcció de 
coneixement, en el desenvolupament de la proposta de treball s’ha tingut en compte 
activar els coneixement previs de l’alumnat, promoure el raonament, l’argumentació i la 
construcció col·lectiva de coneixement, així com establir processos cognitius de 
complexitat progressiva. A nivell pedagògic, el docent ha donat força importància a 
l’avaluació. En aquesta línia, s’ha donat força importància a promoure la reflexió dels 
alumnes sobre el seu treball a través de l’autoavaluació i l’avaluació entre iguals. Per 
guiar aquesta tasca, el docent ha exposat els criteris d’avaluació a l’inici de l’activitat. 
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La documentació aportada pel docent sobre el desenvolupament de l’activitat permet 
concloure que un dels aspectes clau ha estat la cerca d’informació que els alumnes han 
d’elaborar per acomplir la tasca. En aquest sentit, l’activitat proposada a l’escola Bogatell 
atorga força importància a la comprensió i aplicació de coneixements per part dels alumnes 
a través de tasques concretes. Aquests trets són característics de l’aprenentatge actiu, 
dimensió pedagògica en la que situem aquesta activitat. 
 
 
Trets definitoris de la competència tecnològica 
 
Ús de la tecnologia per part dels alumnes 
A nivell tecnològic, els recursos disponibles per l’alumnat han estat ordinadors (portàtils i de 
sobretaula) amb connexió a Internet, així com d’altres accessoris d’ordinador com 
impressores, escàners, entre d’altres. Segons el docent, els usos que els alumnes han fet 
de les eines TIC s’han centrat en, majoritàriament, consultar informació sobre l’activitat a 
realitzar, cercar informació i accedir i consultar materials on line. 
 
Ús de la tecnologia per part dels docents 
Els recursos que el docent reconeix haver utilitzat més han estat la PDI i la càmera de 
fotografia digital. En aquest cas, les TIC s’ha utilitzat per presentar informació o donar 
instruccions als alumnes, realitzar demostracions a classe i gestionar els materials i els 
recursos d’aprenentatge. 
 
Respecte a la competència tecnològica, les respostes del docent indiquen que, tant per la 
banda del professor com dels alumnes, s’ha fet un ús força bàsic de la tecnologia ja que la 
tasca principal ha consistit en la cerca d’informació. En aquest sentit, s’ha considerat que el 
nivell de la dimensió tecnològica en la que se situa aquesta activitat és el d’adopció.
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Dediquem aquest apartat a analitzar els canvis que s’han produït a les aules durant els dos 
anys del projecte. L’objectiu és proporcionar una mirada general sobre les modificacions que 
el pilot ha provocat en el professorat, l’alumnat i els espais de treball físics i virtuals. Aquesta 
anàlisi es fonamenta en les entrevistes al professorat, als coordinadors del projecte, les 
observacions fetes en les aules i els seminaris conjunts. 
 
 
5.1. El paper del professorat 
 
En el capítol 2 hem mencionat que en molts informes de recerca es manifesta les dificultats 
del professorat per canviar les seves pràctiques i  la manca d’incidència de les TICs en el 
procés de canvi. Per aquesta raó, pensem que una contribució a destacar és que la majoria 
del professorat del pilot creu haver canviat molt la seva manera de plantejar el treball a l'aula 
a partir de l’ús dels portàtils.  
 
Un aspecte important que no s'ha d'oblidar és que la incorporació del 1:1 no s’ha fet  a 
través dels continguts digitals sinó de les activitats. Creiem que aquest fet provoca canvis 
molt més importants. En primer lloc, el professorat s'ha trobat amb una realitat a l’aula -un 
ordinador per nen- que no poden obviar i que 'obliga' a canviar i a plantejar noves 
pràctiques. Els resultats són, òbviament, variats perquè el canvi és un procés que s'inicia 
des de la perspectiva i posició de cada mestre. Hi ha qui té una orientació més directiva i 
incorpora la tecnologia en aquesta mateixa línia, orientant i aprofitant els aspectes positius 
que li aporta. Per exemple, la correcció automàtica, la gestió d'espais per fer exercicis i 
proporcionar documentació. Hi ha qui utilitzava molt el treball col·laboratiu i incorpora 
ràpidament eines com Googledocs, blocs. I, hi ha qui, utilitza la tecnologia per iniciar 
processos d'indagació, posar en comú resultats finals, comunicar els resultats, etc. Com 
hem descrit en el capítol 4, els enfocaments són molt diversos però en tots els casos el 
professorat s'enfronta al fet de repensar la seva pràctica i dissenyar espais més complexos 
amb múltiples recursos. 
 
5.1.1. Un viatge sense tornada  
 
Tothom sembla estar d’acord en què en el moment que cada alumne té un ordinador a l’aula 
hi ha la necessitat de canviar la metodologia. No es fàcil mantenir un model de transmissió 
de continguts, cada alumne té a la seva disposició una eina que permet obtenir informació i 
recursos més enllà de l’escola. Els mestres tenen el repte de modificar la dinàmica i el 
disseny de les activitats. Alguns centres declaren que abans del pilot ja feien servir mètodes 
d’aprenentatge actius però els canvis importants s’han produït arrel de la introducció de 
l’1:1.   
 
Els canvis no es produeixen únicament pel fet de disposar de portàtils sinó per la 
connectivitat. En el moment que hem suggerit que algunes de les propostes es podrien 
treballar sense que tothom disposi d’un ordinador, els professorat ha insistit en que la 
connexió a Internet és fonamental. 
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La connectivitat té implicacions importants en molts àmbits ja que el mestres organitzen la 
majoria dels recursos en els espais virtuals. També permet gestionar el dia a dia a l’aula, 
proporciona molta flexibilitat al professorat per incorporar recursos, fer activitats, etc., i 
facilitar la flexibilitat durant el treball. Per exemple, en moltes ocasions, es fa servir Internet 
per cercar informació durant la classe a partir d’alguna pregunta o intervenció dels alumnes. 
 
Hi ha una visió compartida entre el professorat d’aquesta necessitat de fer servir la 
tecnologia com a suport a tasques més participatives  i la sensació de que estan en un 
procés que no te retorn, ja no es pot treballar sense les TICs i la connectivitat. Una 
professora afirma “es un viatge sense retorn” i una altre comparteix la seva experiència: “al 
setembre del 2010 tenia una pissarra de guix i en un mes una PDI i 40 portàtils, però ara no 
podria tornar al guix". I, precisament perquè es difícil tornar enrere, hi ha una preocupació 
clara sobre el futur del projecte, les possibilitats d’estendre les propostes a la resta de 
cursos, el manteniment dels espais, etc. 
 
Un petit grup dels participants en el pilot són professors bastant novells que fa poc temps 
que s’han incorporat als centres. Consideren que el fet de ser més joves no els ha donat 
gaires avantatges, es veuen mes oberts a l’ús de les TICs però no tenien coneixements 
previs. En la universitat han fet servir alguna plataforma com el Moodle però no havien 
treballat aspectes relacionats sobre com integrar les TICs ni materials tecnològics específics 
per a les especialitats. No han fet servir TICs en propostes metodològiques ni tecnològiques. 
"Els de la Universitat estan en un altre món. Als nous mestres els formem nosaltres" 
(director centre). 
 
“Al centre hi ha nivells diferents entre el professorat, no necessàriament té relació amb 
l'edat, però el fet de ser joves, si tens interès i ganes d'aprendre resulta més fàcil entrar en 
el seu ús. El fet de què els agradi es transmet als alumnes. No tenen por, la por es sovint el 
que frena a molts mestres. L'accessibilitat també influeix en la formació, quan un té accés a 
un recurs i el va provant, acaba superant la por. A poc a poc la tecnologia va entrant a totes 
les aules. També és una qüestió de prendre consciència dels avantatges de fer servir la 
tecnologia a l'aula. Els més joves potser tenen més intuïció per resoldre problemes de tipus 
tècnic, un mestre de més edat potser es bloqueja o li costa més”. (Professor) 
 
El rol del professor que ho sap tot, canvia completament. “La relació no passa per 
l’autoritarisme, sinó per l’autoritat que tinguis com a docent perquè els continguts els tenen 
els alumnes. Es crea una relació d’igual a igual que ajuda a fer veure que ningú té el saber.” 
(professor) 
 
Els portàtils i la connectivitat porten a treballar amb dinàmiques més participatives. Es 
tendeix a fer bastant treball en grup. Hi ha més dinamisme, es poden fer activitats més 
variades entre si, que a la vegada incorporen recursos variats. Això facilita l'adaptació de la 
classe a les diferents necessitats, interessos i estils dels alumnes. El dinamisme permet que 
l'avaluació també sigui més variada, és a dir, que es puguin recollir més evidències de 
diferents tipus com a producte de les activitats. 
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“Arrel del pilotatge ens veiem forçats a fer canvis metodològics. Ara podem plantejar 
activitats als alumnes que fa un temps haurien estat molt complicades” (professora). 
“Mitjançant les TIC treballen molt l’expressió escrita (des d’infantil, els alumnes ja escriuen 
amb l’ordinador), dediquen molt de temps a les correccions (individual i en grup) evitant les 
correccions del professor sense que hi hagi un retorn” (Director) 
 
La flexibilitat és un aspecte que molt sovint es comenta a les entrevistes. “El fet de tenir els 
ordinadors a l'aula fa que en qualsevol moment es puguin emprar encara que inicialment no 
estigui previst. Dona opcions per a que la classe evolucioni de forma més natural, 
improvisant una cerca amb l'ordinador si sorgeix qualsevol cosa” (professora). “La dinàmica 
de la classe canvia perquè sovint hi han imprevistos. Per exemple, els alumnes troben un 
recurs que resulta d’interès i el volen compartir. Hem de ser més flexibles a l’hora 
d’estructurar les sessions de treball” (professora). 
 
S’ha produït un canvi en la forma de plantejar les activitats “abans tot era més tancat, 
recursos definits pel docent, mentre que ara el plantejament és més obert, els temes 
s’amplien amb molta facilitat, de manera que sovint “el problema” del mestre és posar un 
límit, el final no està fixat des d’un inici. Els alumnes poden accedir a molt més recursos – en 
el seu cas, aprofiten la diversitat cultural del seu alumnat per incloure aspectes de diverses 
parts dels món” (professora). 
 
Els centres amb més experiència, creuen que el canvi s’ha de fer a poc a poc però 
consolidants les fases. En el dia a dia, el suport entre els companys és un aspecte molt 
rellevant. El fet de que hagin espais de treball compartit i alguns mestres de referència per 
poder demanar suport és un fet molt valorat pels mestres amb menys experiència o 
coneixements de temes tecnològics. 
 
5.1.2. Els continguts i els recursos d’aprenentatge 
 
El professorat considera que no hi han canvis importants en els continguts treballats. De fet, 
afirmen que els continguts són els mateixos, i són els recursos i la forma de treballar a les 
aules el que canvia. “Segurament la tecnologia fa que integrin els continguts d'una altra 
manera, perquè ajuda a que els posin en un context d'ús útil” (professor) 
 
En totes les entrevistes s’insisteix en què es treballen molt les competències col·laboratives, 
d’autoregulació i les TICs integrades en el currículum.  
 
El fet de que les propostes de treball del pilot siguin molts obertes els ha portat a tractar 
aspectes d’altres àrees afavorint el treball interdisciplinari. Si “treballem només amb el llibre 
de text, aquesta interdisciplinarietat es més difícil d’assolir” (professora). 
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També es fa servir la PDI per aprendre a escriure i fer correccions grupals. Hi ha un alt grau 
de convenciment de que el suport TIC millora molt el procés d’aprenentatge de la lecto-
escriptura, tot i que en algun cas també es fa referència a la disminució de la comprensió 
lectora quan els alumnes llegeixen en pantalla. En qualsevol cas, aquesta és una línia de 
treball que s’hauria d’explorar ja que, efectivament, hi ha altres estudis que apunten millores 
en el desenvolupament d’aquestes competències i seria interessant avançar en propostes 
de treball d’ús de TICs per millorar la lectura i l’escriptura. 
 
El professorat d’educació especial també valora molt positivament l’ús de les TIC per 
l’accessibilitat. I, els especialistes d’anglès afirmen que hi ha una gran quantitat de recursos 
als que ara poden accedir a través de les TIC. En algun cas, es queixen de que pot ser un 
impediment per l’aprenentatge d’idiomes el fet de fer servir molt les eines de traducció 
automàtica de Google. 
 
Pràcticament tots els centres fan servir el llibre de text però no és el centre de 
l’ensenyament, s’ha convertit en un recurs més. En les activitats del pilot podem observar 
que, a banda dels recursos digitals, el professorat utilitza una gran varietat de recursos 
materials i virtuals.  
 
5.1.5. Les competències digitals 
 
Un aspecte molt interessant a destacar és que els centres treballen les competències 
digitals de forma integrada a les activitats. “La competència digital la tracten ara de forma 
transversal amb diferents continguts, sense ni tan sols plantejar-s'ho com un objectiu. El fet 
de treballar en grups també influeix (la tecnologia els ha portat a treballar en grup), la 
tecnologia els iguala un a mica a tots quan hi ha diversitat d'alumnes. S'ajuden entre ells. 
Això s'ha notat molt entre els 5è i 6è treballant junts, ja que el 6è tenia més experiència amb 
ordinadors i aquesta metodologia. El fet que ells s'ajudin treu als mestres la càrrega de 
resoldre tots els problemes tècnics, els nens sovint tenen més clar com actuar i resoldre 
problemes amb les TIC. De vegades, el alumnes assumeixen el rol de mestre i pot ser que 
sigui justament aquell nen de qui no t'ho esperaves” (professora).  
 
Els alumnes aprenen l’ús de les eines de forma contextualitzada, s’aprèn en relació a les 
activitats que s’estan fent. Com ja hem comentat, la utilització de les TICs va més enllà d’un 
canvi en les eines que afavoreixen un aprenentatge, suposa treballar en un nou context que 
modifica formes d’aprendre.  I aquí hi han diferències importants entre les escoles. Alguns 
centres estan molt centrats en eines de cerca d’informació (Google) i presentació 
(PowerPoint), mentre que hi ha un grup d’escoles que té una varietat més amplia de 
recursos. 
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5.2. El paper de l’alumnat 
 
5.2.1. Motivació i autonomia 
 
Tothom coincideix en destacar que el canvi més important en els alumnes és que estan molt 
més motivats i són més autònoms.  
 
En general, el professorat creu que els nens tenen un paper més actiu, les coses no vénen 
donades pel llibre, han de fer més coses: buscar informació, elaborar-la, fer una 
presentació, etc.,  i en aquest camí aprenen més.  
 
És interessant com la motivació no s’associa únicament a la utilització de la tecnologia, sinó 
al tipus de plantejament pedagògic. “Les propostes són més obertes i els dóna peu a 
solucionar les coses de diferents maneres, els alumnes tenen més llibertat, més autonomia i 
mostren més curiositat” (professora). 
 
Veuen als alumnes més autònoms, aprenen entre ells i el docent adopta un rol més 
d’acompanyament. En algun centre els mestres destaquen el valor del treball col·laboratiu, 
sobre tot amb els alumnes nouvinguts. Segons aquestes docents, “el treball amb les TIC ha 
augmentat la motivació dels alumnes i per exemple, sovint surten tard perquè els alumnes 
no volen marxar i volen acabar la feina a l’escola”. La millora en la motivació també es nota 
en l'elaboració dels deures: “si una cosa els interessa tindran més iniciativa per enllestir-la a 
casa i la majoria disposen d'ordinador a casa amb connexió per treballar” (professor).  
 
També s’observa que han hagut millores en el darrer curs respecte al primer any del pilot. 
Un grup destaca que “a la darrera activitat els alumnes han mostrat un grau elevat 
d’autonomia i planificació de la feina. Els docents hem donat unes indicacions inicials per 
realitzar les activitats i després donem suport als alumnes que ho demanen” (professora). 
 
Tot i l’optimisme dels mestres en aquest tema, pensem que no es pot generalitzar. En 
algunes aules, hem observar que els nens també es veiem una mica perduts sobre el que 
s’esperava assolir en les activitats. Evidentment, la novetat no és només pel professorat, els 
alumnes fan servir l’ordinador per jugar i/o fer servir les xarxes socials però no estan 
acostumats a utilitzar la tecnologia per aprendre. De fet, alguns mestres diuen que “en 
comparació amb el 1er any del pilotatge, els alumnes estan més acostumats a tenir un 
ordinador, de manera que han deixat de veure’l com un joc, un element lúdic per passar a 
considerar-lo una eina” (professora).  
 
L’alumnat amb més dificultats d’aprenentatge també respon millor al treball amb els 
ordinadors. “A vegades -comenta una professora- són molt competents en temes 
d’alfabetització digital i això ajuda a millorar l’autoestima, es valora la seva competència pel 
que fa als procediments i no només els continguts”. 
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5.2.2. Aprenentatges  
 
La recerca d'informació és un altre aspecte que consideren que ha millorat molt en els dos 
anys. Especialment el desenvolupament d'un actitud crítica envers les fonts. Alguns mestres 
destaquen que els nens retenen més la matèria quan treballen amb ordinadors. També 
assenyalen que els alumnes han adquirit habilitat per expressar les idees i els 
aprenentatges fent servir diferents formats: imatge, àudio,  vídeo, fotos, etc. 
  
Com a aspectes no tan positius, en algun centre es fa la reflexió de que els nens també han 
de canviar. A vegades, "tenen la sensació de si estàs davant de l'ordinador no aprens, és 
una percepció, si no hi ha reproducció no aprenen" (professora). Aquesta observació és molt 
encertada. La cultura tradicional ens porta a creure que aprenen amb el llibre i hi ha molta 
inseguretat quan aquest deixa de ser el centre. 
 
 
5.3. Els espais (físics i virtuals) 
 
Tots els centres han hagut de plantejar-se com organitzar l’espai físic de l’aula per poder fer 
servir els portàtils, la PDI i altres dispositius (càmeres, bateries, ratolins, etc.). En general, 
tothom intenta dissenyar un espai el més flexible possible per combinar les exposicions a tot 
el grup, el treball individual, el treball en petits grups i la posada en comú. Les pissarres de 
guix han estat substituïdes per les PDI en 7 centres i la resta manté les dues.  
 
Les dinàmiques de treball a les aules són variades en funció de les activitats i del domini 
tecnopedagògic del mestre. No es fa servir únicament l’ordinador, es combinen diferents 
tecnologies i recursos. Hi ha una relació entre els recursos materials i físics de l’aula i el 
treball a la xarxa. Aquí també hi han estratègies diferents en funció del suport tecnològic que 
es fa servir. A mode d’exemple, descrivim tres observacions fetes: 
 

Observació 1 
Els alumnes treballen en grups reduïts en la tasca que se'ls ha assignat (elaboració 
d'un còmic en anglès amb una aplicació per crear còmics on line). Molt poca 
directivitat. Els alumnes estan familiaritzats amb l'ús dels ordinadors però és la 1ª 
vegada que utilitzen l'aplicació per crear còmics (l'any anterior havien fet una 
experiència semblant amb una altra eina) i s'han habituat sense gaires dificultats). El 
docent es passeja i resol els dubtes sobre el contingut. 
 
Observació 2 
La professora repassa uns continguts de matemàtiques i planteja exercicis amb la 
PDI. En un inici, la professora monopolitza l'ús de la PDI, tot i que més endavant 
diversos alumnes resolen els exercicis a la PDI. En aquesta classe també utilitzen el 
Moodle per penjar exercicis. 
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Observació 3  
En general els alumnes semblen tenir molt clar el que fan i el que han de fer. Es nota 
que estan habituats a treballar d'aquesta manera (per projectes i amb portàtils) i 
s'expliquen amb molta fluïdesa. Se'ls veu segurs de l'activitat que estan fent. 
Treballen amb bastant autonomia, preguntant-se i comentant coses entre ells. També 
es nota que el treball té continuïtat des d'altres sessions i que se'ls ha preparat per a 
la nostra visita.   

 
En cada una d’aquestes aules hi ha una dinàmica diferent que afecta de forma clara la 
percepció dels alumnes. 
 
Creiem que les escoles que treballen amb aplicacions en xarxa (núvol) s’han plantejat molt 
més la gestió i organització dels recursos i estan consolidant formes de treball diferents. 
 
Hi han variacions en l’ús de les eines. Per exemple, algunes escoles fan servir les 
aplicacions de Google. Els nens tenen correu electrònic i comparteixen documents a través 
de Google docs, fan els deures, l’escola es comunica amb la família, etc. També hi han 
centres que fan servir Moodle i 5 escoles han utilitzat l’e-scriptori. 
 
Les escoles que utilitzen l´e-scriptori han aplicat una metodologia de gestió i organització de 
la feina molt determinada per la pròpia plataforma que proporciona un circuit pensat pel 
treball a l’aula basat en el concepte de carpetes. Hi ha una carpeta per deixar les propostes 
de treball als alumnes, una carpeta per a recollir la feina, una carpeta individual per cada 
alumne i, en algunes escoles, s’han generat carpetes per dipositar les feines corregides pels 
mestres. 
 
Els centres que no utilitzen aquest tipus d’aplicacions tenen més dificultats per gestionar la 
informació i fan servir molt els llapis de memòria per desar informació i intercanviar arxius. 
 
La utilització d’aplicacions al núvol permet la connexió entre el treball de l’aula i la família. 
De fet, en alguns casos, els nens continuen accedim a l’escola des de casa per fer els 
deures.  

 
Figura 2 . Els recursos i la connectivitat 
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Com podem observar, la visió del professorat respecte al seu canvi és molt positiva. Hi han 
moltes inseguretats respecte al domini tecnopedagògic però hi ha un cert convenciment de 
que és el camí cap a on s’ha d’anar. En tots els casos, s’està fent un canvi metodològic que, 
lògicament, és molt heterogeni i està condicionat pels coneixements del professorat i el seu 
estil docent.   
 
Valorem molt positivament aquests canvis que són el resultat d’un ecosistema format pel fet 
de tenir portàtils a l’aula, la connectivitat i les activitats proposades dins el pilot. així com la 
participació en el mateix ja que ha obligat a formalitzar les pràctiques i el model 
d’acompanyament. En aquest sentit, el professorat participant en el pilot es troba davant  el 
repte de redefinir les seves funcions i accions docents de forma més eficaç.  
 
A partir de les observacions fetes en les aules i algunes contribucions dels alumnes, creiem 
que la major part del professorat encara necessita millorar les metodologies i formes de 
treball amb els alumnes. En algunes aules els nens no tenien gaire clar el que s’esperava 
d’ells atès que hi havien unes indicacions inicials però sense un protocol clar. Per exemple, 
l’activitat de realització de l’experiment, en moltes aules es presentava en un format obert. 
Els nens els plantejaven preguntes però no estava clar el procés de treball i les orientacions 
sobre els productes finals.  Per aquest motiu, en les entrevistes als alumnes fetes pels 
coordinadors del pilot, apareixen nens que creuen que si fan servir un llibre de text estan 
aprenent però no tenen la mateixa seguretat davant l’ordinador. Es necessita l’orientació del 
professorat sobre com apropiar-se de les eines per aprendre i, molt sovint, ens trobem que 
els mestres tampoc estant prou segurs.  En definitiva, manca una major integració de la 
metodologia i la tecnologia, aprendre a estructurar i guiar els processos més oberts i 
incorporar l’avaluació a les metodologies indagatives i col·laboratives. 
 
Ens sembla molt interessant les aportacions dels coordinadors del pilot en relació a 
l’estructuració de les propostes. Les fitxes amb els exemples de seqüències didàctiques, els 
indicadors competencials i els criteris d’avaluació han ajudat a dissenyar les propostes i a 
pensar sobre el que s’ha fet.  
 
És molt positiu que tota la feina del projecte estigui documentada. El professorat té 
dificultats per documentar les pràctiques i s’han queixat de què se'ls hi demanava molt amb 
poc temps, però ens sembla que la demanda feta és precisament un aspecte important per 
al seu desenvolupament professional.  
 
La connectivitat és un element molt important de canvi en la gestió de l’aula i en la connexió 
entre l’escola i la família. L’aula deixar de ser un espai tancat, les pràctiques, els materials 
es visualitzen molt més i aquest aspecte és especialment important per a la millora de la 
qualitat Educativa.  
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En aquest capítol presentem una valoració general del projecte pilot contrastant la visió del 
professorat participant i dels coordinadors i,  posteriorment, fem una proposta recollint els 
aspectes que s’haurien de millorar en la transferència del projecte. 
 
El següent gràfic resumeix el temes fonamentals: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.  El model formatiu 
 
El projecte pilot no només és un model d'incorporació de les TIC sinó, sobretot, un sistema 
de formació. La proposta es fonamenta en quatre tipus d'accions: el disseny de les activitats 
a desenvolupar en les aules, el procés d'acompanyament realitzat de forma virtual a través 
de l'espai Moodle, les visites als centres i els seminaris. 
 
6.1.1. Els formadors i coordinadors del projecte 
 
L'activitat formativa ha estat dinamitzada per professors amb un plantejament Educatiu 
innovador i experiència en l'ús de les TIC a l'aula. En general, els centres estan molt 
satisfets amb el seguiment d'en Juanjo i en Saül. La feina feta és un aspecte reconegut per 
la major part del professorat. Els perceben com a persones amb idees i coneixements sobre 
la gestió i l’organització de les aules.  
 
Els mestres valoren especialment el procés d’acompanyament i les visites dels coordinadors 
als centres, així com l'ajuda específica en la mesura que donen idees i recursos. 
"L'acompanyament és molt positiu, són persones molt properes que coneixen molt bé 
l'escola" (professora). 
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6.1.2. Les propostes del pilot 
 
El professorat valora molt bé el fet que les propostes de les activitats siguin obertes. “Et 
donen pautes, recursos, però a la vegada et fan pensar com adaptar-ho al teu context i 
programació curricular” (professora). En general, consideren que han aportat idees que, en 
alguns casos, han estat molt novadores i, al ser molt obertes, es podien incorporar sense 
alterar molt la planificació inicial.  
 
“El pilot ens ha aportat la necessitat de practicar, de provar coses noves, d'esforçar-se més. 
El fet de pensar i reprogramar les propostes del projecte fa que busquis activament formes 
d'introduir les tecnologies. En aquest procés vas aprenent coses noves. Si no haguéssim 
estat un centre pilot potser no estarien fent la feina que fem” (Director).   
 
“De vegades costa que se t'acudeixin coses noves per fer i el fet de veure idees representa 
un ajut. Veure i entendre el com ho han fet els altres també ajuda” (Professora).  
 
Diferents mestres coincideixen que, durant el segon any, les propostes s’haurien d’haver 
donat a l’inici del curs per facilitar la seva incorporació i no haver d’improvisar durant el curs. 
Alguns mestres també han apuntat que els hagués agradat poder presentar activitats que ja 
estaven realitzant o que havien realitzat fora del marc del pilot. De fet, arrel de dita petició, 
aquesta possibilitat s’ha contemplat al final del període del pilot a petició. En certa manera, 
aquesta distinció no deixa de ser artificial, ja que quan els centres han integrat molt la 
metodologia de treball proposada es fa difícil distingir entre aquelles activitats que dissenyen 
dins del marc del pilot i les que no.  
 
 
6.1.3. El model formatiu 
 
La visió del professorat respecte al model formatiu utilitzat en el pilot és molt diversa i depèn 
sobretot de l'experiència prèvia i de les expectatives generades. Els centres que ja tenien 
experiència en l'ús de les TIC esperaven una major formació en aspectes metodològics molt 
concrets, com ara estratègies d'aprenentatge, formes d'avaluació grupal, metodologies per 
treballar en xarxa, etc. En canvi, el professorat que s'iniciava s'esperava major formació en 
l'ús d'eines tecnològiques perquè encara se senten molt insegurs. 
 
En alguns casos els hauria agradat que hi hagués alguna sessió on es parlés de les 
propostes mentre s’estaven duent a terme. Altres consideren que en les sessions 
presencials era millor no fer les presentacions, sinó la discussió dels problemes, resultats, 
etc. I, un tercer grup voldrien tenir més feedback o més pautes de millora a partir de les 
activitats que es fan. També observem que alguns dels centres situats a Barcelona tenen 
una visió força negativa i poc participativa. En algun cas s'arriba a explicitar que la seva 
participació s'hauria d'haver centrat a rebre la dotació i que cada centre fes les seves 
propostes didàctiques. En canvi, els centres situats fora de Barcelona tenen una visió 
positiva i una actitud més participativa.  
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Evidentment aquesta observació no s’ha d’extrapolar però s'aprecia un problema en la 
selecció dels participants en l'estudi, atès que no es una mostra feta a l'atzar o sota uns 
requisits clars. 
 
6.1.4. Compartir experiències 
 
El professorat està satisfet d'haver pogut veure les propostes d'altres centres. El que valoren 
més no és tant el fet de disposar de les activitats per tal d'implementar-les exactament igual, 
sinó perquè els pot donar idees respecte la forma de treballar, la metodologia que després 
puguin adaptar i aprofitar en el seu context i per als seus objectius. Agraeixen poder veure 
les diverses maneres en què la resta de centres plantegen les activitats.  
 
La comunicació en els espais virtuals ha estat molt escassa. Durant el primer any hi havia 
més participació però, en el segon any, els mestres s’han limitat a enviar les propostes. La 
justificació de tots els participants és la mateixa: manca de temps. 
 
Consideren que, en aquest segon any, han hagut de treballar més en les propostes i en la 
documentació. “No estem acostumats a escriure el que fem” (professora), “és la primera 
vegada que hi ha tant seguiment i ens demanen tanta documentació” (professor) 
 
Una part dels centres considera que un aspecte positiu del pilotatge és que està generant 
un debat dintre de l’equip. Per exemple, hi han 4 escoles que declaren destinar un espai fix 
a la setmana per comentar com organitzar les activitats, planificar-les, compartir els 
documents i plantilles, etc. 
 
La darrera activitat -la proposta interdisciplinar- també ha obligat a fer un treball d’equip en 
cada centre. 
 
6.1.5. Els problemes tècnics 
 
La majoria de centres demanen més suport tècnic i es queixen que encara tenen problemes 
de connectivitat. De fet, totes les queixes i problemes tècnics se centren en què la dotació 
ha arribat tard i en la mala qualitat de les connexions a la xarxa. 
 
 
6.2. Transferència 
 
Davant la pregunta de si consideren que l'experiència es pot transferir a altres centres, ens 
trobem que pràcticament tots els mestres ens donen la mateixa resposta. És significatiu que 
hi hagi una mateixa visió. Es considera que per a que tingui èxit l’experiència s’han de 
complir les següents condicions: 
 

1. Dotació similar al pilot. Encara que hi hagi ordinadors a les aules, no és el 
mateix que el fet que cada nen disposi de portàtil. Els canvis són molt més 
importants i el model de treball és diferent. 
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2. Connectivitat. Si no hi ha una bona connexió a Internet no és possible 
incorporar les TIC de forma habitual ni utilitzar les eines per la 
comunicació i gestió de la informació (aplicacions en el núvol). 

 
3. Preparar el professorat amb la doble perspectiva: tecnològica i pedagògica. Cal 

sentir-se segur en l'ús de la xarxa i de les eines bàsiques però, sobretot, cal 
aprendre a integrar la tecnologia fent un ensenyament més participatiu 
i col·laboratiu. 

 
És important destacar la implicació dels coordinadors del projecte, ja que han realitzat un 
esforç important en el disseny de les propostes i en el seguiment. Les escoles del pilot 
partien d'experiències molt diverses i, per tant, tenien expectatives variades, i és difícil poder 
donar resposta a totes les expectatives. Per a organitzar un procés similar de formació i 
assessorament seria més adequat treballar amb grups més homogenis. Per exemple, 
centres amb poca experiència en la integració de les TICs. De fet, les escoles del pilot amb 
més experiència tenen la sensació de no haver avançat molt respecte el primer any de 
pilotatge. No obstant això, seria interessant que els centres amb poca experiència puguin 
ser pilotats per professorat expert en la pràctica. 
 
L'experiència dels dos anys permet detectar els aspectes positius i els aspectes que cal 
millorar si s'estén el model formatiu. Exposarem les dues visions i proposem, al final del 
capítol, les bases del model. 
 
El pilot mostra com el model d'introducció de l’1:1 a través d'activitats resulta molt eficaç per 
a provocar canvis metodològics. És aquesta una conclusió molt rellevant. A partir d'aquesta 
experiència caldria aprofundir sobre els tipus d'activitats més convenients i amb quina 
seqüència s'haurien de presentar. Seria una aportació nova sistematitzar un conjunt 
d'activitats que permetin al professorat enfrontar-se a propostes fàcils d'incorporar al 
currículum i que, alhora, li plantegin canvis en la docència. Com a resultat del pilot hi ha un 
bon nombre d’activitats que els coordinadors han anat proposant d'una forma intuïtiva, 
provant diferents idees. I un conjunt d’exemples molt variats desenvolupats i aplicats. Tota la 
informació recollida que hem sistematitzat en el capítol 3 serveix de base per estendre el 
projecte.   
 
Un aspecte negatiu és que durant la formació no hi ha hagut massa interès per compartir i 
debatre les diverses experiències. A tothom li resulta interessant veure altres propostes, 
però no hi ha un treball conjunt. Cada centre estava centrat en les seves activitats i la 
interacció ha estat escassa. Durant el primer any hi va haver més contribucions en els 
fòrums perquè hi havia més dubtes sobre el funcionament. En el segon any, el fòrum només 
s'ha utilitzat per aportar els resultats finals. 
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7.1. Conclusions 
 
L’anàlisi de les dades obtingudes a l’inici, durant i al final de l’experiència han permès 
establir un seguit conclusions sobre el desenvolupament de la iniciativa, així com dels 
aspectes a tenir en compte de cara a la continuació del projecte en un futur. En aquest 
capítol es presenten les conclusions principals de l’anàlisi del pilot EduCAT 2.0, així com les 
recomanacions a l’hora de implementar el model de formació a una escala més àmplia. 
 
Un dels aspectes que més ha influït en el desenvolupament del pilotatge ha estat la 
diversitat de trajectòries, perfil del professorat, models d’integració de les TIC, entre d’altres, 
dels centres participants. Aquesta diversitat s’ha reflectit en les respostes dels centres, tant 
pel que fa referència a l’actitud com a la implicació, la tipologia d’activitats desenvolupades, 
així com els models d’organització del treball a l’aula. En aquest sentit, el ventall de models 
d’integració de les TIC, així com dels estils pedagògics aplicats ha estat molt variat. En part, 
aquesta diversitat ha estat motivada per l’alt grau d’obertura dels plantejaments de treball de 
les propostes inicials. 
 
Malgrat els diversos nivells d’integració de les TIC observats entre els centres, els docents 
han estat força unànimes a l’hora d’afirmar que la presència d’ordinadors a l’aula amb 
connexió a Internet implica un canvi metodològic. Des del punt de vista del professorat, 
la introducció de tecnologies digitals en els processos d’ensenyament i aprenentatge és un 
camí que no té marxa enrere. Molts docents afirmen que, un cop fet aquest pas,,els 
resultaria difícil adaptar-se de nou a un escenari on l’ús de les TIC és marginal.  
 
En bona part, la participació en el pilotatge ha permès als centres i a l’equip docent 
implicat, explorar les possibilitats de les TIC disposant d’un acompanyament, 
especialment pel que fa al disseny de les propostes de treball amb tecnologia. En el 
cas del pilotatge EduCAT 2.0 cal destacar que,els docents han integrat amb força naturalitat 
l’ús dels portàtils per part dels alumnes en el disseny metodològic de les activitats. Pensem 
que això té a veure en bona part amb el fet que la integració de la tecnologia s’hagi treballat 
a partir del disseny de les activitats d’aprenentatge, i no dels continguts o dels propis 
recursos com en altres casos.  
 
Totes les activitats s´han hagut d’acompanyar de diversos documents de descripció i anàlisi 
de les pràctiques. Documentar cada una de les activitats desenvolupades, ha permès 
engegar un procés de presa de consciència i reflexió, o si més no sistematitzar el 
treball realitzat entorn del disseny de l’aprenentatge basat en competències. 
 
Tal com s’ha exposat al capítol 4, l’anàlisi de les activitats desenvolupades en el marc del 
pilotatge s’ha dut a terme a partir d’un model basat en els nivells de competència 
pedagògica i tecnològica. Així, s’ha analitzat les dues dimensions de cada una de les 
activitats de forma independent. És important destacar que s’observa una relació bastant 
simètrica entre els nivells de competència tecnològica i pedagògica de les propostes 
de treball desenvolupades pels mestres. És a dir, les activitats amb un nivell de 
competència tecnològica elevat tendeixen a tenir un nivell de competència pedagògica 
similar i les que presenten nivells de competència pedagògica elevada també acostumen a  
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plantejar usos tecnològics més avançats. En els nivells més baixos també es manté aquesta 
simetria entre l’ús de la tecnologia i la metodologia aplicada. Un aspecte que cal posar en 
relleu a l’hora d’exposar les conclusions de l’anàlisi és que totes les activitats se situen per 
sobre dels nivells més bàsics en ambdues dimensions. D’altra banda, també sembla clar 
que cal consolidar i fonamentar el plantejament metodològic del treball a l'aula recolzat per 
TIC, ja que l’ús adaptatiu de la tecnologia segueix sent molt predominant. Tot i que el 
període analitzat és massa breu com per identificar tendències clares en l’evolució de les 
activitats, la percepció del conjunt és que a mida que ha avançat el pilot, les propostes 
desenvolupades pels mestres han anat guanyant en complexitat i per tant, s’han 
situat en nivells de dimensió tecnològica i metodològica més elevats. 
 
Alguns dels aspectes que s’han posat de relleu al llarg del pilotatge s’han relacionat amb el 
rol adoptat pel docent dins de les activitats d’aprenentatge desenvolupades. Sembla que el 
treball amb TIC ha afavorit un canvi en el seu paper a l’aula. Tal com han apuntat alguns 
dels participants, els mestres ha passat de ser una font transmissora de coneixement 
per convertir-se en un guia que assessora els alumnes al llarg del seu procés 
d’aprenentatge mediat per la tecnologia. La tecnologia en mans dels alumnes, doncs, es 
presenta en la majoria de casos com una “aliada” del docent per allunyar-se de models 
d’ensenyament directius i orientats cap a la instrucció directa. 
 
El canvi en el rol docent es reflecteix també en un paper diferent per part dels alumnes en 
les activitats. Una percepció compartida pels mestres entorn l’ús de les TIC en els 
processos d’ensenyament i aprenentatge és l’augment de la motivació i l’autonomia 
de l’alumnat. En aquest sentit, els alumnes s’han mostrat capaços d’organitzar-se i de 
treballar de forma més autònoma seguint el pla de treball establert amb anterioritat. Alguns 
docents han reconegut que l’ús d’ordinadors ha permès reforçar l’autoestima d’alumnes amb 
certes dificultats per assolir els continguts de la matèria, però que en canvi mostraven un 
nivell de capacitació digital elevat. 
 
L’ús intensiu de les TIC també ha provocat alguns canvis en el disseny de les activitats. En 
aquesta línia, s’observa l’aparició de models d’organització flexibles on es combina el 
treball individual amb el desenvolupament de propostes centrades en la cooperació i 
la col·laboració. Mitjançant la tecnologia, els alumnes accedeixen a informacions i 
construeixen coneixement, ja sigui de forma individual o col·lectiva. 
 
En conjunt, es pot apuntar una tendència a treballar per projectes i de forma 
interdisciplinar quan s’incorporen les TIC. En part, aquest fet s’explica pel caràcter obert 
de les propostes i pel fet que, en consultar informacions a Internet, els alumnes poden 
establir relacions amb més facilitat que si es limitessin a l’ús d’una única font d’informació. 
D’altra banda, quan els mestres prenen el control del disseny de l’activitat tendeix a generar-
se un fil conductor que entrelliga les activitats entre si donant lloc a propostes 
d’aprenentatges més llargues i complexes. La col·laboració entre mestres també afavoreix 
el caràcter interdiciplinar d’aquestes. Precisament, en coherència amb això, es constata un 
replantejament en l’ús del llibre de text que passa a esdevenir una eina de consulta 
més, sovint amb un paper residual en comparació amb la xarxa. Així, el llibre de  
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l’assignatura s’utilitza més aviat a mode de complement, com a guia de continguts clau, o bé 
com a manual d’exercicis per a la pràctica d’un contingut concret.  
 
Des d’un punt de vista general, les claus de l'èxit del pilot han estat la flexibilitat i el treball a 
partir de la pràctica dels docents, així com la participació dins d’una comunitat d’iguals. Al 
llarg del pilot, la tasca dels coordinadors s’ha centrat en l’acompanyament del professorat. 
Les activitats desenvolupades arrel de les propostes inicials han servit com a punt de partida 
per tractar qüestions clau sobre les pràctiques pedagògiques, els estils d’aprenentatge, els 
models d’organització i de gestió de l’aula quan s’incorporen les TIC. Des del punt de vista 
dels docents, el pilot ha consistit en un model d’acompanyament centrat en el treball dels 
propis equips de mestres a nivell de centre. En aquest sentit, gran part del professorat ha 
admès que el treball d’autoformació i de formació entre iguals els ha permès aprendre 
molt. 
 
Finalment, un dels aspectes observats a partir del seguiment i l’anàlisi de les activitats 
realitzades és que l’èxit del pilot ha depès, en gran mesura, de la implicació dels centres. 
Tot i que les activitats han estat dissenyades i realitzades pels docents, el suport de la 
direcció del centre i el nivell en que el centre incorpora el treball amb les TIC com una 
línia de treball prioritària o no ha estat un aspecte clau, que ha determinat l’enfocament 
del treball dins el pilot, afectant a la dedicació i disponibilitat dels docents per col·laborar 
entre ells i també a l’hora de compartir les seves experiències de forma virtual, així com a 
les sessions presencials. 
 
 
7.2. Recomanacions 
 
Considerem una de les característiques més interessats del projecte és la seva dimensió 
formativa. Aquest component formatiu afecta en primer lloc al col·lectiu de mestres que ha 
participat directament, però també a altres mestres dels respectius centres que s’han vist 
implicats en certa mesura en els processos de planificació curricular. Com hem vist, 
l’estructura compartida del projecte, el compromís dels centres amb una sèrie de fites a 
assolir i l’acompanyament proporcionat han estat els elements clau per impulsar la 
transformació de les pràctiques docents a través de la integració de les TIC. Tot això ens 
porta a pensar en el pilot com a possible model formatiu transferible a d’altres centres amb 
objectius similars.  
 
Les conclusions presentades, així com les observacions del professorat i dels coordinadors 
del projecte entorn el desenvolupament del pilot s’han utilitzat com a punt de partida per 
elaborar una sèrie de recomanacions que considerem que haurien de tenir-se en compte de 
cara a la continuació i escalabilitat del model formatiu. 
  
Una de les recomanacions més esteses entre els centres participants ha estat la creació de 
grups de treball amb nivells més o menys homogenis. Hi ha hagut força coincidència en 
aquesta petició ja que la disparitat de nivells ha fet que, en algunes ocasions, la formació no 
es correspongués del tot a les expectatives i necessitats del professorat. 
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Des del punt de vista dels participants, la definició de la proposta, així com els objectius del 
pilot EduCAT 2.0 no han estat del tot clars des del principi. En aquest sentit, un dels 
aspectes a millorar es relaciona amb la necessitat de definir de manera més precisa les 
bases del model tecnopedagògic que es vol promoure, així com els continguts a tractar des 
de l’inici del projecte, sense que això representi perdre el caràcter flexible de les propostes 
de treball plantejades.  
 
En relació als continguts i a la relació de qüestions tractades al llarg del pilotatge, alguns 
docents han suggerit que, per tal de conèixer millor les necessitats dels centres, es demani, 
a l’inici del curs, quines qüestions de caràcter metodològic generen un major interès. 
D’aquesta manera, els formadors podrien donar orientacions metodològiques més concretes 
al professorat i així, afavorir que els docents les tractin de manera explícita a través del seu 
propi treball dins el pilot. D’altra banda, els docents també han indicat que els seria de gran 
ajuda poder planificar el treball a realitzar en el marc del pilot amb més temps. D’aquesta 
manera, els seria més fàcil incorporar les activitats dissenyades en la programació curricular 
del centre, així com col·laborar a partir d’aquestes amb d’altres mestres participants en el 
pilot.  
 
Un altre aspecte rellevant té relació amb les sessions de posada en comú entre els docents 
dels diversos centres participants. Tot i que les sessions conjuntes s’orientaven a promoure 
la discussió i l’intercanvi d’experiències entre els docents, la percepció general és que la 
major part del temps s’ha dedicat a la presentació d’experiències, quedant poc temps per al 
debat sobre la metodologia, el plantejament de problemes, dubtes, etc. En aquest sentit, 
una proposta seria que aquestes trobades s’organitzessin com a sessions de treball a partir 
dels resultats aportats pels centres en base a les activitats desenvolupades. L’adopció d’un 
enfocament centrat en la discussió i l’assessorament afavoriria la reflexió i l’intercanvi entre 
els docents al voltant d’aspectes específics que poguessin emergir de les respectives 
experiències:  la selecció d’eines tecnològiques, els sistemes d'avaluació, el treball per 
competències, entre d’altres qüestions. En aquesta línia, els mestres participants han 
expressat el seu interès per dur a terme una anàlisi més profunda de les activitats, rebre 
feedback sobre com millorar-les i discutir quin podria ser el millor plantejament per a uns 
determinats objectius.  
 
Pel que fa a l’ús de l’entorn virtual del projecte, val a dir que ha servit fonamentalment per 
proporcionar les pautes i els materials bàsics del projecte, així com per intercanviar les 
activitats d’aprenentatge dissenyades, així com evidències de la seva implementació als 
centres. Els espais habilitats per a la discussió online han tingut una participació molt baixa. 
Per això, sense mesures que afavoreixin o estimulin una major implicació per part dels 
docents, és difícil preveure que augmenti la seva participació online. En relació a aquesta 
darrera qüestió, considerem que hauria estat necessari fer més èmfasi en la dinamització de 
les interaccions presencials i virtuals entre els participants, amb la intenció de crear el clima 
necessari per al sorgiment d’una comunitat de pràctica. 
 
En relació a l’estructura de les propostes de treball, seria bo que les activitats seguissin una 
seqüència (de menor a major complexitat), de manera que, de forma progressiva, els  
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docents poguessin incorporar pràctiques innovadores basades en estratègies 
metodològiques concretes (treball col·laboratiu, processos de construcció de coneixement, 
autoregulació de l’aprenentatge, etc.). A mode orientatiu, es presenta una proposta de 
seqüència de treball (vegeu el gràfic) en la que s’inclouen una sèrie de fases clau ordenades 
amb la intenció d’afavorir els processos de reflexió basada en la pràctica : disseny i aplicació 
de l'activitat, anàlisi per part del formador i/o anàlisi en una sessió conjunta, devolució 
d'aquesta anàlisi de manera que es pugui aprofundir en millores tecnològiques i/o 
pedagògiques. 

 
Figura 3. Seqüència de treball proposada per al model formatiu 

 
En relació a la primera part, de disseny i realització de les activitats, una part important de la 
tasca dels docents a l’hora de participar en el pilot se centra en la documentació del procés. 
En aquest sentit, donar eines al professorat per a què faci visible la feina de disseny de les 
activitats i de manera que aquesta sigui més fàcil de compartir, es converteix en un aspecte 
clau. De la tasca d'anàlisi i de feedback de les activitats desenvolupades, podria encarregar-
se un formador,un professorat més expert del mateix centre o d’altres centres participants, 
etc.  
 
Finalment, la comparació de les propostes, així com la reflexió i discussió entorn les 
metodologies i recursos es podria dur a terme mitjançant seminaris conjunts que no 
necessàriament haurien de ser sempre presencials. En aquest sentit, altres possibilitats 
podrien ser l’ús de sistemes i canals de comunicació on line, com videoconferències, 
l’organització de webinars, etc. 
 
A mode de tancament, creiem que el pilot EduCAT 2.0 ha estat una experiència valuosa 
d’acompanyament docent per a la integració de les TIC com a suport a l’aprenentatge. 
Considerem que valdria la pena donar-li continuïtat i ampliar-la, a fi d’incrementar i 
optimitzar l’ús Educatiu de les TIC per a la innovació i la millora de la qualitat dels processos 
d’ensenyament i aprenentatge en els centres Educatius de primària. 
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Annex 
 
 
 
Enquesta inicial al professorat 
 
 
1. PERFIL/BACKGROUND DEL PROFESSORAT 
 
 
1.1 Nom i cognoms 
 

 
 
 
1.2 Gènere 

 
 

Masculí 

 
 

Femení 

 
 
1.3 Edat 

 
 

Menor de 25 anys 

 
 

De 25 a 39 anys 

 
 

De 40 a 59 anys 

 
 

Major de 60 anys 

 
 
1.4 Centre en el que treballa com a docent actualment 
 

 
 
 
1.5 Incloent l’any actual, Quants anys ha exercit com a docent? 

 

 

anys 

 
 
1.6 En quins cursos de Primària imparteix docència? 
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1.7 Quines assignatures ensenya a Primària? 
 

 
 
 
1.8 Quantes hores de classe per setmana fa a Primària? 

 

 

Hores per setmana 

 
 
1.9 Quin és el nombre d’alumnes al seu grup-classe? 

 

 

alumnes 

 
 
1.10  Va participar en el pilotatge del projecte EduCAT 1x1 que es va realitzar l’any 
anterior? 

 
 

Sí 

 
 

No 

 
 
2. PROCESSOS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE 

 
2.1 En el seu grup-clase de Primària, amb quina freqüència els estudiants realitzen 
les següents tasques? 
 

 Sovint De tant en 
tant 

De forma 
esporàdica 

Mai 

a. Elaboren les seves pròpies 
respostes amb la informació que 
recullen. 
 

    

b. Defensen les seves pròpies idees 
amb xifres, fets o altres informacions 
rellevants. 
 

    

c. Realitzen informes o sintetitzen 
informacions que han llegit o se'ls 
han explicat. 
 

    

d. Combinen informacions de     
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diverses àrees de coneixement. 
 
e. Analitzen informació de diverses 
fonts per realitzar un treball o trobar 
la solució a un problema real. 
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f. Estableixen relacions entre els 
continguts curriculars i les seves 
experiències personals. 
 

    

 
2.2 En el seu grup-classe de Primària, amb quina freqüència utilitza els següents 
tipus d'estratègies d'ensenyament per atendre les necessitats o els interessos dels 
estudiants? 
 

 Sovint De tant en 
tant 

De forma 
esporàdica 

Mai 

a. Permet que els estudiants triïn els 
seus propis temes o les preguntes a 
seguir en el seu procés 
d'aprenentatge.  

    

b. Permet que els estudiants 
decideixin com duran a terme una 
tasca o com demostraran el que han 
après.  

    

c. Proporciona als estudiants 
oportunitats per aprendre o treballar 
al seu propi ritme.  
 

    

d. Ajusta el ritme de la docència o 
repeteixen algunes parts per 
adequar-se al nivell de comprensió 
dels estudiants. 

    

e. Ajusta les tasques dels estudiants 
en funció  dels seus coneixements, 
habilitats o necessitats 
d'aprenentatge.  

    

f. Tria temes, activitats o exemples 
que són rellevants per a la vida dels 
estudiants fora de l'escola.  

    

 
2.3 Amb quina freqüència els estudiants del seu grup-classe realitzen les següents 
activitats en parella o en petits grups de treball? 
 

 Sovint De tant en 
tant 

De forma 
esporàdica 

Mai 

a. Completen una tasca específica 
amb altres estudiants.  
 

    

b. Creen productes conjunts que 
inclouen les contribucions de cada 
estudiant. 
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c. Discuteixen el seu treball amb 
altres. 
 

    

d. Presenten el seu treball en grup 
davant la resta de la classe. 
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2.4 Amb quina freqüència els estudiants del seu grup-classe participen en els 
següents tipus d'auto-avaluació o avaluació entre iguals? 
 

 Sovint De tant en 
tant 

De forma 
esporàdica 

Mai 

a. Avaluen la qualitat del treball que 
han realitzat. 
 

    

b. Opinen sobre el treball dels seus 
companys o avaluen el treball 
d'altres estudiants. 
 

    

c. Fan el seguiment del seu propi 
progrés en la realització d'una 
activitat. 
 

    

d. Utilitzen el feedback que han rebut 
per revisar el seu treball abans de 
rebre la qualificació final. 
 

    

 
 
 
3. FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 
 
3.1 Amb quina freqüència els docents del seu centre treballen de forma conjunta? 
(per exemple per preparar una lliçó o discutir sobre el treball dels alumnes) 
 

 Un cop a 
la 

setmana 

1-3 cops 
al mes 

3-6 cops 
a l'any 

Mai o 
quasi mai  

a. En la mateixa matèria.  
 
 

    
 

b. En el mateix nivell Educatiu.  
 
 

    
 

c. Entre diferents matèries.  
 
 

    

d. Entre diferents nivells Educatius.  
 
 

    

e. Amb docents d'altres centres.      
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4. ACCÉS I ÚS DE LES TIC 
 
4.1 Indiqui a quin dels següents recursos té accés des de l'aula de classe 
 

 Alguna Ninguna 
 

a. Ordinadors de sobretaula. 
 
 

  
 

b. Ordinadors portàtils. 
 
 

  
 

c. Projector. 
 
 

  

d. Connexió a Internet per cable. 
 
 

  

e. Connexió a Internet per wifi. 
 
 

  

f. Pissarra Digital Interactiva. 
 
 

  

g. Equipament d'àudio. 
 
 

  

h. Càmera de fotografia digital. 
 
 

  

i. Càmera de vídeo digital. 
 
 

  

j. Accés a sistemes de videoconferència. 
 
 

  

k. Telèfons mòbils per dur a terme 
activitats d'aprenentatge. 
 

  

 
4.1.a En cas de disposar dels següents equipaments, indiqui el nombre  
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 Nombre d’equipaments  
disponibles a l’aula 

 
a. Ordinadors de sobretaula.  

 
 

b. Ordinadors portàtils.  
 
 

l. Altres (indiqui quines). 
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4.2 Com a docent, amb quina freqüència utilitza les TIC per realitzar les tasques que 
s'especifiquen a continuació? 
 

 Molta Bastant Alguna Cap 
 

a. Presentar informació o donar 
instruccions als alumnes.  
 

    
 

b. Realitzar demostracions a classe (per 
ex. utilitzant simulacions per ordinador, 
mapes interactius...etc.).  
 

    
 

c. Preparar una lliçó (per ex. investigar o 
fer fitxes per als estudiants).  
 

    

d. Organitzar les dades de classe (per ex. 
les notes, el control d'assistència..etc.).  
 

    

e. Supervisar l'aprenentatge dels 
estudiants.  
 

    

f. Gestionar espais d'aprenentatge on line 
a través d'eines com Moodle, Campus 
Virtual...etc.  

    

g. Comunicar-se amb els estudiants fora 
de l'aula (per ej. via e-mail)  
 

    

h. Comunicar-se amb les famílies fora de 
l'aula (per ej. via e-mail)  
 

    

i. Col·laborar amb docents del mateix 
centre o d'altres localitzacions.  
 

    

j. Col·laborar amb experts o amb altres 
membres de la comunitat per enriquir 
l'aprenentatge dels estudiants.  

    

k. Compartir recursos per a la docència i 
l'aprenentatge a Internet (per ex. en un 
bloc o en una wiki) d'interès per a altres 
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docents i estudiants.  

 
4.3 Amb quina freqüència els alumnes del seu grup-classe utilitzen les TIC per dur a 
terme les següents tasques? 
 

 Molta Bastant Alguna Cap No ho 
sé 
 

a. Buscar informació a Internet.  
 
 

     

b. Realitzar exàmens o entregar 
tasques.  
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c. Escriure o editar històries, 
informes, assajos utilitzant el 
processador de textos.  
 

     

d. Analitzar dades e informació.  
 
 

     

e. Crear presentacions 
multimèdia (per ex. utilitzant 
àudio o vídeo).  
 

     

f. Accedir a recursos de classe o 
materials on line des d'ubicacions 
remotes.  
 

     

g. Col·laborar amb companys de 
classe en activitats 
d'aprenentatge a través de correu 
electrònic, videoconferència o 
fòrums de discussió.  

     

 
4.4 En quina mesura està d'acord amb les següents afirmacions sobre l'ús de les 
TIC? 
 

 En 
desacord 

Parcialment 
en desacord 

Parcialment 
d’acord 

D’acord No ho 
sé 

a. Les TIC permeten que els 
alumnes accedeixin a una 
àmplia gamma de continguts 
i recursos Educatius.  

     

b. Els alumnes estan més 
atents quan utilitzen les TIC.  
 

     

c. Els alumnes se senten 
més motivats per aprendre 
quan utilitzen les TIC.  
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d. Els alumnes acostumen a 
entendre la matèria més 
profundament quan 
s'utilitzen les TIC.  

     

e. Les TIC afavoreixen que 
els alumnes siguin més 
actius i independents en el 
seu procés d'aprenentatge.  

     

 
4.5 Utilitzen aplicacions on line (cloud computing) a l'hora de treballar amb els seus 
alumnes? 

 
 

Sí 

 
 

No 

 
 
Enquesta inicial al professorat 
 
 
4.5.a En cas afirmatiu, indiqui quines 
 

 

 
4.6 Des del seu punt de vista, quines són les principals avantatges i inconvenients de 
treballar al núvol? 
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Enquesta informe d’activitat 
 
 
1. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ 
 
 
1.1 Noms i cognoms dels docents que han participat 
 

 
 
1.2 Nom del centre 
 

 
 
1.3 Data de realització 
 

 
 
1.4 Durada de la sessió 
 

 
 
1.5 Àrees implicades 

 
 

Llengua catalana 

 
 

Llengua castellana 

 
 

Llengua estrangera 

 
 

Medi natural i social 

 
 

Matemàtiques 

 
 

Educació artística 

 
 

Educació física 

 
 

Altres 
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Enquesta informe d’activitat 
 
 
1.6 Lloc de desenvolupament de l'activitat 

 
 

Aula habitual. 

 
 

Aula d'ordinadors. 

 
 

Altres. 

 
1.7. Distribució dels alumnes durant l'activitat 

 
 

Al voltant d'una taula en petit grup. 

 
 

Asseguts individualment. 

 
 

Asseguts per parelles. 

 
 

Tot el grup classe en cercle. 

 
 

Distribuïts en diferents espais de treball dins i/o fora de l'aula. 

 
1.8 Integració de l'activitat en el curículum 
 

 

 
1.9 Descripció de l'activitat 
 

 

 
1.10 Utilitzeu el llibre de text dins o en combinació amb l'activitat dissenyada? 

 
 

Sí 

 
 

No 
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1.11 En cas de respondre afirmativament la pregunta anterior, indiqueu com utilitzeu 
el llibre de text per dur a terme l'activitat esmentada. 
 

 
Enquesta informe d’activitat 
 
 
2. PROCESSOS D'ENSENYAMENT I APRENENTATGE 
 
 
Activitat del docent 
 
2.1 Indiqueu les accions realitzades de manera predominant pel docent durant 
l'activitat (marca un màxim de 3) 

 
 

A. Presentar informació, donar instruccions o realitzar una demostració. 

 
 

B. Respondre les preguntes dels alumnes. 

 
 

C.Dinamitzar un debat o una discussió de grup. 

 
 

D. Realitzar el seguiment del procés de treball dels alumnes. 

 
 

E. Actuar com assessor dels projectes dels alumnes, proporcionar informació 

i realitzar recomanacions. 

 
 

F. Participar en activitats liderades, principalment, pels alumnes. 

 
 

G. Realitzar tasques administratives, solucionar problemes tecnològics o 

altres tasques no relacionades amb l'activitat dels alumnes. 

 
 
Processos col·laboratius 
 
Els alumnes desenvolupen processos col·laboratius quan treballen de forma conjunta en 
algun moment de l'activitat d'aprenentatge per respondre una pregunta complexa o 
dissenyar un producte. Els nivells de col·laboració més grans es donen quan els alumnes 
comparteixen la responsabilitat del treball. 
 
2.2. En el desenvolupament de la proposta de treball s'ha tingut en compte 

 
 

A. Afavorir la responsabilitat individual dels membres a l'hora de treballar en 

grup mitjançant l'establiment de rols. 
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B. Promoure el diàleg i el respecte entre els membres del grup. 

 
 

C. Considerar el treball en equip dels alumnes en l'avaluació de l'activitat. 

 
 

D. Permetre agrupacions de l'alumnat i organitzacions de l'aula que 

afavoreixin el treball en equip. 

Enquesta informe d’activitat 
 
 
2.3 Durant la sessió, els alumnes han realitzat alguna de les següents accions? 

 
 

A. Treball en parelles o en grups petits per realitzar una tasca conjuntament. 

 
 

B. Treball en equip per crear productes o desenvolupar projectes. 

 
 

C. Realització de presentacions o productes que inclouen les contribucions 

individuals dels alumnes. 

 
 

D. Altres. 

 
 
Construcció de coneixement 
 
S'entén per construcció de coneixement els processos en els que els alumnes combinen els 
coneixements adquirits amb noves informacions amb l'objectiu de generar noves idees. 
 
 
2.4. En el desenvolupament de la proposta de treball s'ha tingut en compte 

 
 

A. Activar dels coneixements previs de l'alumnat per tal de construir-ne de 

nous. 

 
 

B. Promoure el raonament, la comunicació, l'argumentació, el contrast i la 

construcció col·lectiva de coneixement. 

 
 

C. Activar processos cognitius de complexitat progressiva des del nivell de 

comprensió fins al nivell d'aplicació, creació i avaluació. 

 
 

D. Permetre representacions diverses que s'adaptin als diferents estils 

d'aprenentatge de l'alumnat. 
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E. Seguir una seqüència partint del que és concret al que és abstracte i del 

que és senzill al que és complex. 

 
 

F. Iniciar-se a partir d'un estímul que convida a l'acció, la recerca, el contrast 

d'idees i la creativitat. 

 
 
 
 
 
 
Enquesta informe d’activitat 
 
 
2.5 Durant la sessió, els alumnes han realitzat alguna de les següents accions? 

 
 

A. Generació d'idees pròpies a partir d'informació facilitada. 

 
 

B. Exposició d'un tema i defensar-lo amb evidències. 

 
 

C. Utilització de diversos recursos i fonts d'informació. 

 
 

D. Establiment de relacions entre el que han après a l'activitat amb el que 

han après a altres assignatures. 

 
 

F. Generació d'hipòtesis, confirmar-les o rectificar-les segons els resultats. 

 
 
Resolució de problemes 
 
Es considera que els alumnes resolen problemes quan desenvolupen una solució per a un 
problema que és nou per a ells o dissenyen un producte que compleix una sèrie de requisits. 
 
 
2.6. En el desenvolupament de la proposta de treball s'ha tingut en compte 

 
 

A. Estimular el pensament divergent i impulsar la creativitat. 

 
 

B. Plantejar situacions problemàtiques el més properes a la realitat que sigui 

possible. 

 
 

C. Plantejar connexions interdisciplinaries i transversals 
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D. Emmarcar-se en un context significatiu, estimulant, que reflecteixi la 

complexitat de la realitat. 

 
2.7 Durant la sessió, els alumnes han realitzat alguna de les següents accions? 

 
 

A. Treball sobre qüestions per a les que no existeix una resposta correcta o 

una solució que es pugui aprendre prèviament. 

 
 

B. Cerca de solucions a situacions problemàtiques properes a la realitat. 

 
 

C. Utilització d'estratègies de resolució de problemes. 

Enquesta informe d’activitat 
 
 

 
 

D. Altres. 

 
 
Autoregulació 
 
Els alumnes desenvolupen habilitats d'autoregulació quan realitzen el seguiment del seu 
progrés en projectes que consten de múltiples parts o revisen el seu treball a partir dels 
comentaris dels seus companys, del docent, o de la seva pròpia auto-avaluació. 
 
2.8. En el desenvolupament de la proposta de treball s'ha tingut en compte 

 
 

A. Donar a conèixer els criteris d'avaluació a l'alumnat a l'inici de l'activitat. 

 
 

B. Promoure la implicació personal i l'autonomia en l'aprenentatge dels 

alumnes. 

 
 

C. Afavorir la reflexió dels alumnes sobre el propi treball. 

 
 

D. Promoure l'autoavaluació i l'avaluació entre iguals. 

 
2.9 Durant la sessió, els alumnes han realitzat alguna de les següents accions? 

 
 

A. Realització del treball segons un pla elaborat prèviament. 

 
 

B. Reflexió i valoració de la qualitat del propi treball. 
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C. Escolta dels comentaris dels companys sobre la seva feina. 

 
 

D. Avaluació del treball dels companys. 
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Enquesta informe d’activitat 
 
 
3. INTEGRACIÓ DE LES TIC EN LA DOCÈNCIA I L’APRENENTATGE 
 
 
Accés a les TIC 
 
3.1. Indiqueu els recursos disponibles pel professorat i l'alumnat durant la sessió 
 

 Disponible pel 
professorat 

Disponible per 
l'alumnat 

a. Ordinadors de sobretaula. 
 
 

  
 

b. Ordinadors portàtils. 
 
 

  
 

c. Accés a Internet 
 
 

  

d. Pissarra Digital Interactiva 
 
 

  

e. Accessoris per l'ordinador (impressora, 
projector..) 
 

  

f. Càmeres de fotografia digital 
 
 

  

g. Càmeres de vídeo digital 
 
 

  

h. Altres tecnologies. 
 
 

  

 
Ús de les TIC per part del docent 
 
3.2 Amb quines finalitats el/s docent/s han utilitzat les TIC durant la preparació i/o la 
realització de l'activitat? 

 
 

A. Presentar informació o donar instruccions als alumnes 

 
 

B. Realitzar demostracions a classe (p.ex. utilitzant simulacions per 

ordinador, mapes interactius...etc.) 

 
 

C. Preparar els materials (p.ex. investigar o fer fitxes pels estudiants). 

 
 

D. Organitzar dades o informacions de classe (p.ex. les notes, el control 

d'assistència...etc.) 
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Enquesta informe d’activitat 
 
 

 
 

E. Supervisar i fer seguiment de l'aprenentatge dels alumnes. 

 
 

F. Gestionar materials i recursos d'aprenentatge. 

 
 

G. Comunicar-se amb els alumnes fora de l'aula (p.ex. per correu electrònic). 

 
 

H. Comunicar-se amb les famílies fora de l'aula (p.ex. per correu electrònic). 

 
 

I. Col·laborar amb docents del mateix centre o d'altres localitzacions. 

 
 

J. Col·laborar amb experts o altres membres de la comunitat. 

 
 

K. Compartir recursos per a la docència i l'aprenentatge a Internet (p.ex. en 

un bloc o en una wiki) amb altres docents. 

 
 
Ús de les TIC per part de l’alumnat 
 
3.3 Amb quines finalitats han utilitzat les TIC els alumnes durant l'activitat? 

 
 

A. Utilitzar programes d'ofimàtica (editor de textos, fulls de càlcul...) per 

prendre notes, escriure textos o realitzar càlculs. 

 
 

B. Consultar les indicacions sobre el treball a realitzar. 

 
 

D. Buscar informació. 

 
 

E. Comunicar-se. 

 
 

F. Crear presentacions o altres productes multimèdia. 

 
 

G. Compartir informació. 

 
 

H. Col·laborar amb companys. 
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I. Gestionar el propi espai de treball, documents, tasques, etc. 

 
 

J. Accedir a valoracions, comentaris sobre el propi treball. 

 
Enquesta informe d’activitat 
 
 

 
 

K. Accedir i consultar materials, recursos, etc. 

 
3.4 Quina ha estat la distribució de les TIC durant l'activitat? 

 
 

A. Un portàtil per a cada alumne. 

 
 

B. Un portàtil per parella. 

 
 

C. Un portàtil per petit grup. 

 
 

D. Un o uns pocs portàtils per al grup-classe. 

 
 

E. Un ordinador de sobretaula per parella. 

 
 

F. Un ordinador de sobretaula per petit grup. 

 
 

G. Un o uns pocs ordinadors de sobretaula per al grup-classe. 

 
 
4. VALORACIÓ DEL DOCENT 
 
4.1 Per part del/s docent/s, el nivell de satisfacció general amb l'activitat és: 

 
 

Positiu 

 
 

Negatiu 

 
4.2. Quins aspectes de l'activitat han funcionat millor i pitjor? 
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4.3. Quins canvis caldria introduir en properes aplicacions de l'activitat? 
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Guió d’observacions a l’aula 
 
 
1. Centre 
(Lloc i data) 

 
3. Matèria 
Es tracta una matèria concreta o s’adopta un plantejament interdisplicinar? 

 
4. Grup classe 
Es treballa amb els alumnes d’un mateix grup classe o de diferents grups i/o nivells 
barrejats? 

 
5. Durada de la sessió 
La durada de la sessió és l’habitual, superior o inferior? 

 
6. Rol del professorat 
Tipus d'instruccions i d'intervencions realitzats pel docent. Focus en la metodologia o en la 
tecnologia. Nivell de directivitat. 

 
7. Rol de l’alumnat 
Com actuen els alumnes amb la tecnologia a l'abast, se'ls veu familiaritzats? Quin tipus de 
preguntes fan? Sobre la tecnologia o sobre la metodologia? Quin grau de control de 
l'activitat tenen? 

 
8. Tipus d’activitat 
Quin tipus d'estratègia metodològica s’adopta en el plantejament de l’activitat? Observar 
quin és el nivell d'interactivitat entre els alumnes i de quin tipus. En el plantejament de 
l’activitat es té en compte el treball per competències (autoregulació, construcció de 
coneixement, resolució de problemes, aprenentatge col.laboratiu)? Com s’avaluen els 
aprenentatges dels alumnes? 

 
9. Paper de la tecnologia 
Com es defineix l’ús que es fa de la tecnologia? (com a suport a l'aprenentatge, accessori, fi 
central de l'activitat, etc.) Quina és la finalitat Educativa de la tecnologia? (comunicació, 
expressió, exposició, etc.) 

 
10. Distribució dels alumnes 
En petit grup, individual, en gran grup, per parelles, o en agrupaments flexibles. Es 
produeixen canvis en la distribució dels alumnes al llarg de la sessió? 

 
11. Distribució de l’equipament TIC 
A quines eines TIC tenen accés els alumnes? (un portàtil per alumne; un portàtil per petit 
grup d'alumnes; ús flexible de l'ordinador segons necessitats dels alumnes, etc.) Quin és 
l’espai de treball quan s’utilitzen les TIC? Quin tipus d’ús es fa de la pissarra digital; etc. 

 
12. Recursos d’aprenentatge 
Observar els materials i recursos que s’utilitzen en el procés d’aprenentatge dels estudiants: 
llibre de text, llibres de consulta, jocs, objectes, material plàstica, etc. 
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Guió d’observacions a l’aula 
 
13. Comentaris generals 
Altres observacions d'interès. 
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Guió de les entrevistes al professorat  
 
 
1. Centre 
(Lloc i data) 

 
2. Assistents 
Nombre, curs, assignatura, anys experiència, temps d’ús de TIC en la docència. 

 
3. Valoració personal del pilot per part dels docents 
Des del seu punt de vista, quines són les possibilitats de transferir l'experiència del pilot a 
altres centres/professors? Què es pot extreure del pilot que pugui ser aprofitat per altres 
centres? (propostes, model formatiu, etc.) 

 
4. Detecció de canvis en la seva pràctica com a docents 
La introducció de les TIC de manera intensiva, ha modificat la seva forma d’impartir 
docència? Tracten els mateixos continguts? Els tracten de la mateixa manera? Fan servir el 
llibre de text? Treballen per competències? (autoregulació, construcció de coneixement, 
aptge col.laboratiu, resolució de problemes) Més o menys que abans? Com? Avaluen de 
forma diferent? Com? 

 
5. Detecció de canvis en els alumnes 
On detecten els canvis en la motivació? Detecten canvis en el procés i/o en el resultat 
d'aprenentatge? 

 
6. Transferència, sostenibilitat del pilot 
Consideren que aquest plantejament de la docència amb TIC es pot traslladar fora del marc 
del pilot? A nivell dels docents participants? A nivell de centre, amb d’altres companys? 

 
7. Formació docent 
Han rebut alguna formació específica per a la docència amb TIC? El pilot els està 
permetent/facilitant aprendre a treballar amb eines i recursos digitals? Com s'ho fan per 
aprendre el que necessiten? Què els manca o que necessitarien aprendre? 

 
8. Suport per part de l’administració Educativa 
Com valoren les eines de suport que s'estan proporcionant en el pilot? (documentació, 
espais de comunicació, propostes Educatives, dinamització, etc.) És suficient? Què troben a 
faltar? En què es diferencia el pilot EduCAT2.0 respecte d'altres formes de suport de 
l'Administració?  

 
9. Treball de centre 
Com s’organitzen i treballen per dur a terme les propostes de treball presentades en el marc 
del pilot? A nivell de curs? A nivell de matèria? De forma interdisciplinar? S'involucra a la 
resta del claustre? Com? L'equip directiu dóna suport i facilita la participació en el pilot? 

 
10. Col·laboració amb altres centres 
Des del punt de vista dels docents, la participació en el pilot els permet col.laborar amb 
d’altres centres? Per què no es dóna més interacció virtual (participació fòrums, debat, 
intercanvi i reaprofitament de recursos, etc.)? Col.laboren d'altres maneres amb altres 
centres? 
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Guió de les entrevistes al professorat participant en el pilot EduCAT 2.0 
 
 
11. Problemes 
Quines dificultats troben per dur a terme el pilot? 

 
12. Comentaris generals 
Comentar possibles dubtes sobre les propostes elaborades, els qüest 
 


