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 Validació per judici d'experts sobre 
 instruments per a la recerca 

 
Objectiu: 

 
Avaluar, mitjançant la tècnica de Judici d'Experts, una entrevista semi-estructurada per a la 
seva posterior validació. 
 
 

 

 

                                                Instruccions: 
 
Cada expert, en forma independent, hauria de llegir els objectius i les instruccions de 
l'instrument de recollida de dades que s'adjunta. (entrevista). 
Cada expert, en forma independent, hauria de llegir acuradament cadascuna de les preguntes 
del instrument. 
Cada expert, en forma independent, hauria d'avaluar cadascuna de les preguntes, en una escala 
de cinc (0-5) punts, tenint en compte els següents criteris, en forma separada: 

 Pertinença: El grau de correspondència entre la pregunta i el que es pretén 
mesurar. 

 Claredat Conceptal: Fins a quin punt la pregunta no genera confusió o 
contradiccions. 

 Redacció i Terminologia: Si la sintaxi i la terminologia emprades són 
apropiades. 

 Format: La pregunta és adequat per al nivell d'entesa de les persones que hauran 
de respondre l'entrevista. 

 
La puntuació correspon als següents rangs: 

1 = Inacceptable      2 = Deficient     3 = Regular     4 = Bé       5 = Excel·lent 
 

Les preguntes que tinguin un puntuació entre els rangs 1 i 2 seran eliminades, les que es trobin 
en el rang 3 seran considerades amb modificació i les preguntes entre els rangs 4 i 5 s'acceptaran 
sense modificació. 
Al final de l'avaluació cada expert, en forma independent, pot fer comentaris addicionals en 
cas de considerar-ho pertinent. 
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QUADRE DE COMANDAMENT  D'ENTREVISTA 

Sans, X (2015) 
 

  Contingut 
Preguntes Objectius als que es fa referència. 

 

Secció 1: En aquesta secció es pretén obtenir informació sobre l'accés habitual que l'entrevistat té a les TIC, tant a nivell personal com laboral i, en 
dispositius fixes com mòbils. És important determinar aquest fet per poder establir correlacions amb les respostes de les seccions posteriors i amb les 
preguntes de recerca ja establertes.   

1. Per començar, em dieu si disposeu d'un o més d'un ordinador a casa? 

 
---* Totes les preguntes que no tenen objectius referenciats pretenen 

atorgar el context necessari per a la posterior interpretació de les dades 
obtingudes. 

 
 

2. Teniu accés a un o més d'un ordinador en la vostra feina diària?   

3. Disposeu de tecnologia mòbil tipus tablet, portàtil, smartphone, etc? 

4. D'aquesta tecnologia que hem comentat fins ara, quina es pot connectar a la 
xarxa Internet? 

 
 
Secció 2: En aquesta secció es pretén obtenir informació sobre el coneixement bàsic d'elements comunicatius en TIC.   
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1. Disposeu de comptes de mail, Facebook, Twitter, WhatsApp, o qualsevol altre 
tipus de xarxa social? 1     1.2     1.2.1     1.2.2 

2. Si és el cas, amb quina periodicitat diríeu que en feu ús? 1     1.2      1.2.1     1.2.2  

3. Seguiu esdeveniments o notícies mitjançant les esmentades xarxes? 
 
1     1.2     1.2.1     1.2.2 
 

4. Veieu utilitat en aquestes xarxes aplicades a la vostra activitat professional 
diària? I en tot cas, per què sí o per què no? 

 
1     1.2     1.2.1     1.2.2      
 
 

5. En quina quantitat aproximada fixaríeu les vostres hores de connexió setmanals 
dedicades a les xarxes socials?  

 
1     1.2      1.2.1     1.2.2 

6. D'aquestes hores, quina quantitat setmanal en feu al centre de treball? 
 
1     1.2      1.2.1     1.2.2 
 

7. Quin ús personal feu de les TIC (tecnologies de la informació i de la 
comunicació) i de les TAC (tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement)? 

 
1     1.2      1.2.1     1.2.2 
 
 

 
 

Secció 3: Valoració de la connectivitat 

1. Quina valoració feu del fet d'estar connectat/da? 1     1.2     1.2.1 

  2. El fet de saber que hi ha xarxa WIFI us fa decidir per anar en un lloc o per 
rebutjar-lo? 1     1.2     1.2.1 
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3. En qualsevol lloc públic hi hauria d'haver possibilitat de connexió gratuïta?  1     1.2     1.2.1 

4. Associeu tecnologies amb connectivitat? 1     1.2     1.2.1 

5. Us considereu tecno-depenent? I connecto-depenent? 1     1.2     1.2.1 
 
 

Secció 4: En aquesta secció es busca obtenir informació sobre la percepció de la necessitat d'un canvi de paradigma estructural del centre. 
 

1. Les TIC haurien de ser més presents en el sistema educatiu?  1     1.1    1.1.1        2.1         2.2 

2. Les TIC són fàcils d'incorporar a les classes habituals en el vostre centre o 
penseu que hi ha grans barreres que ho dificulten? 1     1.1    1.1.1        1.1.4     2.2 

3. El vostre centre docent, hauria de ser accessible 24 hores i 365 dies, de forma 
virtual i/o presencial? 1     1.2     1. 2.1      2          2.1       2.1.4 

4. Quines diferències creieu que existeixen en l'adquisició de coneixements 
(aprenentatge) entre la formació presencial i la semipresencial? 1      1.1     1.1.1     1.1.2     1.1.3    1.1.4    1.1.5 

5. Teniu algun tipus d'experiència en e-learning? 2      2.1     2.2 

6. Si és així, de quin tipus? Estudiant o formador? 2      2.1     2.2 

7. En feu una valoració? Us ha servit? L'heu aplicat o heu potenciat que 
s'apliqui? 2      2.1     2.2 

8. Què en penseu d'experiències com la UOC, basades en la no presencialitat? Un 
model així seria transferible a Batxillerat? 2      2.1     2.2 
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9. L'ensenyament no presencial pot ser un bon complement del presencial, o una 
alternativa en el vostre centre? 2     2.1     2.2     2.1.1       2.1.2      2.1.3       2.1.4       2.1.5      

10. Diríeu que es pot aprendre de la mateixa manera de forma presencial i no 
presencial? Per què o per què no? 1     1.2     1.1     1.1.1        1.2.3      1.2.4    

11. Els centres educatius i el vostre en particular hauran d'evolucionar cap a 
models mixtes presencials- no presencials? 1     1.2     1.1             1.1.1        1.2.3           1.2.4    

12. Què trobeu a faltar en el vostre centre  pel què fa a infraestructures TIC i el 
seu ús a l'aula? 1     1.2      1.2.3         2               2.1             2.1.5  

13. L'ensenyament no presencial, és només un bon complement al presencial o 
esdevé una alternativa possible i real al mateix a mig termini per al vostre 
centre? 

1      1.2    1.1.1          2               2.1              2.1.4         2.2 

14. L'ensenyament no presencial aporta... 1      1.1    1.2             1.1.1         1.2.3           1.2.4 

15. En termes d'eficiència, quina valoració feu de l'ensenyament no presencial? 1      1.1    1.2             1.1.1         1.2.3           1.2.4 

16. Quins inconvenients creieu que tenen a priori els models no presencials de 
formació? 2      2.1     2.2             2.1.1        2.1.2           2.1.3         2.1.4           2.1.5 

 
 
Secció 5: En aquesta secció es busca obtenir informació sobre la presència de les TIC al centre docent i el seu ús, així com l'anàlisi dels 
possibles problemes derivats de la incorporació de l'e-learning com a via complementària a l'ensenyament presencial. 
 

1. En el vostre centre hi ha presència de les TIC incorporada a la docència? 1       1.1     1.2            1.1.1         1.1.2           1.2.2        2          2.2 

2. Hi ha la voluntat de promoure les Tic al centre com a força transformadora 
del procés d'aprenentatge? 2       2.1     2.2 

3. En cas d'incorporar l'ensenyament no presencial al vostre centre, penseu que 2       2.1     2.2             2.1.1       2.1.2             2.1.3       2.1.4          2.1.5 
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el problema principal seria... el personal, la formació del mateix, la dotació de 
mitjans tècnics, ...? 

4. O tal vegada el principal problema vindria derivat de la complexitat 
pedagògica generada per la nova dinàmica? 2        2.2 

 
 
Secció 6: En aquesta secció es busca una cloenda correcta de l'entrevista i donar oportunitat d'afegir, matisar, etc. tot allò que l'entrevistat cregui                       
oportú. 
1. Voldríeu afegir, matisar, etc. qualsevol cosa?  
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RÚBRICA PER AVALUAR L'ENTREVISTA 
Sans, X (2015) 

Nom avaluador/a:      Data de validació:  
 
Expert/a en:  ______ 

Escala Avaluadora 
1= Inacceptable     2= Deficient     3= Regular     4= Bo     5= Excel·lent  

                 Contingut Avaluació 
Preguntes Criteris Generals Observacions 1 2 3 4 5 

 

Secció 1: En aquesta secció i, primera part de l'entrevista, es pretén obtenir informació sobre l'accés habitual que l'entrevistat té a les TIC, tant a nivell 
personal com laboral i, tant en dispositius fixes com mòbils. És important determinar aquest fet per poder establir correlacions amb les respostes de les 
seccions posteriors i amb les preguntes de recerca ja establertes. 

1. Per començar, em dieu si disposeu d’ordinador a 
casa? 

Pertinença S'ha modificat l’enunciat original: “Per 
començar, em dieu si disposeu d'un o més 
d'un ordinador a casa?” per l’actual ja que el 
nombre d’aparells no és significatiu ( Cifré) 
 

     

Claredat conceptual      

Redacció i terminologia      

Format      

2. Utilitzeu habitualment un ordinador en la vostra 
feina diària?   

Pertinença S'ha modificat l’enunciat original: “Teniu accés 
a un o més d'un ordinador en la vostra feina 
diària? Per l’actual. (Àvila) 

     

Claredat conceptual      

Redacció i terminologia      

Format      

3. Disposeu de tecnologia mòbil tipus tablet, portàtil, 
Pertinença  

 
     

Claredat conceptual       
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smartphone, etc? Redacció i terminologia  
 

     

Format  
 

     

 

4. D'aquesta tecnologia que hem comentat fins ara, 
quanta utilitza la xarxa Internet? 

Pertinença  
S'ha modificat l’enunciat original: “D'aquesta 
tecnologia que hem comentat fins ara, quanta 
es pot connectar a la xarxa Internet?Per 
l’actual, per una qüestió de claredat 
conceptual.  (Àvila) 
 
 

     

Claredat conceptual      

Redacció i terminologia      

Format 
     

 

Secció 2: En aquesta secció es pretén obtenir informació sobre el coneixement bàsic d'elements comunicatius en TIC 

1. Disposeu de comptes de mail, Facebook, Twitter, 
whatsApp, o qualsevol altre tipus de xarxa social? 

Pertinença  
 

     

Claredat conceptual  
 

     

Redacció i terminologia  
 

     

Format  
 

     

 
2. Si és el cas, amb quina periodicitat diríeu que en 
feu ús? 

 

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format       

3. Seguiu esdeveniments o notícies mitjançant les Pertinença 
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esmentades xarxes? 
Claredat conceptual 

 
 

     

Redacció i terminologia 
 
 

     

Format 
 
 

     

        

4. Veieu utilitat en aquestes xarxes aplicades a la 
vostra activitat professional diària? I en tot cas, per 
què sí o per què no? 

Pertinença  
 

     

Claredat conceptual  
 

     

Redacció i terminologia  
 

     

Format  
 

     

5. En quina quantitat aproximada fixaríeu les vostres 
hores de connexió setmanals?  

Pertinença  
 

     

Claredat conceptual  
 

     

Redacció i terminologia  
 

     

Format  
 

     

6. D'aquestes hores, quina quantitat en feu al centre 
de treball? 

Pertinença  
 

     

Claredat conceptual  
 

     

Redacció i terminologia  
 

     

Format  
 

     

7. Quin ús personal feu de les TIC (tecnologies de la Pertinença  
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informació i de la comunicació) i de les TAC 
(tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement)? 

Claredat conceptual  
 

     

Redacció i terminologia  
 

     

Format  
 

     

 

Secció 3: Valoració de la connectivitat 

1. Quina valoració feu del fet d'estar connectat/da? 

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia 
      

Format       

  2. El fet de saber que hi ha xarxa WIFI us fa decidir 
per anar en un lloc o per rebutjar-lo? 

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format       

3. En qualsevol lloc públic hi hauria d'haver 
possibilitat de connexió gratuïta?  

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format       

4. En quina mesura considereu que la tecnologia va Pertinença S'ha modificat l’enunciat original: “Associeu      
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associada a la connectivitat? Claredat conceptual tecnologies amb connectivitat?”  Per l’actual 
per qüestió de claredat conceptual.  (Àvila) 
 

     

Redacció i terminologia      

Format      

5. En quin grau us considereu tecno-depenent? I 
connecto-depenent? 

Pertinença S'ha modificat l’enunciat original: “Us 
considereu tecno-depenent? I connecto-
depenent?”  Per l’actual per qüestió de 
claredat conceptual.  (Àvila) 
 

     

Claredat conceptual      

Redacció i terminologia      

Format      

 
 
 
 
 

Secció 4: En aquesta secció es busca obtenir informació sobre la percepció de la necessitat d'un canvi de paradigma estructural del centre. 

1. Creieu que les TIC haurien de ser més presents en 
el sistema educatiu? Per què? 

Pertinença S'ha modificat l’enunciat original: “.Les TIC 
haurien de ser més presents en el sistema 
educatiu?”  Per l’actual per qüestió de 
claredat conceptual.  (Àvila) 
 

     

Claredat conceptual      

Redacció i terminologia      

Format      

2. Les TIC són fàcils d'incorporar a les classes 
habituals en el vostre centre o penseu que hi ha grans 
barreres que ho dificulten? 

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       
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Format 
      

3. El vostre centre docent, hauria de ser accessible 24 
hores i 365 dies, de forma virtual i/o presencial? 

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format 
      

4. Quines diferències creieu que existeixen en 
l'adquisició de coneixements (aprenentatge) entre la 
formació presencial i la virtual? 

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia 
      

Format 

      

5. Teniu algun tipus d'experiència en e-learning? 

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format 
      

6. Si és així, de quin tipus? Estudiant o formador? 
Pertinença       

Claredat conceptual       
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Redacció i terminologia       

Format       

7. En feu una valoració? Us ha servit? L'heu aplicat 
o heu potenciat que s'apliqui? 

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format       

8. Creieu que experiències com la UOC, basades en la 
no presencialitat serien aplicables al batxillerat? 

Pertinença S'ha modificat l’enunciat original: Què en 
penseu d'experiències com la UOC, basades 
en la no presencialitat? Un model així seria 
transferible a Batxillerat?”  Per l’actual per 
qüestió de claredat conceptual.  (Àvila) 
 

     

Claredat conceptual      

Redacció i terminologia      

Format      

9. Creieu que l'ensenyament no presencial pot ser un 
bon complement del presencial, o una alternativa en 
el vostre centre? Per què? 

Pertinença S'ha modificat l’enunciat original: 
L'ensenyament no presencial pot ser un bon 
complement del presencial, o una alternativa 
en el vostre centre?”  Per l’actual per qüestió 
de claredat conceptual.  (Àvila) 
 

     

Claredat conceptual      

Redacció i terminologia      

Format 
     

10. Diríeu que es poden assolir aprenentatges amb el 
mateix nivell de consecució, de forma presencial i no 
presencial? Per què o per què no? 

Pertinença S'ha modificat l’enunciat original: Diríeu que 
es pot aprendre de la mateixa manera de 
forma presencial i no presencial? Per què o 
per què no?”  Per l’actual per qüestió de 
claredat conceptual.  (Àvila) 

     

Claredat conceptual      

Redacció i terminologia      
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Format 
      

11. Creieu que els centres educatius i el vostre en 
particular hauran d'evolucionar cap a models mixtes 
presencials- no presencials? Per què? 

Pertinença S'ha modificat l’enunciat original: Els centres 
educatius i el vostre en particular hauran 
d'evolucionar cap a models mixtes 
presencials- no presencials?”  Per l’actual per 
qüestió de claredat conceptual.  (Àvila) 
 

     

Claredat conceptual      

Redacció i terminologia      

Format      

12. Què trobeu a faltar en el vostre centre  pel què fa 
a infraestructures TIC i el seu ús a l'aula? 

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format       

13. L'ensenyament no presencial, és només un bon 
complement al presencial o esdevé una alternativa 
possible i real al mateix a mig termini per al vostre 
centre? 

Pertinença Es tracta d’una pregunta de control sobre la n. 
11 

     

Claredat conceptual      

Redacció i terminologia      

Format      

14. Completeu la frase: L'ensenyament no presencial 
aporta al centre... 

Pertinença S'ha modificat l’enunciat original: 
L'ensenyament no presencial aporta...”  Per 
l’actual per qüestió de claredat conceptual.  
(Àvila) 
 

     

Claredat conceptual      

Redacció i terminologia      

Format 
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15. En termes d'eficiència, quina valoració feu de 
l'ensenyament no presencial? 

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format       

16. Quins inconvenients creieu que tenen a priori els 
models no presencials de formació? 

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format       

 

Secció 5: En aquesta secció es busca obtenir informació sobre la presència de les TIC al centre docent i el seu ús, així com l'anàlisi dels possibles 
problemes derivats de la incorporació de l'e-learning com a via complementària a l'ensenyament presencial. 

1. En el vostre centre hi ha presència de les TIC 
incorporada a la docència? 

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format       

2. Hi ha la voluntat de promoure les Tic al centre com 
a força transformadora del procés d'aprenentatge? 
De quina manera es concreta? 

Pertinença 
S'ha modificat l’enunciat original: Hi ha la 
voluntat de promoure les Tic al centre com a 
força transformadora del procés 
d'aprenentatge?”  Per l’actual per qüestió de 

     

Claredat conceptual 
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Redacció i terminologia 
claredat conceptual.  (Àvila) 
 

     

Format 
     

3. En cas d'incorporar l'ensenyament no presencial al 
vostre centre, penseu que el problema principal 
seria... el personal, la formació del mateix, la dotació 
de mitjans tècnics, ...? 

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format       

4. O tal vegada el principal problema vindria derivat 
de la complexitat pedagògica generada per la nova 
dinàmica? 

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format       

 

Secció 6: En aquesta secció es busca una cloenda correcta de l'entrevista i donar oportunitat d'afegir, matisar, etc. tot allò que l'entrevistat cregui                       
oportú. 

1. Voldríeu afegir, matisar, etc. qualsevol cosa? 

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format       
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QUADRE DE COMANDAMENT  DEL QÜESTIONARI 

Sans, X (2015) 
 
 

               Contingut 
Preguntes Objectius als que fa referència 

 

Secció 1: Preguntes demogràfiques o d'ubicació amb la finalitat d'obtenir informació objectiva sobre edat, sexe,  nivell d'estudis, professió... 

1. Sexe?       home    dona    

---* Totes les preguntes que no tenen objectius referenciats pretenen 
atorgar el context necessari per a la posterior interpretació de les dades 

obtingudes. 
 

2. Edat? 
 16 a 20    21 a 25   26 a 30    31 a 35   36 a 40        41 a 45       46 a 50     51 a 
55      56 a 60     61 a 65   

3. Sou...
 docent     alumne/a    familiar  d'alumne/a  

4. Nivell d'estudis màxim assolit?   
 ESO    Batxillerat     Formació professional        

 Grau universitari            Llicenciatura      
 Diplomatura     
 Postgrau   Màster     Doctorat    
 Post Doctorat  
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Secció 2: Preguntes destinades a obtenir informació sobre l'accés i ús habitual de les TIC 
1. Disposeu d'un ordinador fix a casa?      sí    no   

 

 
2. Disposeu d'un ordinador  portàtil?       sí    no   
 
(Només si heu contestat afirmativament a alguna de les dues preguntes anteriors d'aquesta 
secció) 
3. Els vostres ordinadors es connecten a Internet?  
  sí    no   
4. Teniu accés a un ordinador a la feina?   
 sí    no    

5. Disposeu d'una tablet?      sí    no    

(Només si heu contestat afirmativament la pregunta anterior) 

6. La vostra tablet es pot connectar a Internet?    
  sí    no    

7. Disposeu d'un smartphone?     sí    no   

(Només si heu contestat afirmativament la pregunta anterior) 

8. El vostre smartphone es pot connectar a Internet?    
 sí    no  
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Secció 3: Preguntes destinades a obtenir informació sobre el coneixement bàsic dels elements comunicatius en TIC. 

1. Disposeu com a mínim d'algun dels següents elements?     (si la resposta és afirmativa, 
marqueu aquells que corresponguin)  
  sí    no 

Facebook?       sí    no         Twitter?          sí    no 

WhatsApp?      sí    no      
Altre tipus de xarxes socials?       sí    no     
2. Diríeu  que el vostre número d'hores de connexió setmanal està entre... 
  0 i 2    2 i 5    5 i 7   7 i 10    10 i 15   més de 15     

3. Diríeu  que de les vostres hores de connexió setmanal en feu al centre de treball o 
estudi...
 menys d'un 10%    entre el 10% i el 20%    cap al 50%        cap al 80%               totes    
 
 

Secció 4: Preguntes destinades a obtenir informació sobre la percepció de la necessitat d'un canvi de paradigma estructural dels centres. 

1. Expresseu el vostre nivell d'acord  amb la següent afirmació: 
“Les TIC haurien de ser més presents en l'etapa del batxillerat.”
 1. Gens       2.           3.          4.            5. Molt 

1      1.2    1.2.2    1.2.3    1.2.4 
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2. Expresseu el vostre nivell d'acord  amb la següent afirmació: 

“El temps i els horaris de les classes no faciliten  l'ús de les TIC.”
 1. Gens       2.           3.          4.            5. Molt 

2    2.1    2.1.3 

3.  Expresseu el vostre nivell d'acord amb la següent afirmació: 
“El centre docent hauria de ser accessible virtualment 24 hores i 365 dies.”
 1. Gens       2.         3.        4.         5. Molt 

1    1.2    1.2.1    2    2.1    2.1.4         

4. Expresseu el vostre nivell d'acord amb la següent afirmació: 
“Els coneixements no només s'adquireixen de forma correcta en una classe presencial.”
 1. Gens       2.         3.        4.         5. Molt 

1          1.2    1.2.1    2    2.1    2.1.4 

5. Teniu  experiència en e-learning?
 1. Gens       2.         3.        4.         5. Molt 

2       2.1     2.1.2     

6. De quin tipus és la vostra experiència en e-learning? (Només si heu contestat 
afirmativament la pregunta anterior)

 estudiant      formador   
2       2.1     2.1.2     

7. Expresseu el vostre nivell d'acord amb la següent afirmació: 
“No només es pot aprendre correctament amb educació presencial”
 1. Gens       2.         3.        4.         5. Molt 

1           1.1    1.1.1 

8. Expresseu el vostre nivell d'acord amb la següent afirmació: 

“Els centres presencials hauran d'evolucionar cap a centre mixtes: presencials-no 
presencials”
 1. Gens       2.         3.        4.         5. Molt 

1        1..    1.2    1.1.1    1.2.3    1.2.4 

9. Expresseu el vostre nivell d'acord amb la següent afirmació: 
“L'ensenyament no presencial és un bon complement a l'ensenyament presencial 

1    1.1    1.2    1.1.1    2    2.1    2.1.4    2.2 
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perquè permet flexibilitat horària i espacial”
 1. Gens       2.           3.          4.            5. Molt 

10.  Expresseu el vostre nivell d'acord  amb la següent afirmació: 

“L'ensenyament no presencial és una alternativa real i possible en aquest moment a 
l'ensenyament presencial”
 1. Gens       2.           3.          4.            5. Molt 

1        1..    1.2    1.1.1    1.2.3    1.2.4 

11.Expresseu el vostre nivell d'acord  amb la següent afirmació: “El problema 
principal de l'ensenyament no presencial per al centre al qual pertanyeu seria el 
personal”
 1. Gens       2.           3.          4.            5. Molt 

2             2.1          2.2     2.1.1    2.1.2 

12. Expresseu el vostre nivell d'acord  amb la següent afirmació: “El problema 
principal de l'ensenyament no presencial per al vostre centre seria la formació del 
personal”
 1. Gens       2.           3.          4.            5. Molt 

2             2.1          2.2             2.1.1             2.1.2 

13. Expresseu el vostre nivell d'acord  amb la següent afirmació: “El problema 
principal de l'ensenyament no presencial per al vostre centre seria la dotació de 
mitjans tècnics”
 1. Gens       2.           3.          4.            5. Molt 

2             2.1          2.2              2.1.5 

14. Expresseu el vostre nivell d'acord  amb la següent afirmació: “El problema 
principal de l'ensenyament no presencial per al vostre centre de referència seria la 
complexitat pedagògica generada”
 1. Gens       2.           3.          4.            5. Molt 

1             1.1          1.1.5                  2             2.1          2.2     

15. Valoreu la docència no presencial com a...
 Gens  efectiva    Poc efectiva  Ni molt ni poc efectiva               Efectiva               Molt 
efectiva 

1             1.2    1.1    1.1.1    1.2.3    1.2.4     
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Secció 5: Preguntes destinades a obtenir informació sobre la presència de les TIC als centres docents i sobre el seu ús. 

1. Diríeu que en el vostre centre de referència, les TIC són...
 Gens presents    Poc presents    Ni molt ni poc presents     Presents      Molt  presents   

1    1.1          1.2     1.1.1    1.2.3    1.2.4     

2. Diríeu que en el vostre centre de referència, les TIC s'utilitzen...
 1. Gens       2.           3.          4.            5. Molt 

1     1.1           1.2     1.1.1     1.1.2     1.2.2     2    2.2    

3. En el vostre centre, les TIC formen part de la classe habitual?
 1. Gens       2.           3.          4.            5. Molt 

1     1.1           1.2     1.1.1     1.1.2     1.2.2     2    2.2    

Només si sou docents 
4a. Incorporeu l'ús de les TIC a la vostra feina diària com a docents a l'aula?        
 1. Gens       2.           3.          4.            5. Molt 

1     1.1     1.2     1.1.1     1.1.2     1.1.4     1.1.5     2     2.1      

Només si sou estudiants 

4b. Incorporeu l'ús de les TIC a la vostra feina diària com a estudiants a l'aula?        
 1. Gens       2.           3.          4.            5. Molt 

1     1.1     1.2     1.1.1     1.1.2     1.1.3     1.2.2     2     2.1 

Només si sou docents 

5a. La incorporació de les TIC a la vostra feina diària com a docents millora la 
qualitat de l'aprenentatge?
 1. Gens       2.           3.          4.            5. Molt 

1     1.1     1.2     1.1.1     1.1.2     1.1.4     1.1.5     2     2.1      

Només si sou estudiants 1     1.1     1.2     1.1.1     1.1.2     1.1.3     1.2.2     2     2.1 



 

 

25 

5b. La incorporació de les TIC a la vostra feina diària com a estudiants millora la 
qualitat de l'aprenentatge?
 1. Gens       2.           3.          4.            5. Molt 

 
 

Secció 6: Preguntes destinades a obtenir informació sobre la valoració de la connectivitat i les seves derives. 

1. Diríeu que el fet d'estar connectats és per a vosaltres...
 Gens important    Poc important    Ni molt ni poc important    important    Molt important   

1     1.2     1.2.1 

2. L'oferiment de xarxa WIFI  a qualsevol lloc públic hauria de ser...
 1. Prescindible       2.       3.        4.        
 5.Imprescindible    

1     1.2     1.2.1 

3. Estar connectats us afavoreix la formació individual?
 1. Gens       2.           3.          4.            5. Molt 

1     1.2     1.2.1     

Només si sou docents 
4. La formació en TIC provoca canvis en la vostra manera de fer professional?
 1. Gens       2.           3.          4.            5. Molt 

1     1.2     1.2.1     1.2.2        

 
 

Secció 7: Espai destinat a obtenir informació sobre l'eina usada i sobre el canal que ha permès la compleció. 
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Aquest espai, (no obligatori), està destinat a que expresseu qualsevol opinió o 
comentari arran del qüestionari o del tema tractat. Moltes gràcies per arribar fins 
aquí i per la vostra col·laboració. 
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RÚBRICA PER AVALUAR EL QÜESTIONARI 

Sans, X (2015) 
Nom avaluador/a:      Data de validació:  
 
Expert/a en:  ______ 

Escala Avaluadora 
1= Inacceptable     2= Deficient     3= Regular     4= Bo     5= Excel·lent  

               Contingut Avaluació 
Preguntes Criteris Generals Observacions 1 2 3 4 5 

 

Secció 1: Preguntes demogràfiques o d'ubicació amb la finalitat d'obtenir informació objectiva sobre edat, sexe,  nivell d'estudis, professió... 

1. Sexe?       home    dona    

Pertinença  
 

     

Claredat conceptual  
 

     

Redacció i terminologia  
 

     

Format  
 

     

2. Edat? 
 16 a 20    21 a 25   26 a 30    31 a 35   36 a 40        
41 a 45       46 a 50     51 a 55      56 a 60     61 a 65   

Pertinença  
 

     

Claredat conceptual  
 

     

Redacció i terminologia  
 

     

Format       

3. Sou...
Pertinença  

 
     

Claredat conceptual       
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 docent     alumne/a    familiar  d'alumne/a  Redacció i terminologia  
 

     

Format  
 

     

 

4. Nivell d'estudis màxim assolit?   
 ESO    Batxillerat     Formació professional        
 Grau universitari       Llicenciatura      

 Diplomatura     
 Postgrau   Màster     Doctorat    
 Post Doctorat  

Pertinença  
 

     

Claredat conceptual  
 

     

Redacció i terminologia  
 

     

Format 
 
 

     

 

Secció 2: Preguntes destinades a obtenir informació sobre l'accés i ús habitual de les TIC 

1. Disposeu d'ordinador fix a casa?      sí    no    

Pertinença  
 

     

Claredat conceptual  
 

     

Redacció i terminologia  
 

     

Format  
 

     

 
2. Disposeu d'ordinador  portàtil?       sí    no   
 

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format       
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3. Els vostres ordinadors es connecten a Internet? (Només 
si heu contestat afirmativament a alguna de les dues 
preguntes anteriors d'aquesta secció) 
 
  sí    no   

Pertinença 
Es suprimeix aquesta pregunta per possible 
obsolència del contingut. 
 

     

Claredat conceptual      

Redacció i terminologia 
     

Format 
     

        

4. Teniu accés a un ordinador a la feina?   
 sí    no    

Pertinença  
 

     

Claredat conceptual  
 

     

Redacció i terminologia  
 

     

Format  
 

     

5. Disposeu d'una tablet?      sí    no    

Pertinença  
 

     

Claredat conceptual  
 

     

Redacció i terminologia  
 

     

Format  
 

     

(Només si heu contestat afirmativament la pregunta 
anterior) 

6. La vostra tablet es pot connectar a Internet?    
  sí    no    

Pertinença Es suprimeix aquesta pregunta per possible 
obsolència del contingut. 
 
 

     

Claredat conceptual      

Redacció i terminologia      

Format      

7. Disposeu d'un smartphone?     sí    no   Pertinença  
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Claredat conceptual  
 

     

Redacció i terminologia  
 

     

Format  
 

     

(Només si heu contestat afirmativament la pregunta 
anterior) 

8. El vostre smartphone es pot connectar a Internet?    
 sí    no  

Pertinença Es suprimeix aquesta pregunta per possible 
obsolència del contingut. 
 

     

Claredat conceptual      

Redacció i terminologia      

Format      

 

Secció 3: Preguntes destinades a obtenir informació sobre el coneixement bàsic dels elements comunicatius en TIC. 

1. Disposeu com a mínim d'algun dels següents elements?     
(si la resposta és afirmativa, marqueu aquells que 
corresponguin)  
  sí    no 

Facebook?       sí    no         Twitter?          sí    no 

WhatsApp?      sí    no      
Altre tipus de xarxes socials?       sí    no    

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia 
      

Format 
      

2. Diríeu  que el vostre número d'hores de connexió 
setmanal està entre... 
  0 i 2    2 i 5    5 i 7   7 i 10    10 i 15   més de 15     

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format       
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3. Diríeu  que de les vostres hores de connexió setmanal 
en feu al centre de treball o estudi...
 menys d'un 10%    entre el 10% i el 20%    cap al 50%                                      
 cap al 80%               totes    

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format       

 
Secció 4: Preguntes destinades a obtenir informació sobre la percepció de la necessitat d'un canvi de paradigma estructural dels centres. 

1. Expresseu el vostre nivell d'acord  amb la següent 
afirmació: 

“Les TIC haurien de ser més presents en l'etapa del 
batxillerat.”
 1. Gens       2.           3.          4.            5. Molt 

 

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format 
      

2. Expresseu el vostre nivell d'acord  amb la següent 
afirmació: 

“El temps i els horaris de les classes no faciliten  l'ús de les 
TIC.”
 1. Gens       2.           3.          4.            5. Molt 

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format 
      

3.  Expresseu el vostre nivell d'acord amb la següent 
afirmació: 

“El centre docent hauria de ser accessible virtualment 24 
hores i 365 dies.”

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       
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 1. Gens       2.         3.        4.         5. Molt 
Format 

      

4. Expresseu el vostre nivell d'acord amb la següent 
afirmació: 

“Els continguts  s'adquireixen en una classe presencial.”
 1. Gens       2.         3.        4.         5. Molt 

Pertinença 
S’ha reformulat l’enunciat de la pregunta. 
 
“Els coneixements no només s'adquireixen de 
forma correcta en una classe presencial.” 
Per l’actual. (Àvila i Cifré) 

     

Claredat conceptual      

Redacció i terminologia      

Format      

5. Teniu  experiència en e-learning?
 1. Gens       2.         3.        4.         5. Molt 

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format       

6. De quin tipus és la vostra experiència en e-learning? 
(Només si heu contestat afirmativament la pregunta anterior)

 estudiant      formador   

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format 
      

7. Expresseu el vostre nivell d'acord amb la següent 
afirmació: 

“Només es pot aprendre correctament amb educació 
presencial”
 1. Gens       2.         3.        4.         5. Molt 

Pertinença S’ha reformulat l’enunciat de la pregunta. 
 
““No només es pot aprendre correctament amb 
educació presencial.”  Per l’actual. Pregunta de 
funció de control de la 4. 
 
Per l’actual. (Àvila i Cifré) 

     

Claredat conceptual      

Redacció i terminologia      

Format      
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8. Expresseu el vostre nivell d'acord amb la següent 
afirmació: 

“Els centres presencials hauran d'evolucionar cap a centre 
mixtes: presencials-no presencials”
 1. Gens       2.         3.        4.         5. Molt 

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format       

9. Expresseu el vostre nivell d'acord amb la següent 
afirmació: 
“L'ensenyament no presencial és un bon complement a 
l'ensenyament presencial perquè permet flexibilitat 
horària i espacial”
 1. Gens       2.           3.          4.            5. Molt 

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format 

      

10.  Expresseu el vostre nivell d'acord  amb la següent 
afirmació: 

“L'ensenyament no presencial és una alternativa real i 
possible en aquest moment a l'ensenyament presencial”
 1. Gens       2.           3.          4.            5. Molt 

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format 
      

11.Expresseu el vostre nivell d'acord  amb la següent 
afirmació: “El problema principal de l'ensenyament no 
presencial per al centre al qual pertanyeu seria el 
personal”
 1. Gens       2.           3.          4.            5. Molt 

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format       

12. Expresseu el vostre nivell d'acord  amb la següent Pertinença       
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afirmació: “El problema principal de l'ensenyament no 
presencial per al vostre centre seria la formació del 
personal”
 1. Gens       2.           3.          4.            5. Molt 

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format       

13. Expresseu el vostre nivell d'acord  amb la següent 
afirmació: “El problema principal de l'ensenyament no 
presencial per al vostre centre seria la dotació de 
mitjans tècnics”
 1. Gens       2.           3.          4.            5. Molt 

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format 
      

14. Expresseu el vostre nivell d'acord  amb la següent 
afirmació: “El problema principal de l'ensenyament no 
presencial per al vostre centre de referència seria la 
complexitat pedagògica generada”
 1. Gens       2.           3.          4.            5. Molt 
 

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format       

15. Valoreu la docència no presencial com a...
 Gens  efectiva    Poc efectiva  Ni molt ni poc efectiva             
  Efectiva               Molt efectiva 
 

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format       

 
 
 Secció 5: Preguntes destinades a obtenir informació sobre la presència de les TIC als centres docents i sobre el seu ús. 

1. Diríeu que en el vostre centre de referència, les TIC Pertinença       
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són...
 Gens presents    Poc presents    Ni molt ni poc presents   
  Presents      Molt  presents   

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format       

2. Diríeu que en el vostre centre de referència, les TIC 
s'utilitzen...
 1. Gens       2.           3.          4.            5. Molt 

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format 

      

3. En el vostre centre, les TIC formen part de la classe 
habitual?
 1. Gens       2.           3.          4.            5. Molt 

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format       

Només si sou docents 

4a. Incorporeu l'ús de les TIC a la vostra feina diària 
com a docents a l'aula?        
 1. Gens       2.           3.          4.            5. Molt 

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format       

Només si sou estudiants 

4b. Incorporeu l'ús de les TIC a la vostra feina diària 

Pertinença       

Claredat conceptual       
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com a estudiants a l'aula?        
 1. Gens       2.           3.          4.            5. Molt 

Redacció i terminologia       

Format       

Només si sou docents 

5a. La incorporació de les TIC a la vostra feina diària 
com a docents millora la qualitat de l'aprenentatge?
 1. Gens       2.           3.          4.            5. Molt 

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format       

Només si sou estudiants 

5b. La incorporació de les TIC a la vostra feina diària 
com a estudiants millora la qualitat de l'aprenentatge?
 1. Gens       2.           3.          4.            5. Molt 

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format       

 Secció 6: Preguntes destinades a obtenir informació sobre la valoració de la connectivitat i les seves derives. 

1. Diríeu que el fet d'estar connectats és per a vosaltres...
 Gens important    Poc important    Ni molt ni poc important   
 important    Molt important    

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format       

2. L'oferiment de xarxa WIFI  a qualsevol lloc públic 
hauria de ser...
 1. Prescindible       2.       3.        4.         5.Imprescindible   

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       
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Format       

 

3. Estar connectats us afavoreix la formació 
individual?
 1. Gens       2.           3.          4.            5. Molt 

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format       

Només si sou docents 

4. La formació en TIC provoca canvis en la vostra 
manera de fer professional?
 1. Gens       2.           3.          4.            5. Molt 

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format       

 

Secció 7: Espai destinat a obtenir informació sobre l'eina usada i sobre el canal que ha permès la compleció. 

Aquest espai, (no obligatori), està destinat a que 
expresseu qualsevol opinió o comentari arran del 
qüestionari o del tema tractat. Moltes gràcies per 
arribar fins aquí i per la vostra col·laboració. 

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format       
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 QUADRE DE COMANDAMENT PER AL GRUP DE DISCUSSIÓ  
Sans, X (2015) 

 
 

               Contingut 
Preguntes Objectius als que fa referència 

Secció 1: Preguntes destinades a obtenir informació sobre l'accés i ús habitual de les TIC 

1. Disposen d'un o més d'un ordinador a casa?       
1    1.2    1.2.4 

3. Els seus ordinadors es  connecten habitualment a Internet?  1    1.2    1.2.1 
4. Tenen accés a un ordinador a la feina?    1    1.2    1.2.3    1.2.4 

4. Disposen de tablets o smartphones?    1    1.2    1.2.2    1.2.4 

6. Els seus tablets o smartphones, es connecten a Internet? 1    1.2    1.2.1    1.2.4 

 

Secció 2: Preguntes destinades a obtenir informació sobre el coneixement bàsic dels elements comunicatius en TIC. 

 

1. Disposen com a mínim d'algun dels següents elements?      Quins? 

Facebook?    Twitter?      WhatsApp?     Altre tipus de xarxes socials?       1    1.2    1.2.1    1.2.2 
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2. Dirien  que el seu número d'hores de connexió setmanal està entre... 
  0 i 5       5 i 10      10 i 15        més de 15     

 
1    1.2    1.2.1    1.2.2 
 
 

3. Dirien  que de les seves hores de connexió setmanal en fan al centre de treball o 
estudi...
 menys d'un 10%    entre el 10% i el 20%    cap al 50%         cap al 80%               totes    

1    1.2    1.2.1    1.2.2 

 
 
 
 

Secció 3: Preguntes destinades a obtenir informació sobre la percepció de la necessitat d'un canvi de paradigma estructural dels centres. 

1. Les TIC haurien de ser més presents en l'etapa del batxillerat.? 1    1.2    1.2.2    1.2.3    1.2.4 

2. Dirien que el temps i els horaris de les classes faciliten  l'ús de les TIC? 2     2.1    2.1.3 

3. El centre docent hauria de ser accessible virtualment 24 hores i 365 dies.? 1    1.2    1.2.1    2           2.1          2.1.4 

4. Els coneixements només s'adquireixen de forma correcta en una classe presencial? 1    1.1    1.2.1 

5. Tenen  experiència en e-learning? 2     2.1    2.1.2 

6.  En cas de tenir-la, de quin tipus és la seva experiència en e-learning?  2     2.1    2.1.2 

7. Només es pot aprendre correctament amb educació presencial? 1    1.1    1.1.1 

8. Els centres presencials hauran d'evolucionar cap a centre mixtes: presencials-no 
presencials? 1    1.1     1.2    1.1.1     1.2.3    1.2.4 

9. L'ensenyament no presencial és un bon complement a l'ensenyament presencial?  1    1.1     1.2    1.1.1    2     2.1    2.2      2.1.4 

10.  L'ensenyament no presencial és una alternativa real i possible en aquest moment 1    1.1     1.2    1.1.1     1.2.3    1.2.4 
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a l'ensenyament presencial? 

11. El problema principal de l'ensenyament no presencial per al centre al qual 
pertanyen seria el personal? 2     2.1    2.2       2.1.1       2.1.2 

12. El problema principal de l'ensenyament no presencial per al seu centre seria la 
formació del personal? 2     2.1    2.2       2.1.1       2.1.2 

13. El problema principal de l'ensenyament no presencial per al seu centre seria la 
dotació de mitjans tècnics? 2     2.1    2.2       2.1.5 

14. El problema principal de l'ensenyament no presencial per al seu centre de 
referència seria la complexitat pedagògica generada? 1    1.1    1.1.5      2     2.1    2.2 

15. Valoren com a efectiu l'ensenyament no presencial? 1    1.1    1.2         1.1.1         1.2.3         1.2.4 
 
 
 
 
 

Secció 4: Preguntes destinades a obtenir informació sobre la presència de les TIC als centres docents i sobre el seu ús. 

1. Dirien que en el seu centre de referència, les TIC tenen la presència suficient?   1    1.1    1.2         1.1.1         1.1.2         1.2.2       2         2.2 

2. Dirien que en el seu centre de referència, les TIC s'utilitzen suficientment? 1    1.1    1.2         1.1.1         1.1.2         1.2.2       2         2.2 

3. En el seu centre, les TIC formen part de la classe habitual? 1    1.1    1.2         1.1.1         1.1.2         1.1.4       1.1.5    1.2.2       2         
2.1 

4. Creuen que les TIC han d'estar incorporades a la docència del batxillerat?         1    1.1    1.2         1.1.1         1.1.2         1.1.4       1.1.5    1.2.2       2         
2.1        2.2               

5. La incorporació de les TIC a l'ensenyament, transformarà el procés 
d'aprenentatge? 

1    1.1    1.2         1.1.1         1.1.2         1.1.4       1.1.5    1.2.2       2         
2.1        2.2    
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Secció 5: Preguntes destinades a obtenir informació sobre la valoració de la connectivitat i les seves derives. 

1. Dirien que el fet d'estar connectats és per a vostès molt important? 1    1.2    1.2.1  

2. L'oferiment de xarxa WIFI  a qualsevol lloc públic hauria de ser imprescindible?  1    1.2    1.2.1  

3. Estar connectats els afavoreix la formació individual? 1    1.2    1.2.1  
 
 

Secció 6: Espai destinat a obtenir informació sobre l'eina usada i sobre el canal que ha permès la compleció. 

Aquest espai, (no obligatori), està destinat a que expressin qualsevol opinió o 
comentari arran del la discussió o del tema tractat. Moltes gràcies per arribar fins 
aquí i per la seva col·laboració. 
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RÚBRICA PER AVALUAR EL GRUP DE DISCUSSIÓ 
Sans, X (2015) 

Nom avaluador/a:      Data de validació:  
 
Expert/a en:  ______ 

Escala Avaluadora 
1= Inacceptable     2= Deficient     3= Regular     4= Bo     5= Excel·lent  

               Contingut Avaluació 
Preguntes Criteris Generals Observacions 1 2 3 4 5 

 

Secció 1: Preguntes destinades a obtenir informació sobre l'accés i ús habitual de les TIC 

1. Disposen d'un o més d'un ordinador a casa?      

Pertinença  
 

     

Claredat conceptual  
 

     

Redacció i terminologia  
 

     

Format  
 

     

3. Els seus ordinadors es  connecten habitualment a 
Internet?  
 
 

Pertinença 
 
 

     

Claredat conceptual 
 
 

     

Redacció i terminologia 
 
 

     

Format  
 

     

4. Tenen accés a un ordinador a la feina?    

Pertinença  
 

     

Claredat conceptual  
 

     

Redacció i terminologia  
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Format 
 
 

     

4. Disposen de tablets o smartphones?    

Pertinença  
 

     

Claredat conceptual  
 

     

Redacció i terminologia  
 

     

Format  
 

     

6. Els seus tablets o smartphones, es connecten a 
Internet? 

Pertinença  
 

     

Claredat conceptual  
 

     

Redacció i terminologia  
 

     

Format  
 

     

 

Secció 2: Preguntes destinades a obtenir informació sobre el coneixement bàsic dels elements comunicatius en TIC. 

1. Disposen com a mínim d'algun dels següents elements?      
Quins? 

Facebook?    Twitter?      WhatsApp?     Altre tipus de xarxes 
socials?       

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia 
      

Format 
      

2. Dirien  que el seu número d'hores de connexió Pertinença       
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setmanal està entre... 
  0 i 5       5 i 10      10 i 15        més de 15     

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia 
      

Format 

      

3. Dirien  que de les seves hores de connexió setmanal en 
fan al centre de treball o estudi...
 menys d'un 10%    entre el 10% i el 20%    cap al 50%                                      
 cap al 80%               totes    

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format       

 

Secció 3: Preguntes destinades a obtenir informació sobre la percepció de la necessitat d'un canvi de paradigma estructural dels centres. 

1. Les TIC haurien de ser més presents en l'etapa del 
batxillerat.? Per què? 

 

 

Pertinença Es reformula per millorar-ne la redacció i per 
facilitar la provocació de resposta oberta. 
Originalment: Les TIC haurien de ser més 
presents en l'etapa del batxillerat.? 

 

     

Claredat conceptual      

Redacció i terminologia      

Format      

2. De quina manera creuen que els horaris de les classes 
faciliten  l'ús de les TIC? 

Pertinença Es reformula per millorar-ne la redacció i per 
facilitar la provocació de resposta oberta. 
Originalment: Dirien que el temps i els horaris 

     

Claredat conceptual      
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 Redacció i terminologia de les classes faciliten  l'ús de les TIC? 

 

 

     

Format 
     

3. El centre docent hauria de ser accessible virtualment 24 
hores i 365 dies.? Per què? 

 

Pertinença       

Claredat conceptual 
      

Redacció i terminologia 
      

Format 
      

4. Els coneixements només s'adquireixen de forma 
correcta en una classe presencial? 

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format       

5. Tenen  experiència en e-learning? 

 

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format 
      

6.  En cas de tenir-la, de quin tipus és la seva experiència 
en e-learning?  

Pertinença       

Claredat conceptual       
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Redacció i terminologia       

Format 
      

7. Només es pot aprendre correctament amb educació 
presencial? 

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format       

8. Els centres presencials hauran d'evolucionar cap a 
centre mixtes: presencials-no presencials? Què els ho fa 
pensar?  

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format 
      

9. L'ensenyament no presencial és un bon complement 
a l'ensenyament presencial?  

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format 
      

10.  L'ensenyament no presencial és una alternativa real 
i possible en aquest moment a l'ensenyament 

Pertinença       

Claredat conceptual       
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presencial? 

 
Redacció i terminologia       

Format       

11. El problema principal de l'ensenyament no 
presencial per al centre al qual pertanyen seria el 
personal? 

 

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format       

12. El problema principal de l'ensenyament no 
presencial per al seu centre seria la formació del 
personal? 

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format       

13. El problema principal de l'ensenyament no 
presencial per al seu centre seria la dotació de mitjans 
tècnics? 

 

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format       

14. El problema principal de l'ensenyament no 
presencial per al seu centre de referència seria la 
complexitat pedagògica generada? 

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format       
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15. Valoren com a efectiu l'ensenyament no presencial? 

 

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format       

 
Secció 4: Preguntes destinades a obtenir informació sobre la presència de les TIC als centres docents i sobre el seu ús. 

1. Dirien que en el seu centre de referència, les TIC 
tenen la presència i ús suficients? 

   

Pertinença S’ha millorat la redacció. Afegint “i ús”      

Claredat conceptual      

Redacció i terminologia      

Format      

2. Dirien que en el seu centre de referència, les TIC 
s'utilitzen suficientment? 

 

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format       

3. En quina mesura en el seu centre, les TIC formen part 
de la classe habitual? 

 

Pertinença S’ha reformulat l’inici de la pregunta per fer-la 
més oberta. 

     

Claredat conceptual      

Redacció i terminologia      

Format      

 Pertinença       
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4. Creuen que les TIC han d'estar incorporades a la 
docència del batxillerat?         
 

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format       

5. La incorporació de les TIC a l'ensenyament, 
transformarà el procés d'aprenentatge? 

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format       

 

Secció 5: Preguntes destinades a obtenir informació sobre la valoració de la connectivitat i les seves derives. 

1. Dirien que el fet d'estar connectats és per a vostès 
molt important? 

 

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format       

2. L'oferiment de xarxa WIFI  a qualsevol lloc públic 
hauria de ser imprescindible?  

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format       
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3. Estar connectats els afavoreix la formació 
individual? 

 

Pertinença       

Claredat conceptual       

Redacció i terminologia       

Format       

 

Secció 6: Espai destinat a obtenir informació sobre l'eina usada i sobre el canal que ha permès la compleció. 

Voldrien afegir qualsevol aspecte, comentari o altre 
qüestió que els sembli interessant i que no hàgim 
comentat?  

 Moltes gràcies per arribar fins aquí i per la seva 
col·laboració. 

Pertinença 

Pregunta reformulada per adaptar-la millor a la 
dinàmica del focus grup. 

     

Claredat conceptual      

Redacció i terminologia      

Format      
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Model de Consentiment Informat 
  
  
Consentiment informat 
 
Jo, [nom i cognoms], major de edat, amb DNI [NÚMERO], actuant en nom i interès propi 
 
DECLARO QUE: 
He rebut informació del projecte Conèixer, analitzar i avaluar la percepció que els principals 
agents implicats en el procés educatiu del batxillerat tenen de la necessitat d'un canvi 
metodològic amb el suport de les TIC, del qual se m'ha informat abans de lliurar el present 
consentiment i per al qual se sol·licita la meva participació. He entès el seu significat, m'han 
estat aclarits els dubtes i m'han estat exposades les accions que es deriven del mateix. Se m'ha 
informat de tots els aspectes relacionats amb la confidencialitat i protecció de dades pel que fa 
a la gestió de dades personals que comporta el projecte i les garanties preses en compliment de 
la Llei 15/1999 de Protecció de Dades Personals. 
La meva col·laboració en el projecte és totalment voluntària i tinc dret a retirar-me del mateix 
en qualsevol moment, revocant el present consentiment, sense que aquesta retirada pugui influir 
negativament en la meva persona en cap sentit. En cas de retirada, tinc dret a que les meves 
dades siguin cancel·lades del fitxer de l'estudi. Així mateix, renuncio a qualsevol benefici 
econòmic, acadèmic o de qualsevol altra naturalesa que pugui derivar del projecte o dels seus 
resultats. 
 
Per tot això, 
 
DONO EL MEU CONSENTIMENT A: 
 
1. Participar en el projecte  Conèixer, analitzar i avaluar la percepció que els principals 
agents implicats en el procés educatiu del batxillerat tenen de la necessitat d'un canvi 
metodològic amb el suport de les TIC. 
2. Que l'equip de recerca [NOM DEL GRUP] i al Dr. [NOM DE L'IP] com a investigador 
principal, puguin gestionar les meves dades personals i difondre la informació que el projecte 
generi. Es garanteix que es preservarà en tot moment la meva identitat i intimitat, amb les 
garanties establertes en la llei 15/1999 de protecció de dades i normativa complementària. 
3. Que l'equip [NOM DEL GRUP] conservi tots els registres efectuats sobre la meva persona 
en suport electrònic, amb les garanties i els terminis legalment previstos, si estan establerts, i a 
falta de previsió legal, pel temps que fos necessari per complir les funcions del projecte per a 
les quals les dades van ser recollides. 
 
En [CIUTAT], a [DIA / MES / ANY] 
 
 
[SIGNATURA PARTICIPANT]                                                    [SIGNATURA DEL IP]
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ANNEX 2: Converses  

(entrevistes exploratòries) 
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Conversa amb Jordi Vivancos 
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Transcripció de la conversa amb el Sr. Jordi Vivancos. Responsable de l'Àrea de 

Tecnologies per a l'aprenentatge i el Coneixement. 

data: 15/12/2014  17.00h 

Lloc: Departament d'ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

 

 
 

 

És llicenciat en Pedagogia, i professor d'educació secundària, expert en Tecnologies de 

la Informació i Comunicació (TIC). És cap del Servei de Tecnologies per a 

l'Aprenentatge i el Coneixement de la Conselleria d'Educació de la Generalitat de 

Catalunya. 

La seva pertinença en quan a la present recerca la dóna el fet d’establir referent 

institucional i visió global. 

 

[Es realitza la presentació formal de l'entrevista] 
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JV: -De la pregunta de ruptura, per a mi hi ha una prèvia: l'anàlisi de la demanda. Quan 

hi ha demanda, la societat s'organitza, tant de l'oferta pública com de les instàncies 

privades. A la que hi ha demanda, apareix l'oferta... Demanda n'hi ha! Primera cosa. 

Demanda d'estudiants de batxillerat que volen fer els estudis n'hi ha, íntegrament que 

volen e-learnng o b-learning.      [L'enfocament inicial és de resposta a una hipotètica 

demanda, no com a un canvi transformador del procés d'ensenyament 

aprenentatge; en el decurs de la conversa això anirà canviant].    -Parcialment n'hi 

ha, per exemple els alumnes que fan esport d'alt rendiment, aquest alumne té necessitats 

distintes a  la resta i llavors es posen mecanismes per a donar resposta a aquesta 

necessitat. A aquestes demandes l'IOC ja dóna resposta i també a centres que estan 

enquadrats com a adscrits seria el cas de l'alta competició, per exemple el centre d'alt 

rendiment esportiu, el CAR de Sant Cugat.  En aquests centres els alumnes ja tenen uns 

mecanismes de flexibilitat que atenen les seves especificitats. Jo suggeriria que tant a 

un lloc com a l'altre hi fessis una visita. 

 

XS: -De fet una de les coses a la meva llista d'imprescindibles és l'IOC. 

 

JV: -També et diria que anessis al CAR perquè allà han desenvolupat mecanismes per 

exemple per a nois que estan a la selecció d'esquí i han d'anar en ple curs acadèmic a la 

Patagònia... 

 

XS: -Tant a l'IOC com al CAR, Quina seria la persona de referència? 

 

JV: -Jo demanaria com a contacte al director. En el cas de l'IOC es diu Francesc Pomés 

i el del CAR ara no ho sé. 

 

XS: -És qüestió de sol·licitar-ho... 

 

JV: -Però al voltant d'aquesta pregunta que tu en dius de ruptura, es tracta de l'anàlisi 

de la demanda, i si la demanda està atesa... i per tant també parlar amb alumnes. És clar, 

hi ha una pregunta fonamental: “l'alumne de batxillerat, vol fer blended-learning?” 

 

XS: -Es tracta de copsar la percepció dels tres estaments fonamentals... 
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JV: -Però si l'alumne és el qui ho demana, ..., si l'alumne és el qui ho demana, tard o 

d'hora això tindrà resposta. Per exemple, a l'IOC, a partir d'identifcar unes demandes, 

això estic parlant-te del curs passat, d'idiomes per exemple, que en instituts petits no hi 

ha la capacitat d'oferir més enllà de l'anglès... una tercera llengua, una quarta llengua, 

doncs bé, l'IOC es converteix en centre de blended-learning perquè aquests alumnes 

d'un centre ordinari cursin... tinguin una resposta. O qui diu una quarta llengua també 

es pot amb una assignatura optativa que el centre de referència on està l'alumne 

matriculat no ofereixi. Per tant la resposta a aquestes necessitats es va gestant a partir 

de que, primera tenim un instrument que és l'Ioc, que permet que dóna aquesta 

flexibilitat, eh? Però d'això, d'atendre uns casos particulars, una llengua addicional, una 

optativa a generalitzar que tot el batxillerat sigui amb aquesta modalitat, hi va un llarg 

recorregut perquè entre altres coses cal veure si hi ha demanda per part dels alumnes, i 

després d'això hi ha tot un altre tractament. Si hi ha una demanda forta llavors s'ha de 

veure la capacitat de que el sistema hi doni resposta. Després hi ha els interessos del 

professorat, amb aspectes laborals, organitzatius dels centres, que és un aspecte... és una 

altra, una altra... 

 

XS: -Una altra dimensió... 

 

JV: -Una altra dimensió. Però la primera cosa és esbrinar si existeix la demanda i que 

no estigui coberta, una demanda no atesa...  que la demanda ja sabem que hi és però 

potser per col·lectius que no...  Bé, això només és una prèvia que m'ha sorgit... que m'ha 

suscitat la... 

 

XS: -Podem anar fent, el tema preguntes era més aviat per tenir una situació, però és 

més el parlar amb el doctor Prats, ell em diu que la persona de referència és el senyor 

Jordi Vivancos. Ves al Departament perquè allò! És el referent que et pot orientar en 

aquest moment. Aleshores a apartir d'aquí construir la conversa més o menys sobre els 

fils argumentals que m'han portat aquí. Jo vinc d'un màster de la UOC  fa un any i escaig 

amb educació i e-learning.  Aleshores el treball de final de màster és la possibilitat que 

el centre on jo treballo faci una prova pilot de b-learning. És a partir d'aquest treball que 

sorgeix la possibilitat d'estirar més aquest fil argumental.  

 

Hi ha futur per a una línia de recerca? En establir contacte amb el Doctor Miquel Àngel 
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Prats, hi ha una doctoranda en aquest moment que està parlant del Flipped Classroom... 

 

JV: -Sí, sí, la conec, l'Helena Sofia Ojando 

 

XS: -I em diu, “-Això és fantàstic perquè tu vas a intentar posar la pedra que hi ha per 

sota d'aquí» 

 

JV: -Per cert, en quin centre de treball estàs? 

 

XS: -A TECNOS, a Terrassa, 

 

JV: -Ah, d'acord 

 

XS: -És un centre tres divuit, doble línia i hi ha inquietud en aquests camps... 

[...] ...L'aplicació de la tecnologia està transformant la dinàmica habitual, però ens 

trobem que quan jo faig l'estudi de cas pel final de màster, els professors de batxillerat 

es mostren molt ben disposats a qualsevol cosa que signifiqui millora, però en canvi 

diuen: “-Sí però hi ha les PAU» 

 

[...] 

 

JV: -Jo no sóc un expert en les PAU  El Departament no és qui les prepara sinó la 

secretaria d'universitats. Per tant des del Departament d'Ensenyament poca capacitat 

d'incidència, més enllà que les persones que fan aquesta feina de les proves són 

professors de batxillerat del Departament... Ara, també amb la nova llei d'educació això 

entra en una altra dinàmica, hi haurà un canvi també en profunditat en aquest tema però 

t'he de dir que com que no és part de la meva responsabilitat, doncs que ja tinc prou 

feina amb el què em toca a mi com per intentar estar al cas de tota la resta del sistema. 

Però certament, quan en el sistema educatiu... (i això és una vella màxima... ) quan hi 

ha una prova i una prova tan important com aquesta, la feina dels centres és garantir 

que el màxim nombre d'alumnes superin aquesta prova, estan fora de l'etapa obligatòria 

de l'ensenyament i els alumnes i les famílies esperen que els centres preparin el màxim 

de bé possible per a superar aquestes proves i així superar aquest requeriment, aquest 

requisit d'entrada d'accés a la universitat.  
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Per tant fixa't que dels pocs rànkings que surten, gairebé jo diria que l'únic que surt als 

mitjans, a la premsa és el dels centres que han aprovat tots els alumnes... bé en els països 

hi ha més rànkings, però en el nostre, quan surt, que sortosament tampoc no surt cada 

any, provoca un cert soroll, unes certes distorsions... el què es té en compte és quants 

alumnes del centre han superat aquesta prova, el percentatge... i, si a més a més un 

alumne ha estat d'aquests que han tret més de nou doncs encara és un reconeixement, 

no només per a l'alumne sinó perquè no deixa de citar-se el centre en el que ha estudiat. 

L'objectiu del batxillerat, a part de preparar-se per a la universitat, és propedèutic 

preparar-se per anar als següents estudis, és sens dubte, sens dubte, superar aquest 

requeriment, i això té aquest condicionant. 

 

No fa massa, potser un parell de cursos acadèmics, va sortir, que a Escandinàvia, ara no 

sé si era a Suècia o Dinamarca, els alumnes, a l'equivalent que tenen aquests països a 

les nostres PAU actuals, deixaven consultar Internet! deixaven disposar de tablets o 

smartphones, bé, deixaven la possibilitat de la Wikipèdia... recordo que l'única restricció 

que hi havia és que no es podien enviar ni Whatsapp ni mails, cosa que no és fàcil 

d'evitar... 

 

XS: -Difícil, és! 

 

JV: -No és fàcil... però diem-ne, tampoc no ho he seguit perquè no ha tornat a sortir en 

els mitjans aquesta notícia, i com que si surt només en els d'àmbit local dels propis 

països no m'arriba... Però va ser un primer... Si aquesta línia es consolidés, això sí que 

donaria peu a tot un altre sedàs. És clar: tu has de preparar als alumnes en funció de la 

prova que es trobaran... 

 

XS: -I això és així... 

 

JV: -I això és així... i llavors, sense Internet i el propi univers que ens marca Internet, 

quan només hi havia les calculadores, fins i tot hem tingut en les proves de les PAU, 

hem tingut algun conflicte amb les prestacions de la calculadora que portaven alguns 

alumnes per si allò era només una calculadora o bé un petit ordinador disfressat de 

calculadora. Vam tenir algun episodi fa set o vuit anys. Per exemple hi ha altres països 
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en que la calculadora també està admesa a les PAU però està molt pautada, cas concret 

de França, eh? Es poden portar les calculadores d'aquestes característiques i no de 

majors prestacions.  Això és trobar segurament el punt de regulació i fer tots els canvis 

de paradigma que el professorat de batxillerat i els correctors hauran de tenir en compte, 

vull dir que és un canvi que jo diria que haurem d'abordar segur... segur! aquest canvi 

de paradigma perquè entre altres coses toca a l'arrel del què entenem que és el 

coneixement! 

 

Podem trobar una definició acadèmica de coneixement però podem agafar una imatge 

més impressionista del coneixement... és tan fàcil com anar a Google i cercar 

coneixement, Knowledge en anglès i fer una cerca per imatges... quin és l'imaginari? 

com es representa, amb les imatges que hi ha a Google i els tags associats a les mateixes? 

Un percentatge important es representa amb objectes, amb llibres, amb biblioteques, 

llavors mentre no fem,... col·lectivament i social el canvi de dir... el coneixement, 

l'accés a la informació que comporta, encara que el matís entre informació i 

coneixement no sempre està prou nítid... però hi haurà d'haver-hi un moment en què el 

coneixement el representem amb xarxes etc... Però ara encara és... és... 

 

XS: -Dipòsit... 

 

JV: -Dipòsit! És el dipòsit, és el... l'objecte que materialitza el coneixement és un llibre, 

és una biblioteca...  i això està molt arrelat al nostre subconscient o inconscient,... 

 

XS: -Això ens lliga molt bé amb la primera secció. Jo li posava aquí, deia: “Sou el 

responsable de l'àrea de tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement del 

Departament d'ensenyament de la Generalitat de Catalunya... Amb la presència actual 

de la tecnologia a la vida diària i el creixement exponencial de la mateixa, no provoca 

cert vertigen el vostre càrrec? 

 

JV: -En el meu cas, més que vertigen és ... 

 

XS: -És un repte? 

 

JV: -Un repte sens dubte! però és una exigència d'estar... d'intentar més que d'estar al 
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dia de per on van les tendències, és fixen els reptes dels propers, dos, tres... més enllà 

és difícil de fer prospectiva eh? però sí que és intentar tenir les antenes, les orelles 

posades cap a on s'orienten els rumbs de les tecnologies... i després això intentar-ho 

traslladar a accions concretes pel dia a dia, és a dir traslladar-ho en accions formatives 

per als docents, intentar-ho traslladar a accions i propostes educatives dins de l'aula i, 

quan sorgeix l'oportunitat, també intentar-ho traslladar, sempre en els moments 

adequats per a fer-ho, en instruccions, propostes per als centres, etc. Té aquest 

component gairebé personal per a mi, en el meu cas forma part de la meva forma de 

fer... 

 

XS: -Aquí jo feia una afirmació prèvia: teniu accés permanent a les pantalles... 

 

JV: -Sí, sí i tant... 

 

XS: -Aquest accés dóna sentit al vostre càrrec? Dóna sentit a la vostra feina, (que 

suposo que sí en part pel què dieu) i, pregunta insidiosa, això obliga gairebé a una 

connexió permanent a un munt d'hores setmanals? 

 

JV: -De fet com que m'he llegit una mica les preguntes abans, jo compto que dec estar 

connectat unes dotze hores al dia... sí, des de les vuit del matí fins potser les deu del 

vespre, amb diferents feines... I també fent el parèntesi del menjar... A través de la 

pantalla més gran, de  l'ordinador, i després a través de tot el què et va arribant 

mitjançant el mòbil quan tens una estona més distesa, allò que t'envien les piulades que 

hagin pogut fer d'altres,... alguna la repiules però cada cop diem-ne que generem menys 

i absorbim  més... això també és cosa de l'edat.. però la capacitat de producció després 

de moltes hores, disminueix clarament...  

 

Doncs sí, em passo moltes hores, moltes...  sobretot hi ha dues parts del meu dia a dia: 

una primera que bàsicament és atendre la correspondència, tot allò que va arribant i que 

necessita resposta, i derivat directament d'això i de lectures la preparació d'informes 

interns... i després, això ja ho faig més a casa a les tardes, una navegació més distesa, 

no tan pautada pel dia a dia sinó més exploratòria, més heterogènia però sempre 

relacionat amb el mateix tema dels usos de les tecnologies, buscant exemples, veient 

coses que fan tant escoles d'aquí com de fora... t'obliga a estar forçosament al dia... 
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XS: -Per tant el fet d'estar connectat és poc menys que imprescindible? 

 

JV: -Sí, però jo diria que... Quina persona de dotze anys en amunt no ho està? Per 

interessos diversos, eh? per interessos diversos. En el meu cas jo ho canalitzo cap al que 

em demana la feina i també cap al que m'agrada... 

 

XS: -En qualsevol lloc públic hi hauria d'haver una WIFI gratuïta? ...Per evitar rases 

digitals? 

 

JV: -Jo sóc dels qui opinen que Internet és com la llum elèctrica... és un servei públic. 

He tingut ocasió en viatges, i de vegades en països de la Unió Europea, ..., el què esperes 

és poder-te comunicar quan vas a l'estranger. Si no tinguéssim les tarifes de roaming 

que imposen les operadores, és a dir, amb la connectivitat que et dóna el teu contracte, 

però degut a aquesta penalització de les tarifes, esperes que quan vas en un local públic, 

digues-li restaurant, digues-li biblioteca, digues-li hotel, doncs tinguis connexió... i no 

sempre és així, encara que de vegades hi és però amb uns preus... 

 

XS: -Per tant l'experiència EduRoam? 

 

JV: -Molt, molt positiva però és clar només et serveix si vas a facultats, biblioteques, 

etc... A Catalunya tenim la sort que totes les nostres escoles estan amb EduRoam però 

això no és lo habitual ni lo comú, en canvi és curiós les asimetries que hi ha... jo tinc un 

fill treballant a Mèxic i hi he anat en un parell d'ocasions... La penetració d'Internet en 

els restaurants i en els hotels, sense cost, a Mèxic és superior a la que hi ha aquí. A 

Mèxic en un bar d'una ciutat remota et trobes una WiFi, has de demanar la contrasenya... 

però diem que el client d'aquell local no té problemes. A hotels, a restaurants, és tan 

habitual que ja ni està enunciat! 

 

XS: -Correcte 

 

JV: -Aquí en canvi està anunciat com un plus! 

 

XS: -Us considereu “tecno-depenent” o “connecto-depenent”? i disculpeu els termes 
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casolans... 

 

JV: -Jo diria que ho som tots plegats... i és un fet que a mesura que el tastes esperes 

trobar aquests serveis i aquesta disponibilitat, tant per usos personals [...] com per usos 

professionals [...] S'ha convertit per a mi en un servei bàsic com l'aigua o l'energia... I 

per tant hi ha països que tenen assumida aquesta necessitat i que és un servei habitual... 

 

XS: -Que la tecnologia de la comunicació ha arribat per quedar-se, vaja... 

 

JV: -Exacte! Aquí a Europa encara és reduït l'accés i quan no les tarifes són elevades... 

 

XS: -La tecnologia hauria d'estar més present en el sistema educatiu en general i a 

l'etapa de batxillerat en particular? (tecnologia aplicada) 

 

JV: -Entenc que et refereixes a la tecnologia digital? 

 

XS: -Sí, sí... 

 

JV: -Sí! sí, la resposta és sí, sense pal·liatius. I ara per què? Doncs perquè com et deia 

abans, el coneixement flueix, avui, majoritàriament pels entorns digitals, és a dir, hi ha 

un estudi que fa la Universitat de San Diego a Califòrnia, que el van fer a l'any 2000 0 

2002 i em sembla que l'han repetit en un parell d'ocasions i que es diu “How much 

information”. En aquest estudi es mesura la quantitat d'informació disponible, no només 

en l'entorn digital, sinó també en l'analògic... [Dibuixa un gràfic mentre parla]... I han 

descobert que des que va aparèixer l'escriptura, pensem en el menys 4000, això es va 

anar acumulant poc a poc, poc a poc.  

 

Passen prop de sis mil anys acumulant informació molt lentament, amb un punt 

d'inflexió: els últims cinc-cents anys des que es fa la impremta hi ha un punt d'inflexió, 

ja que la producció d'informació es multiplica. El cost dels llibres s'ha anat abaratint 

molt els darrers cent anys des de que tenir un llibre era un tresor. Molt bé: hi ha aquest 

punt d'inflexió doncs. Ara fa vint-i-cinc anys, una generació, hi ha una explosió brutal 

de producció d'informació, és clar, d'això només fa vint-i-cinc anys, potser menys i tot 

perquè estem parlant de l'any noranta-cinc. Aquesta explosió exponencial sense 
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precedents, és a dir, el volum d'informació que avui tenim... La progressió és aquesta 

[Fa referència al gràfic] Això són mil·lennis i això són bits d'informació 

emmagatzemada, disponible... Estem en xifres astronòmiques respecte del què la 

humanitat havia emmagatzemat al llarg d'aquests cinc mil anys. La major part d'això, 

perquè hi ha una part restringida, el que se'n diu la Web oculta, que no es de fàcil accés, 

per raons de seguretat o perquè són continguts d'accés restringit com les col·leccions 

de revistes universitàries, i això encara no sabem quins efectes cognitius tindrà, no ho 

sabem; el que sí que sabem és que s'ha produït una explosió en quan a la quantitat 

d'informació i a l'accés a la mateixa tremenda. Aquest volum d'informació fins fa quatre 

dies, calia accedir-hi davant d'una taula, amb un ordinador... Ara, ara... el tenim... 

 

XS: -A la butxaca... 

 

JV: -A la butxaca! A sota una figuera, allà dalt d'un prat, veiem un bolet i podem buscar 

una foto a veure si s'hi assembla... No sabem encara... Sabem que s'ha anat cristal·litzant 

amb expressions com “Estar a un clic de distància” “informació ubiqua” “Any time, 

any where” expressions més col·loquials que he sentit alguna vegada als adolescents 

“saps més que el Google”. 

 

Per un sistema educatiu que fins ara ha posat l'èmfasi en els coneixements factuals, en 

memoritzar tota una sèrie de conceptes, en articular tot un discurs que costa temps, 

perquè has d'anar empapant aquests conceptes, aquest vocabulari, que de cop i volta 

tota aquesta informació estigui a un clic de distància... 

 

XS: -Com a mínim produeix respecte i prudència? 

 

JV: -Aquí sí que hi ha vertigen, perquè els canvis que això produirà no són predictibles 

encara! 

 

XS: -Hi posem una altra pregunta? Sembla feta a mida! A partir d'això, vol dir que en 

aquest moment sou responsable d'una transformació de l'aprenentatge (del procés 

global) que hi haurà d'haver a Catalunya, mitjançant la tecnologia de la informació i la 

comunicació? 
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JV: -Jo no voldria pas aquesta responsabilitat! 

 

XS: -Part de? 

 

JV: -Primera, afortunadament no em sento sol davant d'aquesta voràgine, a banda que 

els diferents departaments i dins d'aquest mateix hi ha una responsabilitat col·lectiva, 

també hi ha la reflexió que es fa des del món universitari etc. Però sí que d'entrada, això 

sí que ha induït transformacions. És a dir, el fet que ara parlem de competències vol dir 

que ja hi ha un efecte induït; la noció de coneixement acadèmic tan referencial, 

descriptiu, de pòsit, ha donat lloc a que socialment, econòmicament es valorin, més que 

aquests sabers estàtics, acabats, doncs que socialment es valorin els sabers fer, les 

actituds, l'interès,  aprendre per a seguir aprenent, tot això prepara aquest món més 

competencial en el que estem fent encara les primeres passes... 

 

XS: -Parlem d'un saber més cinètic, més dinàmic? 

 

JV: -Més dinàmic, més lligat al saber en acció que no pas a la reflexió, cosa que també 

els filòsofs ens hauran de posar el seu punt d'equilibri en aquesta transformació del 

concepte del coneixement. Les coses poden tendir a fer-se excessivament efímeres 

també, Aquí hi ha un repte: una reconceptualització del coneixement... 

 

XS: -I la figura del discent, de l'aprenent... haurà de ser més humanística per 

contrarestar aquesta exponencialitat? 

 

JV: -Penso que haurà d'incorporar més dosis d'humanisme tenint en compte tot aquest 

procés, perquè sense entendre això, serà difícil entendre el món, és a dir sense entendre 

l'impacte de tota aquesta sobreexposició... Hi ha una paraula que a mi m'agrada per 

definir tot això, que la va encunyar l'Alfons Cornella que és un físic que té una empresa 

de consultoria en temes de la societat de la informació, que és el terme infoxicació. Això 

mentre teníem aquest creixement lent, era fàcil de pair la informació, la que una persona 

tenia disponible al llarg de la seva vida. Abans he començat a dir i no ho he acabat que 

és que aquesta gent de l'estudi de “How Much Information”, gràficament ho dibuixen 

de la següent forma: al Renaixement, una persona al llarg de la seva vida, potser uns 

cinquanta anys, una persona culta, al llarg de la seva vida rebia el volum d'informació 
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que hi cap avui en un diari, vol dir que escoltava unes quantes històries de pares i amics, 

potser al voltant del foc a l'hivern, la tradició oral, també els pocs llibres als que tenia 

accés, tot això cap avui en dia en una edició, segurament del dominical... que pesa més, 

és més gruixuda, comptant que les imatges també les descomponem en bits... però això 

és la referència que ens dóna el salt que hem fet, potser una persona al segle dinou ja 

podia llegir trenta llibres o fins i tot cinquanta... cent llibres una persona culta... Avui el 

volum d'informació, tot i que no està ordenat, sistematitzat, amb el que implica la feina 

de composar un llibre, és una informació més de...    

 

XS: -Nusos de xarxa? 

 

JV: -Sí, de nusos, per tant conforma un altre tipus de mirada, de la qual ens falta molta... 

ens falta temps, per conèixer com tot això conforma la mirada d'aquests aprenents. No 

és tan el tema de nadiu digital, terme en el qual jo sóc un crític absolut perquè simplifica 

moltíssim la mirada, posant èmfasi en la facilitat de remenar dispositius, m'interessa 

molt més com afectarà en aquest nadius digitals la concepció que tenen del coneixement, 

com articularan les seves connexions mentals, quins discursos i quina capacitat de 

raonament i de pensament nou som capaços entre tots d'articular en aquest nou espai 

informacional...  

 

Crec que són els reptes més importants. Una primera resposta és que cal posar èmfasi 

en les competències amb aquests instruments que ens permetin seguir aprenent de forma 

continuada que també comença a estar recollit a les universitats identificant 

competències en les diferents matèries... però penso que ens falta una perspectiva 

àmplia... Ara com ara, la preocupació més gran que tinc lligada al món de les 

tecnologies, és quin pensament indueixen o poden induir les tecnologies? Si això ho 

podem preveure? Si tenim elements per analitzar-ho... Aquesta és per a mi diem-ne una 

gran reflexió de fons! Quin tipus de pensament indueix un treball d'una generació, ara 

ja tenim la primera generació, vint-i-cinc anys d'Internet... Quin tipus de pensament 

desenvolupen? Jo en sé molt poc...  

 

Hi ha uns hàbits, determinat tipus d'hàbits compulsius sobretot entre els adolescents: 

estar permanentment enviant-se missatges i comunicant-se, està molt bé però, al final 

d'això... quin tipus de pensament ens quedarà? Això és el que jo trobo com a necessitat, 



 

 69 

que comença a ser ja molt urgent perquè més enllà de les primeres mesures que han 

començat a posar èmfasi en els sabers fer... hem de veure si perdem alguna passada amb 

tot plegat... 

XS: -Si perdem coneixement realment... 

 

JV: -Si aquest coneixement que hem acumulat durant sis mil anys segueix creixent, o 

hi ha algun factor que desvirtua. La veritat és que és la necessitat de dir a veure quin 

tipus de pensament s'està generant amb l'exposició, ineludible per altra banda... 

 

XS: -Hi ha un autor: Prenski, Marc Prenski ell parla dels nadius digitals al coneixement, 

s'ocupa d'aquesta transició però potser partint d'una discrepança... encara que aquest 

nadiu no està massa definit, ho és més aviat per localització, perquè ha nascut en un 

lloc que està digitalitzat... 

 

JV: -Efectivament, però d'entrada el cervell tot i ser un òrgan molt plàstic, evoluciona 

a un altre ritme que no pas aquest [fa referència al gràfic dibuixat anteriorment] 

Evoluciona a un altre ritme però sí que la generació d'idees, la manera sobretot de com 

representem el món, el llenguatge, que és un altre component que també va lligat a la 

tecnologia de cada moment, poden marcar determinats patrons. Trobo ren aquest sentit 

que ens falta reflexió, ens falta recerca, ens falta formular hipòtesis i contrastar a veure 

com s'està articulant, com s'està...   

 

XS: -Per tant en cas de la hipotètica transformació... el problema no serien les 

estructures, les dotacions, malgrat el moment econòmic, que passarà... sinó que el 

problema és més de fons, de concepció del propi procés... 

 

JV: -I tant! 

 

XS: -I per tant el què impliqui de formació, el que impliqui de transformació de la 

pròpia concepció del procés d'aprenentatge... 

 

JV: -I tant! Com que les tecnologies treballen amb la matèria primera del que és el 

sistema escolar, treballen amb la informació que és el pas previ per definir coneixement 

i que aquest coneixement ens l'apropiem i el convertim en aprenentatge, les tecnologies, 
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els mecanismes de difusió d'aquesta informació toquen en el moll de l'os dels sistema 

educatiu. Nosaltres hem construït tota... el sistema escolar neix justament amb 

l'escriptura,  a partir que s'ha d'ensenyar un codi, una tecnologia de la informació, 

l'escriptura que no és espontània... El llenguatge, no és que sigui espontani però hi ha 

el mecanisme de repetició que permet adquirir el llenguatge abans d'anar a l'escola però 

el codi escrit, necessitem un expert que ens l'ensenyi. Per ensenyar la teoria de la 

informació és com neix el sistema escolar.  

 

Els canvis que ha sofert el sistema escolar han sigut més que res de nombre, hi havia 

molt poques escoles quan hi havia molt pocs escribes, a mesura que la societat ha 

necessitat més persones capacitades per entendre un text escrit les escoles s'han anat 

incrementant i ara el repte se situa en un altre ordre, en un ordre molt diferent en el qual 

els propis dispositius, i això és un altre repte important per l'escola, poden incorporar 

mecanismes per ensenyar-nos a utilitzar-los.  

 

O són cada cop més intuïtius, amb interfícies més transparents, més humanitzades, més 

ergonòmiques, que en definitiva comporten que la corba d'aprenentatge del dispositiu 

es redueix, i que requereix poca intervenció humana... Continua fent falta que algú ens 

ensenyi a llegir però compte perquè les primeres apps on mitjançant jocs o activitats 

portin associat l'aprenentatge de la lectura ja estan començant a sortir... 

 

XS: -En aquest sentit ahir a la Marató de TV3 van ensenyar els nous desfibriladors que 

guien el procés, no cal res! està dibuixat, és gràfic, aprenentatge visual, això s'ha de 

col·locar com en aquest dibuix, això com en aquest i a partir d'aquí el desfibrilador parla 

i dóna instruccions... 

 

JV: -Els dispositius cada cop poden incorporar, (els fabricants en diran més 

intel·ligència) però com que el procediment ja està pautat, si fas un disseny el més 

acompanyat possible, com aquell qui diu el desfibrilador es pot posar tot sol... Això ho 

anirem veient cada cop més aplicat a altres tipus d'aprenentatges. Automatitzar 

determinats processos és el que es fa des del començament dels primers ordinadors 

personals i s'ha anat traslladant i fent més ergonòmic i posant en dispositius que portem 

a la butxaca de la camisa i això és un altre canvi molt important... vol dir que algunes 

de les activitats que consideràvem que formaven part de les tasques pròpies dels docents, 
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algunes, poden ser en part delegades en aquests dispositius. I fins i tot podem pensar 

que seran fetes de forma més eficient que per nosaltres... ensenyar les coses més 

mecàniques, sumar i restar, no oblidar signes de puntuació, tot això ho veurem amb 

relativa facilitat. 

 

XS: -I aleshores la funció del docent i del propi discent com a protagonista del seu 

procés, perquè a la llarga sí que tendirem a un sistema mixt, per tota una sèrie de raons 

d'ecologia energètica... 

 

JV: -El que intueixo és que en primer lloc el procés d'aprenentatge justament per 

aquestes facilitats, per aquestes potencialitats que tenen els dispositius digitals pot ser 

d'alguna manera continu... aquella persona que té ganes d'aprendre doncs vint-i-quatre 

hores al dia... pots estar consultant la biblioteca del Congrés dels USA... per a la persona 

amb interès per conèixer, per aprofundir, això no té límits... 

 

XS: -Això seria el blended ideal? 

 

JV: -Home, aquesta potencialitat d'estar estudiant, d'estar accedint a la informació 

rellevant, d'elaborar i de publicar les teves conclusions en mitjans que fins ara estaven 

reservats per als grans gurus del coneixement, ara qualsevol és potencialment un editor, 

un reporter, un documentalista... això ja és possible des de fa temps,  això és possible 

des de que tenim Internet a l'abast. Una altra cosa és que a tot aquest procés de generació 

del coneixement li donem valor acadèmic... 

XS: -I acreditació... 

 

JV: -I acreditació. Farà falta un procés de revisió del què considerem acadèmic. Ja ha 

començat a passar amb les tesis doctorals, les tesis basades amb articles en front 

d'aquells estudis més monogràfics, d'un sol tema... Això són exemples de com s'està 

flexibilitzant, en part induït per la pròpia tecnologia, per la pròpia dinàmica i per la 

pròpia noció de coneixement que anem canviant d'una forma pragmàtica. 

En el moment en que es trobin mecanismes de reconeixement del que un estudiant, un 

aprenent, fa fora dels circuits oficials... Aquest és un dels reptes en aquest moment que 

té el sistema educatiu. En general en qualsevol etapa educativa, només es valora allò 

que el sistema ofereix, per tant currículums, el temari de cada matèria... que tu saps més 
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que el que se't demana allà, que saps coses complementàries al que surt en el currículum, 

com que no tinc mecanismes per avaluar-ho ni t'ho valoro ni ho tinc en compte en 

definitiva. Una persona formada és més que el que ha cursat curricularment, pot ser més, 

de vegades no és així... Si els que van més enllà volen donar publicitat al que pel seu 

compte va treballant, ara té els mitjans. Si s'ho queden per ells allò quedarà invisible en 

el seu portfoli, en el seu historial oficial.  

 

Aquest és un altre dels reptes que les tecnologies associades a Internet obren com a 

possibilitat... el fet de cursar assignatures d'altres universitats, crèdits... tot això són 

mecanismes que gràcies a la xarxa cada cop agafen més naturalesa; que això sigui en 

una universitat de l'estat o europea o del món en la que tu facis un MOOC, una 

universitat americana i que allò et compti com a crèdits igual ja està cobert o contemplat, 

però si no hi és encara hi serà! Hi serà segur! Perquè la demanda portarà a que la gent 

que fa aquest esforç i els mateixos que despleguen aquests tipus de cursos, voldran que 

tinguin un valor... 

 

XS: -I per tant i batejant sobre la marxa... el blended 2.0 seria multidimensional? No 

només presencial vs no presencial sinó també oficial vs no oficial, I tot el que això 

impliqui de multidimensionalitat? 

 

JV: -Sí! Els sistemes educatius diem-ne de finals del segle XX han anat introduint tan 

a l'ensenyament obligatori com a l'universitari, han anat flexibilitzant i oferint 

l'optativitat. Primer en el trivium i el quadrivium de l'edat Mitjana que va durar fins a 

meitat del segle XX, a la carrera ics, havies d'estudiar aquelles assignatures i no hi havia 

altra opció, cada cop més s'ha anat obrint el ventall del coneixement perquè s'ha anat 

veient que hi havia coses que se'ns escapaven entre les mans, doncs això jo crec que la 

tendència, aquí hi ha dos factors, en l'ensenyament  obligatori hi ha hagut moments en 

què s'ha anat reduint el ventall, al menys aquí a l'estat, eh? ara últimament s'ha reduït el 

ventall d'optativitat perquè s'ha volgut posar èmfasi en les troncals, però la tendència 

aquesta a que amb aquesta explosió de coneixement, altre cop, no es poden posar portes 

a aquesta disponibilitat i per tant com que un altre dels vectors que ens acompanyaran 

el llarg del segle XXI és el tema de la personalització, és el tema de que cal identificar 

els talents que té cada persona i posar-los en valor, i que de vegades aquests talents no 

se superposen sempre en les àrees del coneixement que tenim establertes, això també 
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obeïa a interessos econòmics, els països hem de descobrir, hem de trobar els talents que 

són els que ens acabaran donant competitivitat i pagant les pensions... 

 

XS: -Valor afegit... 

 

JV: -Exacte. pe tant això s'haurà d'anar eixamplant, i si el talent serà l'esport o un 

determinat esport, una determinada expressió artística o una determinada habilitat 

matemàtica,  si o donem la capacitat d'expandir-se en aquests talents, estem perdent 

valor com a societat perquè altres sí que ho estaran fent. Tot això, penso que apuntarà 

cap a aquesta flexibilitat, aquesta personalització de l'aprenentatge, de forma que ja no 

caldrà necessàriament, tant aquí com arreu, que tothom passi per les mateixes etapes i 

tothom tingui un recorregut formatiu molt estandaritzat. La personalització és el 

contrari d'això, és deixar que cadascú desenvolupi el seu màxim potencial, barrejant, 

hibridant formacions que ara potser estan en carreres molt allunyades... 

 

XS: -Per tant passa per la connexió i pel blended necessàriament, sense perdre la 

personalització. 

 

JV: -Sense dubte! Sense dubte, però sense perdre el contacte personal perquè aquí altre 

cop és el que et deia: hi ha processos, que ara són patrimoni del docent, que es poden 

automatitzar o que de fet ja estan automatitzats, però el que és molt difícil d'automatitzar 

és la tasca de mentoratge, de guiatge, la tasca d'orientació,  que també és la gran tasca 

dels docents i aquesta és segurament la que més haurà de créixer, això que ara es fa a 

ala secundària a l'hora d'orientar els treballs de recerca,  aquesta tasca és difícilment 

algorimitzable... afortunadament... cal doncs conèixer molt bé les característiques 

d'aquest alumne/a que té uns interessos, unes necessitats molt originals i, que has de ser 

capaç d'ajudar-lo a arribar a concretar-ho a plasmar-ho en un determinat treball... Per 

tant Això ja s'ha dit molt, no és res nou: el paper del professor passa... i els anglesos 

tenen una frase que m'agrada molt que és... passar del “sage on the stage to guide on 

the side” és una frase molt molt gràfica i que representa el canvi més gran que ha tingut 

la nostra professió i que a més a més és recuperar un procés que ja tenien els primers 

filòsofs grecs etc...  
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Ara és possible que si la tecnologia ens descarrega de tota la feina més instruccional 

doncs puguem concentrar part de la nostra feina més en aquesta tasca mentorial. Això 

és el que diuen alguns autors que són els que jo considero que marquen la pauta... 

 

XS: -Per acabar... 

 

JV: -Sí... 

 

XS: -El tercer eix d'aquesta multidimensió seria la dicotomia habilitat coneixement, o 

per adquirir aquest coneixement necessàriament s'haurà de passar per l'habilitat i per 

tant això només té un pla en una direcció? 

 

JV: -El tema és també definir bé coneixement perquè altre cop les paraules acaben sent, 

ens acaben atrapant i, utilitzar paraules pot acabar generat-nos una cotilla... hem de fer 

un esforç des de l'acadèmia per anar generant vocabulari i anar parlant amb el màxim 

de rigor de tots aquells nous fenòmens que van sorgint, de declinar-los amb noms 

concrets, igual com fan els metges per definir bé una malaltia, una... o ho fa un botànic 

per descriure amb precisió les parts d'una planta,  em sembla que en el món de l'educació 

tendim massa a caure en calaixos de sastre, a fer servir paraules massa genèriques que... 

veiem per exemple coneixement, hi ha un coneixement factual, un coneixement 

procedimental, hi ha un coneixement axiològic, si anem simplificant la declinació, 

llavors, de quin coneixement parlem? perquè en abstracte, coneixement en general, se'm 

fa difícil... les habilitats també són un coneixement,  més pragmàtic, més d'acció però 

són un coneixement!  

 

Com fan els esquimals, oi? Si els diem neu ens contestaran: però què m'està dient neu, 

de neu n'hi ha de moltes maneres... nosaltres tenim disset paraules per anomenar-les,... 

Massa sovint parlem de les TIC aquí i allà... Quines TIC? Les d'ensenyament assistit 

per ordinador? Les que permeten fer treball col·laboratiu? Les de la informació? 

 

XS: -És que no tenen gairebé res a veure les unes amb les altres... 

 

JV: -Exacte! Si en parlem en general, només diem vaguetats... Amb quins contextos? 
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Amb quin tipus d'aplicacions? Si no es queda tot en un terreny gairebé de tertúlia de 

cafè... Hem d'anar cada cop a trobar un llenguatge més precís que matisi bé els usos 

d'allò del què estem parlant. 

 

XS: -Com sempre tenia raó el doctor Prats quan em diu: “Ves a parlar amb el senyor 

Vivancos, que és el que en sap” perquè us he de dir que la conversa dóna molt més que 

no pas les tristes preguntes, superant l'expectativa amb diferència. Moltes gràcies per la 

flexibilitat i la paciència. Tot just estic començant en aquest moment, és el primer any i 

això està previst a tres, en principi i la idea seria arribar a tots els centres de batxillerat 

de Catalunya amb enquestes a pares, alumnes i professors i fer tot un buidatge 

d'aquestes percepcions en aquest moment, distingir els diferents grups, pública, privada. 

concertada... rural, urbana... crear un mapa de la situació de l'aplicació de qualsevol 

tipus d'aplicació de tecnologia informacional o computacional dins d'aquests centres i 

nivell d'incidència en el procés d'ensenyament i per tant finalment intentar començar a 

donar llum a l'enigma de si realment això tombarà o no tombarà... És molta feina però 

avui la computació permet enviar enquestes i rebre-les directament en un full de càlcul... 

això és una petita meravella. 

 

JV: -Una sorpresa que t'emportaràs és que no sempre... vull dir que n'enviaràs cent i en 

rebràs quinze... El què guanyes amb facilitat de tramesa ho perds en quantitat de 

resposta... La quantitat d'enquestes que s'envien als centres és molt elevada i... entre 

altres coses perquè això és temps, és a dir la persona que ho rep ha de dedicar un temps, 

aquest temps després no té un retorn clar... és a dir, què guanyo jo contestant aquesta 

enquesta? Has de trobar algun mecanisme de compensació. També hi haurà un 

col·lectiu de professors que això ho vegi com un risc... Jo et recomanaria que abans de 

construir el qüestionari tinguessis una conversa llarga amb la gent de l'IOC... 

imprescindible, que et diguin dins l'oferta del Departament de les assignatures optatives 

en el territori que atenien a la poca capacitat d'oferta d'alguns centres... alemany per 

exemple a instituts del Bages, potser no hi ha massa crítica per a fer un grup d'alemany 

però hi pot haver-hi un o dos alumnes que diguin: jo faria com a quarta llengua 

alemany... i que et diguin quina demanda hi ha hagut per part dels centres d'aquestes 

optatives... pregunta-ho perquè això et donarà moltes claus de la percepció que hi ha als 

instituts ordinaris de la necessitat d'aquest tipus d'oferta. 
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Un centre escolar és una suma d'interessos, els de les famílies, els dels alumnes, els dels 

professors i òbviament els del Departament que busca fer sostenible el propi centre, 

eficient... Serà molt important que tinguis elements per interpretar els resultats que 

t'arribin perquè les respostes poden obeir a tendències molt diferents en funció de la 

interpretació que es faci de les preguntes. 

 

[...] 

 

El text restant ja esdevé finalització informal de la conversa. 
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Conversa amb Alfons Cornella 
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Entrevista exploratòria amb  Alfons Cornella 

 

 

 
 

 

CORNELLA, Alfons (Barcelona, 1958). Fundador l’any 2000 d’Infonomia, empresa 

de serveis d’innovació que té una xarxa de 25.000 professionals a tot el món, la major 

xarxa d’innovadors en espanyol. Ha publicat 23 llibres sobre ciència, tecnologia i 

innovació, així com 1.000 articles sobre el paper de les tecnologies en la transformació 

de les empreses. A part de presidir la seva empresa, és consultor d’algunes de les 

companyies més grans de l’Estat espanyol i comparteix les seves idees i experiències a 

través de conferències i seminaris sobre la innovació davant d’unes 15.000 persones 

cada any. És l’autor de termes com “Infoxicació”.  

 

Data de realització: 13-07-2016 

 

Es jutja pertinent entrevista amb ell donat que la informació i la seva gestió donen sentit 

als nous paradigmes educatius. 

 

[Es realitza la presentació formal de l'entrevista] 
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XS: - Hi ha un moment en què llegeixo un terme que es diu Infoxicació, estiro del fil, 

pregunto al Miquel Àngel Prats i em diu: “Ves a veure l’Alfons Cornella” Aquest és el 

motiu bàsicament. En primer lloc gràcies pel temps, per rebre’m. Provo de tenir 

elements que després a l’hora de les conclusions em donin coixí.  Em concentro 

bàsicament en analitzar i avaluar la percepció dels equips de batxillerat de Catalunya, 

sobre si hi haurà la necessitat d’un canvi de model cap al B-learning... 

Realment és intoxicant la informació en aquest moment? 

 

AC: -Jo no sóc un expert en el tema, vagi per davant. El què sí és que en algun moment 

de la meva vida, vaig treballar molt gestionant informació, aleshores en aquells 

moments previs a l’aparició d’Internet, ja es veia que anàvem malament i que hi havia 

dificultats en els models d’aprofitament de la informació. Teníem moltes eines per 

generar informació però molt poques per determinar realment quina és interessant. Això 

en realitat era previ a Goole. Google va canviar, va canviar el món perquè abans trobar 

informació era realment complicat... generar-la només necessitaves un ordinador i un 

processador de textos, però trobar aquella informació que era rellevant, doncs no era 

tan fàcil. Ara ho és més, és a dir que la situació de l'excés d’informació fa uns anys i 

ara, jo diria que és diferent tot i que tenim el mateix problema, que és el problema de la 

rellevància, és a dir el problema de determinar quina és la informació i com està 

estructurada...  

 

Agafem per exemple això de l’Arduino... [fa referència a un llibre que té damunt la 

taula i que hem comentat un moment abans de començar], Quin és el millor llibre 

d’Arduino? Perquè trobar tots els llibres d’Arduino és extremadament fàcil, avui ho 

sabem fer... Ara, determinar quin és el bo i què vol dir el bo?, És a dir, amb quins criteris? 

 

 Quina és la teva experiència prèvia? Què t’ha agradat prèviament? Amb quin estil 

d’escriptura. Hi ha una frase que tradueix força bé què penso ara sobre aquest tema, que 

no és meva, em sembla que és del David Weinberger, que és un analista de la ciència, i 

que diu que l’única solució a l’excés d’informació és més informació! L’única solució 

a que tu trobis una determinada cosa en un determinat moment és que la informació que 
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ho caracteritza, estigui posada de forma tan redundant que hi puguis arribar per molts 

llocs. Et poso un exemple molt clar que és el d’un magatzem... Si tu tens un magatzem, 

una ferreteria que té milers de referències, i les coses estan ordenades només d’una 

determinada manera, és a dir el cargol de dos centímetres i de cap quadrat doncs està 

als cargols de cap quadrat, si no se t’acudeix que és un cargol de cap quadrat és fàcil no 

trobar-lo, però en canvio si està posat a “instruments per lligar”, a “coses fetes 

metàl·liques”, si la classificació d’un objecte està feta per totes les possibles maneres 

en que aquell objecte es pot trobar, aleshores d’una manera o altra ho trobaràs, per tant 

l’única solució a la infoxicació, que és un fenomen humà, és a dir disposar de la 

informació que a nosaltres ens interessa, és que les màquines generin sobre cada peça 

d’informació, molta informació i que tinguem sistemes que ens permetin trobar les 

coses de múltiples maneres.  

 

És a dir, un exemple que et suggereixo, que pot ser molt interessant com a prova, és que 

tu busquis un objecte a una web xinesa de productes... et posaré un exemple, espera..., 

et posaré un exemple que és molt clar.  

 

[s’aixeca i va parlant mentre va a buscar alguna cosa] 

 

[Torna amb un allargador enrotllable a les mans] Això, això com es diria? 

 

XS: -És un allargador, un multiplicador...  

 

AC: -Doncs l’allargador, l’allargador que és així, enrotllable, bé, aquest és un exemple... 

[s’aixeca altre cop i va parlant mentre va a buscar alguna cosa, aquesta vegada al pis 

superior que està connectat amb unes escales...] 

[Torna amb un cable d’alimentació de PC extensible i enrotllable com el sistema de 

cable d’alguns ratolins] 

I això és un cable enrotllat, oi? Com es diu això? 

 

XS: -Clar, el problema és definir correctament...  

 

AC: -No! És que no pots! Ja no pots definir les coses de manera única, és a dir, la idea 

decimonònica d’un catàleg, és a dir que tu pots posar un llibre en una determinada 
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posició en una biblioteca, és una idea que ja no ens serveix perquè la multiplicitat 

d’objectes informacionals que generem, és a dir d’objectes, d’idees, de productes, 

d’objectes és tal que qualsevol classificació imaginable és una classificació que ja queda 

curta i que a més és molt difícil de ser objectiva. 

[Torna a tenir a les mans el segon objecte] 

Això no té un nom objectiu, et poso aquest exemple perquè això ho vaig trobar a Xina 

i buscava una cosa així i la feina va ser meva per trobar això... és a dir la informació és 

a Internet i trobar això ha de ser relativament fàcil però trobar això concret, no. La idea 

és tenim molts més objectes trobables, i per objectes dic idees, conceptes, objectes, el 

què sigui, al món que estan en alguna base de dades, però que només si hi podem arribar 

de múltiples maneres el trobarem, per tant les classificacions convencionals ja no 

serveixen i l'única solució per no estar infoxicat, és trobar molta informació que no 

necessites i que aquesta que sigui rellevant estigui classificada realment de múltiples 

maneres.  

 

XS: -Després de Gutenberg, el nom amb majúscules és Internet?  

 

AC: -És que ni ha molts d’altres, no seria tan dràstic...  

 

XS: -Un dels noms potser...  

 

AC: -Sí, sí, un dels noms sí però no sé si m’agrada la pregunta... en el sentit que hi ha 

molts elements pel camí que són molt importants, no? Jo diria que és evident que 

Internet és un abans i un després, passa però que penso que està molt per venir, no crec 

que sigui un final sinó que el que m’agradaria imaginar és que trobem aquesta situació 

en la que localitzar un objecte sigui molt fàcil i per tant és una eina que ens ha de 

permetre fer molt, però sí, sí, si la resposta és sí o no, es sí! [riu] 

 

XS: -No necessàriament! L’educació té una de les grans oportunitats històriques o bé 

això de la tecnologia és soroll de fons? 

 

AC: -No, no, és una de les coses que ha de canviar dràsticament. És molt curiós per 

exemple que amb el tema d’Internet no hagi canviat de manera transcendental, és a dir, 

han canviat altres camps... la música, la banca, el turisme, és a dir, hi ha molts camps 
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que han canviat de manera dràstica i l’educació no, i per tant hi ha les condicions perquè 

es pugui produir. I està molt lligat amb l’anterior perquè jo crec que el gran canvi que 

ve en educació és un canvi que té com una moneda dues cares. Una d’elles és la cara 

motivacional, és a dir, que has d’enfocar l’aprenentatge, no l’ensenyament!, l’has 

d’enforcar en clau d’emoció, és a dir què has de fer perquè algú vulgui aprendre i 

s’emocioni fent-ho... aquesta diem és una cara de la moneda i l’altra és que com que 

tota la informació existeix i està accessible, la gran habilitat a donar a la gent és la 

integració dels components, és a dir com tu agafes elements diferents i els enganxes...  

 

XS: -I crees... 

 

AC: -I crees alguna cosa, com agafes quan vas a Youtube i trobes aquell tutorial per a 

fer no sé què, aquella peça de software, el consell d’una persona i un text i com ho 

agafes tot, ho barreges i crees alguna cosa, loa idea és com em motiven per a voler i 

poder trobar en el món peces distintes amb les que construeixo una solució que és meva 

i és original. 

 

XS: -I per tant creo coneixement... 

 

AC: -Creo de tot! Coneixement, objectes, experiències, el que sigui... Sí, sí, el que ens 

fa humans és la creativitat. I això no vol dir que tothom ho sigui i que no tinguem un 

gran problema de futur que és el de la gent que no se sent així i que encara podem crear 

més diferències en el sistema educatiu... si el sistema educatiu es centra més encara en 

la creativitat humana, llavors encara crearem una distància més gran entre els qui tenen 

ganes i capacitat per ser creatius i els qui no. Perquè ara al menys tens que hi ha gent 

que sap de coses, perquè li sona, però si l’enfocament és desenvolupar la creativitat dels 

humans potser encara ho fem pitjor i tot, eh? Encara ens queda molta més gent 

descavalcada. 

 

XS: -Cap a on hauria d’evolucionar el sistema educatiu? I en tot cas, hi caben models 

híbrids presencials no presencials amb tot el que això pugui significar?  

 

AC: -Joc crec que la idea de com es fa és relativament irrellevant i penso que la clau 

està en pensar en l’educació més com un temps que no pas com un espai, és a dir, avui 
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en dia seguim pensant en clau d’espai, en clau d’un lloc i en realitat l’aprenentatge és 

un temps, ..., un diumenge t’aixeques i tens ganes de llegir, t’hi poses i aquella hora de 

lectura entra més que un altre moment en què ho has de fer forçadament... Jo crec que 

la gran qüestió és com les persones “disfruten” d’aprendre i això els serveix per 

desenvolupar el seu talent natural.   

 

Cada persona té una cosa per la qual està especialment qualificat, no? I es tracta per 

part del sistema de fer-te descobrir aquesta capacitat i fer-la desenvolupar, per tant, 

presencial, no presencial? Jo crec que és relativament irrellevant perquè l’important és 

que el temps que dediquis a això, sigui un temps de qualitat, perquè si no, no funciona, 

és a dir, un temps en el que tu no vulguis aprendre, no aprens! Sigui presencial o no ho 

sigui és igual... Si sóc a casa davant de l’ordinador, tinc ganes ara d’aprendre o no en 

tinc ganes? Per què he d’aprendre ara? Pe què ho he de fer? I per tant crear aquest 

contagi.  

 

Diria que és molt important la transmissió, l’empatia entre persones a l’hora d’aprendre, 

és a dir, un bon mestre que trameti als nanos les ganes d’aprendre és el més important, 

el punt més valuós... Com jo “infecto” a d’altres persones de les ganes d’entendre, de 

les ganes de crear, de les ganes de construir, de les ganes de jugar, del què sigui...  

 

XS: -Si el batxillerat no tingués les PAU, podria adoptar sistemes canviants, podria ser  

més creatiu? Les PAU, el frenen el batxillerat?  

 

AC: -Sí! En general el que jo crec que frena l’evolució de l’ensenyament és el que algú 

vulgui planificar-ho, és a dir, jo penso que la clau és deixar experimentar... i aleshores 

les PAU no són més que una mostra d’aquesta voluntat de planificació i de equalització, 

que aparentment sembla que sigui en benefici de tothom, no? aquest igualitarisme, però 

crec que aquí es confon la igualtat d’oportunitats amb l’equalització de l’educació, és a 

dir, jo sóc clarament a favor de la igualtat d’oportunitats, que ara no està garantida, no 

està garantida i per tant la idea és que qualsevol pugui accedir a l’educació, i després 

crec en l’experiment, crec que totes les escoles no tenen perquè fer el mateix i que hi 

ha escoles que podrien fer una cosa i escoles que podrien fer una altra cosa i que 

aleshores seria el temps que acabaria determinant què és el que funciona millor i que és 

el que no... Ho tens tot pautat, els continguts, etc. i llavors no permets aquesta 
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experimentació que és on en la majoria de circumstàncies de la visa es produeix el 

progrés. Si totes les empreses haguessin de fer el mateix i no poguessin millorar les 

unes a les altres, no avançaríem, per tant les PAU són un problema perquè són la punta 

de l’iceberg, d’un iceberg que és aquesta voluntat normativa.  El problema de les PAU 

és que entres a la universitat amb la sensació que tot va d’aprovar, tot és qüestió de 

punts i per tant a la universitat no aprens sinó que aproves, i al final és una carrera per 

aprovar i ja està... tens nanos a la universitat, que es tracta d’una cursa per aprovar 

exàmens i sense cap mena d’interès per aprendre. 

 

XS: -Desaprenc, llavors existeixo! Ho he llegit això... Per què haurem de desaprendre? 

I si ho fem, què en farem del savi de la tarima?  

 

AC: -El savi de la tarima serà un espectacle, serà un show, jo quan dic això vull dir que 

hem de ser capaços d’alliberar el nostre corpus teòric de coses que poden ser restrictores 

de la nostra voluntat creativa, és a dir que has de ser capaç d’alliberar els models i 

canviar-los tot i que alguna vegada algú m’ho ha malentès en el sentit de treure coses 

de la memòria i la memòria és fonamental. Sense la memòria no aprenem, perquè 

hauríem d’aprendre cada vagada des de zero... és molt important que tu tinguis una 

experiència acumulada, però el que vull dir és que sempre has fet les coses d’una 

manera i ara les has de fer d’una altra, això en la nostra feina d’ajudar les empreses a 

innovar és crític, un dels punts clau és lluitar contra aquella frase de “això sempre s’ha 

fet així” doncs treu-t’ho, canvia-ho perquè vivim en uns altres moments i el 

funcionament és diferent i ara ja no funciona; la frase el què vol dir és estigues sempre 

obert a nous models que t’alliberin d’aquesta esclavitud de percepcions de formes de 

veure que ja no són adients.  

 

XS: -Parlem de models i d’expertesa. Quin serà el model d’aprenentatge a mig termini? 

  

AC: -A veure,... en el cas del sistema educatiu convencional no en tinc ni idea, et podria 

dir alguna cosa però no n’estic segur... però jo el que sí que veig són un parell de coses: 

una és que les empreses formaran la seva gent, això tornarà a aparèixer, en aquests 

moments s’ha perdut i dir això és molt agosarat per part meva però  la realitat és que 

avui les empreses no formen a la seva gent perquè els surt més a compte robar-los a 

altres empreses, però conforme això sigui més complicat, en el moment que la teva 
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empresa faci una cosa molt concreta i justament sobrevisqui en el mercat perquè aquest 

producte és el millor del món, aleshores hauràs de formar la teva gent, perquè una cosa 

que jo veig claríssima és la tornada a la formació del personal dins de les empreses, una 

i la segona cosa és que veig que hi haurà una formació amb una base important d’una 

tutoria personal, és a dir, algú que aporti aquesta motivació per aprendre i que integri 

components del mercat, és a dir que agafo aquest cordó del PC perquè m’interessa i 

després un producte d’Standford i me’n vaig dues setmanes a París per un congrés de 

no sé què... 

 

XS: -Recorreguts individualitzats d’aprenentatge?  

 

AC: -Totalment!, és que no hi ha una altra solució, jo crec que no hi ha un altre camí i 

a més la tecnologia actual així ho determina. Si tu mires com realment els nanos amb 

una mica de vocació tecnològica aprenen, aprenen a partir de Youtube, es baixen no sé 

què, un altre li explica no sé què, és a dir tenen un accés informatiu que és molt personal, 

molt important jo crec la presència d’algú que sigui aquest estímul... 

 

XS: -La presència del guia?  

 

AC: -Guia no sé si és la paraula... 

 

XS: -Del qui t’acompanya, vaja...  

 

AC: -Un entrenador... Jo per exemple el que faig amb algun nano,... nano que ja en 

tenen trenta i pico, que han estat treballant uns anys i que es troben en una crisi personal 

del tipus “jo no vull seguir així” que ja sembla que ja ho tinguin tot fet... I ara parlo 

periòdicament amb un que el vaig posar en crisi en el sentit que em demanava quin 

màster fer, no? i em deia que ja n’havia fet dos... Li vaig dir: ara en faràs un altre? A 

benefici de la universitat i res més o tu t’has de crear un programa personal... amb quines 

persones has de parlar, quines coses has de llegir, quins cursos online has de fer, és dir 

t’has de crear un auto programa... 

 

XS: -El teu recorregut... 
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AC: -El teu recorregut. L’he fet treballar i al final s’ha fet com uns gràfics i ha vist que 

el que realment amb ell li interessa és com una confluència de tres coses i que no té ni 

la més mínima idea de cap de les tres: doncs primer entrena’t en les tres coses i arribaràs 

a aquesta confluència. Això potser no és escalable, potser no tothom ho pot fer, però 

compte perquè aquí sí que hi ha Internet com a factor fonamental, és a dir, a la que es 

produeixi a Internet un fenomen d’aprenentatge similar al que ha passat en altres camps, 

la música per exemple, al moment que comencis a tenir... ja n’hi ha milers però, ... 

formats amb els quals en cinc minuts tu aprenguis una cosa concreta que connecta amb 

una altra, integrador, on tu puguis integrar peces i les puguis combinar, jo crec que aquí 

l’aprenentatge canviarà. I potser és produeix un fenomen, que ara no podem imaginar i 

és que l’anada a la universitat serà posterior i tindrà com a finalitat enganxar aquestes 

peces... 

 

XS: -Formalitzar? 

 

AC: -Formalitzar i fins i tot diria de posar els plànols, perquè tu aprens a programar, 

has après aquí, has après allà, d’acord però al final resulta que no tens com una visió 

diríem “macro” de com integrar totes aquestes peces i a lo millor en mig d’aquest caos 

mental, que no entenguis les peces que tens, ..., vull dir saps parlar però no saps la 

gramàtica, llavors tu et preguntes si hi ha una gramàtica que et permeti construir millor, 

no? Aleshores jo crec que tenim les condicions perquè això passi i seria molt bo, seria 

molt bo en el sentit de que... els nanos aprendrien amb més realisme, tocarien coses més 

reals, potser en sortir d’una secundària estiguessin un parell d’anys fent coses i aprenent  

eines del dia a dia i fent-se preguntes de l’estil: “totes aquestes peces que tinc, com les 

integro, no?” Imaginat algú que treballi en una botiga i que vegi les dificultats i que es 

pregunti: “i com es pot gestionar millor la gent?” Jo crec que en aquest sentit, els 

anglosaxons en general, en general que no vol dir tots, eh? Però bastants, tenen 

l’avantatge d’aquest any d’exploració que molts es donen que és que abans d’entrar a 

la universitat estan un any pul·lulant i aquesta pul·lulació pot ser molt negativa o pot 

ser la raó per la qual fer-te preguntes.  

 

XS: -Anava a preguntar quina valoració fas de la connectivitat però em sembla bastant 

evident...   
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AC: -Sí, és la que ens permet això... el problema no és de... en el tàndem tecnologies 

de la informació, l’important no és la tecnologia, és la informació, la qualitat de la 

informació... les tecnologies no paren de créixer, el que estic dient és que al final el que 

és important és que hi hagi un contingut de qualitat i que pugui servir, no?  

 

XS: -Et consideres connecto-depenent?  

 

AC: -Cada vegada menys, sincerament, cada vegada menys perquè jo llegeixo molt i 

segueixo llegint molt en paper, és a dir que moltes vegades em sento molt desconnectat, 

aquesta joventut tan “milenial” que sembla que... però sí que és veritat que aprofito 

moment per fer coses, però no he sigut mai molt de xarxes socials, no hi crec! En algun 

moment he dit i a més he dit en públic i no sempre m’ha repercutit positivament, que jo 

penso que algun dia parlarem malament de les xarxes socials, és a dir que algun dia 

veurem les xarxes socials com un element que no ha sigut positiu, per a la nostra 

trajectòria com a civilització i ja comences a veure elements d’aquest “always on” que 

porta a una desconnexió respecte als altres congèneres i porta aquesta paradoxa que mai 

no hem estat tan connectats i al mateix temps mai no hem estat tan sols; fa uns mesos 

coneixia una noia francesa, per un projecte i aleshores vam comentar alguna cosa i em 

deia “és el que diu la meva mare: tota la setmana estàs super connectada i el cap de 

setmana no tens amb qui sortir”  

 

La frase era: sentiment de tanta connexió que al final estàs sola. Jo crec que ens hem 

passat i que això hi haurà un retorn perquè... és el mateix que en una altra direcció que 

és en la direcció del fer, a la gent cada vegada li interessa fer més coses amb les mans, 

perquè tant símbol, i tanta història, arriba un punt que la gent es desconnecta de sí 

mateix... l’humà és la connexió mà cervell i si tot el dia ets al cervell i la mà només és 

per teclejar, llavors fer és important, per això hi ha una tornada des de la gent que li 

interessa treballar la terra fins a un hobbie, no? és a dir la connexió excessiva no és 

humana. [taxatiu] 

 

XS: -Radical és normal. Llavors cal un canvi radical d’horaris, estructures etc. dins 

l’aprenentatge? Hem de treure el de nou a deu matemàtiques, de deu a onze català...? 

 

AC: -Això és absurd, això és absurd totalment, això ja no toca i la manera de fer-ho és 
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a través de projectes, això ja està definit, anem a fer un projecte i aquest projecte 

requereix coses, oi? És anar al camí de la integració... jo què sé, anem a construir una 

casa, no? i anem a veure què necessitem... necessitem fusta, però a veure quan pesarà 

la casa? El terra no està adequat... hem de posar corrent, vinga, quantes persones hi 

viuran? Quants watts necessitem? Bé, però aleshores el cable de quin gruix ha de ser? 

I quan ens costarà l’electricitat que hem de posar en aquesta casa? I qui tindrà el 

software per fer la casa... és dir aprendrem de tot, per tant la idea d’aquest trossejament 

és absurda! Aquest trossejament té sentit en la fase que t’he dit: ara ja sé els fonaments 

i ara m’interessa aprendre coses, llavors sí que t’has de posar a entendre què és una 

derivada, entens? Però en lloc de perquè t’ha tocat de quatre a cinc sigui perquè et 

preguntes “Com calculo com canvia el flux d’aigua que arriba per l’aixeta?” clar: un 

flux és un canvi i per tant és una derivada, doncs la manera com determinem els canvis 

és a través del canvi d’una funció en el temps i és més accelerada la sortida de l’aigua 

perquè la tangent de la corba és més pronunciada o menys, que és la derivada de la 

funció, és a dir que després quan a alguns nanos els expliques això d’aquesta forma et 

diuen “Ah! Si era això!”   

 

XS: -Si no és per iniciats, és que cada dia obro l’aixeta...  

 

AC: -Clar, estan acostumats a un formalisme molt teoremàtic, molt estructurat, que és 

veritat que històricament s’ha demostrat com una forma de transmetre ràpidament 

coneixement, però no perquè quedi a la memòria, per exemple un curs de matemàtiques 

de segon de batxillerat, la quantitat d’història que hi ha allà és brutal, allà hi ha la 

matemàtica de tota la nostra civilització, i està condensada en unes poques pàgines... 

Per què? Perquè s’han tret moltes coses que ja no s’ensenyen, no s’ensenya geometria, 

però en canvi allà hi ha un compendi del coneixement humà bestial, que un nano de 

setze anys ho pugui aprendre és una cosa bestial, altra cosa és què realment aprèn... què 

realment li queda? I li queda molt poca cosa.  

 

XS: -No aprèn a conduir... aprèn a passar l’examen...   

 

AC: -No entenen una gràfica, no entenen això... què representa el canvi... jo crec que 

tenim aquí un problema i que necessitarem canvis més transcendentals.  
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XS: -Fantàstic... ho tenim gairebé, som a la vigília... Co, no és només un prefix, oi? El 

futur serà col·laboratiu, co-responsable, co-creatiu... 

 

AC: -[...] Pot ser que sí i pot ser que no... és a dir jo crec que ha de ser així perquè la 

tesi és molt senzilla: el món és massa complex per resoldre’l sol... ningú individualment 

ni com empresa, podrà respondre als reptes de futur sinó combina els seus coneixements 

amb els d’un altre... si tu ets un metge... és curiós perquè ahir estava amb una sessió 

amb quaranta científics per ajudar-los a trobar connexions entre ells, aleshores un d’ells 

que treballa en genòmica i és un dels experts mundials en el tema, em deia: en el meu 

equip tinc cada vegada més físics perquè nosaltres si volem avançar en la comprensió 

del genoma hem d’utilitzar models matemàtics i físics que no són inherents al camp de 

la biologia, ..., m’estava dient, o col·laboro amb els físics, més enllà amb els matemàtics, 

que encara són més lluny de la biologia, o no ens en sortirem.  

 

Per tant la idea de la col·laboració no és perquè de cop i volta ens hem tornat tots hippies, 

sinó que el món és massa complex per resoldre’l des de visions uniformes, és dir jo no 

puc resoldre aquest objecte només mirant-lo des d’aquí [torna a fer referència a 

l’allargador], perquè m’estic perdent molta informació, per exemple quin color té al 

darrera... veus no sabia que era negre, em pensava que era vermell, per tant la 

col·laboració és necessària per respondre als problemes que de forma creixent són 

complexos... i no estic dient complicats, estic dient complexos, estic dient que no són 

predictius, estic dient que per molta informació que jo tingui, no puc predir què passarà, 

puc aproximar-me a una resposta i quan més informació jo tingui procedent de 

disciplines diferents, més m’acostaré en una predicció correcta.  

 

A moltes empreses passa el mateix, perquè el valor que tu dones a un client és 

conseqüència de barrejar coses molt diferent, és a dir, és conseqüència de barrejar el 

material que utilitzes, amb la psicologia de la persona que l’ha d’utilitzar i algú que ho 

entengui, amb les formes de distribució, és a dir, aquest és un bon producte [torna a 

tenir l’allargador plegable a les mans] però si no existís una logística no m’hauria arribat, 

sinó existís Internet no m’hauria arribat... per tant és la combinació d’un munt de peces 

la que fa que el resultat final doni una solució a la gent. El futur és Co perquè el món és 

massa complex. 
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XS: -Long life learning i learning by doing... a qualsevol moment, a qualsevol hora? 

 

AC: -Torno a lo d’abans... Si en tens ganes... A qualsevol edat, hi ha gent que és molt 

gran i que jo conec que l’apassiona aprendre cada dia alguna cosa, encara que sigui com 

avança una rosa en el seu hort, la qüestió és el perquè, el per què aprendre, no? i per 

això quan parles amb gent d’aquesta que t’impacta, ahir que com t’he dit, estava amb 

un biòleg que ja està prop dels setanta i és una eminència, doncs aquest home encara va 

fer la pregunta més significativa de totes les que es van fer a la reunió ahir, no?  perquè 

és gent que no ho poden evitar, que els apassiona fer servir això [s’assenyala el cap] i 

no per res sinó perquè realment és un plaer per a ells, entendre que hi ha gent que els 

apassiona aprendre i que realment és un nutrient per a la seva vida, és important! Per 

tant sí: a totes les edats, en tot moment, en tota circumstància, jugant, mirant, etc. etc. 

però el que necessitem són moltes més situacions d’estímul perquè més gent “disfruti” 

d’això, i del que sigui, eh? Perquè a lo millor és mirant com cau una fulla al terra o 

mirant com algú balla pel carrer... és a dir que hem de desformalitzar el coneixement i 

convertir-lo més en una experiència objectiva de plaer, és literalment el plaer d’aprendre.  

 

XS: -Ens hem de formar per a la creativitat, la permeabilitat i la incertesa com a bases 

cinètiques de vides dinàmiques?  

   

AC: -Caram, quina frase! Però sí tens raó... 

 

XS: -Les bases ja no seran aquelles monolítiques, fas una carrera i en tens per a tota la 

vida... 

 

AC: -No! perquè conec gent que segurament tu també en coneixes, que no fa res que 

tingui relació amb el que va estudiar en el seu moment... quants metges coneixes que 

estan per exemple en recursos humans... jo uns quants, per tant no és un tema d’una 

base de coneixement, sinó d’unes bases que en diríem de la sintaxi i de la semàntica, 

no es tracta tant que et donin els “totxos” sinó que sàpigues com ordenar-los, cerc que 

les bases són de com pensar, d’esperit crític, de com trobar elements, de com discutir 

amb altres, de com centrar-te, per exemple... de com aconseguir i per això la meditació 
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és molt important, com aconseguir que puguis posar-te davant d’una cosa una hora i 

aconseguir que no existeixi res més en el món que no sigui allò, perquè ho vull entendre, 

vull saber com funciona, etc. Per tant sí que hi ha d’haver unes bases però que aquestes 

bases són eines, són eines i motivacions que et permetin després al llarg de tota la teva 

vida poder-les utilitzar per a qualsevol cosa. És bastant absurd que molta gent en edat 

adulta no sàpiga fer ni el més mínim dibuix... que no sàpiga dibuixar... no estic dient 

que dibuixi bé sinó que no sàpiga fer ni un esquema amb tres dimensions. És a dir són 

unes habilitats que haurien de ser molt transversals, el tema de domini de les llengües, 

el tema fins i tot de programació, entendre què és un programa.  

 

Jo apostaria per donar menys estructura de continguts... un cas concret per exemple és 

la història: és absurd com els nanos de secundària aprenen història, n’he passat tres i és 

totalment absurd [assenyala una foto dels seus fills] si em diguessin que és un exercici 

per estimular la memòria encara ho agrairia, però després penses com és que encara en 

alguns casos els hi agrada i tot, eh? Però penso que el final no tenen una visió molt maca 

de les coses i que no entenen per exemple per què estem vivint ara... per què occident 

és conseqüència de les Guerres Napoleòniques... per dir alguna cosa, no? Oh és que allò 

està molt lluny... però és que allà es van fer les bases del model que tenim ara. I per què 

Xina ha estat despenjada durant no sé quants segles? I recordo un dels meus fills que 

em va preguntar: “Per què no ho posen al Youtube això?” És  a dir que la frase era per 

què no em posen vídeos curts per exemple de la Revolució Francesa, un vídeo de deu 

minuts que m’expliqui la Revolució Francesa, que segur que l’entendré fantàsticament 

bé, i avui que és un món d’imatges que hi ha tanta producció... moltes vegades  i és una 

llàstima, aprens una cosa a través d’una pel·lícula, que és clar, pel dramatisme que hi 

ha d’injectar fa que no sigui molt fiable...  

 

XS: -Amb molts curts de Youtube t’obren una porta per dir ara me’n vaig a buscar el 

llibre o vaig a l’expert o vaig a un coneixement formal, o vaig... sovint t’obre la porta, 

estimula...  

 

AC: -A mi em va passar fe poc que veient una pel·lícula parlaven de la violació de 

Nankin, que van fer els japonesos a la segona Guerra Mundial,  abans, quan van envair 

Xina, la pel·lícula, és clar dramàtica i tal, jo d’això de Nankin no en tenia ni idea, no? 

ja en porto llegides no sé quantes coses, és clar i documentals etc. llavors la teva imatge 
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del Japó canvia radicalment quan veus com van ser capaços de fer allò, no? i després 

te’n vas a un llibre petitet que tinc que t’explica que el gran drama del Japó modern és 

precisament aquesta antítesi entre les seves arrels samurais i la seva voluntat de 

modernitat, i pe tant fixa't com una pel·lícula va ser un estímul per intentar després 

entendre-ho més, no? que si a mi em posen en una sala i em diuen avui de quatre a cinc 

la invasió de la Xina per Japó perquè toca història... llavors jo penso que això és el que 

no pot ser. I ja no sé la pregunta per on anava... 

 

XS: -Sí, sí, aquestes bases...  

 

AC: -Sí, les bases, a on ho trobo, com ho lligo, és eines per trobar informació, eines per 

poder interpretar-ho, connectar-la i projectes i al final hauríem de ser persones molt 

capaces de trobar un problema, buscar com s’està resolent, entendre’l, aplicar una 

solució fent la nostra pròpia: hauríem de ser més integradors i modeladors, vull dir que 

fas models i te’ls construeixes però no tan teòrics i no tan coneixement empaquetat en 

forma de cursos, no?  

 

XS: -Alfons, altre cop gràcies. Per acabar, quina seria la pregunta que no hi ha aquí i 

que hauries inclòs en aquesta conversa?  

 

AC: -[Dubta un moment] Si ens en sortirem! Perquè... a veure, hi ha un altre tema que 

jo amb alguna intervenció que he fet d’educació, jo no sóc un expert en absolut, m’ho 

han demanat algunes vegades... Vaig estar en el fòrum de creativació de Girona i la 

setmana que ve estic amb un grup d’escoles... Ara jo quan plantejo la reflexió sobre 

educació, la plantejo sobre un fet que és l’emergència de la intel·ligència artificial, en 

el moment que veus en la generació actual d’intel·ligència artificial que estem el que ja 

es fa i veus dues o tres generacions més enllà, que es duplica la capacitat... penses en 

quin serà l’escenari d’aquí a vint anys. L’escenari d’aquí a vint anys   màquines 

intel·ligents fent coses i cotxes anant sols...  

 

XS: -Sí...  

 

AC: -Potser no passarà, potser no passarà perquè al final hi ha moltes d’aquestes 

elucubracions que no acaben passant, eh?  
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XS: -El Xavier Sala i Martín deia aquest dia que els cotxes deixaran de ser propietats, 

que trucarem, vindrà el cotxe sol, ens portarà i marxarà...  

 

AC: -Sí, sí, la idea és: si aquest és el món que ve, aleshores l’educació ja té una raó més 

important per canviar i és que si no crearem ineptes, per tant si entrenes una persona 

per conduir un taxi, estàs creant un esclau! Per tant l’educació té una nova raó per la 

que canviar i és perquè moltes de les feines que ara fem els humans seran innecessàries. 

Aleshores, la idea d’una educació més creativa, més integradora, integradora en el sentit 

d’això de més peces, de més [se li aboca la tassa del te i momentàniament s’interromp 

la conversa] hauria d’entendre millor... haurien d’entendre millor com funciona el 

cervell humà, no? La idea és, si tu no entens millor com funciona el cervell humà 

aleshores no pots entrenar-lo perquè aprengui millor. 

 

Què és el que fa que un cervell humà agafi el contingut i sobre allò construeixi? Doncs 

bàsicament és la necessitat d’un estímul etc. etc. El que vull dir és que en qualsevol 

reflexió que es faci sobre educació hem de saber que entendre millor la cognició 

humana, és a dir com una persona pensa i com aprèn, és fonamental per dissenyar el teu 

model. Això vol dir que ja no es pot dissenyar un model educatiu sense tenir en compte 

la neurologia i com que la neurociència està avançant molt, hauríem de posar molts més 

neurocientífics en aquests models. Perquè potser amb el que se sap avui ens diuen: mira, 

res que duri més de quinze minuts ja no és capaç de mantenir la teva atenció.  

  

XS: -I fem classes d’una hora, no?  

 

AC: -O per exemple un adolescent, que el seu caos hormonal, combinat amb el caos 

neuronal el porta a posar en qüestió qualsevol cosa... Llavors perquè no aprofitem que 

l’adolescent tot el dia qüestiona coses? 

 

XS: -Fer bones preguntes...  

 

AC: -O carregar-se coses: Oi que la banca és una merda? Doncs vinga reinventa-la! Per 

això penso que la pregunta que falta seria aquesta en el sentit que venen reptes que mai 

no hem tingut, i que per primera vegada en la història hi ha un repte i és que potser els 
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humans no som necessaris per a moltes coses... i aleshores l’educació s’ha d’enfocar en 

una altra direcció que és la de fer-los ser més humans! El llibre de capçalera d’aquesta 

qüestió és un llibre de dos economistes americans que fan aquesta reflexió sobre la crisi 

que ens ve, i de la que ningú parla, que és aquesta que és el creixement de la 

intel·ligència artificial i que al final del llibre es fan aquesta pregunta: I què fem doncs? 

I només hi ha una cosa que podem fer que és ser més humans, és a dir de les 

característiques que tenim com a espècie i que ens diferencien de la resta... 

 

XS: -Potenciar-les... 

 

AC: -Som creatius? Més. Som resistents? Més. Som col·laboratius? Més. És a dir tot 

allò que fa que som diferents d’una màquina, doncs multiplicar-ho! Perquè la distància 

amb la màquina, al menys en aquestes característiques humanes... hi ha una qüestió 

que... és parlant amb una persona d’IBM fa unes setmanes, em diu que ells estan fent 

màquines cognitives molt potents com el Watson, però el nostre repte no és aquest 

perquè ja són capaços de ser més intel·ligents que un humà en moltes coses, és dir un 

humà no pot llegir tota la literatura mèdica en totes les llengües i arribar a una conclusió, 

el Watson ho pot fer, per tant hi ha coses que ja estan superades, però el que curiosament 

és un desavantatge és que el Watson necessita vint megawatts per treballar i nosaltres 

amb quinze watts fem... tenim un avantatge i és que en realitat som ordinadors portàtils 

de grans prestacions.  

 

XS: -I amb una bateria increïble...   

 

AC: -I amb una bateria increïble. Ell em deia que el gran somni d’IBM és aconseguir 

un ordinador d’aquestes característiques que consumeixi poca energia, perquè ara ja ho 

saben fer però és inviable, no pots posar un Watson d’aquests a cada cantó de món... 

però tenim sis mil milions d’ordinadors que som nosaltres... és a dir que el repte és que 

l’educació deixa de ser el que és per convertir-se en un element fonamental primer de 

l’economia, és a dir, per a tu mateix, o t’entrenes millor o no tindràs solució, per les 

empreses necessitaran gent més preparada i per una societat no hi haurà democràcia 

possible si no tens gent més formada, sinó que el que tindràs seran noves dictadures, és 

així... és una educació per una autonomia però també una educació per a una 

supervivència de l’espècie... quan parlem a vint anys vista, però si mirem a cent! Si no 
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hi ha una hecatombe, que és molt possible que hi sigui, però si sobrevivim als propers 

cent anys, el món que ve és un altre i per tant li hem de donar una volta total a l’educació. 

Total! Radical perquè en un món de màquines intel·ligents, això, que nosaltres fa molts 

mesos que en parlem, en un altre moment hagués semblat una barbaritat, això està més 

a prop del que ens pensem!  

 

XS: -Bé no fa massa, no sé si per un error de model, el cotxe de Google va decidir 

estimbar al conductor, no?  

 

AC: -Sí, Sí! S’està parlant molt de l’ètica, de quin és el programa ètic que haurà de tenir 

una màquina... 

 

XS: -Quina ètica digital té això, no?  

 

AC: -Sí, mates a la velleta aquella del davant o mates als set que hi ha al cotxe? O tens 

un premi Nobel. Imaginat que detecta que està passant un premi Nobel que és el que té 

la solució a la fam del món, te’l carregues i ja està o mates a tota la gent que portes a 

l’autobús? El tramvia! El tramvia mata al Gaudí o es desvia i mata a un munt de gent 

que hi ha per allà... 

 

XS: -Ja tinc pregunta per rumiar tres setmanes seguides i no trobar resposta...   

  

La resta de la conversa ja és finalització. 
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Entrevista informal amb Francesc Pomés, director de l’IOC 

 

 
 

Director de l'IOC (Institut Obert de Catalunya) 

Francesc Pomés és professor d'ensenyament secundari i ha desenvolupat la major part 

de la seva carrera docent a l'Escola Industrial i d'Arts i Oficis de Sabadell, centre primer 

de Formació Professional, i després d'ESO, Batxillerat i FP. Va exercir com a director 

de l'esmentat centre entre els anys 1988 i 2000. 

Des de 1985 ha estat també formador del Departament d'Educació de la Generalitat en 

els àmbits de formació inicial per a la implantació de la LOGSE, Avaluació interna dels 

centres docents, Formació d'equips directius i de coordinadors pedagògics i de 

Tecnologies de la Informació i Comunicació. 

A part de ponències i diversos articles en revistes pedagògiques com Perspectiva 

Escolar, ha estat ponent del Projecte Educatiu de la Ciutat de Sabadell, és un dels autors 

de la Gran Geografia Comarcal de Catalunya i de diversos cursos telemàtics com un 

sobre les TIC i la funció directiva en els centres docents i un altre sobre Internet i les 

ciències socials a secundària. 

Entre els anys 2004 i 2006 va ser responsable de formació del professorat en TIC del 

Departament d'Educació i des de setembre de 2006 és el director de l'Institut Obert de 

Catalunya (IOC), el centre dedicat a l'ensenyament no universitari a distància. 

Data de realització: 11-07-2016 

Es considera pertinent la participació de Francesc Pomés en la recerca donat que 

estableix un referent de l’educació Online a Catalunya. 
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[Es realitza la presentació formal de l'entrevista] 

 

XS: - "Sou el màxim responsable de l’IOC. Amb la presència actual de la tecnologia a 

la vida diària i el creixement exponencial de la mateixa, no provoca cert vertigen el 

vostre càrrec? 

 

FP: -Més que vertigen és que encara socialment som poc coneguts i després encara 

estem en una situació legal poc definida, de fet encara som com si fos amb un institut 

normal i corrent el nostre marc legal és aquest: un institut i tot i que està previst a la llei 

d'educació del 2009 que es farà un decret específic de l’IOC, a data d’avui encara no 

s'ha fet i per tant això provoca moltes disfuncions i molts problemes perquè ens movem 

en un marc legal que no correspon a la nostra realitat.  

 

XS: - I aleshores, acreditacions etc., com si fos un institut presencial? 

 

FP: -Exactament! Exactament, amb moltes diferències perquè per exemple  tota la 

plantilla del l’IOC, tota sencera és en comissió de serveis, no hi ha ningú, inclòs jo 

mateix que tinguem la destinació, aquí mai s’ha fet  una dotació de places i després 

nosaltres aquí tenim 125 professors, aquest curs  ja tenim amb globalment uns 29.000 

alumnes no amb els 125 perquè és impossible si no que  comptem amb una plantilla 

d’uns 800 professors col·laboradors, que són professorat dels centres públics del 

Departament d’Ensenyament que a part de la seva tasca en el seu institut fan alguna 

matèria amb nosaltres. 

 

Però és clar, això que et dic d’alguna matèria, de col·laboració, això explica que puguem 

atendre aquests 29.000 alumnes... no està sostingut legalment, és una mena d’encàrrec 

de serveis i enlloc no diu la llei que un institut pugui tenir  professorat col·laborador 

aliè a l'institut, però la realitat és aquesta. 

 

XS: - És “alegal” la situació...  

 

FP: -Exacte! 
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XS: - Evidentment suposo que l’accés a pantalles comunicació i tecnologies la columna 

vertebral del sistema de l’IOC... 

 

FP: -Sí, és obvi, nosaltres,...  tot és  telemàtic l’IOC ara hem fet 10 anys i  l’aposta de 

bon principi va ser passar ja a l’ensenyament, el que hi havia llavors  ensenyament i 

altres institucions que funcionaven encara amb el sistema de correu etc... 

 

XS: - Més semblant potser al sistema de la UNED? 

 

FP: -Exacte! Al que era el model UNED en aquell moment... nosaltres vam apostar ja 

de bon principi per anar a la xarxa i treure tot el profit a tota la xarxa amb l'objectiu que 

és el bàsic de l’IOC, d’arribar a totes les persones que puguin estudiar al llarg de la seva 

vida,  la nostra orientació  és per a persones adultes en formació al llarg de  la vida i 

trencar la barrera del lloc per a persones que no tenen un institut, un centre de formació 

a prop, trencar la barrera temporal també, és a dir amb això pots posar en qualsevol hora 

del dia o de la nit i per tant la persona pot compatibilitzar amb les obligacions familiars 

laborals i també trencar una mica la barrera amb aquest sentit important, de la flexibilitat 

dels estudis, nosaltres de fet els alumnes no es matriculen de cursos sencers, és a dir no 

venen a fer primer de batxillerat o un cicle formatiu, sinó que cada semestre que és una 

altra característica de la flexibilitat,  semestralment fins i tot trimestralment en el cas de 

graduat en ensenyament secundari, l’alumne es matricula, li fem  una recomanació de 

les hores setmanals que exigeix de dedicació cada matèria i a partir d'aquí cada persona 

és la que decideix, jo em matriculo de dos de tres de quatre i per tant pot seguir un ritme;  

això per l’alumne també és bàsic  perquè una persona que compatibilitza feina, família, 

tota una sèrie de circumstàncies,  pensar que farà el curs sencer com ordinàriament en 

un institut presencial,  porta al fracàs segur i llavors el més normal és que ho deixi. Si 

en canvi va fent el seu ritme i en va aprovant dues o tres cada semestre és un incentiu 

per acabar graduant-se en els estudis que faci. 

 

XS: -El perfil és d’adult?  

 

FP: -És d’adult, sí! en principi la norma general es que són persones de més de 18 anys 

i per tant només en casos excepcionals tenim alumnes de menys de 16 anys,  però amb 

menys de 16 del departament d’ensenyament ha de ser per circumstàncies molt 
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específiques i ens els envien aquí i entre 16 i 18, sóc jo mateix  que decideixo i 

normalment hi ha tres criteris: un treballar als 16 anys i per tant no poden anar a la 

presencial, després hi ha persones esportistes d'elit especialment que es mouen per tot 

el món i que  també els entrenaments en diferents llocs i a vegades també circumstàncies 

psicològiques que a través dels EAPS ens fan arribar... 

 

XS: - Persones d’acollida? 

 

FP: -Exactament. També tenim un col·lectiu específic que són els alumnes els alumnes 

de presons i tenim convenis amb alguns centres també especials per a alumnes especials, 

com ara un centre que atén alumnes amb la síndrome d’Asperger, etc. Aquest dels 

29.000 són quantitativament pocs, encara que està bé la funció de l’IOC per exemple 

també amb gent amb llargues hospitalitzacions però el nostre públic és persona major 

de 18 anys que per tant ja ha abandonat el sistema escolar ordinari i que decideix 

reprendre els estudis per continuar-se formant, etc. 

 

XS: - Molt bé. Per tant la pregunta si està connectat pel personal de l’IOC i pel client 

és  imprescindible absolutament? 

 

FP: -I tant!  Nosaltres fem estudis i sempre diem que depèn de les matèries que agafen, 

però pràcticament la connexió ha de ser diària, és a dir el que exigeix estudiar a distància 

en aquest cas de l’IOC  és proposar-se que un ha de tenir a més... com que un està sol a 

casa seva davant ordinador, al final exigeix molta disciplina, molta capacitat 

d’organització i la nostra recomanació i a més és el que diuen després les dades quan 

analitzes els resultats: o hi ha connexió pràcticament diària o difícilment aquest alumne 

tirarà endavant. 

 

XS: - Jo mateix sóc ex-alumne de la UOC, pel màster que em va donar la oportunitat 

de treballar i continuar la meva formació... 

 

FP: -En aquest sentit tenim un objectiu molt semblant. 

 

XS: - En qualsevol lloc públic hi hauria d’haver una WIFI gratuïta, sobretot per evitar 

rases digitals? 
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FP: - Encara tenim alumnes que no que no tenen connexió i sort hi ha d’alguns llocs 

públics als que poden anar: biblioteques, centres cívics on n’hi ha,  tot una sèrie de llocs 

on aquestes persones disposen d'una connexió i d’un espai on poder treballar. 

 

XS: - Per tant, l’experiència Eduroam, necessària, extensible... 

 

FP: -Jo diria que fins i tot hauríem d’anar més enllà de l’Eduroam. L’Eduroam està 

molt centrat en el món educatiu i jo diria que avui ja Ajuntaments, altra mena d’entitats 

haurien d’assegurar que ningú perquè no té la capacitat adquisitiva necessària per tenir 

una connexió pròpia a casa es quedi desconnectat i això passa per les institucions 

públiques, de la mateixa manera que se'ns acut que no pot averi una persona sense 

escolaritzar, un centre on estudiar, i l’administració té l'obligació de posar-li un centre 

per estudiar, avui la connectivitat forma part d’aquestes  necessitats bàsiques. 

 

XS: -La necessitat haurà generat el dret? 

 

FP: -Jo diria que sí tot i que en aquest cas, els que portem anys en aquest món, sabem 

que això va començar com una mica una cosa molt dirigida a una empresa, o a 

determinants àmbits molt concrets i avui la connectivitat s’ha convertit ja en un fet 

social bàsic. 

 

XS: - Us considereu "tecno-depenent" o "connecto-depenent"? i disculpeu els termes 

casolans... 

 

FP: - Ho som però diguéssim que procurem tenir clar, en el nostre cas, que la connexió 

és un  mitjà que no és mai  la finalitat, nosaltres tenim molt clar  que la tecnologia ha 

d’estar al servei d'una metodologia aprenentatge de un sistema pedagògic, però  la 

tecnologia per la tecnologia no és la nostra finalitat. 

 

XS: -La tecnologia de la comunicació ha arribat per quedar-se, això voldrà dir que 

l’IOC esdevindrà model d’ntegració i model de paradigma, encara que només sigui en 

part? 
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FP: -Si, i a més per allò que comentava fa una mica, que hi ha més de 800 professors 

dels centres presencials que de fet treballen amb nosaltres això ja no és una pura teoria 

sinó que ja és un fet, és a dir:  les persones que han experimentat també, que  fan del 

professorat col·laborador a l’IOC, inevitablement jo diria han canviat la seva forma de 

fer les classes... Han anat veient que la presencialitat té uns valor enormes. 

 

I que  la connexió personal també és un actiu educatiu importantíssim però per fer allò 

que significatiu que estiguem junts i presencial no per moltes coses que habitualment a 

les aules, i que avui t’adones que això no té cap sentit... un exemple...  per fer equacions, 

se n’han de fer moltes d’equacions però el que no té sentit és que esmercem hores i 

hores junts de presencialitat per fer equacions quan això ho poden penjar a la xarxa, 

l’alumne ho fa i podem aprofitar les hores de presencialitat precisament per aclarir els 

problemes, els dubtes que han sortit en el treball personal. 

 

XS: -L’Alfons Cornella parla d’infoxicació. Això és un risc en una institució com l’IOC? 

 

FP: -Jo crec que no, encara que sempre hi és en aquest àmbit i seria absurd negar-ho... 

però jo crec que l’IOC té un objectiu molt clar i és que per a nosaltres la informàtica i 

les telecomunicacions, la connectivitat estan en funció d’un objectiu que és formar 

persones i fins i tot et diria que som molt curosos en el sentit de valorar dos aspectes 

que que a vegades no es valoren:  un, estar a l’última no sempre és bo. Ja saps que el 

món tecnològic evoluciona molt ràpid però no tots els nostres alumnes tenen la 

connectivitat necessària ni els coneixements necessaris i estar a l’última té sentit si 

aporta alguna cosa educativament important,  si és simplement pe estar a l’última no 

val la pena i per tant en aquest sentit som  reticents...  recordo no fa gaires anys que 

semblava que tots si no passàvem als mons virtuals i a l’ensenyament  Second Life i tot 

allò, doncs semblava que t’havies quedat [enrere] allò havia de madurar i saber si 

acabaria anant per allà o no; no hi ha acabat anant i per tant hem tingut aquesta 

salvaguarda per una banda això que et deia, per tant bé no pretenem estar a l’última i la 

segona es dir: tot allò que pugui fer de la forma més senzilla possible, sobretot de cara 

a l’alumnat millor.  

 

També és veritat que nosaltres tenim una altra cosa, que la tenim en el nostre projecte 

educatiu que és l’aposta pel programari lliure [la pantalla del seu PC mostra un Linux] 



      

  105 

A mi em sembla que per una banda és facilitar el que dèiem els estudis a tothom, no cal 

pagar llicències i després perquè el propi projecte de software lliure general és un 

projecte que  mostra què és el treball col·laboratiu i el treball social i per tant tiquet de 

doble valor!  

 

XS: -Per tant terminals lliures, Linux si és possible, LibreOffice, etc...? 

 

FP: -Tot el que podem trobar lliure ho fem , ho fem. 

 

XS: -Molt bé,  això ens porta a un aprenentatge un saber més dinàmic, cinètic, que es 

mou constantment? 

 

 FP: -Jo diria que sí i a més porta un aspecte que va molt lligat que és a un aprenentatge 

competencial, és a dir, sense entrar ara amb guerres amb ningú, un aprenentatge digues 

amb allò, molt basat  amb els continguts, amb la memorització, etc. Que no dic que 

també no faci falta, però estem pensant en un món on el que és important són les 

competències, la capacitat de fer i de fins i tot programar-se a un mateix la seva evolució 

personal, cosa que més el món laboral avui ens exigeix  ja que venim d'una societat on 

es  pensava que un passava per un període d'estudi i ja està, allí es quedava i amb una 

mica de sort treballaves tota la vida d’això: això ja no existeix! I si existeix per algú, 

desgraciadament és per als docents! i dic desgraciadament perquè això ens fa  a vegades 

no entendre que la societat de per un altre camí 

 

XS: -Està a punt de canviar això... En Jordi Vivancos, al Departament ja parla de fer 

carrera docent...  

 

FP: -Precisament hem de valorar tots aquests canvis al llarg de la vida i que  una 

persona a més exercirà feines molt diferents al llarg de la vida i que moltes no existeix 

en la formació i això sí que les tecnologies hi van molt lligades, és a dir: aquesta 

capacitat d’anar adquirint competències, d’anar fent coses noves és bàsica per la societat 

en la que vivim. La tecnologia amb això ajuda perquè és veritat que l’evolució que ha 

tingut la tecnologia potser en els últims vint anys és que es una cosa d’experts, (recordo 

encara de jove d’haver après a programar...), i això de la tecnologia és cada vegada més 

senzill i molt més intuïtiu. 
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 XS: -Tot això fa canviar definitivament el rol del docent i del aprenent? 

 

 FP: -Jo crec que sí! Precisament hem de al canviar radicalment, ja ho canviaven altres 

coses,  també seria injust... jo crec que tampoc la tecnologia ha canviat la societat i ens 

canvia el món educatiu? Sí... no només  no, ... crec que hem viscut en un sistema 

educatiu pensat pel segle XIX 

 

 XS: -Industrialitzats... 

 

 FP: -Industrialitzats!  Aquesta societat industrial per bé o per mal ja no existeix i per 

tant el món educatiu no ha sabut evolucionar, el tecnològic ha evolucionat moltes 

vegades al marge del món educatiu i jo diria que estem en una fase d’intentar trobar-se,  

per tant si que modifica radicalment l’aprenentatge entre  iguals,  la capacitat de 

compartir, de fer, de col·laborar, de fer projectes, avui són  necessitats i el mon educatiu 

no està orientat això, ho haurà  de fer, no quedarà altre remei...  

 

XS: -Amb la hipotètica transformació... el gran problema seran les estructures, el 

personal, la gran complexitat pedagògica que es genera? Un sistema com l’IOC ha de 

ser extraordinàriament complex... 

 

FP: -Ho és però no et pensis i t’explico perquè... L’IOC ja està fonamentat amb això i 

tenim molt a fer i millorar i a fer coses i explorar per dir-ho d’alguna manera nous 

sistemes, nous mètodes perquè realment millori aquest aprenentatge amb els alumnes, 

però diguem que no ens queda cap més remei que forma part del nostre ADN ... l’IOC 

per tant, jo diria que en aquest aspecte amb tota la problemàtica que es vulgui però ja té 

un camí traçat... Els centres presencials, anar cap a un camí on això que deia abans, jo 

crec que és bàsic: val la pena estar presencialment quan fem alguna cosa que necessita 

la presencialitat... per fer determinades coses, el que deies tu, jo crec que haurà d’anar 

evolucionant el món presencial, i en aquest sentit l’IOC hi va al darrere, ha d’anar 

evolucionant a dir: “Té sentit tenir una persona set hores cada dia en un lloc, en un espai 

per fer segons quines activitats?” Ara, per fer unes altres coses potser sí... potser per fer 

un treball en equip, per compartir, sí que la presencialitat continua sent un valor. Jo 

continuo dient, i a vegades potser des del lloc que ocupo sona molt “bèstia”, jo si algú 
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ve aquí i em diu: “escolti, el meu fill o la meva filla està dubtant si anar a la presencial 

o venir a l’IOC” Jo sempre li diré que primer la presencial, és clar... i li diré perquè 

encara continuo considerant que les relacions humanes, les relacions interpersonals són 

una part fonamental del procés educatiu i, per tant, si vostè pot anar en un lloc on el seu 

fill o filla encara pot compartir amb nois i noies de la seva edat el procés d’aprenentatge: 

no hi renunciï; ara, si em diu que no puc per raons laborals, mèdiques, del lloc on 

resideix, aquí hi ha l’IOC i intentarem oferir-li tot això dins de les nostres possibilitats, 

però sabent que renuncia a això... Jo dic una cosa que a vegades segurament queda molt 

malament, però és veritat: a la meva època universitària jo vaig aprendre tant o més al 

bar que en algunes classes! Per tant aquest aprenentatge de trobar-te amb alguns 

companys que et comentaven la darrera pel·lícula que havien vist, el darrer llibre que 

havien llegit etc. És bàsic i jo no diré mai que és millor fer a distància... no, ara el que 

no té sentit és que fem presencialment activitats repetitives, activitats que no aporten 

res quan estiguem junts. 

 

XS: -Per tant, com seria un sistema blended ideal? 

 

FP: -Jo diria que ja el tenim una mica en algunes universitats... La Politècnica, alguna 

experiència a l’Autònoma etc... segurament se me’n escapen altres, no pretenc remarcar 

aquestes més que altres, però sí que em consta que ja han establert un sistema de treball 

que en quan per exemple es fixa que aquella matèria té 100 hores lectives doncs n’hi ha 

40 que són presencials i les altres seixanta són de treball personal o en grups d’alumnes 

però no forçosament presencials. I per tant jo crec que ja anem evolucionant per aquí, 

crec que hem d’anar a una estructura en la que la presencialitat disminueixi respecte a 

la que tenim actualment i en canvi tinguem una part de treball personal obert, en diferit 

o com sigui.  

 

XS: -I això seria permeabilitzable al batxillerat? 

 

FP: -Jo crec que sí que és permeabilitzable... Ja tenim alguna cosa, tot i que s’ha avançat 

poc, encara hauríem d’avançar més. Ja tenim l’experiència que alumnes dels batxillerats 

presencials poden cursar determinades matèries que el seu centre no oferta amb 

nosaltres. 

 



      

  108 

XS: -Això permet ventall, ampliar, permet riquesa? 

 

FP: -Jo poso un exemple que pot servir... En funció de la plantilla que els centres tenen, 

l’estructura de plantilla, no tots els instituts, i especialment els petits o mitjans, poden 

fer tota la oferta de batxillerat possible. Llavors si un alumne cau en un d’aquests 

instituts, ha de renunciar a fer el que vol? Nosaltres tenim alumnes per a cursar 

qüestions escèniques o grec, en són menys però els tenim... perquè la formació al llarg 

de la vida, el que comentàvem abans... formarà part de la nostra vida, ens agradi o no 

ens agradi, serà telemàtica, serà a través de la xarxa, per tant que tinguin alguna 

experiència és bàsic perquè els permetrà fàcilment el dia que vulguin fer estudis, 

ampliar-los, etc. Un cop ja estiguin inserits en el món laboral, saber com funciona això 

i integrar-se. No diria que part del currículum, avui quan es parla de les tecnologies de 

l’aprenentatge i el coneixement: una fer alguna matèria a distància! Una competència 

que s’ha d’adquirir és aquesta. 

 

XS: -El “learning by doing...” 

 

FP: -Exacte! Aprendràs, podràs ampliar coses que el teu institut no fa, i a més a més, 

aquí la base és aprenc el què és. Jo sempre dic que estudiar a distància no és un tema 

tecnològic, perquè si no tindríem allò que hem parlat abans de la rasa digital, que també 

existeix i també s’ha de treballar, però en general ja no és un tema bàsic; el que sí que 

ho és, és que l’aprenentatge a distància exigeix unes pautes de treball, de responsabilitat, 

d’autonomia personal que no acostumem a ensenyar en els centres presencials on 

procurem portar de la maneta el màxim possible, i forma part del procés educatiu, no 

ho dic pas com a crítica, però és clar en el món aquest és tot el contrari: ets tu que t’has 

(avui la paraula que està de moda) “d’empoderar” del teu aprenentatge; ets tu que portes 

el timó, ets tu que t’has de responsabilitzar, ets tu que t’has de marcar uns horaris de 

treball, perquè sinó no te’n sortiràs i tens també el risc de les tecnologies que és una 

capacitat de dispersió enorme, a la xarxa trobaràs de tot i de totes les maneres, però al 

final no faràs res complert... 

 

XS: -Acreditable... 

 

FP: -Exacte!  
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XS: -Això senta les bases cap als recorreguts individualitzats d’aprenentatge? 

 

FP: -Sí. Passarà per aquí i no només per els ensenyaments a distància, jo crec també 

que aquesta rigidesa de tots fan el mateix currículum, tots fan les mateixes matèries ha 

d’anar desapareixent. Si el que es tracta és de treballar competències també, això de la 

divisió en matèries, tota aquesta estructura rígida, no té cap sentit, aquí tenim el fre 

d’allò que en diem els drets adquirits, no? I de les posicions personals... el sistema 

funcionarial amb això és contradictori, té dues cares: una bona és que la capacitat de 

pressió política és mínima, si jo sóc funcionari de lloc, mani qui mani la feina la faig jo, 

ara l’altra és que vivim en un món [docent] que ja no és el real del mercat laboral i 

després tendim a aquelles discussions de si hi ha dues hores de català... i sembla que 

cadascú si no hi ha aquella hora és que ja no hi haurà... és absurd! En el món que estem 

és absurda aquesta discussió i hem de plantejar-nos com treballem per projectes, com 

treballem per adquirir competències, i això s’adquireix d’una forma multidisciplinar, 

no amb hores trencades, no ara toca l’hora de filosofia i per tant encara que estem fent 

un projecte magnífic en l’hora anterior hem de tallar perquè ara en ve una altra... però 

és clar, això és trencar tota l’estructura del sistema de l’escola i de provisió del 

professorat que tenim... 

 

Els últims anys ha anat a la contra. Jo vinc del món de la FP dels anys vuitanta en el 

que jo vaig entrar com a professor de formació humanística, i donava de tot, català, 

castellà, psicologia, filosofia, etc.  

 

Hem tendit al contrari: la superespecialització: si jo sóc de biologia no puc donar 

química... i el de química no pot donar òbviament ciències naturals... és absurd! A les 

etapes de les que estem parlant, és absurd... la superespecialització és per a la universitat, 

no per les etapes d’ensenyament obligatori, a més en un  món, (ho dies abans d’alguna 

manera), si el que jo t’ensenyaré, estarà obsolet d’aquí a cinc anys... el que potser no 

estarà obsolet és si t’he ensenyat a pensar pel teu compte, a ser crític amb les fonts 

d’informació que trobis, a ser crític i a elaborar nou coneixement a partir d’un 

coneixement previ, etc. Llegia ahir un article al diari d’allò del problema de les PAU, 

que ara copien i no els deixen entrar ni amb el mòbil, ni el rellotge electrònic, ni no sé 

què... i el plantejament és aquest: la culpa és de les màquines perquè ajuden a copiar a 
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l’alumne! Jo no vaig veure que en cap moment es plantegessin el que s’haurien de 

plantejar: és que potser no té cap sentit fer aquest tipus de proves que estem fent! Per 

què demostren competències que després no valen, però és clar que és més fàcil 

mantenir una estructura creada que no dir ara posem-ho tot una mica en dubte i 

comencem a fer canvis. 

 

XS: -Les PAU són el gran escull encara perquè el savi de la tarima pugui baixar de la 

tarima? 

 

FP: -En els batxillerats sí. A l’ESO sempre he tingut sensació que tenia una gran 

llibertat a l’hora de fer i desfer, de muntar les meves classes, no tenia un objectiu 

prefixat de passar per tot el temari de la matèria, a partir d’un determinat tema creaves 

amb els alumnes capacitat d’atracció i de treball i si ens passàvem tres mesos dins un 

projecte doncs els hi passàvem perquè l’important eren les competències que apreníem 

amb allò... m’era igual (jo sóc d’història) si ens quedàvem a Egipte i no arribàvem mai 

a l’Edat Mitjana... Al batxillerat amb les PAU això t’ho marca totalment i et desfà, és a 

dir, no et queda cap més remei, a part d’uns temaris absurds, enciclopèdics, que són 

inabarcables i que t’obliguen a passar, jo què sé, la Revolució Francesa en dues classes... 

perquè no hi ha més temps. Però és clar hi ha aquella prova final, que decideix si aquella 

persona pot estudiar el què vol estudiar, que a més tu com a professor no te la pots jugar 

a dir “és que això no ens ho va explicar mai... o això no ho vam donar mai...” Jo crec 

que les PAU han pervertit el sentit del batxillerat.  

 

XS: -Si tot això apunta cap on sembla i canvien les PAU, i ens permet una altra 

dinàmica... Això tindrà diferents eixos? És a dir, hi haurà un eix formal – no formal, 

tecnificat – no tecnificat... en resum: Haurem de tornar a formar humanistes, (en el sentit 

més ampli de la paraula) renaixentistes gairebé? Amants de la cultura del saber, de la 

reflexió... 

 

FP: -Amb la superespecialització hem eliminat aquest sentiment renaixentista, jo diria 

sobretot, d’estar inquiet per tot, d’estar obert a tot, després cadascú avançava més en 

unes coses que en altres perquè no tothom era Leonardo evidentment, però sí que tenien 

aquesta capacitat d’obrir els ulls davant de tot, i a més si m’apures, d’astorar-se i de 

voler saber què hi ha darrera d’allò, això amb la fragmentació del saber que hem fet ho 
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hem eliminat. L’alumne que té inquietuds d’aquest tipus més aviat el que tendim és a 

tallar-li les ales... perquè es converteix en un destorb perquè per la dinàmica aquesta 

que fem, i en el batxillerat encara més, aquest que per dir-ho d’alguna manera, li 

interessa tot, és un destorb perquè ens fa despistar... “Jo ara he d’explicar la Revolució 

Francesa, no em compliquis la vida amb el què avui has llegit al diari... em desmuntes 

la meva dinàmica de classe!” I això ens costa, ens està costant però haurà d’anar per 

aquí, haurà de canviar però costa. Sembla que ha començat el canvi, la formació bàsica 

del professorat és un element essencial, la meva experiència em diu que entre el món 

dels mestres i el dels professors de secundària, hi ha una realitat diferent: el que feia 

magisteri, que es deia abans, tenia clar que havia de treballar amb nens i es pressuposava 

que li agradava, que hi tenia interès en aquest fet, a secundària, amb totes les excepcions 

que vulguem perquè quan fas afirmacions generals així, sempre hi ha qui se sent ofès, 

la majoria, i començo per mi, hem anat a raure en aquest món de rebot! Tots somiàvem 

a ser investigadors, a quedar-nos a la pròpia universitat, bé ja sabem que això és un 

percentatge molt petit, la vida ens va posar al lloc i la immensa majoria ens vam trobar 

abocats al món educatiu. Ens ha acabat agradant i hem procurat formar-nos en aquest 

aspecte però no tothom... A secundària jo he trobat una cosa que no he vist mai entre 

els mestres: gent que no li agraden els adolescents i que a més no els vol entendre... és 

com si em diguessis: “noi, a mi... que faig de cuines, no m’agraden els menjars” T’has 

equivocat! T’has equivocat de feina!  

 

Però és clar, el sistema que teníem fins ara d’accés a la funció docent, no valorava tant 

això com unes oposicions determinades que al cap i a la fi et demanaven més aviat 

qüestió memorística, això ho paguem! Espero que les noves generacions siguin millors 

en aquest aspecte. De fet del CAP que fèiem nosaltres al màster que es fa ara ja hi ha 

hagut un salt important però jo crec que el més important serà allò de faci vostè 

pràctiques, treballi cinc anys i a partir d’aquí avaluem si vostè en sap o no en sap i 

seguim endavant... i periòdicament l’anem avaluant. Si vostè demostra que està 

capacitat continuarà, òbviament i li valorarem a més això... i si no doncs miri busquis 

una altra feina perquè potser no ha acabat de trobar la que era la seva.  

 

XS: -Avaluació permanent, acreditació permanent? I podem garantir una acreditació 

rigorosa i de qualitat, (segur que amb això l’IOC és capdavantera), si no és estrictament 

presencial? 
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FP: -I tant, a veure, el control per desgràcia són les PAU, nosaltres tenim alumnes que 

van a les PAU i en veiem els resultats i no estem fora de la mitjana, no estem fora. Això 

vol dir que el grau de qualitat és bo, és bo i que no hi ha diferències importants respecte 

a un centre presencial. Ara tot i així amb uns objectius que torno a insistir, no són els 

que ens marcaríem a l’IOC... perquè el nostre objectiu final no ha de ser preparar per 

passar una prova, però en el cas del batxillerat, per desgràcia, no hi ha més remei. 

 

XS: -De moment és entrenar per passar l’examen de conduir? 

 

FP: -Exactament!  

 

XS: -No és aprendre a conduir? 

 

FP: -De vegades això també ens impedeix, per exemple en altres estudis ens podem 

permetre un alt grau d’innovació i fins i tot, si em permets, d’assaig error, que a 

batxillerat no ens podem permetre, això a vegades frustra en el sentit de dir: “home, el 

que jo penso és en preparar-los perquè puguin continuar formant-se al llarg de la vida, 

perquè tinguin unes capacitats competencials que els permetin seguir preparant-se al 

llarg de la vida, i resulta que dius a batxillerat, tot això molt bonic, molt maco, però hi 

ha una prova externa i aquest alumne vol saber que anirà com a mínim igual de preparat 

que si hagués anat a un centre presencial, per poder passar aquesta prova”.  

 

Jo entenc que és molt difícil quan es mouen tants milers de persones, buscar sistemes 

allò... més o menys justos, però és obvi que el sistema aquest de les PAU ha focalitzat 

massa i després parles amb les universitats i et diuen: “Ens arriba un alumnat mal 

preparat, etc. etc.” Bé, és clar que és allò de que anem baixant sempre la responsabilitat 

a l’anterior... nosaltres diem que són els de l’ESO, ells que són els de primària i suposo 

que alguns deuen acabar al ventre de la mare que no va estimular prou al seu fill o la 

seva filla... És absurd: el problema és de contingut, de què volem amb l’educació... 

volem... a més en un món en el que les tecnologies ens ho han canviat tot, avui la 

informació, si té un problema és que n’hi ha massa... Que puc accedir a tanta informació 

com mai en cap moment de la història... mai no havíem tingut això. El problema és 

precisament com selecciono tota aquesta informació, com en tinc una visió crítica i com 
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a partir d’aquesta informació, construeixo nou coneixement, i això no s’ensenya amb 

els continguts que tenim ni amb les metodologies que desgraciadament encara tenim 

com a predominants. Ens costa, ens costa. Ho pensem ja potser i hi ha bones 

experiències, crec que hi ha una cosa que cal dir: globalment el sistema és rígid i està 

costant molt moure’l però hi ha iniciatives molt lloables, és a dir, que podríem parlar de 

centres de primària, d’instituts de moltes institucions que han fet passes endavant 

importantíssimes, que estan innovant en el seu camp. El problema és com fem això 

permeable al sistema. 

 

XS: -Experiències com les dels Jesuïtes o l’Escola Nova pel segle XXI se sentiran 

còmodes a l’Espai Superior d’Educació Europeu. 

 

FP: -Jo crec que sí, a més va per aquí... encara que aquí també ens hi entren els 

interessos dels catedràtics universitaris, a Europa, la major part d’Europa van establir 

diplomatures de tres anys, aquí es van fer de quatre perquè havíem de mantenir el què 

havíem de mantenir...  Ja et dic que ens costa de moure... Per què van posar a Europa 

aquestes diplomatures de tres anys, doncs perquè el que confiaven no era tant en una 

càrrega lectiva sinó en un treball més competencial que permetés després a través del 

màster etc. l’especialització. Pensant això, avui sabem que la immensa majoria de gent, 

començarà fent una cosa i potser al llarg de la seva trajectòria vital, s’haurà de reciclar 

completament cinc o sis vegades.  

 

Què li permet reciclar-se? Doncs tenir capacitats i competències. Poso un exemple: el 

gran problema del nostre país encara són això que en diem els NI-NI, aquells que ni 

treballen ni estudien, han acabat l’ESO sense acabar-la, sense graduar-se, que no tenen 

treball perquè la situació és la que és, molts d’aquests en els anys de la bombolla 

deixaven l’institut perquè se n’anaven a la construcció i guanyaven... es podien comprar 

la moto i tot això...  

 

Aquestes persones són les que ara tenen unes dificultats enormes perquè jo si tinc una 

certa base cultural i de competències, si a mi demà em diuen, “noi se t’ha acabat fer de 

director de l’IOC i ara hauràs de portar una agència de viatges” per exemple, home, no 

dic que en sabré al dia següent però segur que tinc les capacitats que amb un cert 

aprenentatge m’hi podria adaptar. Aquestes persones sense aquesta base cultural 
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mínima, no poden, quan els diuen ja no pots posar totxos perquè s’ha acabat posar-ne, 

i li diuen però sí que hi hauria feina de “reponedor” en una cadena de muntatge o amb 

una cadena d’un gran magatzem, clar això exigeix tota una sèrie d’habilitats de 

coneixements, a més avui cada vegada més tecnològics, més tecnificats... i dius, com 

s’hi adapta aquest? 

 

XS: -No s’hi adapta i això genera un problema social greu... 

 

FP: -I això que a la base ja és jugar-se ser un marginat o no i perdona l’expressió... a 

altres nivells també és important, tu sortiràs de la universitat pressuposem que amb una 

bona preparació, però si et penses que allò et val per sempre: et moriràs! Hauràs d’estar 

sempre... això amb els alumnes quan era a la presencial els hi sonava molt malament 

però bé... has de dir la veritat, quan els deia “si penseu que això s’acaba l’ESO, el 

batxillerat i s’ha acabat estudiar... aneu-vos posant al cap que estudiar ja és una cosa de 

tota la vida! Que no deixareu mai d’estudiar ni de continuar formant-vos” doncs és així. 

 

XS: -Per tant cada vegada amb un nivell d’especialització més afinat, però sempre amb 

les habilitats...  

 

FP: -Amb les habilitats que et permetin dir, noi, ara ha tancat la meva empresa que ens 

dedicàvem a fer “x” i he de preparar-me per fer “y” Si tinc certes habilitats em costarà 

un cert temps però relativament poc i podré, si no moriré laboralment i això al sistema 

encara li costa, jo crec que quan parlem de la transformació del sistema productiu del 

nostre país en gran part ve per aquí, en un canvi que permeti tenir una mà d’obra capaç 

d’adaptar-se a tots aquests canvis que van esdevenint. El contrari ja l’estem veient, 

tancar-se altra vegada en entorns nacionals, en polítiques xenòfobes, etc.  

 

És clar, en aquest món amb la tecnologia, l’aprenentatge entre iguals és un tema 

fonamental, nosaltres que tenim persones adultes, el que ve a fer una FP ja treballa en 

allò, el que volen és tenir el títol, acabar-se de formar, que també els permetrà progressar 

laboralment, etc. Jo al nostre professorat els dic una cosa: Quan veieu algun dubte, al 

fòrum de l’aula o així, no el contesteu immediatament perquè una mica entre ells veuen 

que també saben coses... 
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XS: -S’ha de protagonitzar el procés d'aprenentatge... 

 

FP: -Exacte! Jo ja en sé de coses, jo ja faig d’electricista encara que estigui fent un cicle 

d’electricitat... Aquella persona que ja fa vint anys que fa d’electricista i li explica al 

company allò de manera entenedora, molt més que no pas jo que potser seré tècnic i 

després hauré de trobar la manera d’explicar-ho perquè m’entengui. Deixa que facin 

això i que se sentin protagonistes de veritat del seu aprenentatge, no és només rebo sinó 

dono i comparteixo allò que jo he après per altres vies, perquè estic en una empresa del 

sector i sé que quan hi ha una emergència s’ha d’actuar així o “aixà” ho comparteixo 

amb els altres companys, creo uns vincles importants, des de fora hi ha la idea que 

l’ensenyament a distància és fred, segur que no és el mateix que com ara tu i jo estem 

asseguts aquí però de fred res, és veritat jo sé de la vida personal d’algunes persones 

alumnes de l’IOC, més que no sabia dels que tenia en una aula presencial, que trobin 

un espai per explicar-te coses personals és difícil en un centre presencial... aquí hi ha el 

que jo anomeno (per bé i per mal) l’efecte Facebook, ens hem acostumat tots a publicar 

tot el que ens ve al cap per allà, després algunes vegades se’ns tira a sobre perquè 

hauríem de mesurar, anem a buscar feina i el primer que fan és mirar el nostre Facebook 

i segons què ja tenen una primera imatge... però és un efecte real, la gent ho fem i per 

tant també en un campus com el nostre, jo et podria explicar naixements, morts, 

separacions, problemes familiars, etc. que no sabia en el centre presencial. 

 

XS: -Això vol dir doncs que hi ha aquesta part humana i humanitzada encara que estigui 

vehiculat tecnològicament i a distància... 

 

FP: -I tant, comparteixen vivències, apunts de tot... queden quan d’una mateixa localitat 

n’hi ha cinc o sis que estudien el mateix i es troben a la biblioteca... Veus els seus 

missatges, s’han creat grups de WhatsApp, això a part que els fa competents digitalment, 

a part d’aquest fet, també trenca aquesta imatge de fredor. Sí que és veritat que al final 

has de ser tu responsable i seriós perquè al final ningú no et ve a fer res i la feina l’has 

de fer i hi ha tota una sèrie d’activitats marcades, nosaltres cada quinze dies l’alumne 

ha de lliurar una activitat i això vol dir que si no tens una disciplina de treball important 

et vas quedant i... acabes deixant-ho, tot i així i depèn dels estudis que és un altre factor 

important, ens movem pràcticament en el 80% de seguiment dels alumnes, a FP fins i 

tot passem d’aquesta xifra i a altres baixem: a batxillerat per exemple és de les baixes. 
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És allò de crear un sistema en el que la gent se senti implicada, també al campus hi 

tenim una cosa que a vegades sona malament, que és la cafeteria, un espai no per 

compartir coses de la matèria sinó per fer la xerrada, la veritat és que en determinats 

moments és molt viu, quan qualsevol comparteix coses, sovint també s’ha de vigilar 

però es parla d’educació, de respectar opinions totalment contràries a les teves i saber 

contra argumentar sense insultar ni faltar al respecte a l’altra persona... 

 

XS: -Que, de fet, això va generant habilitats... 

 

FP: -Sí, sí, implícites. Els alumnes no venen aquí a aprendre competències digitals... 

sinó batxillerat, un cicle formatiu o el que calgui... en el fons de tot això acaben sortint 

amb unes competències digitals importants i a més obertes, no només de saber utilitzar 

determinades eines, sinó de saber moure’s en aquest món comunicatiu que és la xarxa 

i tot això. Hi ha una dada curiosa, per exemple a auxiliar d’infermeria, que és un dels 

cicles que fem, i a distància ja et planteja dubtes... i com aquesta persona podrà fer una 

pràctica típica que és un embenatge? És una cosa molt senzilla però que té una tècnica, 

no es pot embenar com ho fem la majoria: com ens ve i com ens surt... Un especialista 

sap com fer-ho. És clar pel nostre tipus d’alumnat, no la podem fer presencial, no poden 

faltar al treball, la de gravar en vídeo, segurament he vist a tots els marits de les meves 

alumnes embenats! Poso aquest exemple perquè al marge de la solució aquesta 

l’important és que aquella persona quan acaba sap fer i editar un vídeo...  

 

XS: -Perquè em generat la necessitat de l’eina... 

 

FP: -Exactament, i és un exemple molt concret perquè com aquest te’n podria dir molts, 

però és allò que dius, al principi ho rebutgen, no els hi agrada, jo he vingut a aprendre 

d’infermera, què he de fer ara un vídeo? I editar-lo? I si convé subtitular-lo?  

 

XS: -Acaba sent creació de coneixement perquè aquell vídeo es pot compartir a la 

xarxa...  

 

FP: -És clar, i a més ha après una tècnica que li servirà per coses impensades que en 

aquell moment ni se li acudeixen... És una mica part del procés d’aprenentatge que 

també hi ha darrera d’un centre com l’IOC. 



      

  117 

 

XS: - Moltes gràcies per la flexibilitat i la paciència.  

 

FP: -No! Parlo molt jo 

 

La resta de la conversa ja és finalització i explicació del material proporcionat: 

estadístiques en format digital en un llapis USB.
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Conversa amb Gregorio Luri 
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Entrevista exploratòria amb Gregorio Luri 
 

 
 
 

Gregorio Luri Medrano (Azagra, Navarra, 1955) és un professor de filosofia. Es 

traslladà al Masnou, Barcelona, el 1978. És doctor en filosofia per la Universitat de 

Barcelona, llicenciat també en ciències de l'educació, premi extraordinari de 

llicenciatura en ciències de l'educació i premi de doctorat en filosofia. Ha treballat com 

a mestre de primària, com a professor de filosofia en batxillerat i com a professor 

universitari a la Complutense de Madrid. 

 

Ha publicat diversos textos de caràcter filosòfic. És coordinador del volum La raó del 

mite (2000), és autor, entre altres textos, del Procés de Sòcrates (1998), Biografies d'un 

mite (2001) i Guia per a no entendre Sòcrates (2004). També ha escrit L'escola contra 

el món (2008), on fa un repàs als temes polèmics de l'educació des d'una òptica crítica 

i optimista. També ha publicat Val més educar. Consells als pares sobre el sentit comú 

(2014) i Seguint les passes dels almogàvers (2014). 

Col·labora al diari Ara. 

Data de realització: 14-07-2016 

Es considera pertinent la seva participació en aquesta recerca en tractar-se d’una figura 

de referència en el món educatiu de Catalunya. 
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S’inicia la conversa amb una part personal i de cortesia que inclou presentacions i la 

part de confidencialitat, etc. La presentació inicial dóna pas al tracte de tu. 

 

XS: -Jo vull fer una tesi molt modesta, originàriament sóc mestre, sóc diplomat amb 

especialitat de ciències, després vaig picotejar dos any d’exactes, dos d’una enginyeria 

informàtica,  però sempre he fet de profe i quan va canviar la llei amb el pla Bolonya 

resulta que vaig descobrir que amb la meva especialitat podia accedir a un màster, i el 

vaig fer en educació i tecnologia per la via de recerca i aleshores em plantejo la 

possibilitat del doctorat, vaig aconseguir entrar en el programa i ara començo el tercer 

any, tinc pràcticament el marc teòric acabat, em fa molta il·lusió, en aquest moment 

estic fent les converses amb els savis...  

 

GL: -No, no, no hi ha savis... això treu-t’ho del cap, aquí no hi ha savis... però de veritat, 

això és molt important, [riu] aquí no hi ha savis, i el que va de savi va de fantasma... 

 

XS: -Però hi ha gent amb experiència, que s’ha d’escoltar... 

 

GL: -Això és una altra història... que tens experiència pràctica però això vol dir que 

també vas a les palpentes amb una mica més de seguretat, eh?  

[Hi ha un tros de conversa no rellevant] 

... un dels mals de l’educació, potser el principal, és que hi ha molta experiència 

enclaustrada, que no surt... 

 

XS: -I és una llàstima... 

 

GL: -Però pensa que hi ha molta, molta experiència i grans professionals que saben 

moltíssim... i després som uns quants que xerrem molt i potser no et pensis que sabem 

tant, però això és una altra història perquè... i no t’ho dic com a falsa modèstia, el que 

crec que uns dels problemes de la història pedagògica de Catalunya és que els bons 

pedagogs no han escrit!, tens llibres teòrics, però gent que hagi passat la seva 

experiència al llibre, al text, no en tens!  

Si alguna virtut tinc, i no em costa reconèixer les meves virtuts i els meus defectes, si 

alguna virtut tinc és que crec que poques persones es recorreran Catalunya tan com jo, 
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això segur, he parlat amb molts amb molts i cada vegada m’agrada parlar més i veus 

gent que està fent una feinada magnífica però resulta que a l’escola... a vegades a 

l’escola el mestre del tercer A no sap què està fent el del tercer B, això és trist però si 

fóssim capaços, ... jo recordo una vegada a la Consellera Rigau, li deia: “Sap quin és el 

problema de Catalunya? Tenim tots els ingredients per fer una bona paella, però la 

paella no acaba de sortir...” I tenim tots els ingredients, eh? Per fer una bona paella, i 

què passa? Però a les teves ordres... 

 

XS: -He llegit una frase teva que diu que possiblement el nostre repte sigui donar forma 

a un humanisme científic-tecnològic...  Necessitem tornar a formar humanistes? 

 

GL: -Necesitem recuperar el què va ser l’Humanisme de veritat. No va haver-hi cap 

gran humanista, tret d’Erasme, que Erasme era un filòleg pur, que no fos un gran 

matemàtic... la divisió entre ciències i lletres ens ha fet molt de mal, i avui és 

insostenible, avui... 

 

XS: -Ha generat frustració i ignorància...  

 

GL: -Avui... el què hem d’entendre, el què hem de començar a entendre de veritat és 

que les matemàtiques són un llenguatge, són un llenguatge i hi ha determinades 

qüestions de la realitat que si  no domines aquest llenguatge, no les veus.  

 

De la mateixa manera que si vas a França i no entens res de francès no veus res del que 

estan parlant al teu costat, hi ha moltes qüestions de la realitat que si no domines el 

llenguatge matemàtic, no les veus, i el domini d’aquest llenguatge, jo en parlo... jo dic, 

escolta quan parlem de la llengua, hem d’introduir les matemàtiques, perquè a més a 

més passa una cosa, des de que Spearman, la famosa correlació de Spearman en 

estadística, ell va ser el primer que va veure que no hi havia diferències entre les 

competències lingüístiques i matemàtiques, clar que no perquè són un llenguatge! Són 

un llenguatge... i llavors el què hem fet és una cosa que està passant factura ara quan 

estem veient ara per on van les ofertes, les noves ofertes de feina que molta gent treu 

llengües o treu lletres perquè és incapaç de fer una carrera de ciències... De la mateixa 

manera que és absurd això de dir jo sóc més de lletres o de socials... Què vol dir això? 

Què vol dir, que em puc permetre el luxe de ser ignorant en matemàtiques?  



      

 124 

 

XS: -No! perquè llavors ets ignorant sense més pal·liatius... no? 

 

GL: -Aquest és el tema... és un tema que m’interessa molt perquè a més és de les 

poques... [s’atura un moment i reflexiona]... al pedagogs, no sé perquè, els darrers anys 

ens agrada molt parlar del futur, de com serà tot plegat, mentre que tothom té dubtes de 

com anirà, els única que semblem tenir-ho clar, el tipus de competències que faran falta 

pel futur som els pedagogs, i crec que no l’estem encertant! Però sí que hi ha algunes 

coses que sí... el futur serà el que jo dic “STEM” Ciències, tecnologia, enginyeria i 

matemàtica, això no vol dir que sigui només STEM però és que estàs veient... 

necessitarem, el món va cap a una divisió molt clara del que jo anomeno una nova elit 

cognitiva  que serà bàsicament el domini d’aquestes quatre lletres [STEM] 

 

XS: -Segur! Més que no pas el domini econòmic... 

 

GL: -I després... una mà d’obra no qualificada, que la demanda va en augment, va en 

augment, és una dada que no es diu sovint, però el creixement de la demanda de feina 

és per una part STEM i per altra part no qualificada, el tracte de persones com animals. 

Als primers, les empreses els ofereixen contractes fixos i ells no volen perquè s’estimen 

més una llibertat, crear la seva pròpia empresa, al seu servei a diferents persones  i en 

canvi als altres, els que estan en condicions de treball precari,  no els hi ofereixen i és 

el què voldrien.  I estem generant una mena de llicenciatures en no sabem què que posen 

en risc en mercat laboral, perquè el mercat no té cap interès en ells, llavors has de 

competir per feines amb els de baix perquè amb els de dalt no pots...  

 

Això a mi m’interessa molt, segueixo molt l’evolució de les demandes de feina, veure 

clarament que no l’estem encertant, no l’estem encertant... Quan veus “competències 

del futur” ai, ai ai...  

 

XS: -Després de Gutenberg, el nom en majúscules és Internet? 

 

GL: -[Rumia uns quants segons] – No n’estic gaire segur... [torna a un silenci reflexiu] 

–No n’estic gaire segur... Fa dos anys t’hauria dit que sí, ara no... per una raó, perquè hi 

ha alguna altra cosa que és més important que Internet... Mira, una vegada vaig definir, 



      

 125 

en una xerrada que vaig fer a les bibliotecàries de Catalunya, ..., clar sempre intentes 

motivar, introduir una idea que sigui una mica polèmica i que faci pensar i després ja la 

desenvolupàvem..., els vaig dir “La biblioteca és el lloc on estan acumulats tots els 

errors de la humanitat” [ha baixat una mica la veu i sembla una confidència], sí, sí, 

perquè tots els errors del món els trobes en una biblioteca... és evident que hi ha totes 

les veritats [a la biblioteca] però també totes les falsedats... Totes les mentides les tens 

allà, totes! Totes! Totes! I com més gran sigui una biblioteca, més mentides hi ha! El 

problema aleshores quin és?, que tu entres com a consumidor i dius: llibre!  

 

I tenim aquesta beateria de llibre, però la major part dels llibres que hi ha en una 

biblioteca contenen mentides! I errors, per definició... Llavors crec que el que és 

important per la persona que entra a la biblioteca és la formació del criteri, llavors estic 

veient que a Internet passa exactament el mateix, eh? Internet és, en aquest moment, 

una eina extraordinàriament ambigua, però extraordinàriament ambigua, si tens, primer, 

una atenció educada hi trobes,... absolutament, què t’he de dir? El meu darrer llibre si 

no fos per Internet, res de res... Ara, com no tinguis capacitat atencional i criteri, et 

sepulta en trivialitats, en falsedats i en trivialitats. Llavors dius... 

 

XS: -Té cara i creu... 

 

GL: -Exacte, sí, les dues coses, però com que jo penso... i a més allò que deia Freud, 

diu que l’home modern és un déu amb pròtesi, jo dic que les tecnologies són pròtesis 

antropològiques, són pròtesis antropològiques... Internet és una gran pròtesi, però per 

primera vegada tenim una pròtesi que ens pot fer tant de bé i tant de mal, i a més a més 

que no sabem ben bé quan ens fa bé o quan ens fa mal, per això cal un criteri ben format! 

Llavors, no sé dir-te, no sé contestar-te de manera pensativa, Internet és... hi ha alguna 

cosa més important però no sé com dir-la... el que sí que veig clar...  

 

XS: -Tornaríem a la pregunta anterior? Necessitem aquests Humanistes molt formats?  

 

GL: -Ara vaig, ara vaig... jo crec que tot el discurs que hem fet de la societat del 

coneixement és fals! El que vivim és una societat d’una informació extraordinàriament 

heterogènia, de tot tipus, no? llavors dius: “Com es forma el criteri?”... llavors dic... 

l’única manera que tenim de formar criteri i d’educar l’atenció és la lectura, la lectura 
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lenta,  i potser després de Gutenberg, el que correspon és reivindicar Gutenberg però 

d’una altra manera... però escolta, ho deixo aquí perquè no voldria pontificar... 

 

XS: -L’educació té una de les grans oportunitats històriques o bé tot això de la 

tecnologia és de fet soroll de fons? 

 

GL: -Mai no sabem, mai no sabem, quan vivim en el present com les coses que semblen 

impactar són rellevants o no ho són, i aquesta és la condició humana, constitutivament 

ens manca un sentit de l’equilibri a l’hora de ser equànims amb els fenòmens del present 

i determinades coses que sembla que seran extraordinàries, passen tres anys i s’obliden 

i d’altres que tenim més a prop i et poso un exemple: en l’Odissea 2001  de Kubrick, 

ell va estar tractant amb tots els científics que va poder aconseguir per imaginar-se el 

futur... i saps el què ningú no es va poder imaginar? El mòbil! Ningú es va poder 

imaginar el mòbil!  

 

XS: -És veritat! Aquest dia, el Xavier Sala i Martín deia que tota la capacitat 

computacional de la NASA era inferior a la que té avui un mòbil de gama alta... 

 

GL: -És clar!, però tu fixa’t que és curiós, que tots els genis, els millors dels Estats Units, 

van posar-se a pensar com seria el futur i ningú no va ser capaç d’imaginar-se el mòbil! 

Llavors dius: crec honestament, que el futur sempre ens agafa desprevinguts... sempre 

ens agafa desprevinguts i que cal ser molt humils amb les nostres competències... per 

això precisament. Jo crec que l’escola mai no ha d’oblidar, clar que has d’estar obert al 

temps en el que vius, però crec que la responsabilitat a l’escola és aprendre el que jo 

anomeno “les permanències”, i a més des d’un punt de vista mínimament humanista, jo 

crec que hi ha coses que “permaneixen” en l’ésser humà i que eren importants en el 

temps d’Homer i que són també importants ara... la capacitat per saber postergar el 

desig immediat, no? Ja sabem que avui és un índex que condiciona o que millor preveu 

l’èxit d’un nen a l’escola... però que no vol dir renunciar a res! Sinó simplement... això 

és el pensament estratègic... el pensament estratègic de saber organitzar els teus 

procediments d’acord a una finalitat a la que consideres en valor. Això em sembla que 

és tan important avui com era en temps d’Aristòtil quan utilitzava la intel·ligència 

pràctica, i per això em posa molt nerviós, però molt els discursos que diuen: “...no, 

estem davant d’una situació nova, la intel·ligència és nova, el cervell és nou, tot és nou 
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i ho hem d’imaginar de nou. Entre altres coses, aquests discursos els tinc molt estudiats 

i es repeteixen molt, portem cent anys repetint-los d’una manera clara perquè si algú 

me’l conec bé perquè m’ha interessat molt i crec que m’he estudiat bé la seva obra és 

Dewey i conec bé tant els seus mèrits com els seus defectes, que en té molts i tot això 

ho deia. 

 

XS: -Els sistemes educatius hauran d’evolucionar? Cap a on? Hi caben els models 

híbrids presencials - no presencial, en aquesta visió? 

 

GL: -Sí, sí, sí... perquè una bona part... [fa una pausa i rumia], sempre ha estat, sempre 

ha estat però no ens hem de deixar mai seduir pel que és aparentment nou, i quan ens 

trobem amb alguna cosa que sembla molt  nova, hem d’analitzar si realment és realment  

nova o no... Jo que sóc d’un poble de pagès de la Rivera Navarra, doncs se suposava 

que els nens d’un poble de pagès, vivien a pagès i serien pagesos, llavors una part de la 

informació important per un nen,  te la proporcionava l’escola...  i una altra part, la més 

rellevant, te la proporcionava l’experiència acumulada per la teva família, que eren 

pagesos i la teva formació, quina era? Doncs era dual, era doble... a l’escola estudiaves 

i tenies tota una sèrie de competències, i després veient com els teus pares resolien 

problemes, anaves assolint l’experiència acumulada... Què és el que ha canviat? I aquest 

és per mi un canvi molt profund i crec que passa desapercebut pels futuristes de 

l’educació... el fet que radicalment no és tanta la incapacitat de l’escola com la dels 

pares de passar la seva experiència acumulada als seus fills.  

 

És a dir, jo al sortir d’escola anava amb els meus pares al camp i veia el que feien... ara 

un fill quan surt d’escola no té cap contacte amb el treball directe del seu pare i per tant 

no hi ha manera d’administrar-li, de que li passi la seva saviesa acumulada... la saviesa 

cumulada dels pares es perd... es perd, en la societat actual es perd, llavors què passa? 

davant d’aquesta experiència concreta, tu tens tota aquesta gran quantitat d’estímuls 

que ens envolten, que amb el temps serà molt gran i que ja és molt gran perquè de fet, 

quan parles amb els pares, i això tampoc no és prou conscient l’escola que s’està donant, 

quan parles amb els pares, ells ja veuen l’escola com només una part de la formació 

dels seus fills, ja l’estan veient i per això busquen complements, l’acadèmia d’anglès, 

tota una sèrie de coses que això ja les estan veient... una família normal, uns pares que 

tenen un nen de deu anys, ja ho saben de manera espontània que l’escola és una part de 
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la formació, el que passa és que aquest complement... el que no saben és el complement 

de l’escola exactament quin serà. Perquè els seus pares sí que sabien que era la seva 

experiència acumulada, no? però ells no, i llavors hi ha un cert neguit i un cert 

desconcert...  

 

XS: -El batxillerat, si no tingués les PAU, es  podria acostar a dinàmiques més 

competencials, més obertes? Que no fos tan aquesta educació industrialitzada de nou a 

deu, de deu a onze...? 

 

GL: -A veure... [pausa llarga] ara seré molt sincer, jo crec que els sistemes que 

funcionen bé al món són els que tenen una bona prova d’avaluació col·lectiva al final 

de l’ensenyament obligatori. El que hem de veure és com s’ha de fer aquesta prova... 

Jo que sóc molt crític amb el sistema Finès, a mi m’interessa molt més estudiar què 

passa a Navarra, que té resultats semblants a Finlàndia, o el que passa a Euskadi que té 

un abandonament escolar més baix que Alemanya per exemple, o a Sòria, jo hi vaig tot 

sovint a Sòria, que té uns resultats superiors a Finlàndia, m’interessa molt veure perquè 

a Espanya per exemple, amb unes mateixes lleis hi ha resultats tan heterogenis, això vol 

dir que les lleis tenen la importància que tenen però les hem de relativitzar, perquè 

veus...? amb les mateixes lleis tens els resultats de Canàries o del País Basc... Hi ha 

alguna cosa més que és important a part de les lleis...  

 

Doncs m’interessa molt l’avaluació de Finlàndia perquè vaig tenir accés a un examen 

de deu fer tres o quatre anys, que els hi preguntaven als alumnes en acabar la seva 

escolaritat, una pregunta era aquesta, que em va semblar genial: “Per què l’Orient Mitjà, 

al llarg de la història, ha estat una zona de conflictes permanents?” Em sembla genial! 

Has de conèixer, has de saber on ets, has de tenir dades, has de saber pensar-les, etc. etc. 

Els nostres professors serien capaços d’enfrontar-se a una cosa d’aquest tipus?  

 

XS: -Posem-ho en dubte, per ser respectuosos... 

 

GL: -M’entens? Jo crec que hem d’anar a qüestions d’aquest tipus, ara bé, també crec... 

que jo sóc dels que creuen en les assignatures, eh? Em sembla que en aquest moment 

potser sóc l’únic que les defenso, jo i Vigotski [somriu] però hi crec, hi crec i cada 

vegada més per moltes raons que si vols després parlem... Crec que les crítiques que 
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està rebent l’escola actual com una herència de la societat industrial, primer que és 

falsa...  perquè va ser Dewey que va intentar formar l’escola nova amb els projectes etc. 

etc. que ara es considera propi de la societat post-industrial, forma part de les teories de 

pedagogia que són moltes... eh... El que et deia és: l’escola, i això ho hauríem d’entendre 

molt bé, és una institució molt imperfecta, molt imperfecta però molt noble! Llavors 

tots hem de veure què és el que estem subratllant: les imperfeccions o la noblesa, perquè 

segons subratllem una cosa o una altra, contribuïm a aquesta o a l’altra... Jo crec que 

estem en un moment en que l’escola està veient assaltada la seva noblesa per un intent 

de ressaltar les seves imperfeccions i això em sembla molt perillós. 

 

XS: -Em completa la frase? L’educació hauria de tenir per objectiu... 

 

GL: -Boooo! Mira, avui no es pot contestar aquesta pregunta!  

 

XS: -Directament... 

 

GL: -No, no es pot contestar, això en el temps de la república, a l’escola republicana 

francesa era molt fàcil: transformar el fill en ciutadà! Avui no és tan fàcil i això també 

s’ha de pensar bé, per totes les condicions que ens porta la societat. Vivim, i aquí a 

Catalunya d’una manera molt clara, en una societat que considera el pluralisme com un 

valor fonamental, si el pluralisme és un valor fonamental, vol dir que té a veure, 

evidentment, amb la llibertat d’opinió, i que hi hagi aquest pluralisme en el fonament 

és rellevant perquè permet definir quin tipus de persona vols ser, això és el que és 

important del pluralisme...  

 

Aleshores, si vivim en una societat pluralista, vivim en una societat en la qual diferents 

tipus de persones són legítims, però això crea un conflicte extraordinari a l’hora de crear 

lleis, de fet tu pensa que vivim des de la LOGSE, que va ser una llei que tractava els 

mètodes, fins els debats actuals que es basen en procediments, organització, coses 

d’aquest tipus, vivim en una societat que en el moment que tu contestis per a mi 

l’objectiu de l’educació és aquest, tindràs mils de persones que de manera legítima et 

diran: per a mi no! Aquest és el problema fonamental de la nostra educació... aquest és 

un problema molt, molt, molt, molt greu perquè ens hi juguem el que jo anomeno la 

copertinença.  Com això no ho compensis amb una cultura comuna ferma, t’hi jugues 



      

 130 

molt. Per això jo sóc defensor, però molt aferrissat de l’educació republicana, i no estic 

pensant en el sistema de govern, no, sinó en aquesta cultura comuna que quan es diu 

“Per què hem de llegir obligatòriament?” “Els nanos no han de llegir obligatòriament 

res!” Sí, han de saber qui és Rodoreda o qui és Pla, per moltes raons, però entre d’altres 

per una, perquè l’escola, té una raó fonamental, no l’única però de la qual no pot dimitir 

que és crear, contribuir a crear aquesta cultura comuna. Perquè t’hi jugues molt, t’hi 

jugues la pròpia subsistència... Jo veig que hi ha debats oberts que a mi em fan molta 

por, qui són els governs, les autoritats per dir-nos com hem d’ensenyar? Oh!  és que els 

governs tenen la potestat de fer lleis i crear programes... No es tracta de governs! Es 

tracta de com lliguem les diversitats legítimes amb alguna cosa que les pugui unificar. 

Aquest és un problema de filosofia educativa essencial i que no tenim resolt! I que part 

dels problemes que després emergeixen de forma residual, no són sinó la manifestació 

d’aquesta contradicció de fons. 

 

XS: -El docent ajuda a l’alumne a visualitzar la millor versió d’ell mateix...  Què en 

farem del savi de la tarima? 

 

GL: -Mira, el savi de la tarima és essencial! Perquè el savi de la tarima és bàsicament 

savi perquè és perspicaç, ..., jo crec que la relació, sense negar cap altra, la relació 

pedagògica fonamental és la relació cara a cara, quan et trobes en una relació cara a 

cara, tu ara saps si jo t’estic enganyant o no, tu podràs estar d’acord amb el que jo dic o 

no, o dir quina bestiesa està dient, però als quatre segons ja saps si el que dic m’ho crec 

o no! això ho saps! Hi ha una manifestació de l’espontaneïtat de les conviccions en la 

relació cara a cara que és essencial i, jo crec cada vegada amb més força que eduquem 

bàsicament per interrelació. I la interrelació, què és? La manera com vius les teves 

conviccions.  

 

I no pots tenir conviccions fortes sobre el valor de les matemàtiques si no saps 

matemàtiques... ni de física, ni de literatura, ni de llengües, hi ha un entusiasme pel que 

saps, pel teu saber que és el que hauria de ser el teu tret més característic. És a dir, el 

tret característic del savi no és el que sap, sinó l’entusiasme que li proporciona aquest 

saber! Cada vegada jo crec que per molt que es digui que l’alumne és el centre, el centre 

és el mestre. El centre és el mestre perquè és el que està pendent de totes les mirades. 
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XS: -Quina valoració en fas de la connectivitat? 

 

GL: -Doncs no la tinc, no la tinc clara perquè en el moment que crec tenir-la em trobo 

en situacions... per exemple la meva dona que és una experta, diu que sóc un “carca” 

amb totes les coses... doncs l’altre dia vaig estar amb un grup de mestres d’una comarca 

important de Catalunya i la major part d’ells tenien por a l’ordinador. [fa una pausa i 

rumia] El problema real de Catalunya, el problema de Catalunya...  el real, el que jo 

intento que sigui la meva perspectiva, és el següent: imaginem-nos en números rodons 

que tenim cent mil mestres, imaginem-nos que d’aquest cent mil, n’hi ha cinc mil, si 

vols deu mil extraordinaris... aquests som els que estem xerrant contínuament, els que 

participem en cursets, els que... fem entrevistes, escrivim articles... però som cinc mil, 

deu mil... i formem un cercle molt tancat de fílies i fòbies, molt tancat, molt tancat... el 

que fem en aquesta bromera del sistema és en el fons insubstancial, si volem millorar 

el sistema, el que ens ha d’importar és el mestre cinquanta mil ú, aquest mestre... el 

cinquanta mil ú, i el cinquanta mil ú no el coneixem perquè està callat... està callat!  

 

XS: -No comunica...  

 

GL: -Exactament! El cinquanta mil ú... els cinc mil o els deu mil que estan allà, estan 

tot el dia... mira que jo això, fent teories i coses, però som cinc mil, ja et dic... no sé 

quants som, però som una minoria molt gran... El que ens hauria d’interessar és què fa 

el mestre cinquanta mil ú quan entra a l’aula i tanca la porta darrera d’ell. Aquesta és la 

clau del sistema! La clau de la millora de Catalunya, no es troba en els cinc mil o deu 

mil pedants que estem tot el dia dient com som de genials, sinó en com fem que el 

mestre aquest, el cinquanta mil ú, faci un pas petit si vols, però un pas cap endavant, 

aquesta és la clau i, ..., no sabem fer-ho! Entre altres coses perquè estem tan pendents 

dels debats entre els nostres cinc mil... una de les coses que intento i a més de manera 

molt conscient, és allunyar-me una mica dels cinc mil, intento estar una mica distant...  

 

XS: -Seguir tocant de peus a terra? 

 

 GL: -No tant, si no, no perdre de vista el llenguatge del mestre cinquanta mil ú, a mi el 

que m’interessa és entendre al mestre cinquanta mil ú... i aquest cinquanta mil ú no està 

a Internet, està allà... per això et dic... Jo li vaig dir a la Irene Rigau en el seu moment: 
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“Mentre no disposem d’un llibre blanc del docent, un llibre blanc honest, absolutament 

honest amb el qual els docents ens parlin amb honestedat de les seves pors, dels seus 

neguits...” Quantes vegades m’he trobat amb mestres que et diuen... Sí tinc problemes 

però el millor que puc fer és callar-me’ls... Si t’ho diuen ho has de respectar... hem de 

comprendre què és el que es diu... I quan els dius: “Per què consideres que has de callar?” 

la resposta és: “Perquè si tinc un problema i callo en tinc un, si el comunico en tinc dos!” 

Per això t’ho diuen, eh? I aquesta és una malaltia profunda del sistema... perquè el 

mestre hauria de saber que si tens un problema hi ha d’haver una instància a la que 

recórrer per trobar la llum, no? i no és creïble la que li diem que té.  

 

XS: -Has dit en ocasions que l’escola és un pont. Aquest pont avui necessita les 

estructures tecnològiques? 

 

GL: -Home, és clar! Sí perquè la meva imatge, això no és una imatge pròpia, meva, 

sinó que és una imatge que jo vaig prendre de Hegel, el que he fet és pensar molt, molt, 

molt en ella i crec que a més és la clau que després és el fonament de l’escola 

republicana francesa, que bàsicament es deu bàsicament a Hegel, la idea que la família 

és un àmbit molt específic per moltes raons, bàsicament perquè la família és un “xollo” 

és el gran “xollo”, la gran sort de la nostra vida és trobar-te en un àmbit en el qual només 

per arribar-hi ets ben rebut i ets estimat de manera incondicional!  

 

No hi ha cap altre lloc en que ens estimin incondicionalment, en la societat no... en la 

societat, per molta retòrica que li posem, ens valoren pel què sabem fer... el cambrer em 

cau molt bé i si em fa un bon servei el valoraré molt i si és un inútil doncs me n’aniré a 

una altra banda... Ens valoren pel què sabem fer, llavors a l’escola entre les seves 

funcions importants, fins i tot et diré que la més important, és fer de pont perquè és 

l’única institució republicana en el sentit social que té i que pot fer el trànsit entre la 

família que t’estima pel que ets i la societat que t’estima segons les teves capacitats, no? 

I quines seran les teves capacitats? Les que marqui el món real, és clar... llavors seria 

absurd deslligar d’aquest món real tota la societat de la informació i totes les 

complexitats del món present en el que vivim.  

 

XS: -Tu ho has dit amb millors paraules però... Estem criant prínceps i princeses? 
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GL: -Sí, i a més d’una manera molt conscient perquè hem negat... molt sovint el que 

veig en molts centres i en una part del debat educatiu... que ens neguem a educar-los 

per al món real i intentem educar-los per al món que nosaltres voldríem que tinguessin, 

cosa que és molt complicada... Jo crec que el mestre té tot el dret del món, i a més això 

és evident, a desitjar el món que sigui, el que sigui d’acord amb la seva ideologia, però 

per responsabilitat professional ha d’educar als seus alumnes per al món en el que 

viuran, no en el que ell considera que haurien de viure, i és clar, segons com ho plantegis, 

llavors això ja et fa un reaccionari... Jo crec que cadascú hem de dir honestament el què 

pensem. 

 

XS: - Reivindiques sovint el sentit comú... Permet un joc de paraules gastat: En 

educació és el més o el menys comú dels sentits?  

 

GL: -El sentit comú no és cap altra cosa que l’experiència comprensiva, és a dir la 

capacitat per entendre la teva experiència. No... l’altre dia els hi deia a un grup de 

mestres, els deia: “Mireu, en el fons, les metodologies siguin bones o dolentes estan al 

servei dels vostres alumnes, no els alumnes al servei de les nostres metodologies... 

Defenso i he defensat molt el que jo anomeno la pedagogia clínica, crec que un mestre 

és un clínic... què fa un metge? El metge quan tu hi vas, i aquesta imatge l’hem de 

traspassar a l’escola, tu vas amb uns determinats símptomes i a partir d’aquests 

símptomes ell fa un diagnòstic, i a partir d’aquest diagnòstic et dóna un tractament, si 

la cosa funciona, no toca res, escolta, t’has curat pel tractament? No ho sé... Si no 

funciona, primer modificarà el tractament, i si continua sense funcionar, llavors hauràs 

de modificar el diagnòstic! I jo els hi deia: Això és la pràctica científica de les relacions 

humanes... que nosaltres no estem tractant amb fusta, estem tractant amb persones i el 

tractament científic amb persones és clínic, és clínic...  

 

XS: - Conductual també? 

 

GL: -Aquí ja tens diferents maneres de plantejar-te’l es pot plantejar a través del 

conductisme o d’altres, aquí ja no hi entro jo... el que m’interessa és que el mestre digui, 

ser bon mestre no és saber les respostes, sinó estar disposat a trobar-les d’una manera 

clínica. Molt sovint quan et venen els pares, i això ho he parlat amb molts pares... El 

que volen els pares és bàsicament confiança, saber que el seu fill està en bones mans, 
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però la bona mà que tu pots oferir-li al pare no és el mecànic, que té la resposta exacta 

per aquell problema, és una resposta clínica, tu dius, està en bones mans? Sí, Per què? 

Perquè desenvoluparé una pedagogia clínica. Això és per a mi el sentit comú, ser capaç 

de veure la realitat cara a cara i estar disposat a prendre dels teus errors que són continus. 

I després hi ha una altra cosa que jo la reivindico molt cada vegada que vaig a un centre, 

és el que jo anomeno la “rurologia”, això els que estem formats en la teoria, la idea que 

hi ha metodologies fabuloses, que resolen tots els problemes... la realitat és que el que 

el mestre es troba són fracassos quotidians, el que hem de fer és com transformar 

aquests fracassos en aprenentatge i l’única manera de fer-ho doncs és allò la pedagogia 

clínica: si un nen ens dóna una resposta, no hem de limitar-nos a dir que és una mala 

resposta, hem de ser capaços d’analitzar la lògica que hi ha darrera d’aquesta resposta, 

hem de fer la nostra reflexió de centre a partir de les respostes clíniques. I això per a mi 

és el sentit comú, no estic dient cap altra cosa.  

 

XS: -Una més i acabem!  Quina seria la pregunta que has trobat a faltar en  aquesta 

modesta entrevista?  

 

GL: -Ai! Però això sempre n’hi ha... mira, cada pedagog, cada filòsof, cada teòric, 

intenta sempre donar-se les respostes a les preguntes que ell es fa, el que has de ser és 

honest i provar de trobar les respostes a les preguntes que tu et fas, que les teves 

preguntes no siguin les meves, doncs forma part del que és essencial... Per què han de 

ser les meves, en tot cas el què has de veure un cop ho tinguis acabat és quines preguntes 

t’has deixat de banda... però això és una feina teva per completar la teva teoria... però 

això passa sempre, passa sempre i en tot sistema filosòfic, tota metodologia pedagògica 

sempre intenta donar resposta a les preguntes que aquesta metodologia es fa i no es fa 

totes les preguntes! Per tant quan creu trobar respostes és a les preguntes que es fa, però 

si ets una mica humil dius “segur que hi ha més preguntes que jo no les he vist” perquè 

és molt difícil trobar preguntes...  

 

T’ho diré d’una altra manera: una de les coses més desesperants en un moment 

determinat de la vida, fins que el superes i l’acceptes com una condició normal és 

descobrir que totes les certeses que tenies fins a un moment no eren sinó la incapacitat 

per veure les preguntes amagades darrera de les teves conviccions, és a dir, una 

convicció diuen és la ceguesa davant de determinada pregunta, això vas assumint-ho 
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amb el temps, que passi el què passi sempre hi ha preguntes de les que encara no tens 

resposta. Això porta a una qüestió molt curiosa i molt irònica en el fons, que dius, mai 

no saps si quan creus que una cosa la tens clara, és clara perquè has estat prou 

intel·ligent per aclarir-la o perquè les teves forces t’han permès arribar fins aquí, i allà 

on has acabat les forces dius: ja he trobat la veritat.  I aquesta és la condició humana! 

Que et faltaran preguntes... és clar, com a tothom! Però això no t’ha de preocupar, el 

que t’ha de preocupar és trobar respostes a les preguntes que et fas, i quan les tinguis 

doncs ja veuràs...  

 

La resta de la conversa ja és finalització.
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Conversa amb la Dra. Ma. Jesús Comellas 
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Entrevista exploratòria  amb la Dra.  Ma. Jesús Comellas 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

És professora emèrita de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB. Porta a terme 

el projecte de la Diputació “Espais de debat educatiu per a les famílies” en diferents 

municipis de la província. Col·labora amb mitjans de comunicació i coordina el projecte 

del grup GRODE, de la UAB, sobre la prevenció de la violència a les escoles. 

 

Comellas és doctora en Psicologia i es considera pertinent la seva participació en la 

recerca donada la rellevància, experiència i coneixement aportats al llarg de la seva 

carrera a l’educació a Catalunya. 

 

 És col·laboradora del diari ARA. 

Data de realització: 19-07-2016 
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XS: -Bentrobada. Gràcies per rebrem i per l’oportunitat que significa.  

 

MJC: - [...] 

 

XS: -Quan les premisses a les nou del matí són “Seieu i silenci” la cosa educativa no 

funcionarà? 

 

MJC: -No!, no [somriu] ni a les nou del matí ni a les tres de la tarda tampoc... És que 

jo penso que no funciona mai... Recordes l’any que va venir la Marta Luna? [Fa 

referència a unes jornades de treball conjuntes en el meu centre docent] i deia: “... em 

fa tan mal entrar en una escola i sentir –calleu! I saber que estan fent classe de llengua...”  

 

XS: -Clar, és que dius, és que els nens s’avorreixen. Escolti! Si la primera instrucció és 

seieu i calleu... 

 

MJC: -Però és que a més a més ens entren submisos! Fins i tot els adolescents, 

submisos i avorrits d’entrada, ja saben que han de passar pel túnel i venen disposats a 

passar pel túnel, excepte els despentinats! És una frase que no és del Tonucci però 

respon a una imatge, saps? Aquella fàbrica on entren tots  

 

XS: -Sí! Que van tots ben enclenxinats! 

 

MJC: -Menys el pot de les deixalles amb totes les deixalles, ..., ara en aquests moments 

sóc a trenta-cinc centres educatius, alguns dels quals a l’Hospitalet, altres a Sant Pere 

de Torelló i fins a Vilanova i la Geltrú, vaig fent territori... i quan em diuen conductuals, 

els dic disruptius i desafiants, i em diuen doncs això! ... doncs escolta, per què no els 

diem “els despentinats”? si em pregunten què? Llavors els porto la foto i els dic: aquests 

són la meva passió! Aquesta és la canalla que té vitalitat, que no té submissió...  

 

XS: -...i que canviaran el món! 

 

MJC: -Només cal veure el PFI, després d’haver-los torturat setze anys, de dir-los que 

no serveixen per a res, són capaços ELS QUE PODEN! I els hi donem la mà, de tirar 

endavant, perquè no els deixem a tots, eh? Llavors és clar, jo penso que no pot ser que 
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el sistema educatiu sigui això... i perdura, i perdura això, perdura...  

 

XS: -Anem a barraca...   Necessitem tornar a formar humanistes? 

 

MJC: -Només faltaria,... és que l’hem “cagat” també... deixant la filosofia, deixant la 

literatura... deixant el verbal! El verbal i el no verbal... aquests dies que he estat 

compartint mestres de cinema, que ha fet aquest cicle en Carles Capdevila, llavors, 

estàvem amb el Jaume Cela i parlàvem de la innovació a aquestes escoles XXI que em 

posen una mica dels nervis, la innovació és només debat i reflexió de la història, del 

passat, reflexionant el què ha passat, podem construir el futur, ignorant el què ha passat, 

és que ens inventem la sopa d’all... repetirem i de passada tractem d’ignorants tota la 

història! I fer això és sempre estar en el punt d’arrencada, mai no és avançar, quan si 

aprofitem l’experiència i l’acomodem i la situem... però... la filosofia, com ens han tret 

la filosofia del damunt?  

 

[Hi ha un moment de conversa que no correspon al guió...] 

 

XS: -Després de Gutenberg, el nom en majúscules és Internet? 

 

MJC: -Jo diria que no... jo penso que Internet dóna una tal quantitat i variabilitat de 

situacions, algunes incògnites altres signades però Gutenberg deixava temps, és a dir la 

impremta, et donava un llibre i te l’havies de llegir, i... no l’entenc i havies d’anar 

endavant i enrere i això necessitava un temps... 

 

XS: -Això educa l’atenció... 

 

MJC: -Educa l’atenció i la reflexió: “a veure de què anava, espera’t un moment ara 

m’he perdut..:” no te’l podies menjar tot en un dia! La memòria... el contrast, perquè 

mentre llegeixes una pàgina un dia i una altra al cap de dos, has viscut, i dius, a veure, 

allò que veia ahir, allò que llegia o allò que et va escriure l’Emile Zolá o que et va 

escriure el qui fos, no? serà això? Serà allò? Et dóna aquesta pauta d’anar paint, d’anar 

digerint, d’anar reelaborant, i quan escrivies o deies he llegit aquest llibre i deies, de 

què va? Una altra persona et deia una altra cosa del mateix llibre... i deies Oh, però que 

no hem llegit el mateix? Sí però a mi m’ha cridat l’atenció allò, ah! Doncs a mi allò 
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altre... ho contrastaves, ho elaboraves, ho reelaboraves a partir de la informació de 

l’autor. Internet no et dóna temps... i acabes de llegir una cosa i ja ve l’altra i l’altra i al 

final dius... i què? I així tenim famílies i adults i tothom, potinejant-ho tot, no 

aprofundint amb res... 

[...] 

 

XS: -Els sistemes educatius hauran d’evolucionar? Cap a on? Hi caben els models 

híbrids presencials-no presencial, en aquesta visió? 

 

MJC: -Sí, és que jo penso que són imprescindibles... El que no substituiria mai és la 

presencialitat, eh? De fet durant quinze anys jo he fet postgraus semi presencials... 

genial perquè el que sigui semi presencial no vol dir que no hi hagi comunicació en el 

moment de la no presencialitat, hi és virtual hi és d’algun tipus, i trobes un document i 

l’envies al grup, de dir: “d’allò que estàvem parlant, què us sembla això? Passeu-ho a 

una llista de distribució, que no sigui tan individual només...” que no sigui entre dos 

només, i si ho és endavant, els Drives, els recursos tecnològics, lògicament. Jo per 

exemple un dels projectes, el portem a terme entre tres persones, doncs tenim un Drive 

i hi anem posant idees, articles que compartim, etc. és pràctic i compartim idees! 

Compartim idees i quan ens trobem, a part que entre mig he llegit d’aquell, l’he fet 

servir, Saps què m’han respost?  

 

XS: -L’eina és útil en tant en quan estalvia... 

 

MJC: -Agilitza, el que passa és que ha de ser en aquest sentit realment híbrid, vull dir 

que llavors les sessions presencials eren de sis hores... per tant més que fragmentar la 

presencialitat, la compactes i li dones temps! 

 

XS: -El batxillerat, si no tingués les PAU, podria adoptar un sistema blended? En el 

sentit de dir per exemple que aquell alumne que és fan de les ciències pures però sent o 

té la necessitat de fer grec ho pugui fer, eixamplant així el seu camp de coneixement... 

 

MJC: -Jo et diria que hem de fer que tot l’alumnat entri en el grec i el llatí o en la 

filosofia... i en lo qualitatiu i lo quantitatiu... perquè aquí l’error que també tenim, i que 

no ens el traiem de sobre i el senyor Gadner no ho pretenia!, també l’hem mal interpretat: 
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les intel·ligències múltiples. Llavors et diuen: “Però és clar, és que n’hi ha que això de 

les mates no els va... “ però fixa’t, com que sort que tenim les múltiples ja no li direm 

idiota, ara li direm artista!” [ironitza] Llavors jo els dic, el pobre Pau Casals era aquell 

iaio que rascava un arquet, pobret... i Picasso sort que es va dedicar a agafar pinzells! 

Llavors em diuen... no és això! Ah!, no? llavors de què parles?  

I interpretem que si ara no li agraden les mates, però si les mates són vida, si en fem 

constantment... O si recordes l’Estel Cardellach [fa referència a una ex alumna 

coneguda de tots dos], als vint-i-tres anys era doctora en física, no tothom, evidentment, 

tu creus que els que no, és que no poden o és que no els interessa? És que hi ha aspectes, 

que no vull dir el Mozart als quatre anys, que ja... però els altres que no, deixem de dir 

que són pobrets. Llavors jo penso que aquest aprenentatge a distància ha de servir per 

obrir portes a la canalla, però si les obrim als disset anys i sense cap entrenament, estan 

perduts!  

[...] 

Els darrers deu anys jo ja vaig treballar sense exàmens i vaig pensar, mira si no tinc 

ningú, ells s’ho perdran... vaig tenir més gent que mai! Aquesta setmana passada em 

vaig trobar,... em vaig trobant ex alumnes pel món, conec una noia que està a 

l’Hospitalet fent de mestra, i home jo sempre penso, va passar per les meves mans i no 

està enfadada, allò... aquesta ara és cap d’estudis i li deia al director: “és que no sé si a 

tu et passava, posaves els papers, el boli i apa, comencem la classe, i ja s’havia acabat 

l’hora i miraves i no hi havia res escrit... però no era que no haguéssim fet res... el proper 

dia, paper i llapis, i arriba l’hora de l’examen i ara què?” Ah! I afegeix, “i com ens 

collaves a l’examen!  La gent em deia:  “És que estic obligada a venir a classe perquè 

si no, no sabré res de res!” 

 

XS: -Em completes la frase? “L’educació hauria de tenir per objectiu...” 

 

MJC: -Desvetllar, madurar, despertar, afavorir, créixer, ampliar... entendre, qüestionar, 

qüestionar-se! Què faig en aquest món? Cap a on vull anar?, deixar de “Estic destinada 

a la carrera de la meva vida...”  

[...] 

Però en el moment en què vas mirant altres coses i aprens a decidir... aquest aprendre a 

decidir és fonamental, ara, aprendre a decidir i rebre patacades! Que algú t’ensenyi a 

prendre decisions, però que no t’eixugui els mocs! Te l’has fotut, i et veuen que te la 
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fotràs i t’estan esperant que tornis per fer-te un petó... i estem constantment, per evitar 

les conseqüències, tapant forats, tapant forats... amb la qual cosa, la persona no aprèn 

mai... vaig tenir una de les últimes alumnes, bastant immadures, m’escriu un mail i em 

diu, “no estic...” un ú i mig, eh? A més a més de tot el balanç de tot el quadrimestre... 

em diu: “no estic d’acord amb la nota, n’hem de parlar. Marta” jo li responc, “Bon dia 

Marta, estic d’acord que no hi estiguis d’acord, mira jo et proposo tal dia i tal hora. 

Cordialment, ...” no encara l’abraçada, li vaig dir cordialment... Em ve i em diu... “A 

veure, això... aquesta no hi estic d’acord!” bé, justifica-ho, “...és el teu, la teva manera 

de veure-ho, no és la meva! És la teva opinió, no és la meva, no estic d’acord en que 

m’hagis posat aquesta nota perquè penso que això està bé!... penso que està bé, està bé, 

és que està bé! És que el Piaget la va cagar, però bé, jo ja li perdono perquè és clar, 

pobre, l’edat que tenia... saps? Aquesta m’he equivocat... i aquella, bé, més menys estic 

d’acord.” diu ”Bé, ara com quedem?” jo li vaig dir “Marta, no entenc la pregunta”  

 

XS: -Home, li podies haver dit “Sí que et rectificaré la nota, de l’ú i mig sobra un punt, 

ja ho veig...” 

 

MJC: -Llavors diu: “Oh, ja n’hem parlat!” Al final li vaig dir, mira la meva nota és 

aquesta i si no hi estàs d’acord ves a secretaria a veure, a lo millor te la deixen canviar... 

repetiràs, repetiràs carinyo... diu ”És la primera vegada a la vida que em passa!” t’han 

estafat vint-i-tres anys... t’havia d’haver passat moltes més vegades, t’han enganyat... 

t’han enganyat. Pobreta que no es desanimi, pobreta, ja li farem pobreta...  

 

XS: -El docent ha d’ajudar a l’alumne a visualitzar la millor versió d’ell mateix...  Què 

en farem del savi de la tarima? 

 

MJC: -[somriu i tempera la resposta] Home, la primera cosa estaria bé que reconegués 

que és un ignorant... [ara riu], perquè un dels projectes que faig és sobre la generació 

sènior: Construir coneixement amb relacions multi generacionals. Jo obro camí pels 

altres, perquè si dic que jo sóc sàvia ja l’hem cagat, però hi ha molta gent amb molta 

saviesa, molta experiència, seixanta-cinc anys... si tenim expectatives de vida fins als 

vuitanta-cinc, ja l’hem cagat... Què farem durant vint anys?  

[...] 

Per tant aquest savi de la tarima, si pensa que ja sap com per traduir tot el que sap, és 
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que sap molt poc... si és que ho pot transmetre, perquè l’única cosa que pots dir és jo 

penso ara això, entens? Jo t’ho argumentaré però espera’t que continuaré llegint, no 

sigui que pensi que m’he descuidat alguna cosa pel mig... i he descobert noves coses i 

si més no m’he enfortit en el que pensava... saps què pensava, doncs he llegit no sé qui 

i no sé qui i continuo pensant el mateix, eh?  

[...] 

 

XS: -Quin creus que serà el model d’aprenentatge a mig termini? 

 

MJC: -Jo penso que ho és de mixt... [...] però fixa’t que la canalla aprèn a tot arreu, la 

mentida més grossa que hem dit és que la canalla no vol aprendre... Jo veig els 

adolescents amb un mòbil i em mirem com vulguem dir “mira aquesta iaia...” i jo els 

dic: “I el sabeu fer anar?” resposta “Home i tant” i els dic “Doncs feliciteu al professorat 

que us n’ha ensenyat” no, “feliciteu al pare i la mare!” no...  

 

XS: -Entre iguals, entre iguals i de manera no formal! Però és que porten a la butxaca 

un estri que té més capacitat computacional que tota la NASA quan van enviar l’home 

a la Lluna! 

 

MJC: -Aquí vaig jo! Coneixes “El aprendizaje invisible” del Cristobal Cobo? 

 

XS: -Sí, sembla que les grans línies de pensament van totes en aquesta direcció...  

 

MJC: -[...] 

 

XS: -Quina valoració en fas de la connectivitat? 

 

MJC: -Jo penso que és imprescindible i ens dóna moltes oportunitats, el que és pitjor 

és la manca de criteri d’aquesta connectivitat, la bogeria de la gent, només cal veure el 

Pokemon... [...] és d’una immaduresa que prenen decisions sense mirar les 

conseqüències.  

 

XS: -Per la velocitat de resposta... 
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MJC: -I per la competitivitat! Jo més que els altres! Jo tindré més, jo seré el primer... 

aquesta és la que ens mata, no només la rapidesa sinó a més a més jo he de ser més que 

els altres... per tant deixo el cotxe encara que se’m matin les criatures perquè això és 

més important... és una escala de valors... Ara, fixa’t què deia avui “El Periódico” ... jo 

en el Facebook m’hi he posat, no per posar-me fotos que em faig sinó per posar-hi 

articles del diari i altres coses... i com que faig unes jornades a l’Hospitalet era una 

manera de fer arribar difusió... ara que avui digués El Periódico que la Guàrdia Urbana 

ha d’explicar que s’ha de vigilar quan es condueix i no anar darrera el Pokemon... [es 

posa les mans al cap] he posat: “Amb diners públics i els meus, la Guàrdia Urbana no 

ha de fer això!”... 

[...] 

Per tant la connectivitat és com jo decideixo quan alcohol bec, què fumo, què no fumo... 

i sobretot saber que les conseqüències són meves, no són de l’altre... 

[...]  

 

XS: -Et consideres connecto-depenent? 

 

MJC: -No, jo estic molt connectada, però depenent no! S’ha de saber apagar... i a més 

a més quan entro en una reunió: clic! I em diuen: “Però és que t’he enviat un WhatsApp!” 

I? Jo el tinc i ja et tornaré resposta...  

[...] 

És una avantatge [la tecnologia], jo vaig fer la tesi i les oposicions amb “Hispano 

Olivetti” i no ho aconsello a ningú, perquè quan llegia i descobria una altra aportació 

bibliogràfica havia de repetir deu pàgines!  

[...] 

 

XS: -Quan disposem d’un volum ingent d’informació, aparentment els nostres alumnes 

perden la curiositat... No sembla un contrasentit?  

 

MJC: -No, perquè ja els hi donem tot fet,... ja ho buscaré... llavors només posant-hi la 

paraula clau, ja m’ho donen tot! Per tant no és fer-se preguntes sinó buscar respostes! 

Penso que el que hem d’estimular és “...I el que llegeixes és de debò, veritat?” “I 

realment això et quadra amb el teu context?” Hem perdut el context amb el bombardeig 

d’informació, una cosa que avui pot ser vàlida aquí, demà pot no ser-ho, i estem fent 
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entrar a la gent de la Xina, la d’aquí, la d’allà, tots pel mateix patró... i dius perdona... 

 

XS: -I el context socio-cultural, què? 

 

MJC: -Entès! [...] 

 

XS: -Ho dius amb millors paraules però... Estem criant prínceps i princeses?  

 

MJC: -Princeses i estúpides... que les princeses ja ho són bastant, per defecte, per 

context diem. [riu] Continuem creant nanes submises, molt submises... perquè 

continuem creant cavallers... i valorem que són creatius, que són belluguets, els hi 

dediquem més atenció... i a més a més si va vestit de rosa, no serà gay? [ironitza i somriu 

novament] que ho siguin els altres! El meu fill no, eh? És que el meu fill és molt vailet, 

és molt nen, i la mare de l’altre li diu: “és que el meu ho té tot també”  

 

XS: -En Gregorio Luri em diu que “La societat no els mesurarà pel seu grau de felicitat, 

sinó per allò que sàpiguen fer”  Parlem de competències? Parlem de competències 

digitals i de competències digitals docents? 

 

MJC: -Però és que jo penso que si no hi ha una massa crítica que digui que el pensament 

és important, que l’estar bé és important, que el bé amb un mateix és important, estarem 

quantificant i lo quantitatiu ens prevaldrà sobre lo qualitatiu, per tant l’economia, el 

palpable, els resultats ens prevaldran, ..., ara un de cada quatre necessita psicòleg, aviat 

un de cada tres i no gaire lluny un de cada dos... i després ja tenim les pastilles! No 

fotem, no fotem! Augmentaran els suïcidis!... això no és normal, i tants experts i tants 

trastorns conductuals no és normal! És que hem canviat el vocabulari, que aquí quan 

vaig fer el llibre “Educar no és tan difícil”  hi va haver gent que em deien, a Torelló, a 

Vic, jo els deia: “Hem de parlar de la canalla” i ells em deien “És un insult això”, a 

Torelló la paraula canalla és pejorativa, els dic, no, no les criatures, la canalleta, etc. 

Molta gent em va dir, Què bé haver recuperat aquest vocabulari perquè sinó ja parlem 

d’adolescents, i això està definit des del punt de vista psicològic etc.  

[...] 

 

XS: - Diuen que les feines que faran els alumnes que ara fan primària, possiblement ni 
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tan sols existeixen... Per a què els hem d’educar? No crea desconcert aquesta incertesa? 

 

MJC: -Però hauria d’existir el text, hauria d’existir una carta, hauria d’existir el dibuix... 

Per què no existeix el dibuix? Haurien d’existir... el llenguatge, els llenguatges, el 

llenguatge matemàtic... musical, verbal, poètic, David Jou és catedràtic de matemàtica 

i poeta! 

[...] 

 

XS: - “Long life learning” i “lerarning by doing”  A qualsevol lloc, a qualsevol moment, 

a qualsevol edat? 

 

MJC: -Sí, sí, sí [aquest darrer l’allarga convençuda] porto setanta tres anys aprenent! 

Però sobretot a qualsevol lloc! 

[...] 

 

XS: -Ens hem de formar per a la creativitat, la permeabilitat i la incertesa com a bases 

líquides de vides dinàmiques? 

 

MJC: -Sense patir-ho! És clar però només es pot descobrir la incertesa si estan en un 

context que no és el seu... també hem exagerat la paraula error i hem exiliat la paraula 

experiència... 

[...] 

 

XS: -Quina seria la pregunta que afegiries a aquesta modesta (modesta per part meva, 

no pas teva), conversa? 

 

MJC: -Una de les preguntes que em faig constantment és per què a la nostra professió 

li costa tant mobilitzar-se? Per què no ens fem més preguntes? Per què no ens escoltem 

més als nanos?  

[...] 

 

 

La resta de la conversa ja s’allunya de l’objectiu i és fonamentalment finalització i 

agraïments. 
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Conversa amb Eduard Vallory 
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Entrevista exploratòria amb Eduard Vallory 

 

 
 

 

Eduard Vallory és president del Centre UNESCO de Catalunya i impulsa per encàrrec de la 

Generalitat un programa universitari per al desenvolupament professional dels mestres. És 

analista social i expert en gestió del canvi, centrat en la millora de l’educació. Doctor en 

Ciències Polítiques i Socials (UPF), màster en Ciències Socials (University of Chicago), 

llicenciat en Filosofia (UB) i en Periodisme (UPF) i diplomat en Alta Direcció d’Empreses 

(IESE). Ha estat director de la Barcelona Graduate School of Economics, Visiting Scholar de 

la New York University, Research Fellow del Fitzwilliam College (University of Cambridge) i 

cap del Gabinet del Conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la 

Generalitat (2000-03). També ha estat responsable de l’escoltisme català i president del Consell 

Nacional de la Joventut de Catalunya. Ha publicat World Scouting: Educating for Global 

Citizenship (Palgrave MacMillan). 
 

 

Es considera pertinent la seva participació en aquesta recerca en tractar-se d’una figura de 

referència en el món educatiu de Catalunya. 

 

Data de realització: 08-09-2016 

 

 

S’inicia la conversa amb una part personal i de cortesia que inclou presentacions i la part de 

confidencialitat, etc.  
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[...] 

XS: -He llegit una frase seva  que diu  “La característica principal de l’educació no formal 

hauria de ser l’empoderament dels infants a través del gaudi del lleure”  I la de l’ensenyament 

formal? 

 

EV: - l’empoderament dels infants a través del desenvolupament de competències que els 

permetin adquirir els coneixements que necessitaran per aplicar-los a situacions rellevants.  

 

XS: -Per tant, aprenentatge competencial... 

 

EV: -Clar! 

 

XS: -Després de Gutenberg, el nom o un dels noms en majúscules és Internet? 

 

EV: -Sí! Internet és el nou Gutenberg, Internet... Internet no només és el nou Gutenberg, 

Internet és el nou Gutenberg i és la invenció de l’escriptura. És Gutenberg en el sentit que abans 

de Gutenberg i per tant de la generalització de la impressió, que pròpiament havia existit, no?, 

abans de la generalització a la impressió, l’accés a coneixement escrit, deixa de ser una cosa 

minoritària d’aquells que tenien capacitat d’accedir a allò que estava manuscrit i passa a 

possibilitar un aprenentatge a través de l’acumulació de manera escrita, no?, això canvia per 

tant, l’accés al coneixement; el coneixement es genera entre altres coses amb la interacció amb 

la informació i si la informació està escrita, tens capacitat d’acumular-la més que no pas si la 

informació és oral, Internet el que fa, i per això té un impacte similar, és que transforma la 

manera com accedim a la informació, la transforma en l’espai i en el temps, d’una manera que 

no ha tingut mai precedents a la història... per tant en aquest sentit, té un impacte similar a la 

impremta, el què passa és que fa tan poc que ha passat que encara no en som conscients... 

 

XS: -Encara no ho podem analitzar... 

 

EV: -Però el segon és que té un impacte, no només en com accedim a la informació i per tant 

com adquirim coneixement, té un impacte en la manera com vivim i per tant pot tenir un 

impacte tan gran com la pròpia escriptura, perquè el teu fill, avui pot generar un vídeo en què 
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expliqui unes habilitats, el vídeo que tu has vist a Facebook on t’expliquen com fer un plat de 

cuina que tu mai... algú ha creat això, t’ho ha posat allà i t’ho ha donat, hi ha una transformació 

gegant en moltes altres coses, però... això és un exemple mínim... l’Internet of things que vol 

dir que a través d’Internet, la teva nevera sàpiga si li falta llet o no li falta llet, el Google Maps, 

el Twitter, la manera com busques feina, la manera com decideixes on te’n vas de vacances, 

com compres el bitllet per anar a veure al teu fill, com saps si et queden diners al compte corrent, 

tot això, tot això no té a veure amb com aprenem però té a veure amb quines competències 

necessitarem. Com que l’educació és la suma de com aprenem i què volem aconseguir, en 

realitat: el propòsit, quines competències et calen, i les pràctiques, quines estratègies et porten 

a complir amb aquests objectius competencials. Internet ha transformat les dues coses: com 

aprenem i també quines competències hem de desenvolupar per viure en un món que Zygmunt 

Bauman caracteritza i també l’últim informe de la UNESCO ho diu amb les mateixes paraules, 

com un món caracteritzat per la complexitat i la incertesa. En un entorn de complexitat i 

incertesa, has de saber molt bé quines són... quins són els instruments amb que dotes als infants 

perquè puguin ser adults amb un projecte de vida ple en aquest context de complexitat i 

incertesa, no?.  

 

XS: -Per tant la propera gairebé està contestada, però en parlem si de cas... L’educació té una 

de les grans oportunitats històriques o bé tot això de la tecnologia en el camp educatiu és, de 

fet, soroll de fons? 

 

EV: -La tecnologia és purament instrumental, no? És a dir, hi havia experiències als anys vint 

que eren... que si avui s’apliquessin serien més empoderadores que les experiències d’algunes 

escoles que estan totalment tecnologitzades... per tant la tecnologia és sempre una ajuda per al 

canvi de les estratègies d’aprenentatge, però tu pots fer els mateixos programets dels anys 

seixanta amb una tablet, pots “pegar” el mateix rotllo que “pegaves” abans amb la pissarra de 

guix que amb la pissarra digital, tu pots posar la mateixa transparència de vint línies que ningú 

no sap llegir en un PowerPoint... La tecnologia com a tal no es res! La tecnologia és un 

instrument que si saps quines estratègies pot fer, et permet fer coses fantàstiques, et permet fer 

aprenentatge col·laboratiu, et permet fer que cinc persones treballin en el mateix document, et 

permet parlar amb algú que està a Shangai, això t’ho permet... però t’ho permet fer si saps què 

vols fer. La tecnologia com a tal, en sí mateixa, no té perquè canviar-te res.  

 

XS: -Els sistemes educatius hauran d’evolucionar? Cap a on? Hi caben els models híbrids 
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presencials - no presencial, en aquesta visió? 

 

EV: - Jo crec que... la meva tesi és que el sistema educatiu, el primer que ha de fer és actualitzar-

se. Quan dic això, el que estic dient és que crec que el nostre sistema educatiu i el de molts 

països, està endarrerit! (Fa servir l’expressió “atrassat”), és a dir, no respon al coneixement que 

tenim de com els humans aprenem i les competències que els humans necessiten avui, això vol 

dir que estem endarrerits; aleshores el primer camí que cal és el de l’actualització, és a dir com 

a mínim sóc on sóc! En un entorn de complexitat i incertesa, no sóc deu pantalles enrere, sóc a 

la pantalla on sóc! Perquè el segon tema és... un cop estàs actualitzat, tu vius en un context que 

ha estat definit com a context de canvi tecnològic exponencial, això és a partir del què genera 

aquest context de complexitat i incertesa, com que nosaltres no sabem l’impacte, tu que has 

estat mestre de nens petit, no?, l’impacte que tindrà per a la nena de vint-i-cinc anys que avui 

en té sis, i que és a primària, l’Internet of things, el big data, la impressió en 3D amb materials 

orgànics, la intel·ligència artificial, la realitat virtual i la realitat augmentada, reconeixement 

de veu i traducció automàtica... això és precisament el que caracteritza el concepte de 

complexitat i incertesa, llavors tu necessites estar actualitzat i tenir una base suficientment 

sòlida per aleshores poder explorar quines respostes podràs donar a un context de canvi 

exponencial!  

El que passa és clar, és que nosaltres estem fent ara els deures que hauríem d’haver fet fa 

quaranta anys! Això és el que genera aquesta situació que fa que a alguna gent li passi com a  

les guineus que et trobes quan de nit vas per alguna carretera: que amb la llum es queden quietes! 

Això és tan complex que no ens movem! Qualsevol opció és millor que no moure’s... 

 

XS: -I més en educació... 

 

EV: - Clar! El no moviment... [fa un gest de disgust] 

 

XS: - No fa massa, el Xavier Sala i Martín deia que tota la capacitat computacional de la NASA 

quan van enviar el primer home a la Lluna, era inferior a la que té avui un mòbil de gama alta... 

 

EV: -Per suposat, i tant! Això és el que caracteritza... mira hi ha un [s’aixeca i agafa un paper i 

un bolígraf, mentre diu les frases següents, dibuixa dos gràfics: el primer és una recta que puja 

amb un pendent fix, el segon és asimptòtic a l’eix de les x i en un moment determinat es dispara 

gairebé verticalment.] Hi ha un exercici que fan els de Singularity i que és molt bo per entendre 
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perquè el nostre cap no està preparat per la lògica lineal, no? perdó, per la lògica exponencial... 

la diferència entre la lineal i l’exponencial és bàsicament que la lineal és per la que el nostre 

cap està preparat, funciona així, [dibuixa el primer gràfic] tu veus com estàs evolucionant, 

l’exponencial, en canvi fa així, [assenyala la part baixa del gràfic] quan tu ets aquí, tu no 

perceps això [ara assenyala la part alta del gràfic], l’exercici que es proposa per exemplificar 

això és que a un nen petit li donis una setmanada de deu cèntims, i aquesta setmanada et 

comprometis a donar-la durant sis mesos, però en realitat aquests deu cèntims com que són 

molt poc, els dupliques, els dupliques cada setmana... el primer són deu, l’altra són vint,... 

Llavors a la pràctica... són vuit-cents mil euros al cap de sis mesos, al cap de vint-i-quatre 

setmanes... això, el passar de deu cèntims a vuit-cents mil euros és el que explica allò de la 

NASA i el nostre telèfon mòbil. Això és el que fa que nosaltres ens quedem paralitzats, perquè 

et diuen tot això i dius... tornem a veure com s’ensenyava a llegir i escriure als anys setanta... 

ja ho sabem que això, això... fa molta por, però amb això ens hem de posar les piles.  

 

XS: -El batxillerat, si no tingués les PAU, es  podria acostar a dinàmiques més competencials, 

més obertes? Que no fos tan aquesta educació tan industrialitzada de nou a deu, de deu a onze...? 

 

EV: -Es que jo diria que l’objectiu a secundària hauríem de fer unes PAU competencials! 

Hauríem de fer unes PAU que demostressin que els infants, els adolescents, saben pensar per 

ells mateixos, saben resoldre problemes, saben connectar disciplines diverses i saben utilitzar 

aquests instruments per donar resposta a situacions reals.  

 

XS: -I aleshores obrir la porta a un batxillerat molt més competencial, molt més... 

 

EV: -És clar! Un batxillerat que sigui preparació d’un examen memorístic és una pèrdua de 

temps i un cost d’oportunitat perquè fa que els infants... que els nois i noies que tenen dos anys 

de la seva vida d’un potencial gegant de creativitat, d’energia, de capacitat d’experimentació 

estiguin desenvolupant totalment el contrari, memòria, receptors passius d’informació, “no sé 

perquè m’ho expliquen però jo ho  memoritzo i ho vomito” i que a més a més això els hi va 

generant col·lapse d’aprenentatge i rebuig, és a dir, “jo això no ho tornaré a fer en la meva 

vida”, “a mi les ciències no em tornaran a interessar mai més”, “jo no vull tornar a veure les 

matemàtiques”, “que no em tornin a parlar de l’objecte indirecte”, “jo no vull saber res de 

poesia”, “que no em tornin a pegar cap més pallissa sobre la literatura medieval”, ..., “la física 

és incomprensible i una cosa on mai més m’hi ficaré, no?” 
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XS: -I no és veritat... 

 

EV: - I no és veritat... 

 

XS: -En Luri em posava un exemple d’això, em deia que “em va arribar a les mans una prova 

sueca de les PAU, d’humanitats... una sola pregunta que era: Expliqui detingudament per què 

el Pròxim Orient ha estat històricament un territori de conflicte. Ja en tinc prou, ja en tinc 

prou... Implica una dimensió i una profunditat de pensament extraordinària... 

 

EV: - Però per fer això tu necessites saber quines competències valores... i nosaltres encara 

estem en la confusió entre competències i matèries. Fins que no trenquem aquesta confusió, 

estem condemnats a anar reproduint les matèries.   

 

XS: -El docent ajuda a l’alumne a visualitzar la millor versió d’ell mateix...  Què en farem del 

savi de la tarima? 

 

EV: - El savi de la tarima ha d’aprendre a dosificar el seu coneixement. Un dels elements més 

importants... si tu poses... tu de quin àmbit vens? 

 

XS: -Ciències més aviat, tot i que la tesi és en pedagogia... 

 

EV: - Jo interactuo molt amb gent d’aquest àmbit perquè sóc patró de l’Institute of Science 

Technology, per tant interactuo amb físics d’alt nivell, amb químics d’alt nivell, amb 

bioquímics,..., jo agafo al Joan Messeguer i el poso a donar classes a nens i nenes de set anys 

i, què és el que li demano al Joan? Que utilitzi el seu coneixement per entendre en el context 

on està i que aquells nanos es puguin fer unes preguntes que els duguin a comprendre una 

realitat, no? El Joan té un coneixement molt més gran, el Joan pot ensenyar-nos no només a 

nosaltres sinó als biòlegs humans més importants del món, els pot ensenyar molt. Això és una 

mica el mateix: què hem de fer del savi de la tarima? Que sàpiga utilitzar el seu potencial! I 

que el sàpiga utilitzar per empoderar. I per empoderar, tu no pots ser la llum, perquè si l’única 

llum és la teva, quan la teva llum s’apaga no hi ha res més, tu ets un creador de llum i tu  el que 

vols és que hi hagi un dia en que el savi de la tarima sigui un referent més, que no sigui aquell 

que en sabia de literatura i que em va explicar quatre coses però jo mai més no he sabut res...  
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XS: -Quina valoració en fa de la connectivitat? 

 

EV: - Què vols dir amb aquesta pregunta? 

 

XS: -Estar connectat. El fet que avui des del telèfon mòbil que portem a la butxaca tenim 

connexió gairebé absoluta, no? 

 

EV: - És ambivalent: hi ha coses molt positives i té coses nefastes. Hi ha un llibre, ara no em 

recordo de l’autor però si t’interessa te’l diré, hi ha un llibre que tracta precisament del 

problema de l’absència d’estar desconnectats. La connexió és rellevant, però... 

 

XS: -Però no ha de ser imprescindible en tot cas... 

 

EV: - No, no és que no sigui imprescindible, és al contrari: és que la desconnexió ha de ser 

important també... nosaltres ens trobem amb la paradoxa... fixa’t, tornem altre cop a la idea de 

les competències... la rellevància de les competències...   [...] dues coses diferents, eh? una: 

dono per suposat que hem superat la pugna coneixement competències, les competències són,... 

el desenvolupament de competències és el mitjà per adquirir coneixements i poder-los aplicar 

a situacions rellevants. Sense el desenvolupament de competències i el desenvolupament de 

competències no és el pas següent per adquirir coneixements, és l’instrument que et permet 

adquirir-los i aplicar-los a situacions rellevants, sense això el coneixement en ell mateix, no 

serveix de res. 

 

XS: -No, només tenim treballadors de fàbrica automatitzats... 

 

EV: - Exacte!  

 

XS: -I això un robot ho fa més bé, no s’equivoca. 

 

EV: - Exacte! Exacte, exactament... partint d’aquesta base, el que és evident és que les 

competències que a tu et permeten aplicar-les a fets que són rellevants, però quan parlem de 

coneixement no estem parlant només d’informació i de conceptes, sinó també d’habilitats i 

actituds i valors, tot això, tots aquests elements a tu t’han de permetre desenvolupar-te en el 
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context en el que vius, per suposat un context en el que nosaltres estem lligats, connectats al 

que està passant a la xarxa, un volum d’hores que s’està calculant que és d’unes set o vuit hores 

diàries, que és un terç del nostre dia, un terç de la nostra vida, això ens comporta la necessitat 

de noves competències, nosaltres no sabem, perquè encara ni tan sols no hem percebut si el 

que ens està passant és perquè acabem de sortir, perquè tot això acaba de néixer o perquè 

nosaltres no ho sabem fer o ens està condemnant, fixa’t, estem en una situació tan complexa 

que no trobarem un centre educatiu... si jo fos responsable d’un centre, jo no sabria si cablejar 

tot el centre o resulta que d’aquí a deu anys els ordinadors tindran bateries que no necessitaràs 

tenir deu-mil endolls... saps què vull dir? Estem en una situació en que el canvi genera una 

incertesa total, imaginat pel que fa a les teves competències!  Una competència per exemple és 

la desconnexió. Quan tens capacitat de concentrar-te? És clar, hi ha gent que això el que diu és: 

la solució a això és colzes! Si fem que la gent faci colzes, mantindrà aquelles tècniques... i dius, 

ja, però... és que el món ha canviat... 

 

XS:- Fer colzes quan no hi havia distraccions... però ara n’hi ha cinquanta mil  

 

EV: - Clar, i per tant tu has d’agafar això i... 

 

XS:- I gestionar-ho. 

 

EV: - I veure... Quin és el meu objectiu? El meu objectiu és la concentració? Com, en aquest 

context, treballo la concentració? I quin tipus de concentració en tot cas, perquè segur que no 

val la mateixa. Per tant, la connectivitat és molt positiva en algunes coses i té uns costos molt 

grans per una altra. I tenim l’obligació d’utilitzar l’instrument més gran de socialització que 

tenim a la societat, que és el sistema educatiu, que és l’únic pel que passen tots els ciutadans, 

independentment de si el pare és un cretí o és un savi, de si és un analfabet o és una persona 

d’èxit professional brutal, de si és violent o és pacífic, independentment del context, tothom ha 

de passar per aquí i per tant hem de donar uns instruments perquè la societat que volem, on 

volem que hi hagi uns ciutadans que no siguin autòmats, tinguin també aquests instruments. 

 

 

 

XS: -"L’escola ha de ser un projecte en permanent reconstrucció" Aquesta reconstrucció es 
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basteix entre d’altres amb pilars tecnològics i amb una certa deslocalització del centre 

presencial? 

 

EV: -Pot ser... Jo no tinc resposta sobre això, jo diria que la reconstrucció s’ha de basar sempre 

en dos eixos: propòsit i pràctica. El propòsit és l’objectiu del sistema educatiu, són les 

competències, i per tant en una societat moderna s’ha de determinar socialment quines són les 

competències que qualsevol infant hauria de desenvolupar i després cada escola ha de tenir el 

que en diem el seu projecte educatiu que és a banda d’aquestes, en què jo poso més èmfasi, 

quin és el valor afegit que la meva escola aporta competencialment parlant? Això és un, és el 

propòsit, és subjectiu, cada societat determina el què vol i cada escola en el marc de la seva 

societat determina el seu... Hi haurà una escola que dirà “escolta, per nosaltres el que és més 

important és que els nanos s’expressin i per  tant utilitzem tots els instruments necessaris” altra 

dirà que “per a nosaltres el més important és la natura i per tant nosaltres cada setmana anem 

al bosc” això és el teu projecte educatiu. Tot això és subjectiu: això és el propòsit, ara bé el 

propòsit varia en tant que el context varia i, per tant aquesta mateixa escola fa vint anys, 

necessàriament si l’escola funcionava bé, havia de tenir objectius diferents dels d’avui, alguns 

iguals, però alguns diferents... 

 

XS: - Sí, la matriu probablement sigui la mateixa en el fons però...  

 

EV: - Sí, ara et diré una cosa que desconec: si fa vint anys, l’anorèxia i la bulímia no eren 

generalitzades com ho són ara, tu has de tenir uns objectius que s’adaptin a la realitat, si fa vint 

anys els nanos no estaven vuit o més hores al dia connectats a una xarxa virtual, els teus 

objectius canvien, no? això és un... l’altre és el que en diem pràctiques d’aprenentatge o 

estratègies d’aprenentatge. Bàsicament les estratègies d’aprenentatge canvien, perdó... el 

coneixement sobre les estratègies d’aprenentatge canvia perquè gent com tu fa recerca... i per 

tant no només gent com tu sinó que hi ha gent a la neurociència, hi  ha psicòlegs, hi ha sociòlegs, 

hi ha economistes, i per tant com que el coneixement que tenim de com els humans aprenem 

varia, els instruments, les estratègies d’aprenentatge han de variar! Haurien de variar... per tant 

tota actualització significa que tu permanentment has de mirar: el meu objectiu està al dia? Les 

meves pràctiques estan al dia? És el que jo entenc per estar al dia... 

 

XS: - I en tant en quant és mogui, s’ha de moure tot...  
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EV: -I aquest en moviment  clar que s’incorporen tècniques tecnològiques, perquè tu dius 

“escolta, en les pràctiques d’aprenentatge, el que jo tinc clar és que necessito generar estratègies 

d’aprenentatge cooperatiu i descobreixo que tinc cinc nanos, cadascun assegut a la seva taula 

però el què estan fent, ho estan veient entre ells!” Això té sentit.  

 

XS: - Els horaris, les matèries, les parets, les aules on s’ingressa per data de fabricació... Què 

fem amb tot això...?  

 

EV: -Bé, són coses diferents, eh? Un és, si nosaltres acceptem que l’aprenentatge s’ha de 

personalitzar, això significa que acceptem... tu coneixes aquest document de la naturalesa de 

l’aprenentatge de l’OCDE, eh? on hi ha... 

 

XS: - Sí, sí, i l’últim de la UNESCO també, sí, sí...  

 

EV: -Aquest de la naturalesa de l’aprenentatge, un dels seus punts principals és: els infants són 

diferents. Si els infants són diferents, el model industrial de que tothom és igual clarament xoca, 

o sigui aquí ja hi ha una evidència: personalització de l’aprenentatge i model industrial en què 

assumeixes que tot nen és igual, no funciona! No? Hi ha un xoc. Un segon element és quin és 

l’objecte d’estudi? Quan tu aprens, quan tu aprens què és allò que busques? Això és molt 

important, què diferencia la física de la química?  Jo li vaig fer aquesta pregunta al director de 

l’Institut de ciències fotòniques, quina és la diferència entre la física i la química? Una persona 

del carrer desconeixedora del món científic, et diria home... la física tracta del moviment que 

fa això quan cau i la química de la composició d’aquest paper, no? però en realitat la física 

tracta d’àtoms! I tracta del cosmos... 

 

XS: - I la química sense la física...  

 

EV: - Què és el que passa? Que la química, la física, les ciències, la biologia, la geologia, però 

també la sociologia, l’economia, la filosofia... són com ulleres diferents que fem servir per 

analitzar la realitat i, cada una d’aquestes ulleres utilitza un tipus d’instruments. Aquests 

instruments poden ser en alguns el llenguatge a, b, c, d, e... en alguns el llenguatge matemàtic 

i en alguns experimentació, ... Llavors, la qüestió és: totes aquestes ulleres, són instruments per 

bàsicament descriure i predir la realitat, és a dir analitzar-la i comprendre-la: saber per què les 

coses són com són, i per tant que si jo faig així [belluga un objecte] i això tira enrere, hi ha un 
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motiu... Què ha passat aquí, no? I per tant que jo pugui saber com fer el meu pròxim moviment, 

el problema que hem tingut és que tota aquestes ulleres, que eren mitjans per analitzar la realitat, 

han esdevingut l’objecte d’anàlisi! És a dir: la realitat s’ha quedat en un altre pla i el que fem 

nosaltres és estudiar química, estudiar física, estudiar sintaxi... i dius, a veure un moment, la 

sintaxi... El meu objectiu, no era aprendre a comunicar i a comprendre de manera avançada els 

instruments...  

 

XS: - L’instrument s’ha convertit en objectiu, tristament... hem de tornar a mirar més endavant...  

 

EV: - El que vull dir és que cada una d’aquestes coses, lo de les parets, això és el que justifica 

el treball globalitzat, el primer és el que justifica la personalització, si tu... hi ha un escrit molt 

bonic del John Dewey dels anys vint, deu... que diu: tota l’aula, tota l’aula tancada que 

empaquetes el model al màxim amb els seus pupitres, una mica separats perquè no es copiïn 

entre ells, tots mirant al mestre i el mestre explica... tot això està dissenyat per un model en el 

que el coneixement només prové de la informació, i la informació només té una font que és el 

mestre de l’aula i el seu escuder que és el llibre, no? diu: l’infant és sempre un receptor passiu! 

No hi ha experimentació. L’única manera com jo rebo el coneixement és perquè algú m’envia 

una informació i jo sóc el receptor passiu. 

 

XS: - Puc arribar a ser espectador de la meva educació. Sóc un element passiu...  

 

EV: -Jo sóc espectador! Clar, a la que tu dius: un moment! Què diu la UNESCO? Que 

l’educació és informació que es memoritza, conceptes que s’han de comprendre i de fet s’han 

de comprendre inductivament i no deductivament, habilitats que s’han d’experimentar i 

actituds i valors que s’han de viure. Per tant la inductivitat que vol dir per exemple entendre la 

diferència entre líquid i sòlid i per què de cop i volta el líquid que cau aquí s’estén i el sòlid no 

es mou... no? L’experimentació... Què passa quan apliques una escalfor de manera progressiva 

amb un lloc encara que no hi hagi flama? O habilitats més complexes, què vol dir saber pensar 

críticament? Què vol dir saber superar errors? Què vol dir? Com es desenvolupa això? I actituds  

i valors. 

 

XS: - Sí, més socials... 

 

EV: -El booling, la violència domèstica... Clar, tot això, Com hi cap en una aula que estava 
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dissenyada perquè tu fossis un receptor passiu d’informació? No? Per tant, això que veiem que 

és obsolet, és obsolet en base a una premissa inicial, que era que els infants són allà per a ser 

receptors passius... això que tu planteges de la semipresencialitat, que jo conec molt poc, el que 

sí que puc dir és que intuïtivament parlant, si tu vols crear elements actius i no passius, la lògica 

del control ja no té una importància tan gran, i per tant a segons quines edats, té molt més sentit, 

si tu el que vols és que algú sigui un aprenent al llarg de tota la vida... 

 

XS: - Un protagonista. 

 

EV: -És un protagonista com a finalitat i com a mitjà. Com a finalitat perquè tu vols que es 

vinculi a l’aprenentatge, però com a mitjà perquè vols que desenvolupi aquesta autonomia, no? 

i llavors que desenvolupi aquesta autonomia perquè en un context de complexitat i incertesa, 

necessites persones entrenades a aprendre constantment, i només les entrenes a aprendre 

constantment si aprenen constantment! I si aprenen en base a que siguin capaços de pilotar el 

seu aprenentatge, no només que aprenguin quan tu els hi dius, no? és a dir que tot està molt 

lligat. En aquest context, la presencialitat pot ser que sigui relativa. Per això, de la mateixa 

manera que hi ha escoles que ja estan plantejant el tema dels grups petits, que pot ser molt 

relatiu perquè si el mestre ja no és l’eix principal, quina rellevància té? Per això ja comença a 

haver-hi universitats que estan canviant també models d’aprenentatge.  

 

L’any passat al MIT, el seu vicepresident econòmic em deia “nosaltres ja estem explorant 

accions formatives que tenen un valor per als estudiants, que venen deu dies aquí i s’hi estan 

intensivament i després no es tornen a veure fins al cap d’un mes i mig” llavors un últim 

element... si el desenvolupament és competencial i les persones són diferents, en realitat, tot 

allò que a tu et porti a que tothom arribi a un mateix lloc, és un desincentivador per a 

l’aprenentatge, llavors aquí és on cal generar estratègies on tothom tingui motivació per treure 

el màxim de suc d’ell mateix i en això, que és possible, en elements que tinguin a veure amb 

la seva realitat en un context d’altíssima connectivitat, sí però insisteixo que ho desconec. 

  

XS: - Hem contestat gairebé la majoria de les que quedaven... En el batxillerat és més difícil 

plantejar-se segons quins reptes o segons quins canvis, o bé potser és el millor moment 

maduratiu per a poder plantejar-los? 

 

EV: -Estic convençut que sí! A més a l’adolescència... jo he interactuat molt amb adolescents 
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a la meva etapa d’educació formal... l’adolescència és una etapa brutal, és una etapa d’un 

potencial gegant, amb una capacitat... amb uns alts i baixos importants, tot el que vulguis, amb 

una proximitat al risc a experimentar, a conèixer, a exercitar les seves potencialitats, però no 

només les físiques, no? exercites les físiques quan les altres te les maten! Les intel·lectuals, que 

et facin preguntes, que et trobis amb coses que et permetin entendre aquest entorn de 

complexitat i incertesa, que si nosaltres avui tenim problemes per entendre, com no ha de tenir 

problemes una persona de setze anys... 

   

XS: - Que ja li costa entendre’s per començar... 

 

EV: -Que ja li costa entendre’s a ells mateixos, no? Jo crec que el batxillerat té un potencial 

gegant i l’hem transformat en anar a acadèmia per preparar exàmens... proves que a més a més 

són proves obsoletes!  

 

XS: - Els ensenyem a passar l’examen de conduir, no a conduir... 

 

EV: -Exactament! Mira això en el paral·lel, en anglès es veu molt: si ets capaç de respondre 

l’examen d’anglès i no d’interactuar en anglès... vas fent uns exàmens, els fas treballadors 

d’exàmens que no tindran utilitat...  

 

XS: - L’Alfons Cornella em deia fa un mes i mig o així, que vam estar xerrant una estona, que 

l’educació ha de deixar de ser un espai per ser un temps.  

 

EV: -Ben vist, està molt ben vist... 

 

XS: - Sí? 

 

EV: -Sí. 

 

XS: - I aquest temps no cal que sigui sincrònic, tots a l’hora... cal que sigui una actitud vital 

més aviat? 

 

EV: -Però és que això nosaltres ja ho sabem, no? Tu pots estar davant d’un conferenciant durant 

una hora i cada informació que t’ha transmès des de la seva boca, ha impactat zero! Tot això 
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ho sabem. El que és sorprenent és que tu poses un col·lectiu d’adults, inclosos mestres durant 

una hora en una conferència i ha de ser molt bona perquè la gent no es posi a consultar el seu 

telèfon! Molt bona ha de ser! Ha de enganxar molt. Quantes vegades ho pots fer això? Tu ho 

pots fer sis hores al dia? Atenció perquè això ja passa, ja ho saben que la gent connecta, 

desconnecta, connecta, desconnecta... Per què no fas d’això una oportunitat? Aquí lliga 

totalment amb la idea de l’aprenent autònom... L’aprenent autònom és el que sap que 

l’aprenentatge és un objectiu al que li pot dedicar tot el temps que vulgui... i tens infants que 

dediquen hores infinites a aprendre coses que són del més rares però que els interessen! I per 

tant per ells  l’aprenentatge no és un espai, és tot el temps que jo li dedico! 

 

XS: - I és una actitud. A Catalunya serà viable a mig termini un canvi substancial de l’educació 

que ens porti cap aquí? 

 

EV: -L’haurem de fer possible nosaltres... l’hem de fer possible nosaltres. Es donen les 

condicions perquè ho pugui ser però també hi ha unes herències molt grans! L’estructura de 

l’educació pública nostra ve del franquisme, que el seu temps ve de l’Espanya “carpetobetònica” 

del dinou, no hem mogut res en el model de funcionament, i això malgrat que afecti a l’escola 

pública, afecta també a tot el sistema, no? la manera de fer informes dels mestres, la manera 

com els avalues competencialment, és a dir no els avalues competencialment... és a dir les 

normatives que parteixen de la base de la desconfiança... totes les proves estan pensades no per 

empoderar, sinó per contrastar que realment ho hagis fet bé... llavors jo crec que nosaltres si 

volem educar amb un sistema diferent, hem de començar per una cosa... que una cosa és 

conseqüència de la personalització, una altra cosa és conseqüència que l’objecte d’estudi és 

comprendre la realitat, una altra cosa es conseqüència de que no volem aprenents passius, 

volem aprenents autònoms, i per generar tot això s’han de generar transformacions. 

 

XS: -Anem amb l’última! Quina seria la reflexió o la pregunta que trobeu  a faltar en  aquesta 

modesta entrevista?  

 

EV: -Quina és o ha de ser la diferència entre el batxillerat i la formació professional? Jo crec 

que com a societat venim d’un model educatiu fortament academicista que ja ens ve del dinou, 

que parteix de la base... aquí hi ha filosofia... que qui fa coses intel·lectuals és sublim i qui fa 

coses manuals és banal... nosaltres hauríem de transformar la visió de la separació que es dóna 

a la secundària com si fossin camins vitals de no retorn... Si volem aprenents autònoms, també 
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hem de desenvolupar un sistema educatiu que et possibiliti reinventar-te quan tu vols! Jo als 

Estats Units,... a Estats Units per exemple hi ha professions i formacions universitàries, com 

ara ser metge, ser jutge, ser advocat o ser periodista, que són de postgrau. Jo he conegut gent, 

jo vaig estudiar a Chicago, vaig fer el meu màster allà, he conegut gent que va estudiar allà la 

seva carrera normal, va fer economia, va estar treballant cinc anys fent no sé què... i als vint-i-

cinc o vint-i-sis anys se’n va anar a l’escola de medicina. Això és impensable, aquí és 

impensable... 

 

[...] 

 

La resta de la conversa ja és finalització de conversa
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ANNEX 3:  

Transcripcions 
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Transcripció entrevista Lluís Saló 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



      

  



      

  171 

Transcripció de la conversa amb el Sr. Lluís Saló. Responsable de Coordinació Pedagògica de 
Secundària   del centre   CCE Montessori-Palau 
data: 08/07/2016  15.00h 

Lloc: Girona  CCE Montessori-Palau 
 

 

[Es realitza la presentació formal de l'entrevista] 

 

 

XS: -Tens un ordinador a casa? 

 

LLS: -Sí... 

 

XS: -I a la feina diària, tens accés als ordinadors, tablets, etc.? 

 

LLS: -Correcte. 

 

XS: -Tecnologia mòbil, tablets, smartphones etc. Ús habitual? 

 

LLS: -Aquí o a fora? 

 

XS: -Docent i a fora també. 

 

LLS: -A nivell personal el que utilitzo més és la tablet, l’smartphone relativament,... 

relativament perquè ara que m’he habituat a això (assenyala la tablet que ha deixat sobre la 

taula) m’és... més pràctic. Però sí, sí... tinc smartphone tablet i un ordinador. 

 

 XS: -I es connecta... 

 

LLS: -Sempre estic connectat, a la feina i en la meva vida diària. 

 

XS: -Perfecte, fantàstic. Comptes de mail, Facebook, Twitter, sí? Quins en tot cas? 

 

LLS: -Tinc compte de Twitter i mail, bé en tinc tres de comptes de mail. No tinc Facebook 

perquè no m’interessa per temes de privacitat i el de Twitter el tinc molt deixat. “Twitto” molt 
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poques coses, només les que m’interessen i que no hi hagi mai cap tipus de sospita ni cap una 

cosa ni cap a l’altra. Molt controlat diríem...  

 

XS: -Correcte, privat. 

 

LLS: -Sí. 

 

XS: -Molt bé, Amb quina periodicitat diries que en fas ús (És la tercera trobada i el tracte és 

més informal) 

 

LLS: -Entre... A veure... El que és el compte de mail, evidentment cada dia... Per la meva feina 

potser rebo entre quaranta i cinquanta mails al dia. M’hi passo estona... Mitja hora, tres quarts 

cada dia i si hi ha algun mail que em dóna més feina, després m’hi puc passar més estona.  Això 

seria el tema feina però després a nivell personal doncs hi dedico mitja horeta... No hi dedico 

més. Intento no dedicar-hi més temps. 

 

 XS: -Tecnologia controlada... 

 

LLS: -Sí 

 

XS: -Bé, perfecte. Segueixes notícies o esdeveniments amb aquestes xarxes? 

 

LLS: -Sí, segueixo... Sobretot a La Vanguàrdia perquè sempre m’hi he connectat i després 

segueixo dos links d’aquests d’infonotícies ràpides... però el que em miro més és La Vanguàrdia, 

els altres són per saber flashos d’informació al moment. 

 

XS: -Molt bé, molt bé. Aquestes xarxes, aplicades a la teva vida professional diària, són útils, 

enreden, complementen? 

 

LLS: -Un dels dos links és d’educació directe, aquest em dóna informació de coses que són 

rellevants, interessants. El que em passa a mi és que com que estic connectat amb molta gent 

per via mail, aquesta gent m’envia molts links de coses que ells en els seus camps treballen, 

no? Llavors ja rebo molta informació de l’àmbit de l’educació. Enredar diria que no, al contrari 

a mi em dóna capacitat per formar-me en moltes coses, me “n’entero” de moltes coses noves i 
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d’innovació gràcies a l’ús de les xarxes... 

 

XS: -Però gairebé fas servir el correu com un lector de notícies... 

 

LLS: -Sí perquè com que m’ho envien linkat, em posen el link “Ai mira’t això que està molt 

bé” m’ho miro però és clar també pell Whatsapp, tenim un whatsapp tot un seguit de gent que 

estem ficats en aquest món i llavors per aquí també aplego coses, però el que miro més, més és 

el correu... 

 

XS: -Si haguéssim de fer un càlcul, quantes hores de connexió setmanals tindríem? 

 

LLS: -A la feina, que estigui connectat és una cosa, però buscant potser unes cinc hores, però 

perquè ho controlo. Em poso un horari, a casa m’obligo a no mirar-me res, coses d’aquest tipus 

perquè sinó al principi quan hi vaig començar era una bogeria... et passaves el dia connectat i 

ara m’he obligat a tenir control. Ja et dic unes cinc horetes... no més. 

 

XS: - I per tant només les de la feina, a casa res. 

 

LLS: -Sí, a casa no miro res! (categòric) estic per parlar amb la família, per fer vida personal, 

anar a caminar, fer alguna acció social vivencial i de contacte humà... 

 

XS: -Personal... 

 

LLS: -Sí, perquè pensa que el problema que tinc a la feina és que em passo hores davant de 

pantalles... A part de la meva feina interna i de la intranet d’escola, que aquesta em porta molta 

feina, estar connectat cap a fora és com, com et diria?  un caramel, no? Si em vull evadir, és 

ràpid, és el millor mecanisme que hi ha...  

 

XS: -T’obliga a desconnectar de la realitat... 

 

LLS: -Només m’ho miro si realment té un interès per a la meva vida professional o si aquell 

tema m’atrau molt, no? Però potser t’estic enganyant perquè la televisió que tinc, també em 

puc connectar a Internet... allà, no? Moltes vegades estic mirant coses que ja ho estic mirant 

per Internet... Amb lo qual ja no sé si és televisió o Internet... 
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XS: - Està barrejat això ja... 

 

LLS: -Sí perquè l’altre dia per exemple em vaig mirar una conferència o em vaig mirar uns 

debats i estaven al Youtube i ara potser no he dit tota la veritat, hauria d’afegir alguna horeta 

més... alguna horeta més... 

 

XS: - Quina valoració en fas del fet d’estar connectat? 

 

LLS: -Jo crec que la connexió és brutalment positiva, és a dir, jo sempre he pensat que tot el 

que és accés a la informació ràpid és molt bo, el que passa és que una cosa és això i l’altra és 

la capacitat de saber-la seleccionar, la capacitat que l’adult, un adult format, curtit té capacitat 

per saber què toca i què no toca i després l’altra cosa que hi ha afegida a això és el temps que 

li pots dedicar a això, perquè el marc d’informació és tan ingent que arriba un moment en que 

has de ser capaç de dir: fins aquí arribo a trobar informació perquè si no el mar d’informació 

fa que perdis realment la noció del que estàs buscant. 

 

XS: -El focus... 

 

LLS: - El focus. Et perds. Llavors, has de fer una xerrada sobre jo què sé ara... sobre 

intel·ligències múltiples lligat amb un art. Molt bé, hi ha tanta informació sobre això que et 

pots perdre, llavors dius, què fas? Quina agafo? Doncs agafo la de Diamond que m’interessa, 

la tal que m’interessa i amb aquestes dues informacions tiro milles, perquè sinó et pots perdre, 

no sé... I això és el que jo crec que costa més a l’hora de saber veure què en fas d’aquesta 

quantitat d’informació, no? Entrant en el tema educatiu suposo que ara hi anirem... 

 

XS: -El fet de saber que saber que hi ha una xarxa wifi a la que et pots connectar, et fa decidir 

per anar o deixar d’anar en un lloc, o en prescindeixes simplement? 

 

LLS: - Si hi he d’anar a treballar i és un espai on no hi haurà wifi, no hi vaig! No hi vaig perquè 

necessito la informació, necessito accedir-hi. No hi vaig si he d’anar a treballar, eh? Però als 

llocs on he anat últimament, congressos i espais, a veure és que no hi ha enlloc que no en 

tinguin. 
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XS: - A qualsevol lloc públic n’hi hauria d’haver de wifi? 

 

LLS: - Sí [categòric]  

 

XS: - I, associes tecnologia amb connectivitat? O es podrien destriar encara ara? 

 

LLS: -No, jo crec que s’ha de destriar una miqueta encara ara, la connectivitat és una cosa i la 

tecnologia... pots tenir un aparell amb el que hi fas moltes coses i en canvi no estàs connectat. 

Jo el que valoro és la connectivitat.   

 

XS: - La connectivitat  més que la tecnologia en sí... 

 

LLS: -En aquest sentit sí. 

 

XS: -Et classificaries com a tecno-depenent o com a connecto-depenent? 

 

LLS: -[Riu] No! Ja t’he dit que no, puc passar-me dos dies sense que el mòbil el tingui engegat. 

Això ja és un èxit... 

 

XS: -Fantàstic! Les tecnologies de la informació i la comunicació haurien de ser més presents 

en el sistema educatiu? 

 

LLS: -A veure... Jo crec que tot el que és novetat en aquest camp hi ha de ser present. L’altra 

cosa és la utilitat que han de tenir aquestes en un espai educatiu. Jo crec que tot el que pot 

afavorir a aconseguir atenció per part de l’alumne i crea incentiu per a poder tirar endavant o 

per tenir ganes d’aprendre, és benvingut però això no implica que certes tecnologies comportin 

res de tot això... pots treballar de forma absolutament tradicional, amb la pantalla digital, amb 

el mòbil, tablet... 

 

XS: -Sense cap problema... Les TIC són fàcils d’incorporar a la classe habitual avui en el teu 

centre, o hi ha alguna barrera, algun llistó? 

 

LLS: - Hi ha algunes coses: Una, el desconeixement important per part del personal a nivell 

de possibilitats d’aplicacions o elements que et poden oferir aquestes eines a nivell 



      

  176 

d’aconseguir això que t’he dit, atenció i incentiu per part de l’alumne... en canvi el que sí que 

tothom sap fer i que no serveix és agafar aquest aparell [assenyala la tablet] i fer-lo servir a 

l’estil tradicional. Llavors jo crec que el gran tema està en la formació, un i després aquell 

element de ser “reaci”  a que allò que m’està funcionant, relativament funcionant, però que a 

mi em dóna la imatge que els alumnes i jo entrem en una bona dinàmica, no sé fins a quin punt, 

ara involucrar-hi tot un element extern que no sé perquè li he d’afegir massa, no?  

 

XS: -Si va bé no ho toquis? 

 

LLS: -El si va bé no ho toquis, exacte! Jo crec que aquest és un element amb el que has de 

lluitar constantment. 

 

XS: -El centre docent, hauria de ser accessible 24 hores 365 dies a l’any? 

 

LLS: -Actualment nosaltres en els cursos més alts això ja ho tenim així perquè treballem amb 

el Drive i ho tenim tot penjat allà i per tant hi ha connexions i coses... jo tinc treballs que se 

m’entreguen a les dotze de la nit i reben resposta a les dotze de la nit perquè de vegades estic 

connectat... per tant això ja passa en uns nivells alts, eh? Però sí que és veritat que hauria d’estar 

connectat en els cursos on els alumnes ja tenen accés a aquestes eines i que d’alguna manera 

els hauríem d’educar en l’ús d’aquestes eines, jo crec que sí. 

 

XS: -Els que no ho hauria de fer la família, aquesta part de connexió que els alumnes per la 

seva edat encara no ho poden fer sols? 

 

LLS: -Sí, A veure... la fa! El tema és que jo crec que és un element educatiu com un altre en 

tan en quan l’ús d’aquestes eines no està limitat per res, quan estàs dins la connectivitat que 

parles, no hi ha cap tipus de limitació, encara que sí que es poden crear filtres i el que vulguis, 

és una mentida perquè en el fons es poden saltar, és una qüestió de poc o molt temps, i de la 

mateixa manera que tenim claríssim i que hi ha un munt de lleis sobre quan poden fumar i quan 

poden beure i quan... nosaltres tenim una normativa municipal que no els permet fumar al carrer 

fins als setze anys, imaginem que tenim tantes normatives, tants marcs que diem de control que 

quan en canvi apareix la pantalleta no n’hi ha ni un! Jo crec que aquí hi ha un problema... 

 

XS: -S’ha de reglamentar... 
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LLS: -S’ha de reglamentar per dues raons: primera perquè això és una eina que et permet un 

mar de possibilitats i un noi... això és com un nen de tres anys que no el deixes anar sol pel 

bosc, doncs amb un de dotze s’ha de fer el mateix, no?     

 

XS: - Quina diferència hi ha entre adquirir coneixements de manera presencial i de manera no 

presencial? 

 

LLS: -El no presencial obliga a que l’alumne sigui més responsable... que tingui bona capacitat 

d’iniciativa, no només d’autonomia, si entenem autonomia com la capacitat d’un noi o noia de 

treballar de forma responsable en fruit d’un objectiu per si sol, sense control ni guia... Si el que 

entenem per autonomia és estar sol i treballo el que em plantejo és que les eines aquestes no 

tenen perquè afavorir-ho, ara sí que es veritat que el tema de la iniciativa és un element que es 

potencia, és a dir que un alumne que ha de treballar així, de manera no presencial ha de tenir 

iniciativa per saber quan em toca, de quina manera ho haig de fer, com resoldré aquell problema, 

per tant hi ha tot uns elements d’iniciativa personal que són molt potenciats, també hi ha tot 

uns temes de responsabilitat: si jo perdo el temps, si faig el que no toca, per tant hi hem de 

posar uns controls... però encara que hi hagi aquests controls, el tempo, el temps, com jo 

gestiono el temps, això pot ser ben o mal utilitzat. És tot un tema de responsabilitat individual. 

Jo crec que el no presencial és un complement bàsic al que és una educació presencial ben feta, 

perquè l’educació bàsica presencial no necessitaria mai de la no presencial, en canvi si ho 

combines amb la no presencial per desenvolupar aquests elements i la presencial esdevé aquest 

element per provocar, incentivar en un moment determinat, gestionar els elements que facin 

que després tu tinguis passió per anar a fer la no presencial, a mi aleshores em semblarà, em 

sembla molt adient. 

 

XS: -Tens algun tipus d’experiència amb educació no presencial? 

 

LLS: -No, no. Bé si entenem per no presencial per exemple estar en un congrés i actuar de 

forma no presencial perquè per exemple has tingut uns dies per a poder fer coses abans, sí que 

n’he fet alguna coseta, però la veritat és que jo fins ara he viscut gairebé tot de forma presencial 

i ho visc gairebé tot de forma presencial, alguna cosa, algun curs que intento o he intentat fer 

no presencial o tenen molts mals mecanismes de control o... la veritat és que m’ha costat molt 

més treure-hi suc... m’ha costat molt. He tingut de posar molt més esforç i voluntat per part 
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meva. 

 

XS: -Un model semblant al de la UOC, semblant, eh! Amb tota la cintura que calgui, es podria 

arribar a implantar en el batxillerat? 

 

LLS: -Jo ho trobo massa... és a dir, la UOC la trobo perfecta quan un és adult i és capaç de dir 

què busco? Allà on vull arribar... i sóc capaç de tenir una planificació i una gestió del meu 

temps bona. Jo amb nois de setze anys ho veig complicat. Ho veig complicat senzillament per 

la dificultat que tenen, que no han estat entrenats per això, no hem educat per això, hem educat 

en que jo et vaig dient, et vaig fent fer, fins i tot aquests que fan aquests models tan alternatius 

de projectes, el docent ha d’estar allà guiant i per tant el tema no presencial és senzillament per 

acabar tasques, per acabar cosetes per acabar de fer el plus aquell que no he acabat, si el que es 

presenta com a no presencial té pes i importància docent, hem de tenir educats als alumnes per 

això. Hem d’educar en això...  

 

XS: -Els hem de preparar prèviament... 

 

LLS: - Els hem de preparar prèviament sí, no n’hi ha prou dient farem una part aquí i l’altra la 

faràs a casa  

 

XS: -Ve una pregunta que penso que ja està resposta: L’ensenyament no presencial pot ser un 

bon complement més que no pas una alternativa? 

 

LLS: -Per descomptat! Jo ho veig un complement essencial de l’altre. Pensar que podríem 

jugar amb aprenentatge només no presencial... a veure, no vull dir que no es pugui fer, perquè 

sí que es pot aprendre però hi ha la pèrdua del valor del docent... i el docent, un docent bo, pot 

ser un element motivador com cap altre. Si ets un docent compromès amb la teva tasca. Llavors 

jo crec que aquesta pèrdua humana de relació d’uns amb els altres... s’ha de mantenir, amb un 

cert grau però s’ha de mantenir. 

 

XS: -Si no, perjudicaríem el procés d’aprenentatge? 

 

LLS: -Ja t’he dit... jo crec que es pot aprendre sense el docent, l’altra cosa és que hi ha una 

mancança de l’element clau que és la interacció docent alumne. Per mi a nivell educatiu, no 



      

  179 

només a nivell formatiu de continguts, a nivell educatiu és un element clau en l’educació dels 

nois i noies, personalment, fins i tot en el batxillerat, que ja sabem que és un post obligatori, 

tenir aquesta imatge, aquesta figura que en un moment determinat m’incentiva, em genera un 

pacte, em sap trobar aquelles paraules, aquelles frases dites d’una manera o em sap trobar 

aquella relació meva amb ell per tal de provocar-me... jo crec que això és una pèrdua, és una 

pèrdua. 

 

XS: -Els centres educatius en general i el teu en particular, a la llarga evolucionaran cap a un 

model mixt? Amb el tant per cent que calgui de no presencialitat...  

 

LLS: -Jo crec que és inevitable... el món aquest ens obligarà a que més tard o més d’hora... 

més ben dit ja ho estem fent sense adonar-nos que tenim les vint-i-quatre hores del dia la 

connectivitat amb l’alumne, per tant facis més o menys hores a l’escola, la connectivitat hi 

serà...  

 

XS: -La no presencialitat...  

 

LLS: -Comença a ser inherent en el sistema. I de fet penso que això va per aquí... el director 

de Google Espanya, en una xerrada que ens va fer aquí a la Caixa, (estic parlant de fa un parell 

de mesos), ell parlava d’això, parlava de dir: “hi ha uns elements disruptius en el sistema que 

ja no hi ha manera que ens puguem plantejar treure” 

 

XS: -Ha vingut per quedar-se això...  

 

LLS: -Exacte! I que encara que fem esforços per pensar que les coses han d’anar d’una altra 

manera, no hi aniran. I per tant jo penso que aquest és un element i que ben treballat ha de ser 

súper positiu perquè pot permetre que aquells alumnes que realment amb un ensenyament 

només del docent per molt incentivador que sigui, o d’unes aules amb tècniques de projectes o 

amb el què tu vulguis que siguin prou motivadores, aquest és un element que acaba sent 

ineludible per a alguns per a poder accedir en aquest aprenentatge. 

 

XS: -Què trobaries a faltar en el teu centre pel que fa a infraestructures TIC a l’aula? 

 

LLS: -Primer el que crec que trobo a faltar és la formació! La formació del personal. 
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XS: -Més que no pas la infraestructura? 

 

LLS: -De moment sí. La infraestructura... nosaltres tenim ordinadors a tot arreu, els nostres 

alumnes per la condició que tenen, tots tenen accés a aquests elements, els porten aquí, en 

poden fer ús, tenen connectivitat arreu allà on siguin de l’escola, potser... què seria més 

necessari? Tenir elements de... hi estem treballant amb un grup que en diem TIC, nosaltres 

tenim una comissió de professors que en diem TIC, que són aquells que controlen i intenten 

regular com hem de fer el procés educatiu d’aquests elements, perquè ens hem adonat que 

aquesta connectivitat al cent per cent sense elements d’instrucció i d’orientació, sí que tenim 

una sèrie de paraules i codis que no es poden arribar a posar, però bé... es passen hores mirant 

sèries, documentals que els interessen o un vídeojoc, llavors el que hem de treballar és veure 

com podem treballar l’element educatiu d’això, no ens volem carregar el sistema sinó treballar 

això. 

El que és elements de hardware cap problema, diem, no? Però en canvi tot el que seria el treball 

de com jo accedeixo al soft, quin ús en faig d’aquestes aplicacions o d’aquests elements i de 

quina manera m’adono de si realment jo tinc control sobre això, si jo com adult m’ha costat 

molt arribar a controlar-ho, jo m’imagino que un adolescent ho ha de tenir molt complicat. 

 

XS: -Diries que teniu suficient presència TIC incorporada a la docència? 

 

LLS: -Tenim molt d’accés al hard i a la connectivitat però en canvi el TIC aplicat a la docència 

d’una manera efectiva, jo crec que no... és a dir estem utilitzant, potser hi ha algunes matèries 

que estem utilitzant algunes aplicacions, des de Classroom que té el Drive o el Sites, i algunes 

aplicacions d’aquestes que totes les escoles estan fent servir, no? Els Kahoots i aquestes coses, 

però és que això estem parlant de les beceroles del sistema, no? És molt incipient, i el tema 

documentals i coses d’aquests tipus, que sí que ja en fem servir, però això no deixa de ser que 

abans agafava el CD i el posava i ara ho trobo més ràpid aquí i tinc una actualització...  

 

XS: -Però hi manca intenció educativa aquí?  

 

LLS: -Fins i tot et diria que aquesta formació més profunda, de dir, si això és un element que 

sé que no se me’n va  i que sé que els meus alumnes, d’alguna manera hi estan treballant i hi 

estan al darrera, doncs utilitzo les aplicacions. Sí que és veritat que com a centre tenim una 
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política i és que cal utilitzar el 50% del temps allò que no és virtual i l’altre cinquanta allò que 

és virtual, per equilibrar-ho i per donar sentit a allò que no és virtual, no? Malgrat estem tendint 

a arribar a això, no hi arribem...  

 

XS: -Per tant, d’alguna manera, sí que la línia definida és d’un sistema mixt... 

 

LLS: -Sí, de fet abans de decidir-ho, estic parlant de fa dos anys, no pas de fa massa temps, va 

ser a partir de crear un fòrum amb pares que es dediquen a aquest món de les tecnologies o que 

hi tenen a veure d’alguna manera, vàrem estar debatent fins a quin punt ells creien que això era 

una eina ineludible, imprescindible i fins a quin punt calia incorporar-la, curiosament la gent 

que hi està més posada ens va dir que a nivell educatiu cal anar molt poc a poc, amb prudència. 

Que amb els més grans no ho veuen malament, sempre i quan hi hagi un bon procés formatiu, 

i és veritat ho fan servir la majoria amb responsabilitat, però amb els més petits cal dir “mira, 

per fer això i aquí!” eina però no te’n vagis més enllà. 

 

XS: -I elements de pensament superior? 

 

LLS: -Ja ho treballarem més amunt. 

 

XS: -Per tant sí que hi ha la voluntat de promoure en el centre, l’ús de la tecnologia com una 

força transformadora en tot cas? 

 

LLS: -La idea de fer-ne ús segur: fins a quart d’ESO els obliguem a tothom a tenir un ordinador 

i a haver-lo de dur, és a dir en el full que ells tenen de material ja està especificat, la diferència 

amb altres centres és que nosaltres vàrem parlar i debatre i entendre que la gran novetat sempre 

serà al núvol, no? Així que cadascú pot portar el model i l’aparell que vulgui o del que disposi, 

qualsevol eina pot servir però el que és important és la connectivitat. 

 

XS: -Em deies que una de les principals barreres seria la formació, no pas els mitjans tècnics, 

però el problema podria venir també per la complexitat pedagògica que significa aquest entorn 

que ja no és exclusivament presencial, analògic? 

 

LLS: -Mira... [s’ho rumia] sí i no! Perquè pot haver-hi moltes teories... Jo m’agrada escoltar 

pedagogs d’aquests de renom i gent que em sembla que hi toca i que dóna molt de sentit... 
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l’escola ha de ser en essència un lloc? O l’aprenentatge en què es basa? En quan ets capaç de 

fer que l’alumne estigui atent a allò que ha de fer en tant que l’atenció ve donada perquè jo em 

sento molt cridat a voler-ho aprendre perquè alguna cosa m’ha cridat a anar cap allà, si això 

m’ho dóna l’eina: genial! Benvinguda sigui! I si no ho he de buscar de la manera que sigui! A 

mi l’eina no em suposa cap repte per ella mateixa ni la veig més complexa que no pas la persona 

que ha de fer el procés i n’ha de reeixir. Quan tens un docent que intenta explicar matèria, que 

intenta fer arribar un coneixement, un aprenentatge i no connecta amb l’alumne, per a mi és el 

mateix problema que quan utilitzo l’eina i no me’n surto. 

 

XS: -Problema important... 

 

LLS: -Llavors he perdut la intenció educativa. L’objectiu bàsic és captar aquesta atenció i fer 

que l’alumne estigui frisant a casa, a l’escola, on sigui amb l’eina o sense l’eina. 

 

XS: -Alguns elements com el Flipped Classroom, el provocar primer una situació, un cas, un 

problema... ens ajuden a crear aquest element de curiositat? a dir, demà quan vagi a al classe 

del Lluís doncs m’interessa saber què m’explicarà perquè tinc aquí un nus pendent... 

 

LLS: -T’explico: formació d’aquest any que hem fet al centre. Seminaris, metodologia, 

pregunta que heu de respondre com a seminari: Com aconseguim presentar allò que volem que 

aprenguin els alumnes per tal que a aquests els hi captem l’atenció,  és a dir diguin 

“m’interessa”?  

 

XS: -Correcte!  

 

LLS: -Penseu-ho i descriviu-ho. La majoria de gent planteja coses de les que acabem de dir, 

és a dir ho puc fer a partir de fer alguna cosa que els impacta o aconsegueixo buscar un element 

que sé que allò breu, curt, visual o auditiu aconsegueix que l’alumne digui: “Ep, això 

m’interessa” o faig aquella pregunta que en algun moment determinat ells no s’havien plantejat. 

Aleshores encenem el llum! Per tant la idea sempre és això: buscar aquest element, perquè 

sense ell l’educació s’ha perdut, hem d’entendre que aquests elements van junts i no són res 

sense l’altre.  

 

XS: -Lluís: ja estem, a no ser que tinguis l’amabilitat de voler afegir lliurement qualsevol altra 
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cosa.  

 

LLS: -Jo el que sí que ja et vaig comentar en el seu moment és que m’agrada molt veure que 

hi ha gent que intenta reflexionar sobre el tema educatiu des de l’òptica de dir: com és que 

aquests elements que estan tan presents en el nostre entorn, la nostra realitat, poden ser elements 

realment, jo dic complementaris o potser poden agafar més protagonisme en un moment 

determinat en el que és l’aprenentatge dels nois i noies, perquè sí que són elements que dintre 

de deu anys, recordo que l’Smartphone apareix al dos mil set i som al setze i no hi ha ningú 

que no en tingui, que no en faci ús,... sé que dintre de sis anys potser me’n trobaré alguns que 

ja duran un xip aquí [assenyala darrera l’orella] i que potser ja hauran d’estudiar idiomes  

perquè ja els sortirà tot traduït, no ho sé, però sigui com sigui, el que vull dir és que potser ens 

preocupem per coses, i en canvi allò que ens hauria de preocupar més que és que aquests 

elements de tecnologia venen per quedar-se, per imposar-se i que a més a més nosaltres, els 

adults, som els que menys preparats estem, al menys jo... 

 

XS: -Tots! Ens ha arribat...  

 

LLS: -Ens ha arribat fora de to, no? O tinc una mentalitat molt oberta, molt capaç d’acceptar 

que de tot això no em puc negar a res, vol dir que quan ve una cosa nova, no puc dir això no 

serveix i ho ignoro, n m’ha de fer por res de tot això però és clar, no fer-me por significa que 

cada vegada estic pensant que la meva formació no s’acaba mai, no? I m’està passant... 

 

XS: -Però això serà també per als nostres alumnes... 

 

LLS: -Per a tots. Per altra banda penso que diuen que serà una cura per al nostre Alzheimer 

futur... [somriu] 

 

XS: -Tant de bo! 

 

LLS: -Moltes gràcies, t’ho agraeixo molt  

[...] 

 

El text restant ja esdevé finalització informal de la conversa.
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Transcripció entrevista Joan Planes 
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Transcripció de la conversa amb el Sr. Joan Planes director de l’IES Manuel de Pedrolo de 
Tàrrega 
data: 19/07/2016    hora 09.00h 

Lloc: Tàrrega IES Manuel de Pedrolo 
 

 

[Es realitza la presentació formal de l'entrevista] 

 

 

XS: -En primer lloc gràcies per rebre’m i per l’oportunitat que significa...  

-Tens un ordinador a casa? 

 

JP: -Sí... 

 

XS: -I a la feina diària, tens accés als ordinadors, tablets, etc? 

 

JP: -Correcte. 

 

XS: -Tecnologia mòbil, tablets, smartphones etc. Ús habitual? 

 

JP: -Tablet i Smartphone sí però no amb efectes pedagògics... Tot i que tenim una aplicació 

per passar les faltes que funciona amb el mòbil. 

 

XS: -I es connecta a Internet tota aquesta tecnologia?  

 

JP: -Sí, és clar... 

 

XS: -Perfecte, fantàstic. Comptes de mail, Facebook, Twitter, sí? Quins en tot cas? 

 

JP: -De tot, de tot, d’Instagram, de Facebook, de Twitter, de tot...  

 

XS: -Molt bé, Amb quina periodicitat diries que en fas ús? 

 

JP: -Diari, diàriament... no de tots òbviament, eh? Possiblement el que faig anar més 

actualment és el Facebook possiblement.  
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XS: -Segueixes notícies o esdeveniments amb aquestes xarxes? 

 

JP: -Sí, Twitter! 

 

XS: -Algun lector de notícies tipus Feedly, etc? 

 

JP: -No, Twitter! I quan em vull informar d’alguna cosa més me’n vaig directament als diaris. 

 

XS: -Molt bé, molt bé. Aquestes xarxes, aplicades a la teva vida professional diària, són útils, 

enreden, complementen? Hi veus utilitat? 

 

JP: -Sí, és clar, el que passa francament, és que no em sento capacitat per introduir-ho. 

Evidentment que hi veig la practicitat, més faltaria, però no em veig capacitat per muntar 

activitats que impliquin l’ús d’aquestes xarxes. Per una limitació personal...  

 

XS: -Si haguéssim de fer un càlcul, quantes hores de connexió setmanals tindríem? 

 

JP: -A Internet? Home, no sé però diàriament tres o quatre hores tranquil·lament... Pensa que 

per la feina faig moltes hores també, moltes hores... Si és per a mi particular potser mitja diària... 

 

XS: - I per tant el gran gruix d’hores seria per la feina? 

 

JP: -Sí, sí per la feina. 

 

XS: -Quin ús personal fas de la tecnologia?  

 

JP: -Ús personal? Música, sèries i informació general...   

 

XS: - Quina valoració en fas del fet d’estar connectat? 

 

JP: -A mi m’ha obert un munt de portes... m’agrada molt la música i al·lucino vist el que tinc 

a la meva disposició ara amb el que tenia fa uns anys enrere...  

XS: -El fet de saber que saber que hi ha una xarxa wifi a la que et pots connectar, et fa decidir 
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per anar o deixar d’anar en un lloc, o en prescindeixes simplement? 

 

JP: - No! [categòric] 

 

XS: - A qualsevol lloc públic n’hi hauria d’haver de wifi? 

 

JP: - No! [categòric]  

 

XS: - I, en quina mesura consideres que la tecnologia va associada amb la connectivitat? O es 

podrien destriar encara ara? 

 

JP: -Actualment al 100%   

 

XS: - Difícil dissociar-ho això... 

 

JP: -Sí, home el que tenim ara serien màquines d’escriure sofisticades si no fos per la 

connectivitat. 

 

XS: -Et classificaries com a tecno-depenent o com a connecto-depenent? 

 

JP: -[Riu] Mitjà, no et diria que no en sóc gens però tampoc no és una obsessió ni molt menys. 

 

XS: -Fantàstic! Les tecnologies de la informació i la comunicació haurien de ser més presents 

en el sistema educatiu? I en tot cas per què? 

 

JP: -Sí i déu ni do del que hi són, encara que hi haurien de ser més, però com passa a molts 

llocs en aquest institut hi ha professors que encara són tecnòfobs, ara, jo sóc professor de socials 

i jo ja no sabria treballar sense les TIC. Sé segur que estic perdut amb els meus alumnes si els 

explico un rotllo amb el llibre de text i ells no poden interactuar...  

 

XS: -Sense cap problema... Les TIC són fàcils d’incorporar a la classe habitual avui en el teu 

centre, o hi ha alguna barrera, algun llistó? 

 

JP: - La barrera més gran que tenim darrerament és la connectivitat. La connexió és 
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escandalosament lenta darrerament, tenim fibra però no va prou bé. Hi ha alguna cosa que no 

està bé amb la connexió amb Telefònica però no va bé. Aquest any hem batallat tot el curs per 

millorar aquesta situació... Pensa que per connectar-me al Moodle he arribat a estar un quart 

d’hora fins que arriba la connexió! Ara això amb trenta-un a l’aula... 

 

XS: -No pot ser això de cap manera...  

 

JP: -Sí, malgrat això existim! És que francament, penso que als alumnes els faig perdre el 

temps escoltant-me a mi i llegint fotocòpies... Amb el que poden fer avui en dia ja tenen tant o 

més que amb una classe presencial tradicional, m’explico? 

 

XS: -Sí, sí, segur, els estudis diuen que no és ni millor ni pitjor [la presencialitat a la virtualitat 

en rendiment acadèmic pur] 

 

JP: -Sí, no és ni millor ni pitjor però també penso que la dinàmica d’una classe s’aguanta molt 

millor d’aquesta manera.  

 

XS: -El centre docent, hauria de ser accessible 24 hores 365 dies a l’any? 

 

JP: -No!, no, penso que no perquè tothom té una jornada de treball... 

 

XS: -I quan s’acaba, s’ha acabat?  

 

JP: -De moment sí, ara jo també entenc, i això és una qüestió que els hem insistit al 

Departament d’Ensenyament, que hauríem de tenir en compte aquesta altra realitat i que si ens 

demanen, que s lo normal, que tinguis més hores d’atenció als teus alumnes virtualment, han 

de reduir aquestes hores per altra banda... per això et dic que no, per les condicions laborals 

que tenim actualment.  

 

XS: - Quina diferència hi ha entre adquirir coneixements de manera presencial i de manera no 

presencial? 

 

JP: -Encara que ho hem comentat, jo penso que quan els meus alumnes estan treballant, si jo 

sóc aquí ho apliquen tot molt millor. Tenen molts dubtes, els puc orientar, tampoc no penso que 
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l’ensenyament virtual pugui substituir al presencial...  

 

XS: -Tens algun tipus d’experiència amb educació no presencial? 

 

JP: -No, no. Bé com a profe sí però era a les beceroles perquè vaig fer un curs llarg per la 

UNED de formació del professorat... però ja et dic, pràcticament no hi havia ni correu 

electrònic...  

 

XS: -Un model semblant al de la UOC, semblant, eh! Amb tota la cintura que calgui, es podria 

arribar a implantar en el batxillerat? 

 

JP: -És complicat... perquè en el batxillerat no és només la qüestió acadèmica, sinó també la 

qüestió personal, i els alumnes de batxillerat no són... Hi ha una tendència a pensar que són 

grans i no en són...  

 

XS: -No són prou autònoms potser? 

 

JP: - No són prou autònom s i a vegades no són prou conscients i a vegades necessiten tenir 

una pauta de control per als seus estudis.  

 

XS: -L’ensenyament no presencial pot ser un bon complement més que no pas una alternativa? 

 

JP: -Sí, és clar, però mai una alternativa, per mi mai una alternativa... que és un complement? 

Ja ho és...  

 

XS: -Els centres educatius en general i el teu en particular, a la llarga evolucionaran cap a un 

model mixt? Amb el tant per cent que calgui de no presencialitat...  

 

JP: -Això ja és així, fins i tot amb els professors més tradicionals, penso que una part de 

l’aprenentatge ja és així.  

 

XS: -La no presencialitat...  

 

XS: -Què trobaries a faltar en el teu centre pel que fa a infraestructures TIC a l’aula? 
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JP: -A les aules tenim un ordinador amb un projector, però ens faltarien ordinadors a les aules, 

de fet aquest any volem començar una experiència amb portàtils, en comprarem una dotzena i 

veurem què tal... no és lo ideal, evidentment, l’ideal seria tenir una dotzena de portàtils a cada 

aula per tal de diversificar les feines... Tenim dues aules d’informàtica, que les tenim sempre 

plenes... a vegades vols fer una pràctica i no pots perquè... perquè està ocupada! Per això hem 

optat per fer això, comprar aquests ordinadors portàtils i així provar de compensar aquesta 

manca d’equipaments. 

 

XS: -Intentem completar una frase: L’ensenyament no presencial aporta al centre...  

 

JP: -És difícil... aporta al centre... més que al centre penso que aporta a l’alumne la capacitat 

de treballar autònomament i... 

 

XS: -És prou eficient el no presencial? 

 

JP: -És molt bona pregunta... aquí hi ha de tot: és molt bo i eficient per alguns alumnes i no 

serveix per a uns altres. Normalment als alumnes que tenen una situació sociocultural 

endreçada, és fàcil que els hi aporti... clar que els hi aporta, els hi aporta molt. Aquí fa molt 

temps que fem anar el Moodle per treballar amb ells, enviem qüestionaris, etc. però també és 

cert que alguns no saben ni com s’obre el Moodle perquè a casa no hi ha ningú que es preocupi 

de que l’obrin.  

 

XS: -Per tant a casa també hi ha una feina... 

 

JP: -Sí, però hi ha famílies que no hi arribarem mai! I això n’hem de ser conscients, i aquí 

intentem suplir allò que a casa seva no hi arriben, per això et dic que no hi crec del tot per 

aquest sentit, perquè hi ha alumnes que telemàticament no hi són, o hi són de qualsevol manera 

perquè no hi ha darrere ningú que els estimuli. 

 

XS: -Això anirà creant una rasa a la llarga? 

 

JP: -Sí, és clar... a veure, aquí el percentatge d’alumnes d’aquesta tipologia no és massa alt, 

però n’hi ha i ara no em puc imaginar què deu ser en una zona més deprimida... 
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XS: -Per tant un dels grans inconvenients d’un sistema presencial, `podria ser aquest, el fet que 

amb un tant per cent d’alumnes estiguéssim creant una rasa? 

 

JP: -Evidentment. 

 

XS: -Em deies que en el centre ja hi ha professors i professores que ja incorporen les TIC a la 

docència habitualment... 

 

JP: -Sí... 

 

XS: -I voluntat de seguir per aquest camí, de tirar endavant?  

 

JP: -Sí que n’hi ha. Ja et dic aquest any ha sigut frustrant la qüestió de la connectivitat, frustrant! 

Però tampoc no tot ha de passar per aquí... 

 

XS: -D’acord però allò que pot fer la màquina que ho faci la màquina... 

 

JP: -Les notes les posem per aquí, [assenyala un portàtil que té sobre la taula], les posem també 

telemàticament. Poc o molt hi hem d’entrar, també és cert que als professors que per por o per 

desídia... 

 

XS: -Això els costa una mica més... En cas d’incorporar ensenyament no presencial, en el 

termini oportú, el principal problema seria el personal, la dotació de mitjans tècnics, la formació 

dl personal o tot alhora?  

 

JP: -Eh... El personal! 

 

XS: -Sí?  

 

JP: -Sí, sí... formació? Fa anys que ens estem formant, precàriament si tu vols perquè els diners 

per a formació ara són menys, però fa anys... jo recordo quan em van ensenyar com funcionava 

el Windows! I estava treballant ja, però és clar, quan veus que és una cosa que t’obre camins, 

que ajuda als alumnes, doncs t’hi poses! Ara, aquesta voluntat no la té tothom! És més aquí hi 
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ha professors que són manifestament tecnòfobs,  

 

XS: -Obertament...  

 

JP: -Sí, sí, sí, amb arguments perfectament respectables, eh?  

 

XS: -El gran problema podria venir també derivat de la gran complexitat pedagògica que 

generaria un model mixt?   

 

JP: -No perquè les tendències actuals... i ara parlo de tendències com si fos moda, saps?  La 

manera de treballar dels professors o d’un bon gruix de professors, cada cop tendeix més al 

projecte i en el projecte sí que és bàsica la presència TIC  

 

XS: -Si el batxillerat no tingués les PAU, seria més fàcil entrar en dinàmiques de projectes, 

de...? 

 

JP: -Ara has tocat, ara has tocat el punt clau! 

 

XS: -És la barrera? És el fre?  

 

JP: -El batxillerat és curt! Aquí és curt! 

 

XS: -Necessitaríem un altre any com a mínim? 

 

JP: -Sí, i amb un altre any faríem de tot! Evidentment el què dius tu... Les PAU impliquen, jo 

faig classe a ESO i a batxillerat, a ESO miro de ser més dinàmic i creatiu i a batxillerat pim 

pam, pim pam, faig el què havia fet tota la vida! Que és el que m’havien fet a mi!... 

 

XS: -Perquè has de garantir que els teus alumnes passin aquella prova...  

 

JP: -I he de garantir acabar un temari que és dens, etc. etc. per això et dic que jo crec que el 

gran problema del batxillerat és que és curt i jo crec que amb un any més, faria que tot això ho 

féssim molt més... no sé com es pot fer... però és el gran problema d’avui, a més la part comuna 

ara queda menystinguda, abans era més important, ara un batxillerat més llarg penso que 
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asseguraria alumnes millor formats... tampoc no penso que quedin malament, que surtin mal 

formats... perquè se’n van a estudiar i se’n surten perfectament... però a nivell pedagògic 

aprendrien més de les matèries si les PAU no existissin... 

 

XS: -O fos un altre tipus de prova... 

 

JP: -Sí, exactament, com a quart d’ESO, no? una revàlida, una revàlida del tipus que sigui... 

 

[...] 

 

El text restant ja esdevé conversa informal i finalització. 



      

  



      

  197 

Transcripció entrevista Josep Lluís Navarro 
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Transcripció de la conversa amb el Sr. Josep Lluís Navarro director de l’IES Pau Vila de 
Sabadell 
data: 20/07/2016    hora 09.00h 

Lloc: Sabadell  IES Pau Vila 
 

 

[Es realitza la presentació formal de l'entrevista] 

 

 

XS: -En primer lloc gràcies per rebre’m i per l’oportunitat que significa...  

-Tens un ordinador a casa? 

 

JLL: -Sí... 

 

XS: -I a la feina diària, tens accés als ordinadors, tablets, etc? 

 

JLL: -Sí, també, correcte. 

 

XS: -Tecnologia mòbil, tablets, smartphones etc. Ús habitual? 

 

JLL: -Sí, IPad, tablet i mòbil i tot connectat a Internet. 

 

XS: -Perfecte, fantàstic. Comptes de mail, Facebook, Twitter, sí? Quins en tot cas? 

 

JLL: -Sí, sí, de tot.  

 

XS: -Molt bé, Amb quina periodicitat diries que en fas ús? 

 

JLL: -Doncs diàriament a Twitter dues  o tres vegades, Facebook potser un dia sí i un dia no... 

WhatsApp cada dia moltes vegades i el mail que casi és constant.  

 

XS: -Segueixes notícies o esdeveniments amb aquestes xarxes? 

 

JLL: -Sí, amb el Twitter! Sobre tot notícies... 
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XS: -Genrals, de feina? Ho tens destriat? 

 

JLL: -Generals. Sí. 

 

XS: -Molt bé, molt bé. Aquestes xarxes, aplicades a la teva vida professional diària, són útils, 

enreden, complementen? Hi veus utilitat? 

 

JLL: -Sí jo crec que seria un bon instrument de comunicació amb l’alumnat, amb els col·legues, 

d’instrucció, jo crec que és un bon element d’instrucció... té possibilitats, no? d’informació, 

d’instrucció i que és més dinàmic que altres... més dinàmic que les pàgines web que s’han de 

consultar... Hi ha més interacció directa, és més ràpid, la informació arriba de forma més 

immediata. Més efectiva... 

 

XS: -Si haguéssim de fer un càlcul, quantes hores de connexió setmanals tindríem? 

 

JLL: -Si consideres les que no estic actiu però segueixo connectat, vint-i-quatre gairebé... Si 

consideres les d’activitat doncs potser tres o quatre hores diàries. 

 

XS: - D’aquestes hores, en quina proporció les tindries a casa i al treball? 

 

JLL: -Bé, potser més de quatre llavors, si considero que també estic connectat... A veure, 

Twitter i Facebook, aquests a la feina, no! A la feina sí, totes les hores de feina... si considerem 

sis hores de feina més dues a casa doncs unes vuit hores al dia. 

 

XS: -Quin ús personal fas de la tecnologia?  

 

JLL: -Ús personal? Informació, algunes coses de gestió,... bé...  

 

XS: -Tant d’aprenentatge com de comunicació...  

 

JLL: -D’aprenentatge, en el sentit ... d’informació  sobre aprenentatge, amb el Twitter potser 

no, amb el Facebook potser sí. Tinc més informació de pàgines dedicades a la meva tasca 

docent, el Twitter bàsicament és informació de diaris, notícies, i professionalment no segueixo 

moltes informacions de... ho tinc destriat... amb les pàgines web hi tinc coses més de feina, de 
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docent... 

 

XS: - Quina valoració en fas del fet d’estar connectat? 

 

JLL: -Jo crec que s’ha d’estar connectat... és una forma de viure avui en dia. Em sembla 

inimaginable en aquest moment no estar connectat. Jo interpreto la connexió com la lectura... 

pensar que pots viure sense llegir, no? I amb la meva feina també, sobretot amb la meva feina! 

Pensar que en la vida diària... necessites llegir per viure i amb les tecnologies passa el mateix, 

estan totalment incorporades a la vida quotidiana.  

 

XS: -El fet de saber que saber que hi ha una xarxa wifi a la que et pots connectar, et fa decidir 

per anar o deixar d’anar en un lloc, o en prescindeixes simplement? 

 

JLL: - Sí, sí i tant... en hotels o llocs sense wifi quan sóc a l’estranger, potser per a un cafè no, 

per un dinar no però per un hotel sí! 

 

XS: - A qualsevol lloc públic n’hi hauria d’haver de wifi? 

 

JLL: - Sí, jo crec que sí.  

 

XS: - I, en quina mesura consideres que la tecnologia va associada amb la connectivitat?  

 

JLL: -Home, no ho sé però en un percentatge important... potser un 80% perquè funcionin les 

coses hi ha d’haver connectivitat i a partir d’aquí doncs funciona tot... Que no es pugui dir: “és 

que no m’he pogut connectar, i per això doncs no m’he assabentat  d’aquesta informació i per 

això no he fet això...” No sé, a l’Institut la connectivitat ha d’estar garantida perquè hi ha moltes 

coses que en depenen... gestió, tasques docents, demanar tasques docents, vull dir que la 

connectivitat és una cosa com l’espai físic que necessites per fer una classe, no? tu necessites 

un espai amb unes taules i unes cadires per a poder seure, jo crec que la connectivitat és una 

qüestió més d’entorn físic. 

 

XS: - L’Alfons Cornella em deia que la connectivitat s’ha tornat una pròtesi humanitzada...  

 

JLL: -Sí, és un espai físic intangible però és un espai! És que és el mateix, per a fer una classe 
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tu necessites una cadira i una taula, no? i necessites estar en un lloc recollit i unes finestres per 

fer una classe ara s’afegeix que necessites la connectivitat. 

 

XS: -En quin grau et consideres tecno-depenent o connecto-depenent? 

 

JLL: -[Somriu] Depenent? Home no em considero depenent, penso que podria viure sense 

això, no?. 

 

XS: -Pots apagar el mòbil unes quantes hores i no passa res... 

 

JLL: -Sí, home clar, sí, sí. Depenent no en sóc, el faig servir constantment, però no... no 

m’agafen taquicàrdies si no el tinc. 

 

XS: -Fantàstic! Les tecnologies de la informació i la comunicació haurien de ser més presents 

en el sistema educatiu? I en tot cas per què? 

 

JLL: -Sí que penso que han de ser presents, el nivell de presència ve determinat per l’ús que 

en fan els professors, etc. No tinc molt clar que sigui l’única forma, considero que hi ha altres 

formes que són vàlides, i que ja em semblen bé... Que han d’estar més presents? No ho veig 

com una necessitat, no ho veig com una cosa imprescindible perquè hi hagi qualitat, penso que 

és un facilitador perquè hi hagi més qualitat, no? però no... no ho veig imprescindible. 

 

XS: - Les TIC són fàcils d’incorporar a la classe habitual avui en el teu centre, o hi ha alguna 

barrera, algun llistó? 

 

JLL: -No. Es poden incorporar, es poden incorporar... Com sempre en aquest cas depèn dels 

professors, que tinguin un domini de les TIC per portar, per gestionar una classe... penso en 

això, no? el professor necessita una seguretat un domini a l’hora d’impartir la seva matèria, i 

si se li afegeix un element estrany que potser no el domina, doncs això pot ser una complicació, 

no? Potser que alguns professors no vulguin fer ni pissarra digital, ni entrar a Internet per 

comentar un vídeo, ni incorporar-ho a la pràctica docent, però jo ho entenc, si no se senten 

segurs amb allò... Vull dir que el coneixement i la competència digital del professorat, pot ser 

una barrera.  
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XS: -El centre docent, hauria de ser accessible 24 hores 365 dies a l’any? 

 

JLL: -Sí, jo crec que sí, jo crec que està bé... No n’estic convençut però crec que està bé... El 

que clarament ha de ser és la presencialitat l’element dominant, nuclear, que marqui la forma 

de fer de l’Institut, però la possibilitat del Moodle ha de ser-hi, ha de ser-hi i considero que és 

una part important. 

 

XS: - Quina diferència hi ha entre adquirir coneixements de manera presencial i de manera no 

presencial? 

 

JLL: -El contacte humà i la flexibilitat i la empatia que dóna el contacte humà en 

l’ensenyament, diem, no? 

 

XS: -Seria el gran actiu... 

 

JLL: -Sí... Poder solucionar un problema personalment, amb diàleg personal. 

[...] 

 

XS: -Tens algun tipus d’experiència amb educació no presencial? 

 

JLL: -Sí, sí sí...  

 

XS: -I la valoració és bona? 

 

JLL: -Sí és bona, aprens molt però porta molta més feina que la presencial... sempre ho diem... 

en els cursos que són Online, al final a nosaltres ens acrediten per haver fet quaranta hores i 

potser n’has fet vuitanta... mentre que de l’altra manera, és clar, són quaranta, plegues i ja no 

has de fer... Trobo que porta més feina, porta més feina! Aprens molt més perquè tu 

descobreixes, investigues, i aprens coses que doncs si no ets actiu, si ets passiu només doncs 

no aprendries.  

 

XS: -Un model semblant al de la UOC, semblant, eh! Amb tota la cintura que calgui, es podria 

arribar a implantar en el batxillerat? 
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JLL: -De la UOC o de l’IOC, no? Sí, sí, de fet ja ho fem... tasques d’estiu per exemple... hi ha 

seminaris que ja fan tasques d’estiu virtuals, al Moodle, etc. 

 

XS: -Els centres educatius en general i el teu en particular, a la llarga evolucionaran cap a un 

model mixt? A mig o a llarg termini, no parlem d’immediatesa tampoc...  

 

JLL: -Jo no voldria pensar de forma contundent que evolucionarà cap aquí, que evolucionarà, 

però sempre jo crec que serà un blended, un blended en tots els àmbits, jo crec que serà blended. 

[...]  

Haurà de ser en aquest sentit, un sistema absolut ja s’ha demostrat que no funciona, vam anar 

dels llibres als ordinadors, jo crec que el sistema absolut no funcionarà... Algunes activitats 

presencials i altres no presencials jo crec que serà com es mantindrà, com es mantindrà...  

 

XS: -Què trobaries a faltar en el teu centre pel que fa a infraestructures TIC a l’aula? 

 

JLL: -Home, trobaria a faltar un tècnic informàtic que, dedicat a jornada sencera, dedicat a 

solventar els problemes que sorgeixen de la... de l’ús diari de les xarxes, de la connectivitat, 

dels ordinadors i... que tot això s’emporta molt temps del que és l’hora de la classe, no? Vull 

dir posar en funcionament tot això s’emporta molt temps, i... nosaltres tenim, a la pública, el 

coordinador informàtic, que dedica unes certes hores a gestionar això, és clar, unes certes 

hores... llavors en el moment que fa falta, els conserges tampoc no són els encarregats en els 

centres públics de gestionar això, no? Doncs segurament necessitaríem això, una persona, un 

encarregat,  que fos tècnic, que el professor li pogués dir, això no em funciona i li ho arreglés... 

què més? Doncs potser que tots els professors poguessin gaudir d’un ordinador personal... que 

els ordinadors que tenim per l’alumnat... nosaltres tenim aules desplegables, ordinadors 

portàtils per a tota una classe, però és clar, d’un ús a l’altre, faria falta doncs un seguiment 

tècnic, no?  

 

XS: -La gran barrera per incorporar un sistema mixt és aquesta? És la complexitat pedagògica 

que es generaria?  

 

JLL: -Jo crec que la gran complexitat seria la part tecnològica, aquesta seria una cosa important 

perquè ens portaria problemes d’implementació i també potser doncs això: la formació del 

professorat...  
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XS: -Si el batxillerat no tingués les PAU com son ara, seria més fàcil aquest canvi proactiu cap 

a incorporar moments més tecnològics, cap a un sistema mixt?  

 

JLL: -Potser sí, potser les PAU perquè tenen un format determinat, demanen la forma més 

presencial, jo estic comparant... jo sóc especialista d’anglès i els exàmens del First del 

Proficienci i això... jo crec que quan són virtuals són més fàcils que no quan són en una hora i 

en un lloc determinat, en una aula i un horari... comença a aquesta hora i s’acaba a aquesta hora 

i aquest és l’examen... Jo crec que és més fàcil amb màquina perquè és un format que és més 

fàcil... és la meva opinió, eh? Vull dir que puguis anar i enfrontar-te amb una màquina sense 

tota la parafernàlia que signifiquen unes proves, que t’has de llevar d’hora... 

 

XS: -És molt més tens a nivell emocional, és més agressiu... 

 

JLL: -Sí jo crec que els alumnes tenen por de la selectivitat, jo crec que una de les coses és el 

format, a part dels continguts, és el format que dóna tota una situació, no? que has d’estar allà 

amb molta gent, molt d’hora al matí amb el DNI, i jo crec que la mateixa situació, amb  uns 

ordinadors, jo crec que seria menys estressant, jo crec que sí.  

 

XS: -Doncs res més i moltes gràcies. Alguna cosa que t’agradaria matisar, comentar? 

 

JLL: -No,  jo crec que ja he dit el que pensava...  

 

XS: -El camí són recorreguts individualitzats d’aprenentatge? 

 

JLL: -Home sí, no? jo crec que sí, en aquest sentit el currículum que tenim ara que es desprèn 

de la llei d’educació de la Generalitat ja va per aquí i això passa una mica per les necessitats 

que té l’alumne i tots els recursos que necessita... i sí que això és individual, l’ordinador ens 

permet més... és allò de les assignatures que no podem oferir aquí i ells volen fer. Doncs és 

això.  

[...] 

 

El text restant ja esdevé conversa informal i finalització. 



      

  



     
  

 207 

Transcripció entrevista Júlia Alert 
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Transcripció de la conversa amb el Sra. Júlia Alert  directora de l’escola Daina-Isard d’Olesa 
de Montserrat 
data: 21/07/2016    hora 09.00h 

Lloc: Olesa de Montserrat Escola Daina-Isard 
 

 

[Es realitza la presentació formal de l'entrevista] 

 

 

XS: -En primer lloc gràcies per rebre’m i per l’oportunitat que significa...  

-Tens un ordinador a casa? 

 

JA: -Sí... 

 

XS: -I a la feina diària, tens accés als ordinadors, tablets, etc? 

 

JA: -Sí, també, correcte. 

 

XS: -Tecnologia mòbil, tablets, smartphones etc. Ús habitual? 

 

JA: -Sí, IPad, tablet i mòbil i tot connectat a Internet. 

 

XS: -Disposes de comptes de mail, Facebook, Twitter, sí? Quins en tot cas? 

 

JA: -Sí, sí, de tot. Mail, Twitter i WhatsApp també, el que penjo molt poques coses és al 

Facebook per qüestions de, ... és que em rebenta, m’hi pengen coses però jo no... suposo que 

quan em jubili, llavors ja, ... 

 

XS: - Amb quina periodicitat diries que en fas ús? 

 

JA: -Molt, molt, cada matí, la primera cosa que faig quan em llevo...   

 

XS: - Aquestes xarxes, aplicades a la teva vida professional diària, són útils, enreden, 

complementen? Hi veus utilitat? 
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JA: -Si es fa ben fet, sí, de fet ja tenim grups que funcionen, si ho saps fer anar, per enviar 

notícies per convocar grups, a més treballem amb documents compartits, amb el Drive, ho 

tenim tot penjat al Drive... 

 

XS: -Si haguéssim de fer un càlcul, quantes hores de connexió setmanals tindríem? 

 

JA: -Buf! No t’ho sé dir, és que no te les sabria comptar però moltes... exceptuant que quan 

sóc a classe, però tenim pissarra digital i també em connecto,... anava a dir exceptuant la classe 

però és una mentida perquè també em connecto... 

 

XS: -És gairebé permanent això, eh? 

 

JA: -Sí. 

 

XS: - D’aquestes hores, en quina proporció les tindries a casa i al treball? 

 

JA: -A casa cada vegada més, eh? No sé si és bo o dolent això ja ara, però... a casa tinc el meu 

home que és físic i em diu “Ja està bé la teva dependència!” ...no, perquè... de vegades tens un 

WhatsApp d’un professor, potser estàs sopant... “demà no puc venir perquè tinc metge...” ... 

Bé, no et preocupis ja posaré substitució! A les onze de la nit... és clar, això abans era 

impensable... et trucaven al matí, llavors tu desconnectaves! Clar, aquesta desconnexió ara ... 

però és que el món és així... estava en unes xerrades, que hi havia el Santi Vidal, l’exjutge, que 

deia que és que no hi ha més remei, o puges al carro o et quedes enrere. La societat no té res a 

veure amb quan jo vaig començar!  

[...] 

 

XS: - Quina valoració en fas del fet d’estar connectada? 

 

JA: -Positiva! Penso que és com tot, jo vaig començar a fer els exàmens amb taules de sinus i 

cosinus... Ara els hi explico i es “tronxen”, ..., jo recordo quan va sortir la calculadora, els 

profes de matemàtiques es van posar les mans al cap! Jo ja era de les que deia... s’ha d’anar, 

s’ha de seguir el ritme, no? i recordo que me’n vaig emportar unes quantes, perquè jo era molt 

jove llavors, saps? “Què estàs fent?, no sabran sumar!” i és cert, hem perdut agilitat mental... 

jo parlo per mi per exemple, he perdut agilitat mental però és clar: he guanyat rapidesa! És 
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diferent, és diferent, jo aprenia la taula periòdica de memòria... i ara fan clic i en tenen deu de 

taules periòdiques! Amb el número atòmic, amb la massa atòmica, amb el no sé què! Tota la 

informació! Aquí el problema és que sàpigues “garbellar” l’adequada en el moment adequat!  

 

XS: -El fet de saber que saber que hi ha una xarxa wifi a la que et pots connectar, et fa decidir 

per anar o deixar d’anar en un lloc, o en prescindeixes simplement? 

 

JA: - Mira... fa uns anys t’hagués dit que no però ara et diria que sí! Perquè me’n vaig a la 

Xina i el primer que he mirat és com ho faré si el mòbil no em va, ...també potser estic malaltissa 

ja del tema!  

 

XS: - A qualsevol lloc públic n’hi hauria d’haver de wifi? 

 

JA: - Sí, jo crec que sí.  

[...] 

 

XS: - I, en quina mesura consideres que la tecnologia va associada amb la connectivitat?  

 

JA: -Jo diria que totalment, totalment!. 

 

XS: -M’has dit que per bé o per mal,  et consideres tecno-depenent o connecto-depenent? 

 

JA: -Sí, sí, és que si no amb la meva feina ja puc agafar i... llavors sí que ja em puc prejubilar, 

vull dir...  

 

XS: - Les tecnologies de la informació i la comunicació haurien de ser més presents en el 

sistema educatiu? I en tot cas per què? 

 

JA: -Sí , en el nostre hi són molt! Si vens aquí a l’escola, ja et convidaré quan estigui tot en 

dansa... [fa referència a unes obres engegades], hi estan molt presents, molt!. 

 

XS: - I teniu tradició ja de temps... Veniu forts... vau ser dels primers amb les PDI... 

 

JA: -Correcte, correcte! Fan anar l’iPad com... 
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[...] 

 

XS: - Les TIC són fàcils d’incorporar a la classe habitual avui en el teu centre, o hi ha alguna 

barrera, algun llistó? 

 

JA: -Sí, ho tenim molt interioritzat això....  

 

XS: -El centre docent, hauria de ser accessible 24 hores 365 dies a l’any, de forma virtual o 

presencial? 

 

JA: -Ens hem plantejat fer un campus virtual... T’ho he de dir. Crec que en aquests moments 

potser no, eh? En el context en el que estem jo crec que s’hi acabarà, jo crec que sí... De fet 

nosaltres valorem les propostes del coordinador d’innovació, que en tenim un perquè hi creiem, 

una de les propostes és que si jo estic treballant i vull fer un curs, per què no el puc fer a l’hora 

que a mi em vagi bé?  

[...] 

 

XS: - Quina diferència hi ha entre adquirir coneixements de manera presencial i de manera no 

presencial? 

 

JA: -Jo crec que han d’anar acompanyades... excepte que siguin coses puntuals de formació o 

tal, eh? Perquè aquest contacte, aquest tu a tu, aquell contacte directe amb l’alumne, ..., jo és 

que com que m’agraden tant, especialment els adolescents, que són els que m’hi he dedicat tota 

la vida, són la meva passió, i aquest contacte el necessiten, no és una màquina i aquesta part no 

es pot perdre aquesta empatia amb l’alumne, aquest veure-li els ulls, si té problemes, si no en 

té... hi ha més com part emocional, eh?  

Vaig a explicar, no sé, algun tipus de tema químic... i ho explicaré bé però si tinc una persona 

experta ho pot fer millor que jo, i potser ho pot fer telemàticament, no? i ho farà molt bé, ara 

aquesta part d’acompanyament doncs penso que no es pot perdre. Has de ser... no el líder de 

l’aula, no, però el dinamitzador... 

[...] 

 

XS: -Tens algun tipus d’experiència amb educació no presencial? 

 



     
  

 213 

JA: -Sí, sí, sí... n’he fet unes quantes. 

 

XS: -I la valoració que en fas? 

 

JA: -Jo he fet per exemple algun curs de ciències i m’ha anat força bé, algun curs d’idiomes i 

no massa... perquè és aquesta part de comunicació, era a la UOC, eh? i aquest any n’hem fet 

tots, perquè vam dir que tots ens hem de formar en llengua anglesa... els que ja en saben molt 

que facin recordatoris o algun curs superior. Bé l’escriptura, els tutorials, això que tu et pots 

organitzar, però, la conversa, això jo ho trobo a faltar... 

[...] 

 

XS: -Un model semblant al de la UOC, semblant, eh! Amb tota la cintura que calgui, es podria 

arribar a implantar en el batxillerat? 

 

JA: -Sí, havíem pensat de fer-ne alguna [assignatura] com a complementari, eh? De fet a la 

tarda fem uns WorkShops i ens havíem plantejat... jo en faig un que es diu “Química a la cuina” 

i havia pensat de començar a fer així una mica, a les tardes, eh? perquè es queden voluntaris, 

algun dia de fer algun tutorial, i mira-t’ho des de casa, ...  

[...] 

 

XS: -Els centres educatius en general i el teu en particular, a la llarga evolucionaran cap a un 

model mixt? A mig o a llarg termini, no parlem d’immediatesa tampoc...  

 

JA: -Jo m’hauré jubilat però tinc gent al darrera, i a més fer cursos online ja està pensat en el 

pla estratègic que tenim! 

 

XS: -Què trobaries a faltar en el teu centre pel que fa a infraestructures TIC a l’aula? 

 

JA: -En aquest moments i sense ser agosarat, ja t’ho ensenyaré quan comenci el curs perquè 

ara això és un nyap!, [torna a fer referència a les obres], jo diria que ho tenim... home sempre 

pots aspirar a més coses, no? però per als nivells que impartim...   

 

XS: -L’ensenyament no presencial, aporta a un centre...? 
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JA: -...allò que tu no pots manifestar en versió directa a l’aula! Complementa! 

 

XS: -La gran barrera per incorporar un sistema mixt seria el personal, la formació del personal, 

l’estructura tècnica o bé la complexitat pedagògica que es generaria?  

 

JA: -El nostre potser seria el personal... perquè a nivell de recursos ja hi volem començar a 

tocar... ja et dic, tenim un pla estratègic en el que contemplem tota aquesta part, de fer-ho, no 

sabem encara en quan, perquè és clar ja som prou agosarats de tirar endavant aquest projecte...  

 

XS: -Quina és la pregunta que hauries trobat a faltar o el comentari que et manca en aquesta 

línia de conversa? Això implica segur un canvi de mirada: posar l’alumne al centre, fer baixar 

al “savi de la tarima” de la tarima... 

 

JA: -Nosaltres dissenyem els nous espais precisament per fer això, no? per dir, a veure... tenim 

tres grups de vint-i-quatre, que no ens els deixen tenir perquè han de ser de vint o de vint-i-dos, 

perquè no ens deixen ampliar rati... tenim una llista d’espera molt gran i llavors hem dissenyat 

aquests espais, si no ens en deixen tenir vint-i-quatre en tindrem vint, intentarem sufragar les 

despeses com puguem, però el que volem és per exemple tenir matemàtiques, tecnologia i física, 

tots tres profes junts! O amb vint alumnes, o amb cinquanta o amb setanta dos perquè fem una 

connexió... per exemple tenim un exalumne que treballa a la NASA, per exemple... doncs avui 

vull explicar doncs un tema que aquest noi està tractant allà, doncs avui ens asseiem tots aquí, 

ens connectem i aquest noi ens ho explica molt més bé que el que ho puc explicar jo... i després 

si he de fer la classe ja la faré, potser amb tots, potser només amb un grup...  

[...] 

S’ha acabat això! [fa referència a horaris i aules] Aquest any ja no hi haurà l’aula de primer! 

Fem àmbits! L’àmbit de ciències, el d’Humanitats i l’alumne no té la seva aula... ens movem 

tots, ens movem tots! [fa referències a la complexitat d’horaris generades i a les possibilitats 

que s’obren] 

[...] 

 

El text restant ja esdevé conversa informal i finalització. 
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Transcripció entrevista Eloisa Sugranyes 
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Transcripció de la conversa amb el Sra. Eloisa Sugranyes  directora de l’escola Puigcerver de 
Reus 
data: 22/07/2016    hora 10.00h 

Lloc: Reus Escola Puigcerver 
 

 

[Es realitza la presentació formal de l'entrevista] 

 

 

XS: -En primer lloc gràcies per rebre’m i per l’oportunitat que significa...  

-Tens un ordinador a casa? 

 

ES: -Sí... 

 

XS: -I a la feina diària, tens accés als ordinadors, tablets, etc? 

 

ES: -Sí, també. 

 

XS: -Tecnologia mòbil, tablets, smartphones etc. Ús habitual? 

 

ES: -Sí, sí. I tota es connecta a Internet. 

 

XS: -Disposes de comptes de mail, Facebook, Twitter, sí? Quins en tot cas? 

 

ES: -Twitter no! em resisteixo una mica... no en sóc massa d’aquest tipus de xarxes, no... no, 

com a usuària d’Internet, la meva activitat és purament utilitària a la feina. A nivell personal, 

m’encanta el WhatsApp però jo diria que és més per gestió... és a dir, en quan em facilita la 

feina... no vull que em carregui en absolut de cap obligació! 

 

XS: - T’anava a preguntar amb quina periodicitat diries que en fas ús... però pel que em dius... 

 

ES: -A nivell personal, per comunicar-me amb els meus amics, no!   

 

XS: - I per tant no segueixes notícies a través d’aquestes xarxes? 
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ES: -No, m’agrada molt la ràdio i la premsa. 

 

XS: - Aquestes xarxes, aplicades a la teva vida professional diària, són útils, enreden, 

complementen? Hi veus utilitat? 

 

ES: -Sí, imprescindible... a nivell d’escola tenim Facebook, tenim Twitter a nivell de centre... 

considero que és imprescindible que les famílies i l’escola estiguin connectades però en aquest 

cas, personalment hi ha qui s’encarrega aquí a l’escola de fer-ho, jo no...  

 

XS: -Si haguéssim de fer un càlcul, quantes hores de connexió setmanals tindríem? 

 

ES: -No sé... deu, dotze... més de dues hores diàries... comptant correu, etc. 

 

XS: - D’aquestes hores, en quina proporció les tindries a casa i al treball? 

 

ES: -A casa cada mitja hora, sí... diàriament abans d’anar a dormir em connecto al correu, sí, 

sí. 

 

XS: - Quina valoració en fas del fet d’estar connectada? 

 

ES: -Molt positiva! A nivell de feina facilita molt la feina... Bé, és un facilitador! És com una 

secretària becari que sempre hi és, no?  

 

XS: -El fet de saber que saber que hi ha una xarxa wifi a la que et pots connectar, et fa decidir 

per anar o deixar d’anar en un lloc, o en prescindeixes simplement? 

 

ES: - M’agrada més que n’hi hagi... pot ser un factor que em faci decidir! Ho busco, és a dir 

és una de les coses que miro! 

 

XS: - A qualsevol lloc públic n’hi hauria d’haver de wifi? 

 

ES: - Sí, jo crec que sí. Tinc l’experiència a nivell de tren, de ferrocarril per exemple a Holanda, 

i trobo que va ser per a mi increïble, incomparable amb la situació que tenim aquí! Em va 

sorprendre moltíssim poder pujar al tren i poder consultar el teu tren que va a... quin tren és, 
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on vas, en quina hora arribaràs... quina previsió hi ha... Ho trobo fantàstic! 

 

XS: - Acabarà sent un dret, potser?? 

 

ES: -Sí, jo crec que sí... 

 

XS: - I, en quina mesura consideres que la tecnologia va associada amb la connectivitat?  

 

ES: -Per mi és el cent per cent. Jo crec que sí.  

 

XS: -M’has dit que per bé o per mal,  et consideres tecno-depenent o connecto-depenent? 

 

ES: -[... dubta uns segons] Cinquanta i cinquanta! Jo crec que sí... Puc deixar el mòbil i no 

trobar-lo durant vuit, deu, dotze hores... i no trobar-lo a faltar, però si el necessito em posa molt 

nerviosa no trobar-lo. 

 

XS: - Les tecnologies de la informació i la comunicació haurien de ser més presents en el 

sistema educatiu? I en tot cas per què? 

 

ES: -Hauríem de partir de quan presents hi són en aquest moment, jo penso que no puc valorar 

quant hi són però hi ha de ser, hi ha de ser! Ës imprescindible! Per a mi és la mateixa pregunta 

de dir “El llapis i la goma, en quina mesura han de ser presents?” Doncs a mesura que el mestre 

ho necessiti. Crec que les tecnologies estan ja al mateix nivell que pot estar el llapis, la goma, 

etc.  

 

XS: - Les TIC són fàcils d’incorporar a la classe habitual avui en el teu centre, o hi ha alguna 

barrera, algun llistó? 

 

ES: -La barrera sempre és econòmica amb les tecnologies... no n’hi ha de cap més tipus.  

 

XS: -El centre docent, hauria de ser accessible 24 hores 365 dies a l’any, de forma virtual o 

presencial? 

 

ES: -Virtualment sí! Personalment, no! [categòrica].  
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XS: - Quina diferència hi ha entre adquirir coneixements de manera presencial i de manera no 

presencial? 

 

ES: -A nivell d’adquisició pot ser la mateixa, per mi falta la interacció personal! El factor humà, 

el factor emocional! Llavors quan parlem de que l’emoció ajuda a l’aprenentatge, potser aquí 

hauríem de seguir desenvolupant a veure de quina manera les emocions poden entrar...  

 

XS: -Tens algun tipus d’experiència amb educació no presencial? 

 

ES: -No, no. He fet un postgrau ara, però l’he fet presencial.  

[...] 

 

XS: -Un model semblant al de la UOC, semblant, eh! Amb tota la cintura que calgui, es podria 

arribar a implantar en el batxillerat? 

 

ES: -És possible, jo crec que es pot fer... no sé si és recomanable... A veure: defineixo! Jo penso 

que el factor grup també és molt important en educació, llavors penso que hi ha un perfil de 

població que li fora molt positiu poder tenir aquest accés, aquesta situació... [...] Penso que sí, 

tot el que sigui afavorir que la gent tingui maneres de tenir formació, penso que són totes 

positives, al batxillerat, si un alumne té la maduresa necessària per a poder entrar per aquesta 

via, sí; si és aquell alumne que acaba quart i ha de fer batxillerat, no perquè no té la maduresa 

necessària per a treballar així. Conec experiències d’alumnes que podríem dir que en el seu 

procés d’aprenentatge habitual han fracassat i que després a través de la UOC han trobat la 

manera de reenganxar, i tenir un grau i tenir una formació que penso que d’una altra manera 

els hagués estat totalment vetada, perquè és molt difícil que un alumne que ha fracassat és 

reenganxi al cap de tres o quatre anys, és més fàcil que ho faci al cap de quinze o vint!  

[...] 

 

XS: -En el vostre centre, l’ensenyament no presencial, podria arribar a ser un complement del 

presencial?  

 

ES: -Sí, jo crec que sí... potser en el moment que estiguéssim preparats... Estem treballant ara 

en una cinquena franja optativa, que els alumnes fan perquè volen! 
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[...] 

 

XS: -Què trobaries a faltar en el teu centre pel que fa a infraestructures TIC a l’aula? 

 

ES: -Home, en aquest moment si tinguéssim diners i poguéssim fer la carta als reis, tenir tablets, 

tenir tablets a disposició! I portàtils... més, més perquè... a disposició del centre. Si ara ens 

toqués la loteria, compraria més portàtils!    

 

XS: -L’ensenyament no presencial, per tant podria ser un bon complement més que una 

alternativa? 

 

ES: -A batxillerat complement, a batxiller complement... 

 

XS: -Intentem completar la frase: L’ensenyament no presencial aporta o aportaria al centre...   

 

ES: -Oferta de cara als alumnes d’enriquiment personal i, fins i tot d’atenció a la diversitat.  

 

XS: -Podria ser allò dels camins individualitzats d’aprenentatge?  

 

ES: -Sí, seguríssim, sí.  

 

XS: -Quins inconvenients tenen a priori els models no presencials de formació? Suposo que 

un és aquest del factor humà... 

 

ES: -Jo crec que és l’únic, ...el factor humà tant en la relació docent alumne com en la relació 

alumne alumne, Superada aquesta barrera, jo crec que no n’hi hauria gaires més, no... tot i que 

la diversitat de maneres de comunicar-se també permet que aquesta proximitat es pugui produir. 

Si dius només és com un curs Online, això és diferent... 

[...] 

La idea és que hi hagi uns moments periòdics de trobada física, del tipus que sigui i es 

complementa la part més curricular amb una relació més social, eh? Si estàs treballant a través 

d’Internet però tens un grup de WhatsApp, on intercanvies l’article que he llegit i que m’ha 

agradat, o un grup de correu on intercanvies, no ho sé... “El meu fill li ha anat molt bé, ha 

aprovat l’examen de conduir...” aquelles cosetes, aquesta part que penso que és important. 
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XS: -Creus que en el centre hi teniu incorporades les TIC a la docència?  

 

ES: -Suposo, voldria pensar que sí... Hi estem... 

 

XS: -Diries que teniu la voluntat, com equip i com a centre de promoure les TIC com a força 

transformadora del procés d’aprenentatge?  

 

ES: -Jo crec que les forces transformadores han de ser moltes! I totes alhora perquè quan 

apliques una força (i només una) pots trencar moltes coses. No crec que la millora del sistema 

educatiu hagi de venir per les noves tecnologies... no crec que hagi de ser així, però les noves 

tecnologies són una realitat que contribuirà a modificar el sistema educatiu, això sí. És absurd 

pensar que en una escola algú digui jo em nego a treballar amb noves tecnologies... no penso 

que ho pugui fer... Una cosa és que depenent de l’edat dels alumnes la incorporació sigui una 

o una altra, no sé fins a quin punt és necessari que els nens de P3 i P4 treballin amb tablets, jo 

personalment no ho veig imprescindible, ara, nosaltres disposem per exemple d’una pantalla 

gegant interactiva, que a nivell social és una passada, és motivadora, és divertida... 

 

XS: -La gran barrera per incorporar un sistema mixt seria el personal, la formació del personal, 

l’estructura tècnica o bé la complexitat pedagògica que es generaria?  

 

ES: -Seria el trobar persones que s’hi poguessin dedicar, perquè anem tots molt plens de feina... 

Suposo que la idea seria que hi hagués algun referent, no? a nivell del centre, llavors el 

problema seria trobar aquest referent... normalment els problemes de les escoles són econòmics 

i de plantilles, que la gent ja s’encarrega de trenta-mil coses a banda de la docència... i més en 

centres concertats que estem a tope... 

 

XS: -Si el batxilleraat no tingués les PAU, una incorporació cap a aquestes vies més 

competencials, seria més senzilla?  O sense les PAU com són ara? 

 

ES: -Les PAU com estan actualment són un fre a qualsevol canvi... per a mi... ara he estat en 

un congrés precisament... són un fre total, total... perquè, què faràs? Treballar per competències 

fins a quart d’ESO i després seguiràs amb un altre model? Les PAU són un fre a qualsevol 

canvi o renovació! Són un fre a qualsevol obertura... jo entenc que els alumnes van caminant, 
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caminant i allò al final és com una barrera, una paret on alguns passen i aconsegueixen entrar 

on volien i els altres van rebotant...  

 

XS: -Han de canviar o han de desaparèixer les PAU?  

 

ES: -Em costa pensar... jo penso que haurien de desaparèixer, haurien de desaparèixer... si més 

no en el format actual. Que es pogués pensar en algun tipus de format on estigués més 

específica la formació mínima que es requereix, o que s’hauria de tenir per entrar en 

determinades carreres universitàries, em semblaria de sentit comú, és a dir, hi ha uns mínims 

de partida igual que hi ha uns mínims per passar de sisè o de quart d’ESO, vull dir que en això 

hi estic d’acord, però que no fossin tan... és a dir, que l’alumne sàpigues a què va, sàpigues què 

és el que ha de demostrar que sap realment, i que allò fos demostrar-ho... no fos a veure quin 

examen em tocarà... 

[...] 

El sistema de les PAU no garanteix que els alumnes que entren a fer una carrera siguin els que 

són aptes per a aquella.  

No ho veig clar, no ho veig clar... 

 

XS: -Quina és la pregunta que hauries trobat a faltar o el comentari que et manca en aquesta 

línia de conversa? Això implica segur un canvi de mirada: posar l’alumne al centre, fer baixar 

al “savi de la tarima” de la tarima... 

 

ES: -Jo crec que he dit tot el que sabia... no era molt difícil l’examen suposo que treure’m un 

cinc! 

 

 

La rets de la conversa és comiat i finalització de l’entrevista.  
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Transcripció entrevista Glòria Fajula 
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Transcripció de la conversa amb la Sra. Glòria Fajula  directora de l’escola Pia Balmes 
data: 12/12/2016    hora 18.00 
Lloc: Escola Pia Balmes 
 
 
XS: -Teniu un ordinador a casa? 

 

GF: -Sí... 

 

XS: -I a la feina diària, teniu accés als ordinadors, tablets, etc? 

 

GF: -Sí, també. 

 

XS: -Tecnologia mòbil, tablets, smartphones etc. Ús habitual? 

 

GF: -Sí, tots els dispositius. 

 

XS: -Disposeu de comptes de mail, Facebook, Twitter, sí? Quins en tot cas? 

 

GF: -Sí, tots. 

 

XS: - Si és el cas, amb quina periodicitat diríeu que en feu ús? 

 

GF: - Depèn de la xarxa que es tracti 

 

XS: - Seguiu esdeveniments o notícies mitjançant les esmentades xarxes? 

 

GF: -Sí. 

 

XS: - Veieu utilitat en aquestes xarxes aplicades a la vostra activitat professional diària? I en 

tot cas, per què sí o per què no? 

 

GF: - Sí, molta de la feina que faig és a través del mail. 

 

XS: - En quina quantitat aproximada fixaríeu les vostres hores de connexió setmanals? 
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GF: - 35 hores aproximadament. 

 

XS: - D'aquestes hores, quina quantitat en feu al centre de treball? 

 

GF: -(de forma contundent) -30! 

 

XS: -Quin ús personal feu de les TIC (tecnologies de la informació i de la comunicació) i de 

les TAC (tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement)? 

 

GF: -Utilitzo les TIC a nivell personal per està informada de l'actualitat i per comunicar-me i 

les TAC les aplico sobretot a l'aula. 

 

XS: -Quina valoració feu del fet d'estar connectat/da? 

 

GF: -A nivell laboral està connectat és inevitable, molta feina m'arriba a través del correu 

electrònic. A nivell personal prefereixo el contacte real que virtual. 

 

XS: -El fet de saber que hi ha xarxa WIFI us fa decidir per anar en un lloc o per rebutjar-lo? 

 

GF: - No. 

 

XS: -En qualsevol lloc públic hi hauria d'haver possibilitat de connexió gratuïta? 

 

GF: -Seria pràctic que fos així... 

 

XS: -En quina mesura considereu que la tecnologia va associada a la connectivitat? 

 

GF: - Crec que van molt associades.  

 

XS: - En quin grau us considereu tecno-depenent? I connecto-depenent? 

 

GF: -No em considero ni tecno-depenent ni connecto-depenent 
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XS: -Creieu que les TIC haurien de ser més presents en el sistema educatiu? Per què? 

 

GF: - Crec que les TIC són una bona eina d'ensenyament-aprenentatge si es combinen amb 

altres metodologies.  

 

XS: -Les TIC són fàcils d'incorporar a les classes habituals en el vostre centre o penseu que hi 

ha grans barreres que ho dificulten? 

 

GF: -Hi ha moltes facilitats perquè els alumnes disposen d'ordinadors portàtils propis.  

 

XS: -El vostre centre docent, hauria de ser accessible 24 hores i 365 dies, de forma virtual i/o 

presencial? 

 

GF: -Alguns aspectes del centre sí, no tots, per ex. consultar la web, el calendar, la plataforma 

amb les qualificacions dels alumnes, eines que fan servir els alumnes per treballar, (moodle, 

sites, classrooms, blogs ...) 

 

XS: -Quines diferències creieu que existeixen en l'adquisició de coneixements (aprenentatge) 

entre la formació presencial i la virtual? 

 

GF: -El temps i l'espai, la formació virtual es pot fer des de qualsevol lloc i sovint a l'hora que 

et va bé però per altra banda exigeix més voluntat i un bon domini de les noves tecnologies. La 

formació presencial també permet una interacció més directa professor-alumne i entre iguals.  

 

XS: -Teniu algun tipus d'experiència en e-learning? 

 

GF: -No. 

 

XS: -Creieu que experiències com la UOC, basades en la no presencialitat serien aplicables al 

batxillerat? 

 

GF: - De fet ja existeix l'IOC. Crec que és millor el Batxillerat presencial perquè és un etapa 

on no només hi ha una transmissió de coneixements acadèmics, també és un moment 

d'acompanyament dels alumnes pel seu creixement personal i on l'orientació també és molt 
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important i fer tot això a nivell virtual és molt complicat. També es perdria l'aspecte de la 

sociabilitat entre iguals. 

 

XS: - Creieu que l'ensenyament no presencial pot ser un bon complement del presencial, o una 

alternativa en el vostre centre? Per què?  

 

GF: - Només contemplaria l'ensenyament no presencial com a complement si fos el cas 

d'alguna assignatura que el centre no oferís presencialment. 

 

XS: -Diríeu que es poden assolir aprenentatges amb el mateix nivell de consecució, de forma 

presencial i no presencial? Per què o per què no? 

 

GF: - Suposo que si parlem d'aprenentatges acadèmics sí que es pot arribar a nivells similars 

de forma presencial i no presencial tot i que crec que les vivències ajuden a fixar els 

coneixements i és més fàcil experimentar-les a nivell presencial.    

 

XS: - Creieu que els centres educatius i el vostre en particular hauran d'evolucionar cap a 

models mixtes presencials- no presencials? Per què? 

 

GF: - De moment crec que no evolucionarem cap a un model no presencial, perquè tal com he 

dit abans en el batxillerat no només es transmeten coneixements també es treballa pel 

creixement personal dels alumnes i per fer una bona orientació acadèmica i personal, però sí 

que és possible que en un futur hi hagi la modalitat mixta sobretot per oferir la possibilitat de 

cursar totes les matèries que un centre petit no pot oferir presencialment. 

 

XS: -Què trobeu a faltar en el vostre centre pel què fa a infraestructures TIC i el seu ús a l'aula? 

 

GF: -La qualitat de la connexió WI-FI a vegades dona problemes i no tots els alumnes es poden 

connectar a una velocitat ràpida.  

 

XS: -L'ensenyament no presencial, és només un bon complement al presencial o esdevé una 

alternativa possible i real al mateix a mig termini per al vostre centre? 

 

GF: - Un complement... 
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XS: -Completeu la frase: L'ensenyament no presencial aporta al centre... 

 

GF: -la possibilitat d'oferir totes les matèries que es poden cursar. 

XS: - En el vostre centre hi ha presència de les TIC incorporada a la docència? 

 

GF: -Sí, la majoria dels alumnes disposen de portàtil, que han utilitzat durant l'ESO tot i que 

no és obligatori que l'utilitzin. 

 

XS: -Hi ha la voluntat de promoure les Tic al centre com a força transformadora del procés 

d'aprenentatge? De quina manera es concreta? 

 

GF: - Hi ha WI_FI a tota l'escola i els alumnes que ho desitgen poden utilitzar el seu ordinador 

portàtil o tablet... 

 

XS: - En cas d'incorporar l'ensenyament no presencial al vostre centre, penseu que el problema 

principal seria... el personal, la formació del mateix, la dotació de mitjans tècnics, ...? 

 

GF: -Potser el personal... 

 

XS: - O tal vegada el principal problema vindria derivat de la complexitat pedagògica generada 

per la nova dinàmica? 

 

GF: - La complexitat pedagògica seria un aspecte a valorar... 

 

La rets de la conversa és comiat i finalització de l’entrevista.
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Transcripció entrevista Cristina Roca 
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Transcripció de la conversa amb la Sra. Cristina Roca  directora de l’escola Pia Terrassa 
data: 13/01/2017    hora 18.00 
Lloc: Escola Pia Terrassa 
 
 
XS: -Teniu un ordinador a casa? 

 

CR: : -Sí... 

 

XS: -Utilitzeu habitualment un ordinador en la vostra feina diària? 

 

CR: : -Sí. 

 

XS: -Tecnologia mòbil, tablets, smartphones etc. Ús habitual? 

 

CR: : -Sí, tots els dispositius. 

 

XS: -Disposeu de comptes de mail, Facebook, Twitter, sí? Quins en tot cas? 

 

CR: : -Sí, tots. 

 

XS: - Si és el cas, amb quina periodicitat diríeu que en feu ús? 

 

CR: : - Diari! 

 

XS: - Seguiu esdeveniments o notícies mitjançant les esmentades xarxes? 

 

CR: : -Sí. 

 

XS: - Veieu utilitat en aquestes xarxes aplicades a la vostra activitat professional diària? I en 

tot cas, per què sí o per què no? 

 

CR: : - Sí, és una altra manera d'estar connectada professionalment. 

 

XS: - En quina quantitat aproximada fixaríeu les vostres hores de connexió setmanals? 
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CR: : - 30 hores aproximadament. 

 

XS: - D'aquestes hores, quina quantitat en feu al centre de treball? 

 

CR: : -Més de 30... 

 

XS: -Quin ús personal feu de les TIC (tecnologies de la informació i de la comunicació) i de 

les TAC (tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement)? 

 

CR: : -Reserva de viatges, consulta de hobbies i interessos personals... 

 

XS: -Quina valoració feu del fet d'estar connectat/da? 

 

CR: : -A vegades t'absorbeix més temps del que tenies previst. 

 

XS: -El fet de saber que hi ha xarxa WIFI us fa decidir per anar en un lloc o per rebutjar-lo? 

 

CR: : - No. 

 

XS: -En qualsevol lloc públic hi hauria d'haver possibilitat de connexió gratuïta? 

 

CR: : -Sí! 

 

XS: -En quina mesura considereu que la tecnologia va associada a la connectivitat? 

 

CR: : -En la seva totalitat 

 

XS: - En quin grau us considereu tecno-depenent? I connecto-depenent? 

 

CR: : -De moment baix... 

 

XS: -Creieu que les TIC haurien de ser més presents en el sistema educatiu? Per què? 
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CR: : -Segurament però amb prudència. 

 

XS: -Les TIC són fàcils d'incorporar a les classes habituals en el vostre centre o penseu que hi 

ha grans barreres que ho dificulten? 

 

CR: : -Hi ha algunes dificultats, garantir la connectivitat, ... 

 

XS: -El vostre centre docent, hauria de ser accessible 24 hores i 365 dies, de forma virtual i/o 

presencial? 

 

CR: : -No! 

 

XS: -Quines diferències creieu que existeixen en l'adquisició de coneixements (aprenentatge) 

entre la formació presencial i la virtual? 

 

CR: : -[No hi ha resposta per a aquesta qüestió]  

 

XS: -Teniu algun tipus d'experiència en e-learning? 

 

CR: : -No. 

 

XS: -Creieu que experiències com la UOC, basades en la no presencialitat serien aplicables al 

batxillerat? 

 

CR: : - Podria ser... 

 

XS: - Creieu que l'ensenyament no presencial pot ser un bon complement del presencial, o una 

alternativa en el vostre centre? Per què?  

 

CR: : -Per fer un seguiment diferenciat en els alumnes... per contemplar diferents tipus 

d'escolarització. 

 

XS: -Diríeu que es poden assolir aprenentatges amb el mateix nivell de consecució, de forma 

presencial i no presencial? Per què o per què no? 
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CR: : -No perquè cada entorn ofereix diferents possibilitats, no haurien de ser excloents sinó 

complementaris.    

 

XS: - Creieu que els centres educatius i el vostre en particular hauran d'evolucionar cap a 

models mixtes presencials- no presencials? Per què? 

 

CR: : -Segurament més en la part post obligatòria. com a societat no crec que estiguem 

preparats i que sigui del tot prudent per les etapes obligatòries. 

 

XS: -Què trobeu a faltar en el vostre centre pel què fa a infraestructures TIC i el seu ús a l'aula? 

 

CR: : -Incorporar-les amb més intensitat.  

 

XS: -L'ensenyament no presencial, és només un bon complement al presencial o esdevé una 

alternativa possible i real al mateix a mig termini per al vostre centre? 

 

CR: : -[No hi ha resposta per a aquesta qüestió] 

 

XS: -Completeu la frase: L'ensenyament no presencial aporta al centre... 

 

CR: : -flexibilitat. 

 

XS: -Hi ha la voluntat de promoure les Tic al centre com a força transformadora del procés 

d'aprenentatge? De quina manera es concreta? 

 

CR: : - Sí! 

 

XS: -Hi ha la voluntat de promoure les Tic al centre com a força transformadora del procés 

d'aprenentatge? De quina manera es concreta? 

 

CR: : -Sí a partir de la revisió del pla docent i informàtic... 

 

XS: -Hi ha la voluntat de promoure les Tic al centre com a força transformadora del procés 
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d'aprenentatge? De quina manera es concreta? 

 

CR: : -Sí a partir de la revisió del pla docent i informàtic... 

 

XS: - En cas d'incorporar l'ensenyament no presencial al vostre centre, penseu que el problema 

principal seria... el personal, la formació del mateix, la dotació de mitjans tècnics, ...? 

 

CR: : -Potser el personal... 

 

La rets de la conversa és comiat i finalització de l’entrevista.
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ANNEX 4:      

  Gràfics dades centres 
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Dades Centre G1 professors/es 
 

Centre totalment privat de la província de Girona que segueix estrictament els mètodes Montessori. 

Els gràfics següents corresponen a les respostes facilitades per l’equip docent de batxillerat. Població 

que respon al qüestionari: 30 persones. 

 

Exposició de dades, gràfic G1_1: Secció 1 preguntes demogràfiques P1 

 

Disposem d’una població força 

paritària on trobem (entre les 

respostes rebudes) com es pot 

apreciar un 43% d’homes i la 

resta de dones. 

 
Exposició de dades, gràfic G1_2: Secció 1 preguntes demogràfiques P2 

 
  

Les franges d’edat, tot i trobar-se 

força repartides, concentren 

gairebé el cinquanta per cent de 

l’equip entre els  31 i els 45 anys, 

donant així una plantilla jove 

però experimentada. 
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Exposició de dades, gràfic G1_3: Secció 1 preguntes demogràfiques P4 

 

 

El nivell d’estudis assolit és en 

més d’un 50% de llicenciatura 

però hi ha un 36,7% que 

assoleix també un màster. Dues 

persones que afirmen tenir un 

postgrau i una que afirma tenir 

un doctorat,  és una dona 

d’entre 36 i 40 anys. 

 

 
Exposició de dades, gràfic G1_4: Secció 2 accés a les TIC P1 

 

  

El 56% de la població que dóna 

resposta disposa d’un ordinador 

fix encara que un 43% ja afirma 

no disposar-ne. 
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Exposició de dades, gràfic G1_5: Secció 2 accés a les TIC P2 

 

 

D’acord amb el gràfic anterior, 

aquí s’aprecia que la 

disponibilitat d’ordinadors 

portàtils és molt elevada: més 

del 83%, amb tota probabilitat 

aquí hi ha les persones que no 

disposen d’ordinador fix. 

 
Exposició de dades, gràfic G1_6: Secció 2 accés a les TIC P3 

 

  

El centre té una dotació 

suficient d’ordinadors per al 

desenvolupament habitual de la 

tasca professional, tant a les 

aules com a les zones de treball. 

(manifest a l’entrevista amb el 

director i recollit en les 

respostes que reflecteix aquest 

gràfic) 
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Exposició de dades, gràfic G1_7: Secció 2 accés a les TIC P4 

 

 

Novament tenim una presència 

elevada de dispositius mòbils, 

en aquest cas tauletes, encara 

que un 20% inferior a la 

presència d’ordinadors portàtils. 

 
Exposició de dades, gràfic G1_8: Secció 2 accés a les TIC P5 

 

  

Un participant, (home d’entre 

41 i 45 anys) és l’únic que 

manifesta no disposar d’un 

SmartPhone. 
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Exposició de dades, gràfic G1_9: Secció 3 Coneixement bàsic elements comunicatius P1 

 

 

Previ a l’anàlisi i desplegament 

posterior, podem observar que el 

protagonisme de WhatsApp és 

remarcable ja que amb una petita 

excepció (una persona) tota la 

població participant afirma 

disposar d’un compte de 

l’esmentada xarxa. En més d’un 

50% afirmen també disposar 

d’un compte de Facebook. 

 

 

En els aspectes demogràfics no es desenvolupa l'estadística descriptiva donada 

l'anàlisi immediata que es pot fer de les dades per separat. S'estudia en aquesta secció 

una variable no numèrica (el sexe) i una variable numèrica (l'edat). La primera 

variable es mesura amb una escala nominal excloent i la segona amb una escala 

numèrica amb intervals de cinc anys, acotada en funció de les edats laborals legals. 

Com bé mostren els gràfics, el 43,3 per cent de les respostes al qüestionari són homes 

mentre que el 56,7 per cent són dones. El repartiment per edat no està homogeneïtzat 

ja que no hi ha ningú en la franja compresa entre els 56 a 60 anys. Tampoc entre els 

21 i els 25, ja que pràcticament hauria passat a formar part de l'equip docent just 

arribar a la titulació necessària. El percentatge més elevat es troba en la franja 36 a 

45 anys. Els trams de més joves de 35 amb un 20% i de més grans de 46 amb el 

36,7%  equilibren força la corba d’edats. Hi ha una persona que està  per sobre dels 

seixanta anys. Creant una taula de freqüències i interpolant les edats s'obté una 

mitjana d'edat de l'equip docent de 42,66 anys. 
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La intenció de la pregunta 1 de la secció 3 del qüestionari és determinar si els 

participants tenen comptes a les xarxes socials (i essent així en són elements actius  

o si més no presents), la qual cosa pot implicar domini de la tecnologia comunicativa 

i percepció de la intel·ligència col·lectiva. També la formulació i l'anàlisi de Les 

respostes permeten saber en quina de les principals xarxes socials hi ha més comptes 

entre la població participant en l'estudi.  

 

Pel que fa a la pertinença a xarxes socials tenim les següents dades de l’estadística 

descriptiva, resumides en l’histograma que acompanya com a font de dades. 

 

Població: 30     

 

A partir de les dades sabem que:   

 

-El 100 % de la població estudiada té com a mínim un compte en xarxes 

socials.                     

-El 53,3 % té un compte a Facebook.                     

-El 50 % té un compte a Twitter.                     

-El 96,6 % té un compte a WhatsApp. (Això permet inferir hipòtesis sobre 

l'avantatge de la portabilitat tecnològica)                     

-El 50 % té comptes en altres tipus de xarxa social.  

 

De les dades de la taula se'n desprèn que:       

-un 100 % de la població participant té comptes en una xarxa social                                

-un 33 % de la població participant té comptes en dues xarxes socials                                

-un 33,4 % de la població participant té comptes en tres xarxes socials                                                            

-un 16,7 % de la població participant té comptes en quatre o més xarxes 

socials                                

-un 31,42% de la població participant té comptes en xarxes socials no 

especificades per a l'estudi. 
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Histograma xarxes socials

Això coincideix amb l'observació de les dades i els percentatges. Així podem establir 

l'ordre com segueix (de més a menys comptes): 1- WhatsApp, 2- Facebook, 3- 

Twitter i en quart lloc les altres xarxes socials.  
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Exposició de dades, gràfic G1_10: Secció 3 Coneixement bàsic elements comunicatius P2 

 

 

Dada a destacar: gairebé el 27% 

manifesta que al centre de 

treball té menys del 10% 

d’hores de connexió setmanals i 

en canvi el 40% afirma que 

entre el 10% i el 20% indicador 

d’un elevat nivell de connexió 

fora del centre. 

 
Exposició de dades, gràfic G1_11: Secció 3 Coneixement bàsic elements comunicatius P3 

 

  

Del gràfic de connexió es 

desprèn un alt índex de la 

mateixa, ja que només dues 

persones afirmen que la seva 

ràtio està entre zero i dues hores 

setmanals; ambdues són dones 

d’entre 41 i 50 anys. 
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Exposició de dades, gràfic G1_12: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Tots els indicadors d’aquesta 

resposta són neutres o 

favorables, la qual cosa du a 

pensar en l’acceptació de la 

proposició per part dels 

enquestats, malgrat l’elevat 

índex d’indefinició. 

 
Exposició de dades, gràfic G1_13: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

Els participants expressen força 

diversitat en aquesta resposta 

amb un gruix important que es 

manté en resposta neutra (33%) 

i amb tendència igualada a 

l’alça i a la baixa, cosa que 

permet poca anàlisi de 

tendència. 
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Exposició de dades, gràfic G1_14: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

El gràfic indica un alt nivell 

d’acceptació de l’enunciat amb 

un 70% a la banda alta però 

amb un 23% a la banda baixa. 

Observades les dades no hi ha 

una correlació de sexe ni edat 

que doni un patró de resposta. 

 
Exposició de dades, gràfic G1_15: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

  

La percepció comparada entre 

la resposta força d’acord i la 

resposta poc d’acord és 

avantatjosa per a la segona en 

un 10% hi ha un gran gruix 

destacable just en el terme mig. 
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Exposició de dades, gràfic G1_16: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Un 53% dels participants té 

algun tipus d’experiència en 

educació a distància. 

 
Exposició de dades, gràfic G1_17: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

Dels qui responen 

afirmativament a la qüestió 

anterior, el 90% referencien la 

seva experiència com estudiants 

i una persona té experiència 

com a formador: és una dona 

d’entre 51 i 55 anys. 
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Exposició de dades, gràfic G1_18: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 
En aquesta qüestió la resposta 

es decanta cap a la negació: és a 

dir que els participants afirmen 

que es pot aprendre en major o 

menor mesura de la mateixa 

forma presencial i no 

presencial, de fet el 66,6% 

(dues terceres parts) ho afirmen 

de forma favorable, mentre que 

l’altra tercera part resta en el 

centre de l’escala de Likert. 

 
Exposició de dades, gràfic G1_19: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

En aquesta asseveració clau per 

a la nostra recerca, només hi ha 

un vint per cent de participants 

que es mostra poc d’acord, 

deixant encara un pas per sota 

la negació de l’escala de Likert. 

Obtenim un 43% clarament 

favorable i una xifra prou 

considerable: el 36,7 per cent 

que es manté en terme mig 
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Exposició de dades, gràfic G1_20: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

En aquesta qüestió la resposta 

és molt definida a favor, ja que 

la diferència de percentatge 

depassa el doble. Una persona 

s’expressa en contra. Es tracta 

d’una dona  d’entre 41 i 45 

anys. 

 
Exposició de dades, gràfic G1_21: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

En aquesta qüestió més del 73% 

dels participants s’expressen a 

favor de la proposició. Gairebé 

un 20% ho fan en contra. El 

resultat significa acceptació del 

possibilisme formatiu que 

estableix la connectivitat. 

 



  

 256 

 

Exposició de dades, gràfic G1_22: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Sobre aquesta qüestió les 

opinions donen peu a tot l’arc 

de resposta, poden aportar poca 

informació al respecte ja que 

sembla una percepció força 

subjectiva. 

 
Exposició de dades, gràfic G1_23: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres  

 

  Per contra a la pregunta 

anterior, quan es focalitza la 

qüestió en els aspectes 

formatius, les respostes 

s’agrupen clarament. Aquest 

agrupament es produeix en tres 

grans grups dels quals una 

tercera part dels participants 

expressen dubte sobre la 

capacitació al respecte, es tracta 

de sis dones i tres homes 

d’edats entre 26 i 45 anys. No 

sembla haver-hi factor d’edat 

associat a la resposta. 
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Exposició de dades, gràfic G1_24: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Un 60% dels participants 

expressa amb claredat que els 

mitjans tècnics no serien un 

problema. Recordem que es 

tracta d’un centre estrictament 

privat. 

 
Exposició de dades, gràfic G1_25: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

Un 43,3% dels participants 

expressa amb claredat que la 

complexitat pedagògica seria un 

problema, de la qual cosa en 

podem deduir que hi ha 

preocupació per la qualitat dels 

processos d’aprenentatge en el 

centre. 
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Exposició de dades, gràfic G1_26: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Índex de resposta clarament 

mig o alt amb dos extrems, 

(estadísticament descartables) 

Es tracta de dos homes un entre 

41 i 45 anys (poc efectiva) i un 

altre entre 51 i 55 (molt 

efectiva). 

 
Exposició de dades, gràfic G1_27: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P1 

 

  

Percepció clara de la forta 

presència de les TIC en el 

centre excepte per part d’una 

participant: és una dona entre 

51 i 55 anys 
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Exposició de dades, gràfic G1_28: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P2 

 

 

Percepció clara també de l’ús de 

les TIC en el centre excepte per 

part de dues persones 

participants: una és la mateixa 

de la pregunta anterior i l’altra 

és una dona d’entre 46 i 50 

anys. 

 
Exposició de dades, gràfic G1_29: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P3 

 

  

En el 10% que manifesta que 

s’usen poc les TIC, trobem les 

dues persones referenciades 

anteriorment i un home d’edat 

entre 51 i 55 anys. La resta de 

participants es mou entre una 

resposta intermèdia i afirmativa 

amb el 40% i el 50% 

respectivament. 

 



  

 260 

 

 
Exposició de dades, gràfic G1_30: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P4 

 

 

En aquesta qüestió, a la banda 

baixa de resposta hi trobem a 

les tres persones referenciades 

en les darreres respostes més un 

home d’entre 26 a 30 anys. 

 
Exposició de dades, gràfic G1_31: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P5 

 

  

En aquesta qüestió, les 

respostes en un 80% són 

afirmatives i a la banda neutra 

hi ha les persones referenciades 

anteriorment més una dona de 

26 a 30 anys. 

 



  

 261 

 

 
Exposició de dades, gràfic G1_32: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P1 

 

 

En aquesta qüestió, observem la 

percepció de la importància de 

la connexió com un valor clar, 

excepte en el cas d’una persona. 

 
Exposició de dades, gràfic G1_33: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P2 

 

  

En aquesta qüestió, observem 

novament la importància de la 

connexió, excepte en el cas 

d’una persona. Hi ha una 

marcada tendència a la resposta 

afirmativa (76,7%) amb 

respecte a la pregunta anterior. 
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Exposició de dades, gràfic G1_34: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P3 

 

 

Percepció clara de la 

importància de la connexió, 

però contemplant el 

possibilisme formatiu de la 

mateixa. Obtenim respostes 

afirmatives en un noranta per 

cent. 

 
Exposició de dades, gràfic G1_35: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P4 

 

  

Obtenim  respostes clarament 

favorables excepte en el cas de 

dues persones que valoren que 

la formació TIC els provoca 

pocs canvis en la seva tasca 

professional. Es tracta d’un 

home d’entre 26 i 30 anys i 

d’una dona entre 51 i 55 anys. 
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Dades Centre G1 alumnes/as 
 

Els gràfics següents corresponen a les respostes facilitades pels alumnes/as de batxillerat. 

Població que respon al qüestionari: 64 persones. 

 

 
Exposició de dades, gràfic G1A_1: Secció 1 preguntes demogràfiques P1 

 

 

Disposem d’una població força 

paritària on trobem (entre les 

respostes rebudes) com es pot 

apreciar un 48,4 de nois i la resta 

de noies. 

 
Exposició de dades, gràfic G1A_2: Secció 1 preguntes demogràfiques P2 

 
  

Les franges en tractar-se 

d’alumnes/as de batxillerat es 

situen totalment entre els 16 i els 

vint anys.  De la taula de dades 

es desprèn que 17 alumnes dels 

que han contestat cursen segon 

de batxillerat i la resta primer. 
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Exposició de dades, gràfic G1A_3: Secció 1 preguntes demogràfiques P4 

 

 

El nivell d’estudis assolit és en 

més d’un 73% d’ESO ja que els 

enquestats de primer de 

batxillerat han considerat aquest 

el seu grau màxim assolit, 

mentre que els alumnes de 

segon ja consideren el 

batxillerat encara que només 

hagin superat el primer nivell. 

 
Exposició de dades, gràfic G1A_4: Secció 2 accés a les TIC P1 

 

  

Una primera dada obtinguda que 

pot donar peu a discussió: poc 

més d’un 78% dels participants 

manifesten disposar d’un 

ordinador fix a casa, fet que pot 

marcar una tendència als 

dispositius mòbils de connexió i 

treball. 



  

 265 

 

 
Exposició de dades, gràfic G1A_5: Secció 2 accés a les TIC P2 

 

 
D’acord amb el gràfic anterior, 

aquí s’aprecia que la 

disponibilitat d’ordinadors 

portàtils és absoluta, la qual 

cosa ofereix reflexió arran de la 

disponibilitat de dispositius 

portàtils. Aquesta presència 

s’explica en tant que el centre 

usa el BYOD (Bring Your Own 

Device) amb els alumnes a 

partir de segon d’ESO. 

 
Exposició de dades, gràfic G1A_6: Secció 2 accés a les TIC P3 

 

  

El centre té una dotació 

suficient d’ordinadors per al 

desenvolupament habitual de la 

tasca professional, tant a les 

aules com a les zones de treball. 

(manifest a l’entrevista amb el 

director i recollit en les 

respostes que reflecteix aquest 

gràfic) i també a disposició dels 

alumnes/as 
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Exposició de dades, gràfic G1A_7: Secció 2 accés a les TIC P4 

 

 

Novament tenim una presència 

elevada de dispositius mòbils, 

en aquest cas tauletes, encara 

que un 31,3% inferior a la 

presència d’ordinadors portàtils. 

 
Exposició de dades, gràfic G1A_8: Secció 2 accés a les TIC P5 

 

  

Tres participants, (dos nois i 

una noia, tots de segon de 

batxillerat) són els qui 

manifesten no disposar d’un 

SmartPhone. 
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Exposició de dades, gràfic G1A_9: Secció 3 Coneixement bàsic elements comunicatius P1 

 

 

Previ a l’anàlisi i desplegament 

posterior, podem observar que el 

protagonisme de WhatsApp és 

remarcable ja que amb una petita 

excepció (una persona) tota la 

població participant afirma 

disposar d’un compte de 

l’esmentada xarxa. En més d’un 

50% afirmen també disposar 

d’un compte de Facebook. 

 

 

En els aspectes demogràfics no es desenvolupa l'estadística descriptiva donada 

l'anàlisi immediata que es pot fer de les dades per separat. S'estudia en aquesta secció 

una variable no numèrica (el sexe) i una variable numèrica (l'edat).  

 

La intenció de la pregunta 1 de la secció 3 del qüestionari és determinar si els 

participants tenen comptes a les xarxes socials (i essent així en són elements actius  

o si més no presents), la qual cosa pot implicar domini de la tecnologia comunicativa 

i percepció de la intel·ligència col·lectiva. També la formulació i l'anàlisi de Les 

respostes permeten saber en quina de les principals xarxes socials hi ha més comptes 

entre la població participant en l'estudi.  

 

Pel que fa a la pertinença a xarxes socials tenim les següents dades de l’estadística 

descriptiva, resumides en l’histograma que acompanya com a font de dades. 

 

Població: 64     
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A partir de les dades sabem que:   

 

-El 100 % de la població estudiada té com a mínim un compte en xarxes socials.                     

-El 89,06 % té un compte a Facebook.                     

-El 45,3 % té un compte a Twitter.                     

 

 

-El 95,3 % té un compte a WhatsApp. (Això permet inferir hipòtesis sobre l'avantatge 

de la portabilitat tecnològica)                     

-El 64,06 % té comptes en altres tipus de xarxa social.  

 

De les dades de la taula se'n desprèn que:      

                           

-un 100 % de la població participant té comptes en una xarxa social                                

-un 21,8 % de la població participant té comptes en dues xarxes socials                                

-un 40,6 % de la població participant té comptes en tres xarxes socials                                                       

-un 23,4 % de la població participant té comptes en quatre o més xarxes socials                                

-un 67,18% de la població participant té comptes en xarxes socials no especificades 

per a l'estudi. 

 

Això coincideix amb l'observació de les dades i els percentatges. Així podem establir 

l'ordre com segueix (de més a menys comptes): 1- WhatsApp, 2- Facebook, 3- Altres 

i en quart lloc Twitter. 
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Exposició de dades, gràfic G1A_10: Secció 3 Coneixement bàsic elements comunicatius P2 

 

 

Del gràfic de connexió es 

desprèn un alt índex de la 

mateixa, ja que només cinc 

persones (això és un 7,8% dels 

participants), afirmen que la 

seva ràtio està entre zero i dues 

hores setmanals. En aquest grup 

hi ha quatre nois i una noia, dels 

quals un noi és de segon de 

batxillerat i els altres de primer. 

 
Exposició de dades, gràfic G1A_11: Secció 3 Coneixement bàsic elements comunicatius P3 

 

  Dada a destacar: gairebé el 33% 

manifesta que al centre d’estudi 

té menys entre cinc i més de 

quinze hores de connexió 

setmanal, mentre que la resta 

(37,5%) manifesta que el seu 

nivell de connexió és 

directament superior a les 

quinze hores setmanals. 

Aquesta observació coincideix 

amb l’augment de la xarxa 

WhatsApp per part dels 

alumnes/as vers els 

professors/es. 
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Exposició de dades, gràfic G1A_12: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Els alumnes/as afirmen en un 

28,2% dels casos que no cal 

més presència de les TIC en el 

batxillerat. La discussió fora en 

tot cas veure si el aquest fet 

significa que ja estan força 

introduïdes o bé que donada 

l’expectativa de les proves PAU 

pensen que l’ensenyament ha de 

ser “més tradicional”. 

 
Exposició de dades, gràfic G1A_13: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

Les dades obtingudes en 

aquesta qüestió duen a territori 

neutral, ja que de fet gairebé el 

50% de les respostes es 

mantenen just en el centre de la 

forquilla de respostes i després 

les desviacions a la banda alta i 

baixa respectivament 

coincideixen, la qual cosa fa 

que el resultat sigui poc 

revelador en aquest cas. 
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Exposició de dades, gràfic G1A_14: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

El gràfic indica un alt nivell 

d’acceptació de l’enunciat amb 

un 62,5% a la banda alta i 

només amb un 10,9% a la banda 

baixa. Remarcable en aquest cas 

la centralitat de la resposta que 

representa gairebé el 27%. 

No es presenta significativitat 

entre les respostes i els nois i 

noies. 

 
Exposició de dades, gràfic G1A_15: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

  El 51,5% dels enquestats 

responen a la banda alta de la 

forquilla, valorant la 

presencialitat com a molt 

positiva a l’hora d’adquirir els 

continguts necessaris en el 

batxillerat, també seria pertinent 

una anàlisi posterior per establir 

possible causalitat amb les 

proves PAU. 

10 dels alumnes que són en 

aquest ventall pertanyen a 

segon de batxillerat mentre que 

la resta (7) pertanyen a primer. 
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Exposició de dades, gràfic G1A_16: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Un 25% dels participants té 

algun tipus d’experiència en 

educació a distància. 4 són nois 

de segon i una noia i després 

trobem 4 noies de primer i 7 

nois també de primer. 

 
Exposició de dades, gràfic G1A_17: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

En tots els casos de resposta 

positiva, es tracta d’experiència 

com a alumnes/as. 
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Exposició de dades, gràfic G1A_18: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

En aquesta qüestió la resposta 

resta novament equilibrada ja 

que el 37,5% dels participants 

està a la banda baixa i el mateix 

percentil a la banda alta de 

l’escala de Likert, mentre que 

un 25% es manté en el centre 

dels resultats. 

 
Exposició de dades, gràfic G1A_19: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

En aquesta asseveració clau per 

a la nostra recerca, hi ha un 

trenta-u per cent de participants 

que es mostra poc o gens 

d’acord (a parts iguals), deixant 

encara un pas per sota la 

negació de l’escala de Likert. 

Obtenim un 40,7% clarament 

favorable i una xifra prou 

considerable: el 28,1 per cent 

que es manté en terme mig. 
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Exposició de dades, gràfic G1A_20: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

En aquesta qüestió la resposta 

és definida a la banda alta amb 

un 56,2% i el centre de la 

forquilla amb un quantiós 

32,8%, la qual cosa deixa per la 

banda baixa al 4,7% i al sis amb 

tres respectivament per al gens i 

el poc d’acord. 

 
Exposició de dades, gràfic G1A_21: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

El 31,3% dels enquestats es 

mostren a la banda alta mentre 

que un gruix important (el 42%) 

es manté a la banda neutra. Una 

mica més de la quarta part (el 

26,6%)  es mostra poc d’acord o 

gens. 
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Exposició de dades, gràfic G1A_22: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Sobre aquesta qüestió gairebé el 

47% de les respostes es 

mantenen en el centre de 

l’escala, mentre que el 31,3% es 

mostra favorable o molt 

favorable a la proposició, 

deixant un 21,9% a la banda 

baixa de l’escala respecte de la 

proposició. 

 
Exposició de dades, gràfic G1A_23: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres  

 

  
Per contra a la pregunta 

anterior, quan es focalitza la 

qüestió en els aspectes 

formatius, les respostes 

s’agrupen clarament. El 40,7% 

es situa a la banda alta de 

l’escala, un gruix important (el 

39,1% es manté neutre i 20,3% 

es situa a la banda baixa). 

Aquestes dades indiquen que 

per part dels alumnes es veu la 

necessitat de formació per part 

del personal docent. 
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Exposició de dades, gràfic G1A_24: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Per contrast amb les respostes 

del professorat, en aquesta 

qüestió els alumnes/as afirmen 

només en un 15,6 que estan 

força d’acord amb la proposició 

entre que i ha un gran gruix (el 

51,6%) que es manté en el 

centre de l’escala. El 32,8% es 

mostra poc o gens d’acord amb 

la qüestió formulada. 

 
Exposició de dades, gràfic G1A_25: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

Novament la visió dels 

alumnes/as difereix clarament 

de la de l’equip docent, ja que 

una majoria simple, el 54,7% es 

manté en el centre de la 

forquilla proposada però un 

35% (que esdevé significatiu) 

afirma estar força d’acord amb 

la proposició. Un total del 7,8% 

estan poc o gens d’acord amb la 

proposició feta. 
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Exposició de dades, gràfic G1A_26: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

El 32,8% de les respostes es 

situen a la banda alta de la 

forquilla mentre que trobem un 

elevat índex de centralitat amb 

un 35,9%. Això ens ofereix una 

distribució equilibrada gairebé 

per terços. 

 
Exposició de dades, gràfic G1A_27: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P1 

 

  

Amb respecte a les respostes 

emeses pel professorat, 

S’observa un descens de més de 

tretze punts percentils respecte 

a la resposta “força presents”, la 

qual cosa fa pensar en 

diferències d’apreciació entre 

equip docent i alumnes vers la 

presència de les TIC al centre. 

 

 



  

 279 

 
Exposició de dades, gràfic G1A_28: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P2 

 

 

Percepció clara també de l’ús de 

les TIC en el centre per part 

dels alumnes encara que hi ha 

un 12% que es situa a la banda 

baixa i considera que es fa poc 

és de les mateixes al centre. Hi 

ha quatre nois de primer en 

aquest grup i dues noies, mentre 

que hi ha també un noi i una 

noia de segon de batxillerat. 

 
Exposició de dades, gràfic G1A_29: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P3 

 

  

En aquesta proposició el 

resultat apunta clarament a un 

ús intensiu de les TIC al centre 

ja que tenim un significatiu 

40,6% de respostes favorables i 

un 35,9 per cent que es manté 

en el centre de l’escala, només 

una noia de segon de batxillerat 

respon que “gens”, 

estadísticament resulta poc 

significativa aquesta resposta. 
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Exposició de dades, gràfic G1A_30: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P4 

 

Aquesta qüestió només es podia respondre des del punt de vista del docent. 

 
Exposició de dades, gràfic G1A_31: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P5 

 

  

Un 54% de les respostes són a 

la banda alta i el 30,2%  es 

manté en el centre de l’escala, 

deixant un 3,2% en el costat 

baix i una resposta descartable 

ja que afirma no ser estudiant. 

Es tracta d’una noia de segon de 

batxillerat. 
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Exposició de dades, gràfic G1A_32: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P1 

 

 El 53,2%  manifesta la molta 

importància o la importància 

d’estar connectats i un 23,4% es 

manté a la banda central. Cal 

destacar però que el 20% afirma 

que és poc important la 

connexió i el 3,1%  ho veu com 

a gens important. Apareix 

novament la mateixa noia de la 

pregunta anterior en aquesta 

resposta que curiosament, en la 

resposta següent es contradiu 

completament. 

 
Exposició de dades, gràfic G1A_33: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P2 

 

  

En aquesta qüestió, observem 

novament la importància de la 

connexió, amb el 71,9% de 

respostes a la banda alta de la 

forquilla, un 21,9% en el mig de 

l’escala de Likert i el sis coma 

dos per cent dividit exactament 

a la banda baixa. 

Les respostes de la banda baixa 

són de dues noies de primer de 

batxillerat. 
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Exposició de dades, gràfic G1A_34: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P3 

 

 

En un 45,3%, si considerem els 

casos favorables i  amb les 

respostes de la part central de la 

forquilla que sumen un 34,4% 

hom pot determinar el fet de la 

connectivitat com valor 

necessari per als participants. 
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Dades Centre B1 professors/es 
 

Cooperativa de pares i mares de la província de Barcelona. Població Olesa de Montserrat. 

Els gràfics següents corresponen a les respostes facilitades per l’equip docent de batxillerat. 

Població que respon al qüestionari: 10 persones. 

 

Exposició de dades, gràfic B1_1: Secció 1 preguntes demogràfiques P1 

 

Disposem d’una població poc 

paritària on trobem (entre les 

respostes rebudes) com es pot 

apreciar un 30% d’homes i la 

resta de dones, (70%). 

 
Exposició de dades, gràfic B1_2: Secció 1 preguntes demogràfiques P2 

 
  

Plantilla docent de batxillerat de 

repartiment força homogeneïtzat, Amb 

una concentració més elevada dels 51 als 

55 any i en la franja 36-40, la qual cosa 

ens parla d’un equip experimentat però 

amb un 20% de docents entre els 26 i els 

30 anys, la qual cosa li atorga bona 

continuïtat. 



  

 284 

 

 
Exposició de dades, gràfic B1_3: Secció 1 preguntes demogràfiques P4 

 

 

El nivell d’estudis assolit és 

d’un 55,6% de llicenciatura 

però hi ha un 33,3% que 

assoleix també un màster. Una 

persona que afirma tenir un 

doctorat,  és un home d’entre 51 

i 55 anys. 

 

 
Exposició de dades, gràfic B1_4: Secció 2 accés a les TIC P1 

 

  

Una primera dada obtinguda ens diu que 

el 80% dels participants afirma disposar 

d’un ordinador fix a casa, mentre que el 

20% restant no. 
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Exposició de dades, gràfic B1_5: Secció 2 accés a les TIC P2 

 

 

D’acord amb el gràfic anterior, 

aquí s’aprecia que la 

disponibilitat d’ordinadors 

portàtils és molt elevada: el 

90% Només una persona afirma 

que no en disposa i sí en canvi 

disposa d’ordinador fix; es 

tracta duna dona d’entre 31 i 35 

anys 

 
Exposició de dades, gràfic B1_6: Secció 2 accés a les TIC P3 

 

  

El centre té una dotació 

suficient d’ordinadors per al 

desenvolupament habitual de la 

tasca professional, tant a les 

aules com a les zones de treball. 

(manifest a l’entrevista amb la 

directora i recollit en les 

respostes que reflecteix aquest 

gràfic) 
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Exposició de dades, gràfic B1_7: Secció 2 accés a les TIC P4 

 

 

Novament tenim una presència 

elevada de dispositius mòbils, 

en aquest cas tauletes, també hi 

ha una persona que afirma no 

disposar-ne, és un home d’entre 

51 a 55 anys i que ha assolit el 

grau de doctor. 

 
Exposició de dades, gràfic B1_8: Secció 2 accés a les TIC P5 

 

  

Un participant, (dona entre 31 a 

35 anys, la mateixa persona que 

en el cas anterior), manifesta no 

disposar d’un SmartPhone. 
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Exposició de dades, gràfic B1_9: Secció 3 Coneixement bàsic elements comunicatius P1 

 

 
Previ a l’anàlisi i desplegament 

posterior, podem observar que el 

protagonisme de WhatsApp és 

remarcable així com el de 

Facebook, comptes dels quals 

disposen universalment tots els 

participants. Un cinquanta per 

cent disposa de compte a Twitter 

i un 10% a altres xarxes socials, 

en aquest cas es tracta d’una 

dona d’entre 26 i 30 anys. 

 

 

En els aspectes demogràfics no es desenvolupa l'estadística descriptiva donada 

l'anàlisi immediata que es pot fer de les dades per separat. S'estudia en aquesta secció 

una variable no numèrica (el sexe) i una variable numèrica (l'edat). La primera 

variable es mesura amb una escala nominal excloent i la segona amb una escala 

numèrica amb intervals de cinc anys, acotada en funció de les edats laborals legals. 

Com bé mostren els gràfics, el 30 per cent de les respostes al qüestionari són homes 

mentre que el 70 per cent són dones. El repartiment per edat no està homogeneïtzat 

ja que no hi ha ningú en la franja compresa entre els 56 a 60 anys. Tampoc entre els 

21 i els 25, ja que pràcticament hauria passat a formar part de l'equip docent just 

arribar a la titulació necessària. El percentatge més elevat es troba en la franja 46 a 

50 anys. Els trams de més joves de 35 amb un 30% i de més grans de 46 amb el 60%  

desequilibren força la corba d’edats. Hi ha una persona que està  per sobre dels 

seixanta anys. Creant una taula de freqüències i interpolant les edats s'obté una 

mitjana d'edat de l'equip docent de 39,15 anys. 
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La intenció de la pregunta 1 de la secció 3 del qüestionari és determinar si els 

participants tenen comptes a les xarxes socials (i essent així en són elements actius  

o si més no presents), la qual cosa pot implicar domini de la tecnologia comunicativa 

i percepció de la intel·ligència col·lectiva. També la formulació i l'anàlisi de Les 

respostes permeten saber en quina de les principals xarxes socials hi ha més comptes 

entre la població participant en l'estudi.  

 

A partir de les dades sabem que:   

 

-El 100 % de la població estudiada té com a mínim un compte en xarxes 

socials.                     

-El 90 % té un compte a Facebook.                     

-El 50 % té un compte a Twitter.                     

-El 100 % té un compte a WhatsApp. (Això permet inferir hipòtesis sobre 

l'avantatge de la portabilitat tecnològica)                     

-El 10 % té comptes en altres tipus de xarxa social.  

 

De les dades de la taula se'n desprèn que:             

                    

-un 100 % de la població participant té comptes en una xarxa social                                

-un 50 % de la població participant té comptes en dues xarxes socials                                

-un 33,4 % de la població participant té comptes en tres xarxes socials                                                            

-un 50 % de la població participant té comptes en quatre o més xarxes 

socials                                

-un 10% de la població participant té comptes en xarxes socials no 

especificades per a l'estudi. 

 

Això coincideix amb l'observació de les dades i els percentatges. Així podem establir l'ordre 

com segueix (de més a menys comptes): 1- WhatsApp, 2- Facebook, 3- Twitter i en quart 

lloc les altres xarxes socials. 
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Exposició de dades, gràfic G1_10: Secció 3 Coneixement bàsic elements comunicatius P2 
 

 

Gràfic molt interessant perquè 

dóna una distribució totalment 

simètrica entre els qui es mouen 

entre el 50% i el 80% a la feina 

i els qui resten per sota del 

20%. Sembla expressar una 

polarització d’ús tecnològic en 

els diferents àmbits: personal i 

laboral. 

 
Exposició de dades, gràfic B1_11: Secció 3 Coneixement bàsic elements comunicatius P3 

 

  Del gràfic de connexió es 

desprèn un alt índex de la 

mateixa, ja que només dues 

persones afirmen que la seva 

ràtio està entre zero i dues hores 

setmanals. Ambdues són dones, 

una d’entre 36 i 40 anys i l’altra 

d’entre 46 i 50 anys. 

Un trenta per cent dels 

participants afirmen 

directament que superen les 

quinze hores de connexió 

setmanals. 
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Exposició de dades, gràfic B1_12: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

El gràfic indica un nivell baix 

d’acceptació de l’enunciat ja 

que només expressen el seu 

acord el 30% dels participants, 

mentre que a la banda baixa de 

la forquilla hi ha un altre 30% i 

un remarcable 40% es manté en 

la centralitat de la resposta. 

 
Exposició de dades, gràfic B1_13: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

Només un 20% dels participants 

es situa a la banda baixa de la 

forquilla que implica poc 

d’acord amb la proposició, 

mentre que un 40% ho fa a la 

banda alta i un gruix important  

(un altre 40% es manté en la 

centralitat) 
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Exposició de dades, gràfic B1_14: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 La percepció comparada entre la 

resposta força d’acord i la resposta 

poc d’acord és perfectament 

equilibrada i en el cas concret 

d’aquest centre correspon a una 

persona, cal destacar el 30% central 

de la forquilla de possibilitats de 

l’escala de Likert, cosa que ens 

aporta potser que no s’ha fet una 

reflexió encara al respecte.  Hi ha 

una persona que es manifesta força 

d’acord, és una dona d’entre 61 i 65 

anys. 

 
Exposició de dades, gràfic B1_15: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

  

El gràfic indica un nivell 

d’acceptació de l’enunciat amb un 

10% a la banda alta però amb un 

20% a la banda baixa, mentre que 

el 70% es manté a la part central de 

la resposta. Observades les dades, 

no hi ha correlació en les franges de 

resposta i les d’edat. 
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Exposició de dades, gràfic B1_16: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Dels qui responen 

afirmativament a la qüestió 

anterior, el 80% referencien la 

seva experiència com estudiants 

i una persona té experiència 

com a formador: és una dona 

d’entre 26 i 30 anys. Hi ha la 

contradicció detectada en la 

pregunta anterior. 

 
Exposició de dades, gràfic B1_17: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

Un 80% dels participants té 

algun tipus d’experiència en 

educació a distància.  

Hi ha una dada que cal 

descartar perquè un home 

d’entre 46 a 50 anys que afirma 

no tenir cap experiència , en la 

següent pregunta respon que la 

seva experiència és com a 

formador... 
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Exposició de dades, gràfic B1_18: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

En aquesta qüestió la resposta 

es decanta cap a la negació 

50%, mentre que només el 10% 

s’hi manifesta completament 

d’acord l’escala de Likert, amb 

un 10% que es manifesta 

d’acord amb la proposició. 

 
Exposició de dades, gràfic B1_19: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

En aquesta asseveració clau per 

a la nostra recerca, hi ha un vint 

per cent de participants que es 

mostra poc d’acord més un 10% 

que es mostra gens d’acord. 

Obtenim un 30% clarament 

favorable i una xifra prou 

considerable: el 40 per cent que 

es manté en terme mig.  
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Exposició de dades, gràfic B1_20: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

En aquesta qüestió un 30% 

s’expressen directament a favor 

de la proposició i el 20% es 

manté en la centralitat de la 

forquilla de dades, mentre que 

un 30% es manifesta en contra 

de la proposició. 

 
Exposició de dades, gràfic B1_21: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

En aquesta qüestió la resposta 

és poc definida novament i un 

30% es mostra en contra amb 

altre 30% a favor i per tant 

indefinició completa. 
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Exposició de dades, gràfic B1_22: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 Sobre aquesta qüestió les 

opinions donen peu a tot l’arc 

de resposta, poden aportar poca 

informació al respecte ja que 

sembla una percepció força 

subjectiva. Tot i que s’expressa 

de forma genèrica una 

tendència a la part baixa, és a 

dir al desacord amb la 

proposició, es tracta d’un grup 

docent molt cohesionat i amb 

molt compromís. 

 
Exposició de dades, gràfic B1_23: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres  

 

  
Quan la proposició fa referència 

a la formació, cal pensar en 

funció del resultat obtingut que 

es fa una valoració des del punt 

de vista personal, més que no 

pas una anàlisi de la situació 

real del grup en alguns casos. 

Destacar especialment la 

persona que està completament 

d’acord, que és un home entre 

46 i 50 anys i la persona que hi 

està força d’acord que és un 

home entre 51 i 55 anys. 
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Exposició de dades, gràfic B1_24: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Els participants expressen amb 

claredat que els mitjans tècnics 

no serien un problema. De fet hi 

ha una aposta decidida per part 

de la titularitat per impulsar la 

presència tecnològica en el 

centre que ja ve de lluny. 

 
Exposició de dades, gràfic B1_25: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

Un 40% dels participants 

expressa amb claredat la seva 

conformitat amb la proposició 

mentre que la mateixa 

proporció es situa a la banda 

baixa de l’escala per deixar un 

20% de participants en la 

centralitat. Aquest equilibri 

significa novament la 

possibilitat que encara no s’hagi 

iniciat un debat al respecte. 
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Exposició de dades, gràfic B1_26: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Índex de resposta clarament 

mig o alt tot i la presència 

important de la centralitat de 

l’escala que sembla confirmar 

la tendència mostrada en alguns 

dels ítems anteriors estudiats. 

 
Exposició de dades, gràfic B1_27: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P1 

 

  

Percepció unificada de la 

presència TIC al centre. Pel 

coneixement adquirit durant la 

recerca ens consta que la 

presència TIC hi té una 

implantació important i de molt 

compromís tant per part de 

l’equip directiu com de l’equip 

docent en general. 

 

 



  

 299 

 
Exposició de dades, gràfic B1_28: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P2 

 

 

Percepció clara també de l’ús de 

les TIC en el centre la qual cosa 

implica necessàriament el nivell 

de compromís esmentat i la 

utilitat del projecte al voltant de 

la tecnologia aplicada. 

 
Exposició de dades, gràfic B1_29: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P3 

 

  

Novament unanimitat de criteri, 

si bé expressat en diferent grau 

d’acceptació, pel que fa a 

l’aplicació de les TIC al centre. 
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Exposició de dades, gràfic B1_30: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P4 

 

 

Novament unanimitat de criteri, 

si bé expressat en diferent grau 

d’acceptació, pel que fa a 

l’aplicació de les TIC al centre. 

La resposta a aquesta pregunta 

implica més directament el 

compromís ja que es centra en 

la tasca com a docents. Això ens 

du a pensar en la cohesió ferma 

de l’equip. 

 
Exposició de dades, gràfic B1_31: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P5 

 

  

En aquesta qüestió, les 

respostes en un 90% són 

afirmatives i un 10% es manté 

en el centre de l’escala, la qual 

cosa reflecteix que la percepció 

és plenament positiva. 
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Exposició de dades, gràfic B1_32: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P1 

 

 

En aquesta qüestió, observem la 

importància de la connexió, 

excepte en el cas d’una persona 

que es manté en el centre de 

l’escala. En cap cas no es fa una 

valoració negativa. 

 
Exposició de dades, gràfic B1_33: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P2 

 

  

En aquesta qüestió, observem 

novament la importància de la 

connexió, excepte en el cas 

d’una persona. Hi ha una 

marcada tendència a la resposta 

afirmativa amb respecte a la 

pregunta anterior. 

 

 



  

 302 

 
Exposició de dades, gràfic B1_34: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P3 

 

 

En aquesta qüestió, observem 

novament la importància de la 

connexió, però contemplant el 

possibilisme formatiu de la 

mateixa. Obtenim respostes 

afirmatives en un setanta per 

cent, mentre que el 30% restant 

es manté en el centre de 

l’escala. Tampoc no hi apreciem 

respostes negatives. 

 
Exposició de dades, gràfic B1_35: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P4 

 

  

En aquesta qüestió, observem 

respostes clarament favorables 

excepte en el cas d’una persona: 

és un home entre 46 i 50 anys 

que es manté en el centre de 

l’escala de resposta. 
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Dades Centre B1 alumnes/as 
 

Població que respon al qüestionari: 25 persones. 

 

 
Exposició de dades, gràfic B1A_1: Secció 1 preguntes demogràfiques P1 

 

 

Disposem d’una població poc 

paritària on trobem (entre les 

respostes rebudes) com es pot 

apreciar un 40% de nois i la resta 

de noies, (60%). 

 
Exposició de dades, gràfic B1A_2: Secció 1 preguntes demogràfiques P2 

 
  

Dada poc significativa ja que 

tots els participants estan en 

l’edat pròpia del batxillerat. 
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Exposició de dades, gràfic B1A_4: Secció 1 preguntes demogràfiques P4                                                      

(El salt de la segona a la quarta pregunta es produeix perquè la tercera és “Sou docent, alumne?” i 
en aquest cas s’analitzen només dades de discents.) 

 

 

Els participants es reparteixen 

en un 60% que són alumnes/as 

de primer curs i el 40 % que són 

alumnes de segon curs; això vol 

dir que de la població 

participant (25 en total), 10 

alumnes són de segon curs i 

quinze de primer. 

 
Exposició de dades, gràfic B1A_5: Secció 2 accés a les TIC P1 

 

  

Una primera dada obtinguda ens 

diu que el 80% dels participants 

afirma disposar d’un ordinador 

fix a casa, mentre que el 20% 

restant no 
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Exposició de dades, gràfic B1A_6: Secció 2 accés a les TIC P2 

 

 

D’acord amb el gràfic anterior, 

aquí s’aprecia que la 

disponibilitat d’ordinadors 

portàtils és molt elevada: el 

96% Només una persona afirma 

que no en disposa i sí en canvi 

disposa d’ordinador fix; es 

tracta duna noia de primer 

d’ESO. 

 
Exposició de dades, gràfic B1A_7: Secció 2 accés a les TIC P3 

 

  
El centre té una dotació 

suficient d’ordinadors, tant a les 

aules com a les zones de treball. 

(manifest a l’entrevista amb la 

directora i recollit en les 

respostes que reflecteix aquest 

gràfic) encara que hi ha dos 

alumnes que contesten en sentit 

negatiu, pot tractar-se de mala 

comprensió de la pregunta, ja 

que altrament hi hauria un 

contrasentit implícit. 
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Exposició de dades, gràfic B1A_8: Secció 2 accés a les TIC P4 

 

 
En aquest cas la presència de 

dispositius netament mòbils no 

és tan aclaparadora com en 

altres ocasions tot i que supera 

gairebé les tres quartes parts, 

dada que cal comparar amb el 

següent gràfic i que pot donar 

pistes sobre el tipus de 

dispositiu que els aprenents 

tenen a l’abast de forma 

habitual.. 

 
Exposició de dades, gràfic B1A_9: Secció 2 accés a les TIC P5 

 

  

Presència absoluta dels 

Smartphone, cosa que fa pensar 

directament en la seva possible 

utilització com a dispositiu 

mòbil per excel•lència en aquest 

moment. 
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Exposició de dades, gràfic B1A_10: Secció 3 Coneixement bàsic elements comunicatius P1 

 

 

Previ a l’anàlisi i desplegament 

posterior, podem observar que el 

protagonisme de WhatsApp és 

remarcable excepció feta d’una 

noia de segon de batxillerat que 

en canvi manifesta disposar de 

compte de Facebook. La resta de 

xarxes té un repartiment força 

homogeni i no excloent. 

 

 

En els aspectes demogràfics no es desenvolupa l'estadística descriptiva donada 

l'anàlisi immediata que es pot fer de les dades per separat. S'estudia en aquesta secció 

una variable no numèrica (el sexe) i una variable numèrica (l'edat). Com bé mostren 

els gràfics, el 40 per cent de les respostes al qüestionari són homes mentre que el 60 

per cent són dones.  

 

La intenció de la pregunta 1 de la secció 3 del qüestionari és determinar si els 

participants tenen comptes a les xarxes socials (i essent així en són elements actius  

o si més no presents), la qual cosa pot implicar domini de la tecnologia comunicativa 

i percepció de la intel·ligència col·lectiva. També la formulació i l'anàlisi de Les 

respostes permeten saber en quina de les principals xarxes socials hi ha més comptes 

entre la població participant en l'estudi.  
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A partir de les dades sabem que:   

 

-El 100 % de la població estudiada té com a mínim un compte en xarxes 

socials.                     

-El 76 % té un compte a Facebook.                     

-El 52 % té un compte a Twitter.                     

-El 96 % té un compte a WhatsApp. (Això permet inferir hipòtesis sobre 

l'avantatge de la portabilitat tecnològica)                     

-El 68 % té comptes en altres tipus de xarxa social.  

 

De les dades de la taula se'n desprèn que:               

                  

-un 100 % de la població participant té comptes en una xarxa social                                

-un 8 % de la població participant té comptes en dues xarxes socials                                

-un 28% de la població participant té comptes en tres xarxes socials                                                            

-un 40 % de la població participant té comptes en quatre o més xarxes 

socials                                

-un 48% de la població participant té comptes en xarxes socials no 

especificades per a l'estudi. 

 

Això coincideix amb l'observació de les dades i els percentatges. Així podem establir 

l'ordre com segueix (de més a menys comptes): 1- WhatsApp, 2- Facebook, 3- Altres 

xarxes socials i en quart lloc Twitter. 
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Exposició de dades, gràfic B1A_11: Secció 3 Coneixement bàsic elements comunicatius P2 

 

 Del gràfic de connexió es 

desprèn un alt índex de la 

mateixa, ja que ningú no afirma  

que la seva ràtio està entre zero 

i dues hores setmanals. El 64% 

estaria per sobre de 10 hores de 

connexió setmanals i a la banda 

baixa de les respostes hi hauria 

el 20% per sota de 10 hores de 

connexió de forma genèrica. 

Les dades expressen un elevat 

nivell de connectivitat, sense 

poder esbrinar si aquella és 

productiva o lúdica. 

 
Exposició de dades, gràfic B1A_12: Secció 3 Coneixement bàsic elements comunicatius P3 

 

  

El 80% de les respostes apunten 

a la connexió en el centre 

d’estudi, la qual cosa estableix 

una certa contradicció amb l’ús 

i presència dels Smartphones, 

potser es degui aquest fet a no 

considerar connexió l’ús lúdic o 

privat de la mateixa. Caldrà 

seguir aquesta possible 

percepció en els altres centres. 



  

 311 

 

 
Exposició de dades, gràfic B1A_13: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

El gràfic indica un nivell 

paritari d’acceptació de amb un 

lleuger avantatge de la resposta 

favorable i un elevat nivell de 

resposta mitja de l’escala. 

 
Exposició de dades, gràfic B1A_14: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

El gràfic exposa un nivell de 

simetria que dóna la següent 

anàlisi: una forta incidència en 

el centre de l’escala que es 

desnivella a favor amb un 36% 

de respostes per un 24% a la 

banda contrària. L’acceptació 

doncs és favorable. 
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Exposició de dades, gràfic B1A_15: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

El gràfic indica un nivell 

d’acceptació de l’enunciat amb 

un 76% a la banda alta superant 

les tres quartes parts i donant 

significativitat a la resposta,  

encara que  amb un 16% a la 

banda baixa, mentre que el 8% 

es manté a la part central de la 

resposta 

 
Exposició de dades, gràfic B1A_16: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

  

El 44% de les respostes es 

mostren favorables a 

l’afirmació proposada en 

l’enunciat mentre que el 4% hi 

està en contra i el 12% poc 

d’acord. A la banda central de 

l’escala hi trobem una quarta 

part de les respostes, 

probablement per manca 

d’experiència al respecte. 
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Exposició de dades, gràfic B1A_16: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Un 64% dels participants no té 

cap tipus d’experiència en 

educació a distància. La dada 

dóna un fort desequilibri 

negatiu, amb la qual cosa cal 

interpretar que un  bon gruix 

dels participants encara no usa 

de forma habitual 

l’aprenentatge online. 

 
Exposició de dades, gràfic B1A_17: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

Dels qui responen 

afirmativament a la qüestió 

anterior, el 100% referencien la 

seva experiència com 

estudiants. 
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Exposició de dades, gràfic B1A_18: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

En aquesta qüestió la resposta 

resulta força ambigua, 

novament amb la possibilitat 

que la raó sigui la manca 

d’experiència al respecte. 

Trobem el 44% en la centralitat 

de l’escala i la resta tendeix a la 

negació amb gairebé al 40% en 

contra. 

 
Exposició de dades, gràfic B1A_19: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

En aquesta asseveració, clau per 

a la nostra recerca, hi ha un 

cinquanta-dos per cent de 

participants que es mostra 

clarament a favor de la 

proposició més un altre 4% que 

hi és totalment favorable. Cal 

dir però que hi ha una quarta 

part que es mostra contrària a 

l’enunciat i un 20% que es 

manté en la centralitat de 

l’escala. 
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Exposició de dades, gràfic B1A_20: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

En aquesta qüestió un 80% 

s’expressen directament a favor 

de la proposició i el 12% es 

manté en la centralitat de la 

forquilla de dades, mentre que 

un 38% es manifesta en contra 

de la proposició. 

 
Exposició de dades, gràfic B1A_21: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

En aquesta qüestió la resposta 

és molt definida a favor (un 

64% a la banda alta)  i només 

una   persona  s’expressa en 

contra, més una altra que està a 

la banda baixa amb “poc 

d’acord”. Trobem un 12% a la 

franja mitjana. 
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Exposició de dades, gràfic B1A_22: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 
Sobre aquesta qüestió les 

opinions donen peu a tot l’arc 

de resposta, poden aportar poca 

informació al respecte ja que 

sembla una percepció força 

subjectiva. Hi ha un marcat 

48% en indefinició a la 

centralitat de resposta i de la 

resta hi ha avantatge cap a estar 

a favor de la proposició però no 

pas amb marges significatius. 

 
Exposició de dades, gràfic B1A_23: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres  

 

  

Trobem en els resultats 

d’aquesta pregunta el 44% a 

favor mentre que un 36% està 

en contra de la proposició, això 

pot significar que l’equip 

percep la formació necessària 

per a la CDD encara com un 

valor a adquirir o a 

desenvolupar. 
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Exposició de dades, gràfic B1A_25: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Els participants expressen amb 

claredat que els mitjans tècnics 

no serien un problema, 78% a la 

banda alta de la forquilla. De fet 

hi ha una aposta decidida per 

part de la titularitat per impulsar 

la presència tecnològica en el 

centre, amb un fort impuls per 

la incorporació TAC a les aules 

de forma habitual. 

 
Exposició de dades, gràfic B1A_26: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

Un 48% dels participants 

expressa amb claredat la seva 

conformitat amb la proposició 

mentre que la mateixa 

proporció es situa a la banda 

baixa de l’escala per deixar un 

24% de participants en la 

centralitat. El resultat pot 

significar convenciment 

respecte a les propostes TAC ja 

iniciades en el centre, de forma 

presencial, que permetrien fer 

predicció vers un possible canvi 

de model. 
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Exposició de dades, gràfic B1_27: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Índex de resposta clarament 

mig o alt tot i la presència 

important de la centralitat de 

l’escala que sembla confirmar 

la tendència mostrada en alguns 

dels ítems anteriors estudiats. 

 
Exposició de dades, gràfic B1A_28: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P1 

 

  

Percepció unificada de la 

presència TIC al centre. Pel 

coneixement adquirit durant la 

recerca ens consta que la 

presència TIC hi té una 

implantació important i de molt 

compromís tant per part de 

l’equip directiu com de l’equip 

docent en general. 
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Exposició de dades, gràfic B1A_29: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P2 

 

 

Percepció clara també de l’ús de 

les TIC en el centre la qual cosa 

implica necessàriament el nivell 

de compromís esmentat i la 

utilitat del projecte al voltant de 

la tecnologia aplicada. 

 
Exposició de dades, gràfic B1A_30: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P3 

 

  

En contraposició a les dues 

proposicions anteriors, 

l’alumnat no té clara la 

integració, (diferent de la 

presència) a les classes 

habituals, o bé l’opinió al 

respecte està clarament 

dividida. Pot tractar-se de la 

percepció o del mateix concepte 

d’integració de les tecnologies. 
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Exposició de dades, gràfic B1A_31: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P4 

 

Aquesta qüestió només es podia respondre des del punt de vista del docent. 

 
Exposició de dades, gràfic B1A_32: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P5 

 

  

En aquesta qüestió, les 

respostes en un 54,2% són 

afirmatives i un 29,2% es manté 

en el centre de l’escala, la qual 

cosa reflecteix que la percepció 

és plenament positiva. 
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Exposició de dades, gràfic B1A_33: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P1 

 

 

No hi ha respostes a la banda 

baixa de l’escala, si bé torna a 

sorgir el fet que potser no es 

percep la connectivitat mòbil 

com a tal, donat el 40% de 

respostes que es mantenen a la 

centralitat de l’escala. 

 
Exposició de dades, gràfic B1A_34: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P2 

 

  

En aquesta qüestió, observem 

novament la importància de la 

connexió: un 60% es manté a la 

part alta del ventall de resposta, 

la qual cosa indueix a reflexió si 

s’estableix comparança amb la 

pregunta anterior. 
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Exposició de dades, gràfic B1A_35: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P3 

 

 

En aquesta qüestió, observem 

novament la importància de la 

connexió, però contemplant 

amb prudència el possibilisme 

formatiu de la mateixa. 

Obtenim respostes afirmatives 

en un 48%, mentre que el 40% 

restant es manté en el centre de 

l’escala. 
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Dades Centre T1 professors/es 
 

Centre concertat de la província de Tarragona. Els gràfics següents corresponen a les respostes 

facilitades per l’equip docent de batxillerat. Població que respon al qüestionari: 7 persones. 

 

Exposició de dades, gràfic T1_1: Secció 1 preguntes demogràfiques P1 

 

Disposem d’una població amb 

una diferència de gairebé 14 

punts percentuals (entre les 

respostes rebudes) com es pot 

apreciar un 57,1% de dones i la 

resta d’homes. 

 
Exposició de dades, gràfic T1_2: Secció 1 preguntes demogràfiques P2 

 
  

Les franges d’edat, tot i trobar-se força 

repartides, concentren gairebé el 

cinquanta per cent de l’equip entre els  51 

i els 55 anys, donant així una plantilla 

experimentada. 
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Exposició de dades, gràfic T1_3: Secció 1 preguntes demogràfiques P4 

 

 

El nivell d’estudis assolit és en 

més d’un 70% de llicenciatura 

però hi ha un 14,3% que 

assoleix també un postgrau. 

Trobem un 14,3% (que en 

aquest cas correspon a una sola 

persona) que diu haver assolit 

una diplomatura. (En principi 

no hauria d’estar capacitada 

legalment per donar classes a 

batxillerat), és un home d’entre 

51 i 55 anys. 

 
Exposició de dades, gràfic T1_4: Secció 2 accés a les TIC P1 

 

  

EL 72% dels qui responen 

afirma tenir un ordinador fix a 

casa, de la resta del percentatge 

caldrà esbrinar si disposen 

d’altre tipus de tecnologia que 

els permeti la connexió. 
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Exposició de dades, gràfic T1_5: Secció 2 accés a les TIC P2 

 

 

D’acord amb el gràfic anterior, 

aquí s’aprecia que la 

disponibilitat d’ordinadors 

portàtils és molt elevada: més 

del 83%, amb tota probabilitat 

aquí hi ha les persones que no 

disposen d’ordinador fix. 

 
Exposició de dades, gràfic T1_6: Secció 2 accés a les TIC P3 

 

  

El centre té una dotació 

suficient d’ordinadors per al 

desenvolupament habitual de la 

tasca professional, tant a les 

aules com a les zones de treball. 

(manifest a l’entrevista amb el 

director i recollit en les 

respostes que reflecteix aquest 

gràfic) 
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Exposició de dades, gràfic T1_7: Secció 2 accés a les TIC P4 

 

 

Novament tenim una presència 

elevada de dispositius mòbils, 

en aquest cas tauletes, encara 

que un 20% inferior a la 

presència d’ordinadors portàtils. 

 
Exposició de dades, gràfic T1_8: Secció 2 accés a les TIC P5 

 

  

Dos participants, (Home d’entre 

61 i 65 anys i dona entre 51 i 55 

anys) afirmen no disposar d’un 

Smartphone, possiblement es 

tracti de desconeixement del 

terme. 
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Exposició de dades, gràfic T1_9: Secció 3 Coneixement bàsic elements comunicatius P1 

 

 

Previ a l’anàlisi i desplegament 

posterior, podem observar que el 

protagonisme de WhatsApp és 

remarcable i universal. En més 

d’un 57% afirmen també 

disposar d’un compte de 

Facebook. 

 

 

En els aspectes demogràfics no es desenvolupa l'estadística descriptiva donada 

l'anàlisi immediata que es pot fer de les dades per separat. S'estudia en aquesta secció 

una variable no numèrica (el sexe) i una variable numèrica (l'edat). La primera 

variable es mesura amb una escala nominal excloent i la segona amb una escala 

numèrica amb intervals de cinc anys, acotada en funció de les edats laborals legals. 

 

Com bé mostren els gràfics, el 43 per cent de les respostes al qüestionari són homes 

mentre que el 57 per cent són dones. El repartiment per edat no està homogeneïtzat 

ja que es tracta d’una plantilla relativament gran (en funció de les edats legals de 

treball) donant una mitjana estadística de 53,3 anys si fem interpolació de franges 

d’edat. 

 

La intenció de la pregunta 1 de la secció 3 del qüestionari és determinar si els 

participants tenen comptes a les xarxes socials (i essent així en són elements actius  

o si més no presents), la qual cosa pot implicar domini de la tecnologia comunicativa 

i percepció de la intel•ligència col•lectiva. També la formulació i l'anàlisi de les 
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respostes permeten saber en quina de les principals xarxes socials hi ha més comptes 

entre la població participant en l'estudi.  

 

A partir de les dades sabem que:   

 

-El 100 % de la població estudiada té com a mínim un compte en xarxes 

socials.                     

-El 57,1 % té un compte a Facebook.                     

-El 28.5 % té un compte a Twitter.                     

-El 100 % té un compte a WhatsApp. (Això permet inferir hipòtesis sobre 

l'avantatge de la portabilitat tecnològica)                     

-El 14.2 % té comptes en altres tipus de xarxa social.  

 

De les dades de la taula se'n desprèn que:             

                    

-un 100 % de la població participant té comptes en una xarxa social                                

-un 28,4 % de la població participant té comptes en dues xarxes socials                                

-un 14,2 % de la població participant té comptes en tres xarxes socials                                                       

-un 14,2% de la població participant té comptes en xarxes socials no 

especificades per a l'estudi. 

 

Això coincideix amb l'observació de les dades i els percentatges. Així podem establir 

l'ordre com segueix (de més a menys comptes): 1- WhatsApp, 2- Facebook, 3- 

Twitter i en quart lloc les altres xarxes socials. 
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Pel que fa a la pertinença a xarxes socials tenim les següents dades de l’estadística 

descriptiva, resumides en l’histograma que acompanya com a font de dades. 
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Exposició de dades, gràfic T1_10: Secció 3 Coneixement bàsic elements comunicatius P2 
 

 
Del gràfic de connexió es 

desprèn un índex de connexió 

moderat ja que el gran gruix de 

les respostes està entre dues i 

set hores setmanals. Una 

persona afirma que el seu rati 

està entre zero i dues, és un 

home entre 56 i 60 anys. També 

una persona afirma que està per 

sobre de quinze, es tracta d’un 

home entre 51 i 55 anys. 

 
Exposició de dades, gràfic T1_11: Secció 3 Coneixement bàsic elements comunicatius P3 

 

  

Dada a destacar: el 57% 

manifesta que al centre de 

treball té menys del 10% 

d’hores de connexió setmanals i 

en canvi una persona afirma que 

entre el 10% i el 20% i dues 

persones diuen que el 80% del 

seu temps de connexió és dins 

el centre de treball:  són un 

home entre 51 i 55 anys i una 

dona entre 46 i 50. 
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Exposició de dades, gràfic T1_12: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Tots els indicadors d’aquesta 

resposta són neutres o 

favorables. A destacar que més 

del 57,2% són a la banda 

favorable de la forquilla de 

respostes. 

 
Exposició de dades, gràfic T1_13: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

Els participants es mantenen en 

resposta neutra (42,9%) i amb 

tendència a la banda baixa (un 

altre cop 42,9) la qual cosa 

deixa només una persona a 

favor de la proposició. 
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Exposició de dades, gràfic G1_14: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

El gràfic indica que hi ha tres 

persones a favor de la 

proposició, dues que es 

mantenen en el centre i per tant 

que donen neutralitat i dues més 

que hi estan en contra però 

sense arribar a la cota inferior 

de l’escala de Likert. 

 
Exposició de dades, gràfic G1_15: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

  

La percepció comparada entre 

la resposta força d’acord i la 

resposta poc d’acord dóna un 

equilibri, mentre que el gruix de 

resposta es situa en el terme 

mig. No sembla doncs que 

l’equip tingui una opinió com a 

tal. 
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Exposició de dades, gràfic T1_16: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Resposta unànime que no deixa 

dubtes ni interpretacions en 

tractar-se d’una pregunta 

excloent. 

 
Exposició de dades, gràfic T1_17: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

En aquest cas, l’experiència és 

exclusivament com a estudiants. 
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Exposició de dades, gràfic T1_18: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

En aquesta qüestió la resposta 

es decanta cap a la negació: el 

71,5% (dues terceres parts) ho 

afirmen de forma favorable, 

mentre que la resta roman en el 

centre de l’escala de Likert, 

excepte una persona que és 

favorable a la proposició, es 

tracta d’una dona d’entre 36 i 

40 anys. 

 
Exposició de dades, gràfic T1_19: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

En aquesta asseveració clau per 

a la nostra recerca, es produeix 

una resposta negativa en un 

significatiu 57,1% mentre que 

la resta se situa a la banda 

favorable a l’enunciat. . 
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Exposició de dades, gràfic T1_20: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

En aquesta qüestió la resposta 

és molt definida a favor i una 

persona s’expressa en resposta 

central de l’escala, es tracta 

d’una dona d’entre 46 i 50 anys. 

 
Exposició de dades, gràfic T1_21: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

En aquesta qüestió la resposta 

negativa és clara en parlar 

d’alternativa i es defineix en 

contra, excepció feta de dues 

persones, un home d’entre 51 i 

55 anys i una dona de la 

mateixa franja d’edat. 
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Exposició de dades, gràfic T1_22: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Més del 50% (quatre persones) 

no comparteixen la proposició, 

dues es mantenen a la franja 

mitja i una hi està poc d’acord: 

en aquest cas és un home 

d’entre 56 i 60 anys. 

 
Exposició de dades, gràfic T1_23: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres  

 

  

Per contra a la pregunta 

anterior, quan es focalitza la 

qüestió en els aspectes 

formatius, les respostes 

s’agrupen clarament. Més del 

50% (quatre persones) 

comparteixen la proposició, 

dues es mantenen a la franja 

mitja i una hi està poc d’acord: 

en aquest cas és un home 

d’entre 56 i 60 anys. 
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Exposició de dades, gràfic T1_24: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

En aquesta pregunta la resposta 

es polaritza donant quatre 

persones a favor i tres en contra. 

Sembla que l’equip no 

comparteix la mateixa mirada 

vers la dotació tecnològica del 

centre. 

 
Exposició de dades, gràfic T1_25: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

Davant d’aquesta proposició el 

resultat és que tres persones es 

situen a la banda alta i per tant a 

favor, dues es mantenen en 

neutralitat i dues hi estan en 

contra. Novament es presenta 

discrepància d’apreciació de 

mirades vers la realitat del 

centre. 
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Exposició de dades, gràfic T1_26: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Dues persones fan una 

valoració negativa, una es 

manté en la neutralitat i la resta 

valoren la docència no 

presencial com a força efectiva. 

Es segueix presentant divisió de 

percepcions. 

 
Exposició de dades, gràfic T1_27: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P1 

 

  

Percepció clara de la forta 

presència de les TIC en el 

centre per part de tot l’equip. 
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Exposició de dades, gràfic T1_28: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P2 

 

 

Novament percepció unànime, 

que afegeix a la presència l’ús. 

Indicador de renovació i 

aplicació de les TIC. 

 
Exposició de dades, gràfic T1_29: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P3 

 

  

Expressió de la percepció 

d’integració de les tecnologies 

en el dia a dia de l’equip de 

batxillerat clarament favorable. 
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Exposició de dades, gràfic T1_30: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P4 

 

 

Concordança de resposta amb la 

pregunta anterior, la qual cosa a 

més ens serveix de control de 

coherència de resultats. 

 
Exposició de dades, gràfic T1_31: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P5 

 

  

En la línia de les dues respostes 

anteriors es manté la valoració 

positiva vers la millora de valor 

afegit de les tecnologies a la 

classe habitual. 
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Exposició de dades, gràfic T1_32: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P1 

 

 

Valoració molt elevada de la 

importància de la connexió, 

excepció d’una persona que es 

manté en la neutralitat de 

resposta, es tracta d’una dona 

de 51 a 55 anys. 

 
Exposició de dades, gràfic T1_33: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P2 

 

  

En aquesta qüestió, observem 

novament la importància de la 

connexió amb tendència 

absoluta a la necessitat de 

connexió. 
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Exposició de dades, gràfic T1_34: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P3 

 

 

En aquesta qüestió, observem 

novament la importància de la 

connexió, però contemplant el 

possibilisme formatiu de la 

mateixa. Obtenim respostes 

afirmatives en un 71,5%  la qual 

cosa en el centre que ens ocupa 

vol dir que queden dues 

persones que es mantenen en la 

centralitat de la resposta. 

 
Exposició de dades, gràfic T1_35: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P4 

 

  

Universalitat de resposta ver la 

possibilitat de provocar canvi i 

transformació en la manera de 

fer professional en relació amb 

l’ús de les tecnologies 

aplicades. 
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Dades Centre B2 professors/es 
 

Centre concertat de titularitat religiosa de la província de Barcelona. Els gràfics següents corresponen 

a les respostes facilitades per l’equip docent de batxillerat. Població que respon al qüestionari: 11 

persones. 

 

Exposició de dades, gràfic B2_1: Secció 1 preguntes demogràfiques P1 

 

Disposem d’una població poc 

paritària on trobem (entre les 

respostes rebudes) com es pot 

apreciar un 72,7% d’homes i la 

resta de dones, (27,3%). En el cas 

de la població estudiada això 

significa 8 homes i tres dones. 

 
Exposició de dades, gràfic B2_2: Secció 1 preguntes demogràfiques P2 

 
  

Plantilla docent de batxillerat de 

repartiment força homogeneïtzat, Amb 

una concentració més elevada dels 41 als 

45 anys i en la franja 51 a 55, la qual cosa 

ens parla d’un equip experimentat però 

amb una sola persona d’entre 26 i 30 

anys. 
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Exposició de dades, gràfic B2_3: Secció 1 preguntes demogràfiques P4 

 

 

El nivell d’estudis assolit és d’un 63,6% 

de llicenciatura però hi ha un 18,2% que 

assoleix també un màster. Una persona 

que afirma tenir un doctorat,  és un home 

d’entre 51 i 55 anys. També hi ha una 

persona que afirma tenir un postgrau, en 

aquest cas es tracta d’un home entre 41 i 

45 anys. 

 
Exposició de dades, gràfic B2_4: Secció 2 accés a les TIC P1 

 

  

Una primera dada obtinguda ens diu que 

el 72,7% dels participants afirma 

disposar d’un ordinador fix a casa, 

mentre que el 27,3% restant no. Vol dir 

que tres persones responen 

negativament. 

 

 



  

 345 

 
Exposició de dades, gràfic B2_5: Secció 2 accés a les TIC P2 

 

 

D’acord amb el gràfic anterior, 

aquí s’aprecia que la 

disponibilitat d’ordinadors 

portàtils és molt elevada: el 

90% Només una persona afirma 

que no en disposa i sí en canvi 

disposa d’ordinador fix; es 

tracta duna dona d’entre 31 i 35 

anys 

 
Exposició de dades, gràfic B2_6: Secció 2 accés a les TIC P3 

 

  

El centre té una dotació 

suficient d’ordinadors per al 

desenvolupament habitual de la 

tasca professional, tant a les 

aules com a les zones de treball. 

El professorat de batxillerat 

manifesta disponibilitat 

universal d’ordinadors en el lloc 

de feina. 
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Exposició de dades, gràfic B2_7: Secció 2 accés a les TIC P4 

 

 

Presència paritària (entre el sí i 

el no) de tablets com a segon 

dispositiu mòbil. Pot ser degut a 

la presència universal 

d’ordinadors portàtils. 

 
Exposició de dades, gràfic B2_8: Secció 2 accés a les TIC P5 

 

  

Dos participants,  una dona 

entre 31 a 46 i 50 anys i un 

home d’entre 41 a 45 anys 

afirmen  no disposar d’un 

SmartPhone.   
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Exposició de dades, gràfic B2_9: Secció 3 Coneixement bàsic elements comunicatius P1 

 

 

Previ a l’anàlisi i desplegament 

posterior, podem observar que 

no hi ha un protagonisme clar i 

definit que marqui preeminència 

d’una xarxa social sobre les 

altres. 

 

 

En els aspectes demogràfics no es desenvolupa l'estadística descriptiva donada 

l'anàlisi immediata que es pot fer de les dades per separat. S'estudia en aquesta secció 

una variable no numèrica (el sexe) i una variable numèrica (l'edat). La primera 

variable es mesura amb una escala nominal excloent i la segona amb una escala 

numèrica amb intervals de cinc anys, acotada en funció de les edats laborals legals. 

 

Es crea una taula de freqüències i interpolant les edats s'obté una mitjana d'edat de 

l'equip docent de 45,86 anys. 

 

La intenció de la pregunta 1 de la secció 3 del qüestionari és determinar si els 

participants tenen comptes a les xarxes socials (i essent així en són elements actius  

o si més no presents), la qual cosa pot implicar domini de la tecnologia comunicativa 

i percepció de la intel•ligència col•lectiva. També la formulació i l'anàlisi de Les 

respostes permeten saber en quina de les principals xarxes socials hi ha més comptes 

entre la població participant en l'estudi. 
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A partir de les dades sabem que:   

 

-El 100 % de la població estudiada té com a mínim un compte en xarxes 

socials.                     

-El 54,5 % té un compte a Facebook.                     

-El 54,5 % té un compte a Twitter.                     

-El 81,8 % té un compte a WhatsApp. (Això permet inferir hipòtesis sobre 

l'avantatge de la portabilitat tecnològica)                     

-El 54,5 % té comptes en altres tipus de xarxa social.  

 

 

Això coincideix amb l'observació de les dades i els percentatges. Així 

podem establir l'ordre com segueix (de més a menys comptes): 1- 

WhatsApp, 2- Facebook, 2- Twitter i en segon lloc les altres xarxes 

socials, ja que entre els tres darrers hi ha el mateix resultat exacte. 
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Exposició de dades, gràfic B2_10: Secció 3 Coneixement bàsic elements comunicatius P2 

 

 Gràfic molt interessant  que 

ofereix un ventall ampli de 

connexió: trobem a la banda 

més baixa tres persones que 

afirmen que el seu nombre 

d’hores de connexió setmanals 

està entre zero i dues, una 

persona que està entre dues i 

cinc, tres persones més que 

responen que està entre cinc i 

set i, finalment quatre persones 

que superen les deu hores de 

connexió. 

 
Exposició de dades, gràfic B2_11: Secció 3 Coneixement bàsic elements comunicatius P3 

 

  

El gruix de la connexió es 

realitza de forma personal i fora 

del centre de treball. Només un 

home entre 41 i 45 anys afirma 

que el 80% del seu temps de 

connexió es realitza en el centre 

de treball. Aquí tenim un 

desequilibri del temps dedicat 

dins i fora de la institució 

educativa. 
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Exposició de dades, gràfic B2_12: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

El gràfic indica un nivell de 

prop del 45% d’acceptació de 

l’enunciat més un 27,3% que es 

manté en la centralitat de la 

resposta. Tres persones 

s’expressen en sentit contrari 

sense tenir coincidències en 

franges d’edat, una d’elles és 

una dona d’entre 26 i 30 anys. 

 
Exposició de dades, gràfic B2_13: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

Acceptació elevada de la 

proposició que serà interessant 

comparar amb alguns dels altres 

ítems per veure’n la deriva vers 

l’ensenyament mixt i les seves 

possibilitats. Amb tot una quarta 

part de les respostes són 

contràries a l’enunciat. 
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Exposició de dades, gràfic B2_14: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

La distribució de resultats dóna 

un equilibri que fa difícil pensar 

en una tendència de resposta per 

a aquesta qüestió. Hi ha un 

percentatge molt marcat 

(45,5%) de resposta neutra. 

 
Exposició de dades, gràfic B2_15: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

  

Equilibri de resposta que fa 

difícil extreure qualsevol 

conclusió directa, en tot cas no 

hi ha percepció d’exclusió. 
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Exposició de dades, gràfic B2_16: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 Un 63,6% dels participants (en 

aquest cas 7 persones)  afirmen 

tenir  algun tipus d’experiència 

en educació a distància.  

Hi ha una dada que cal 

descartar perquè dos homes 

d’entre 51 i 55 anys que 

afirmen no tenir cap 

experiència , en la següent 

pregunta responen que la seva 

experiència és com a 

formadors... 

 
Exposició de dades, gràfic B2_17: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

Dels qui responen 

afirmativament a la qüestió 

anterior, el 82% referencien la 

seva experiència com estudiants 

i dues persones tenen 

experiència com a formador. Hi 

ha la contradicció detectada en 

la pregunta anterior. 
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Exposició de dades, gràfic B2_18: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Pregunta clau també per a la 

nostra recerca i el seu esperit 

fonamental: el 72,8% està en 

contra de la proposició i el 

18,2% es manté neutral. Només 

el 9,1% (una persona) es mostra 

d’acord amb l’enunciat. 

 
Exposició de dades, gràfic B2_19: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

En aquesta asseveració clau per 

a la nostra recerca, hi ha un 

63,7% dels participants que no 

és favorable a la proposició i un 

27,3% que es manté en la 

neutralitat de la resposta. 

Només un 9,1% (en el cas de la 

població estudiada això 

correspon a una persona) està a 

favor de l’enunciat. 
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Exposició de dades, gràfic B2_20: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Resposta clarament favorable a 

la proposició, que denota una 

preocupació per les estructures 

horàries i per la distribució 

d’espais. 

 
Exposició de dades, gràfic B2_21: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

Sobre aquesta qüestió les 

opinions donen peu a tot l’arc 

de resposta, poden aportar poca 

informació al respecte ja que 

sembla una percepció força 

subjectiva. No arriba al 50% la 

resposta favorable i el gràfic 

mostra un 36,4% de resposta 

neutra. 
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Exposició de dades, gràfic B2_22: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Sobre aquesta qüestió les 

opinions donen peu a tot l’arc 

de resposta, poden aportar poca 

informació al respecte ja que 

sembla una percepció força 

subjectiva. No arriba al 50% la 

resposta favorable i el gràfic 

mostra un 18,2% de resposta 

neutra. 

 
Exposició de dades, gràfic B2_23: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres  

 

  
Quan la proposició fa referència 

a la formació, novament genera 

gairebé paritat d’opinions, 

encara que cal destacar el 

45,5% que es mostra 

decididament poc d’acord amb 

l’enunciat; aquesta resposta pot 

indicar confiança en les 

possibilitats d’evolució 

formativa de l’equip, 

probablement degudes a 

l’experiència al respecte. 

 



  

 357 

Exposició de dades, gràfic B2_24: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Novament dispersió de criteris i 

per tant de mirades respecte a la 

realitat del centre. Enfrontades 

tenim dues respostes amb el 

45,5% i el 36,4% 

respectivament si bé cal afegir 

el 9,1% (una persona més) a la 

banda baixa. 

 
Exposició de dades, gràfic B2_25: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

En aquesta ocasió les respostes 

favorables superen per poc el 

50% dels participants més una 

altra persona que es manté en el 

centre de l’escala. 
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Exposició de dades, gràfic B2_26: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Per la distribució de les 

respostes amb molta càrrega 

central, no sembla que els 

participants tinguin una opinió 

formada al respecte de la 

proposició, o bé valoren que no 

té una especial rellevància 

l’enunciat pel que fa a 

l’efectivitat docent demandada.. 

 
Exposició de dades, gràfic B2_27: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P1 

 

  

Novament gairebé unanimitat 

de criteri, excepció feta de la 

mateixa persona d’abans 
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Exposició de dades, gràfic B2_28: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P2 

 

 

Índex de resposta clarament 

mig o alt  encara que hi ha una 

opinió que surt completament 

de la tendència: és un home de 

51 a 55 anys. 

 
Exposició de dades, gràfic B2_29: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P3 

 

  

Reproducció exacta del nivell 

de respostes de la proposició 

anterior. Denota que hi ha un 

membre de l’equip que té una 

mirada diferenciada a la resta 

vers el fet tecnològic. 
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Exposició de dades, gràfic B2_30: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P4 

 

 

En aquesta qüestió, les 

respostes en elevat percentatge 

són positives mentre que dues 

persones es mantenen en el 

centre de l’escala i la persona 

referenciada en les dues 

qüestions anteriors, respon a la 

banda baixa. 

 
Exposició de dades, gràfic B2_31: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P5 

 

  

Resultats molt favorables a la 

proposició, que estableixen un 

valor afegit de la tecnologia 

com a agent de millora en el 

procés d’aprenentatge, excepció 

feta de la persona que també 

contesta en aquesta ocasió a la 

franja inferior de l’escala. En 

aquesta pregunta pot ser degut a 

que les matèries impartides 

potser no són susceptibles de 

millora amb l’ús de les TIC. 
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Exposició de dades, gràfic B2_32: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P1 

 

 

En aquesta qüestió, observem 

novament la importància de la 

connexió, excepte en el cas 

d’una persona. Hi ha una 

marcada tendència a la resposta 

afirmativa amb respecte a la 

pregunta anterior. 

 
Exposició de dades, gràfic B2_33: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P2 

 

  

En aquesta qüestió, observem 

respostes clarament favorables 

excepte en el cas d’una persona, 

així com també una persona que 

es manté en la centralitat de la 

resposta. 

 

 



  

 362 

 
Exposició de dades, gràfic B2_34: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P3 

 

 

En aquesta qüestió, observem 

novament la importància de la 

connexió, però contemplant el 

possibilisme formatiu de la 

mateixa. Obtenim respostes 

afirmatives en més d’un 80%, 

reforçant en aquest moment la 

idea de les TIC com a agent 

transformador del procés 

d’aprenentatge. 

 
Exposició de dades, gràfic B2_35: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P4 

 

  

En aquesta qüestió, observem el 

fet d’una valoració molt 

positiva de les possibilitats 

transformadores de la 

incorporació de les TIC a la 

feina docent diària i al valor 

afegit que les mateixes poden 

proporcionar. 
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Dades Centre B2 alumnes/as 
 

Població que respon al qüestionari: 91 persones. 

 

 
Exposició de dades, gràfic B2A_1: Secció 1 preguntes demogràfiques P1 

 

 

Disposem d’una població força 

paritària on trobem (entre les 

respostes rebudes) com es pot 

apreciar un 56% de nois i la resta 

de noies, (44%). 

 
Exposició de dades, gràfic B2A_2: Secció 1 preguntes demogràfiques P2 

 
  

Dada poc significativa ja que 

tots els participants estan en 

l’edat pròpia del batxillerat. 
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Exposició de dades, gràfic B2A_4: Secció 1 preguntes demogràfiques P4                                                      

(El salt de la segona a la quarta pregunta es produeix perquè la tercera és “Sou docent, alumne?” i 
en aquest cas s’analitzen només dades de discents.) 

 

 

Els participants es reparteixen 

en un 58,2% que són 

alumnes/as de primer curs i el 

40 % que són alumnes de segon 

curs; això vol dir que de la 

població participant (91 en 

total), 38 alumnes són de segon 

curs i la resta  de primer. 

 
Exposició de dades, gràfic B2A_5: Secció 2 accés a les TIC P1 

 

  

Una primera dada obtinguda ens 

diu que el 74,7% dels 

participants afirma disposar 

d’un ordinador fix a casa, mentre 

que el 25,3% restant no. Això 

marca una tendència d’una 

quarta part de la població als 

dispositius mòbils, cosa que es 

podrà constatar en la següent 

resposta. 
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Exposició de dades, gràfic B2A_6: Secció 2 accés a les TIC P2 

 

 

D’acord amb el gràfic anterior, 

aquí s’aprecia que la 

disponibilitat d’ordinadors 

portàtils és molt elevada: el 

94,5%  només cinc persones 

afirmen que no en disposen i sí 

en canvi disposen d’ordinador 

fix: tots són nois, tres d’ells de 

segon i dos de primer.. 

 
Exposició de dades, gràfic B2A_7: Secció 2 accés a les TIC P3 

 

  

Aquí la resposta no reflecteix 

una realitat concreta ja que tant 

hi ha alumnes de primer com de 

segon que s’expressen en els 

dos sentits. Pot ser que 

depengui de l’ús i de la 

modalitat cursada. 
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Exposició de dades, gràfic B2A_8: Secció 2 accés a les TIC P4 

 

 
En aquest cas la presència de 

dispositius netament mòbils no 

és tan aclaparadora com en 

altres ocasions tot i que arriba 

gairebé a les tres quartes parts, 

dada que cal comparar amb el 

següent gràfic i que pot donar 

pistes sobre el tipus de 

dispositiu que els aprenents 

tenen a l’abast de forma 

habitual.. 

 
Exposició de dades, gràfic B2A_9: Secció 2 accés a les TIC P5 

 

  

Presència absoluta dels 

Smartphone, cosa que fa pensar 

directament en la seva possible 

utilització com a dispositiu 

mòbil per excel•lència en aquest 

moment. Només una noia de 

segon de batxillerat respon 

negativament a aquesta 

proposició. 

 

 



  

 367 

 
Exposició de dades, gràfic B2A_10: Secció 3 Coneixement bàsic elements comunicatius P1 

 

 

Previ a l’anàlisi i desplegament 

posterior, podem observar que el 

protagonisme de WhatsApp és 

remarcable, a banda de la 

presència d’altres xarxes no 

tipificades en aquest estudi. 

 

 

En els aspectes demogràfics no es desenvolupa l'estadística descriptiva donada 

l'anàlisi immediata que es pot fer de les dades per separat. S'estudia en aquesta secció 

una variable no numèrica (el sexe) i una variable numèrica (l'edat). Com bé mostren 

els gràfics, el 40 per cent de les respostes al qüestionari són homes mentre que el 60 

per cent són dones. 

 

La intenció de la pregunta 1 de la secció 3 del qüestionari és determinar si els 

participants tenen comptes a les xarxes socials (i essent així en són elements actius  

o si més no presents), la qual cosa pot implicar domini de la tecnologia comunicativa 

i percepció de la intel•ligència col•lectiva.  

 

També la formulació i l'anàlisi de Les respostes permeten saber en quina de les 

principals xarxes socials hi ha més comptes entre la població participant en l'estudi.  
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A partir de les dades sabem que:   

 

 

-El 100 % de la població estudiada té com a mínim un compte en xarxes 

socials.                     

-El 62,6 % té un compte a Facebook.                     

-El 34,06 % té un compte a Twitter.                     

-El 100 % té un compte a WhatsApp. (Això permet inferir hipòtesis sobre 

l'avantatge de la portabilitat tecnològica). Sorpèn la dada ja que hi ha una noia 

que afirma no disposar d’Smartphone. (pot tractar-se d’un error en la resposta 

anterior)                    

-El 74,7 % té comptes en altres tipus de xarxa social. 
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Exposició de dades, gràfic B2A_11: Secció 3 Coneixement bàsic elements comunicatius P2 

 

 Del gràfic de connexió es desprèn 

un alt índex de la mateixa, ja que 

tres persones afirmen que el seu rati 

de connexió està entre zero i dues 

hores setmanals. Catorze persones 

responen que entre dues i cinc, vint 

que entre cinc i set donant uns 

percentatges força homogenis a tota 

la forquilla excepció feta dels qui 

manifesten una connexió que supera 

les quinze hores setmanals i que 

s’enfilen fins al 27.5% resultant en 

funció de la població estudiada vint-

i-quatre persones. 

 
Exposició de dades, gràfic B2A_12: Secció 3 Coneixement bàsic elements comunicatius P3 

 

  

El 80% de les respostes apunten 

a la connexió fora del centre 

d’estudi, la qual cosa estableix 

una relació causal de la 

connexió amb el component 

lúdic i/o social o bé amb la 

formació no reglada. 
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Exposició de dades, gràfic B2A_13: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

El gràfic exposa un nivell de 

simetria que dóna altre cop 

equilibri absolut. Aquest fet ens 

dóna a pensar o bé en una 

important disparitat de 

percepció o bé en unes 

diferències importants d’acció 

en funció de les modalitats 

escollides. 

 
Exposició de dades, gràfic B2A_14: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

Ens tornem a trobar amb una 

forta indefinició, aquest cop 

inclinada cap a la resposta 

favorable però amb marges tan 

ajustats que no permeten 

extreure conclusions al 

respecte. 
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Exposició de dades, gràfic B2A_15: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 Gairebé el 30% de respostes són, 

en aquest cas, directament 

favorables a la proposició i cal 

afegir-hi un gruix de gairebé el 

20% que hi són favorables, la qual 

cosa dóna un 50%. Tenint en 

compte que hi ha un marge de 

centralitat força gran (34%), en 

aquest cas sí que es pot concloure 

que s’accepta l’enunciat la qual 

cosa vol dir que hi ha propensió a 

l’accés virtual del centre de 

referència per part dels aprenents. 

 
Exposició de dades, gràfic B2A_16: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

  

El gràfic indica un nivell 

d’acceptació de l’enunciat amb 

un 55% a la banda alta superant 

supera novament el llistó de la 

meitat però en aquest cas, 

encara que no trobem cap 

resposta a la banda més baixa, 

sí que hi ha un tant per cent 

molt significatiu en el centre de 

la resposta, la qual cosa fa que 

la proposició (en el cas d’aquest 

centre i per part de l’alumnat) 

s’accepti amb certa prudència. 
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Exposició de dades, gràfic B2A_17: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Un 24% dels participants no té 

cap tipus d’experiència en 

educació a distància. La dada 

dóna un fort desequilibri 

positiu, amb la qual cosa cal 

interpretar que un  bon gruix 

dels participants  usa de forma 

habitual l’aprenentatge online. 

 
Exposició de dades, gràfic B2A_18: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

Dels qui responen 

afirmativament a la qüestió 

anterior, el 93,4% referencien la 

seva experiència com 

estudiants. Hi ha sis persones 

que afirmen tenir experiència 

com a formadors. 
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Exposició de dades, gràfic B2A_19: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Novament ens trobem en 

situació de pràctic equilibri, 

amb la qual cosa resulta difícil 

inferir tendència o resultat. 

 
Exposició de dades, gràfic B2A_20: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

En aquesta qüestió la resposta 

resulta força ambigua, 

novament amb la possibilitat 

que la raó sigui la manca 

d’experiència al respecte. El 

24% es mostra poc o gens 

d’acord i gairebé el mateix 

percentatge a favor, destaca de 

forma important el 49,5% que 

es manté en el centre de l’escala 

de resposta. 
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Exposició de dades, gràfic B2A_21: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

En aquesta qüestió l’acceptació 

és superior a la neutralitat per 

primera vegada en aquesta 

secció de preguntes. Donat 

l’enunciat es pot inferir que 

s’accepten els avantatges que 

pot aportar l’ensenyament no 

presencial com a complement 

del presencial. 

 
Exposició de dades, gràfic B2A_22: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

En aquesta qüestió la resposta 

és més definida a favor, seguint 

la tendència de la pregunta 

anterior i per tant validant 

l’anàlisi realitzada, encara que 

entre la resposta central i les de 

la banda baixa de la forquilla 

tornem a trobar un empat 

gairebé tècnic amb el total. 
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Exposició de dades, gràfic B2A_23: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Si es realitza l’anàlisi de dades 

sobre aquesta qüestió observem 

que en tot cas no hi ha una 

opció favorable, amb la qual 

cosa es percep al personal 

docent com a vàlid en cas de la 

voluntat d’un canvi de model. 

 
Exposició de dades, gràfic B2A_24: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres  

 

  

Trobem en els resultats 

d’aquesta pregunta el 37% a 

favor mentre que un 16% està 

en contra de la proposició, això 

pot significar que es valora la 

capacitat de l’equip docent per 

adquirir les CDD com a bona i 

es considera que no seria un 

problema o un obstacle aquest 

procés d’adquisició. 

 



  

 377 

Exposició de dades, gràfic B2A_25: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Es reprodueix l’equilibri de 

respostes, aquest cop amb certa 

tendència a favor de la 

proposició, la qual cosa vol dir 

que part dels aprenents veuen 

amb preocupació la dotació 

tècnica del centre però 

novament sense que això sigui 

prou significatiu com per 

esdevenir una conclusió. 

 
Exposició de dades, gràfic B2A_26: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

En aquest cas els discents 

gairebé s’abstenen 

completament ja que la resposta 

de forma significativa es manté 

en el centre de l’escala de 

possibilitats. Pot ser degut al 

desconeixement de la 

planificació o de la mateixa 

dinàmica del centre o bé degut 

també a no sentir-se capacitats 

per a fer aquesta valoració 

demanada. 
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Exposició de dades, gràfic B2A_27: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Índex de resposta clarament 

mig o alt tot i la presència 

important de la centralitat de 

l’escala que sembla confirmar 

la tendència mostrada en alguns 

dels ítems anteriors estudiats. 

 
Exposició de dades, gràfic B2A_28: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P1 

 

  

Es manté la mateixa línia però 

aquí sorprèn ja que es tracta 

d’una demanda força empírica 

(encara que subjectiva) i fins i 

tot així obtenim aquests perfils 

estadístics simètrics. 
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Exposició de dades, gràfic B2A_29: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P2 

 

 

Aquí retrobem les diferències 

de mirada o de percepció que 

novament ens aporten una visió 

que podria semblar extreta de 

dos centres diferents o de dos 

models d’ensenyament distints. 

 
Exposició de dades, gràfic B2A_30: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P3 

 

  

Fins i tot en les preguntes 

dialògiques i excloents com 

aquesta es produeix aquest 

fenomen d’apreciació per part dels 

aprenents. Tot i que en aquest cas 

sí que podem extreure algunes 

observacions: ja que un 55% es 

manifesta en contra de la 

proposició afirmant que les TIC 

s’usen poc o gens i el 30% es 

queda a la centralitat de la 

resposta. Aquest fet implica que o 

bé la mirada dels discents és 

distinta de la de l’equip o bé el 

centre pot estar en procés 

d’integració de les TIC. 
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Exposició de dades, gràfic B2A_31: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P4 

 

  

Hi ha tres persones que cal 

descartar de la resposta perquè 

afirmen no ser estudiants, la 

qual cosa evidencia un error 

d’acció al respondre el 

qüestionari. De la resta gairebé 

el 50% afirmen que poc o gens i 

el 23,3% es manté a la 

centralitat de resposta; pot 

reafirmar-se doncs la idea que 

el centre es troba en procés 

d’inclusió de les TIC  

 

 
Exposició de dades, gràfic B2A_33: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P5 

 

  

En aquesta pregunta, (tot i ser 

de les darreres i per tant 

d’acusar el possible cansament 

dels col•laboradors) sí que hi 

trobem una definició clara de 

tendència a favor. Amb gairebé 

el seixanta per cent a la banda 

favorable i un gruix important 

del gairebé 32% en la centralitat 

de resposta. Sembla clar doncs 

que el valor de la connectivitat 

és força present.. 
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Exposició de dades, gràfic B2A_34: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P1 

 

 Hi ha tres persones que cal 

descartar de la resposta perquè 

afirmen no ser estudiants, la 

qual cosa evidencia un error 

d’acció al respondre el 

qüestionari. De la resta gairebé 

el 50% afirmen que poc o gens i 

el 29,7% es manté a la 

centralitat de resposta; pot 

reafirmar-se doncs la idea que 

el centre es troba en procés 

d’inclusió de les TIC 

 
Exposició de dades, gràfic B2A_35: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P2 

 

  

En aquesta qüestió, observem 

novament l’equilibri de 

resposta, potser encara per poca 

experiència precisament en l’ús 

formatiu de la connexió, la qual 

cosa apunta en principi a una 

demanda d’ús més lúdica que 

no pas formativa. 
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Dades Centre B3 professors/es 
 

Centre concertat de titularitat religiosa de la província de Barcelona. Els gràfics següents 

corresponen a les respostes facilitades per l’equip docent de batxillerat. Població que respon 

al qüestionari: 7 persones. 

 

Exposició de dades, gràfic B3_1: Secció 1 preguntes demogràfiques P1 

 

Disposem d’una població força 

paritària on trobem (entre les 

respostes rebudes) com es pot 

apreciar un 57,1% d’homes i la 

resta de dones, (42,9%). En el cas 

de la població estudiada això 

significa 4 homes i tres dones. 

 
Exposició de dades, gràfic B3_2: Secció 1 preguntes demogràfiques P2 

 
  

Plantilla docent de batxillerat de 

repartiment poc homogeneïtzat, 

les edats es concentren entre 46 i 

60 anys, la qual cosa parla d’un 

grup docent força experimentat. 
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Exposició de dades, gràfic B3_3: Secció 1 preguntes demogràfiques P4 

 

 

El resultat d’aquesta pregunta 

ens diu  que hi ha cinc persones 

que han assolit una 

llicenciatura i dues més que 

afirmen haver assolit un 

màster. 

 
Exposició de dades, gràfic B3_4: Secció 2 accés a les TIC P1 

 

  

Afirmació universal respecte a 

la disposició d’ordinador fix. 
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Exposició de dades, gràfic B3_5: Secció 2 accés a les TIC P2 

 

 

D’acord amb el gràfic anterior, 

aquí s’aprecia que la 

disponibilitat d’ordinadors 

portàtils és universal a la 

població estudiada en aquest 

cas. S’observa per tant 

predisposició a la tecnologia 

mòbil. 

 
Exposició de dades, gràfic B3_6: Secció 2 accés a les TIC P3 

 

  

El centre té una dotació 

suficient d’ordinadors per al 

desenvolupament habitual de la 

tasca professional, tant a les 

aules com a les zones de treball. 

El professorat de batxillerat 

manifesta disponibilitat 

universal d’ordinadors en el lloc 

de feina. 
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Exposició de dades, gràfic B3_7: Secció 2 accés a les TIC P4 

 

 

Gairebé una quarta part de les 

respostes són afirmatives, cosa 

que dóna confirmació a la 

tendència ales dispositius 

mòbils i a la connectivitat. 

 
Exposició de dades, gràfic B3_8: Secció 2 accés a les TIC P5 

 

  

Un participant, (home d’entre 

41 i 45 anys) és l’únic que 

manifesta no disposar d’un 

SmartPhone. 
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Exposició de dades, gràfic B3_9: Secció 3 Coneixement bàsic elements comunicatius P1 

 

 

Previ a l’anàlisi i desplegament 

posterior, podem observar que 

WhatsApp marca la tendència de 

prioritats. 

 

 

En els aspectes demogràfics no es desenvolupa l'estadística descriptiva donada 

l'anàlisi immediata que es pot fer de les dades per separat. S'estudia en aquesta secció 

una variable no numèrica (el sexe) i una variable numèrica (l'edat). La primera 

variable es mesura amb una escala nominal excloent i la segona amb una escala 

numèrica amb intervals de cinc anys, acotada en funció de les edats laborals legals. 

Es crea una taula de freqüències i interpolant les edats s'obté una mitjana d'edat de 

l'equip docent de 50,35 anys. 

 

La intenció de la pregunta 1 de la secció 3 del qüestionari és determinar si els 

participants tenen comptes a les xarxes socials (i essent així en són elements 

actius  o si més no presents), la qual cosa pot implicar domini de la tecnologia 

comunicativa i percepció de la intel•ligència col•lectiva. També la formulació i 

l'anàlisi de Les respostes permeten saber en quina de les principals xarxes 

socials hi ha més comptes entre la població participant en l'estudi.  
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A partir de les dades sabem que:   

 

-El 100 % de la població estudiada té com a mínim un compte en xarxes 

socials.                     

-El 57,1 % té un compte a Facebook.                     

-El 42,8 % té un compte a Twitter.                     

-El 100 % té un compte a WhatsApp. (Això permet inferir hipòtesis sobre 

l'avantatge de la portabilitat tecnològica)                     

-El 28,5 % té comptes en altres tipus de xarxa social.  

 

Això coincideix amb l'observació de les dades i els percentatges. Així 

podem establir l'ordre com segueix (de més a menys comptes): 1- 

WhatsApp, 2- Facebook, 3- Twitter i en quart lloc les altres xarxes socials. 

 

Això coincideix amb l'observació de les dades i els percentatges. Així podem establir 

l'ordre com segueix (de més a menys comptes): 1- WhatsApp, 2- Facebook, 3- 

Twitter i en quart lloc les altres xarxes socials.  
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Exposició de dades, gràfic B3_10: Secció 3 Coneixement bàsic elements comunicatius P2 

 

 
Gràfic molt interessant  que 

ofereix un ventall ampli de 

connexió: trobem a la banda 

més alta de resposta quatre 

persones, i després les tres 

restants segueixen una escala 

minvant per arribar a una 

resposta que afirma estar entre 

dues i cinc hores de connexió 

setmanal: es tracta d’una dona 

entre 46 i 50 anys. 

 
Exposició de dades, gràfic B3_11: Secció 3 Coneixement bàsic elements comunicatius P3 

 

  

Polarització de les respostes ja 

que el 42,9% afirma que la 

major part (80%) d’hores de 

connexió les realitza en el 

centre de treball mentre que el 

mateix percentatge afirma just 

el contrari. Queda una persona 

que es manté just en el centre de 

la resposta. 
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Exposició de dades, gràfic B3_12: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

En aquest cas la resposta és 

favorable o neutra, sense cap 

tendència a la resposta negativa. 

Hom pot observar que de les set 

persones que contesten, quatre 

ho fan de forma favorable i tres 

es mantenen en el centre de la 

resposta. 

 
Exposició de dades, gràfic B3_13: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

En el cas d’aquesta qüestió, tres 

persones s’hi manifesten 

d’acord, tres més es mantenen 

en resposta neutra i dues 

persones hi estan poc d’acord. 
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Exposició de dades, gràfic B3_14: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Gairebé resposta totalment 

paritària (donat que el nombre 

de participants és senar). 

Possibilitat per tant que genera 

en l’equip disparitat de mirades 

i d’opinió. 

 
Exposició de dades, gràfic B3_15: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

  

En aquest cas sembla que 

l’opinió sí que està més definida 

a favor de la proposició. Quatre 

persones hi estan d’acord, tres 

es mantenen en resposta neutra i 

una persona no hi està gaire 

d’acord: es tracta d’una dona de 

51 a 55 anys. 
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Exposició de dades, gràfic B3_16: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Només una persona afirma no 

tenir experiència al respecte. 

 
Exposició de dades, gràfic B3_17: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

Tots els participants que 

afirmen tenir experiència en e-

learning diuen que aquella és 

com a estudiants. 
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Exposició de dades, gràfic B3_18: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Donant coherència a altres 

preguntes, i per tant actuant 

com a pregunta de control 

també, obtenim el mateix 

resultat que anteriorment ja que 

la diversitat de mirades i 

percepcions al respecte és 

patent en el resultat d’aquesta 

qüestió. 

 
Exposició de dades, gràfic B3_19: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  Novament paritat (salvant el 

nombre de participants) en la 

resposta. Dues persones 

responen a la banda més alta de 

l’escala de Likert i una 

afirmativament en segona 

possibilitat, tres es mantenen en 

el centre de resposta i dues 

afirmen estar-hi poc d’acord. 

Recordant que es tracta d’una 

pregunta clau per a la nostra 

recerca i amb la prudència 

necessària, afirma la principal 

qüestió plantejada. 
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Exposició de dades, gràfic B3_20: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Resposta afirmativa que 

estableix una valoració: la 

complementarietat dels models 

possibles, aspecte aquest que sí 

sembla unificar l’opinió de 

l’equip en aquest cas. 

 
Exposició de dades, gràfic B3_21: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

En coherència amb la pregunta 

anterior, una majoria de l’equip 

no valora com una alternativa la 

no presencialitat. 
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Exposició de dades, gràfic B3_22: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Sobre aquesta qüestió les 

opinions donen força a la 

proposició, probablement per 

relació amb la formació 

necessària de l’equip al respecte 

de la incorporació de les TIC. 

 
Exposició de dades, gràfic B3_23: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres  

 

  

Confirmació de la suposició 

feta en l’anàlisi de la pregunta 

anterior. L’equip mostra 

preocupació per la seva 

formació vers les TIC i valora 

que seria una necessitat a 

resoldre. 
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Exposició de dades, gràfic B3_24: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Un 57% dóna resposta positiva 

a la proposició, la qual cosa 

novament parla de mirades 

diferents. També pot ser que 

aquest fet estigui en funció de 

les matèries impartides i de les 

necessitats que aquelles 

generen. 

 
Exposició de dades, gràfic B3_25: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

Resposta gairebé exacta a la 

pregunta anterior. La visió 

d’aquest equip diu que 

probablement hi ha un elevat 

índex de responsabilitat i 

d’experiència que estableix 

preocupació lògica per a 

possibles canvis. 
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Exposició de dades, gràfic B3_26: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

No es pot extreure conclusió 

d’aquests índex de resposta ja 

que ofereixen un ventall 

totalment paritari. 

 
Exposició de dades, gràfic B3_27: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P1 

 

  

Resposta clarament afirmativa. 

Hi ha dues persones que es 

mantenen en el centre de 

l’escala. Pot ser degut a la 

matèria, a les expectatives TIC, 

etc. 
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Exposició de dades, gràfic B3_28: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P2 

 

 

Les respostes en aquesta ocasió 

donen peu a pensar que es fa ús 

de les TIC en el centre. Una 

persona considera que aquest ús 

és poc, es tracta d’una dona de 

51 a 55 anys. 

 
Exposició de dades, gràfic B3_29: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P3 

 

  

Resposta de caire favorable, 

encara que una quarta part de 

participants es manté en el 

centre de l’escala. 
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Exposició de dades, gràfic B3_30: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P4 

 

 

50% de respostes positives o 

molt positives i 37,5% de 

neutralitat. Una persona afirma 

que incorpora poc les TIC, és 

una dona d’entre 46 i 50 anys. 

 
Exposició de dades, gràfic B3_31: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P5 

 

  

Gairebé els mateixos resultats 

que en la pregunta anterior, de 

la qual cosa es pot fer la lectura 

que aquelles persones que 

incorporen les TIC, en fan una 

valoració molt positiva vers les 

possibilitats de millora que 

aporten al procés 

d’aprenentatge. 
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Exposició de dades, gràfic B3_32: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P1 

 

 

En aquesta qüestió, observem 

que la valoració que es fa de la 

connexió és força desigual ja 

que gairebé la meitat de les 

respostes es mantenen en la part 

central de l’escala però quatre 

de les set responen a la part alta. 

 
Exposició de dades, gràfic B3_33: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P2 

 

  

En aquesta qüestió, observem la 

importància de la connexió ja 

que totes les respostes són 

plenament positives encara que 

en diferent grau. 
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Exposició de dades, gràfic B3_34: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P3 

 

 

Altre cop diferència de 

percepció gairebé al 57% per 

part de l’equip, en aquest cas 

vers la proposició que relaciona 

connexió amb formació 

individual. 

 
Exposició de dades, gràfic B3_35: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P4 

 

  

Clara resposta afirmativa que 

està en consonància amb 

l’apreciació feta ja per l’equip 

anteriorment en altres respostes. 

En aquest cas sembla clara 

l’acció transformadora de les 

TIC com a revulsiu del procés 

d’ensenyament per part de la 

intenció de l’equip. 
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Dades Centre B3 alumnes/as 
 

Els gràfics següents corresponen a les respostes facilitades pels alumnes/as de batxillerat. 

Població que respon al qüestionari: 45 persones. 

 

 
Exposició de dades, gràfic B3A_1: Secció 1 preguntes demogràfiques P1 

 

 

Disposem d’una població poc 

paritària: un 62,8% són noies 

mentre que la resta, un 37,2 per 

cent són nois. 

 
Exposició de dades, gràfic B3A_2: Secció 1 preguntes demogràfiques P2 

 

  

Dada poc significativa ja que 

tots els participants estan en 

l’edat pròpia del batxillerat. 
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Exposició de dades, gràfic B3A_3: Secció 1 preguntes demogràfiques P4 

 

 

Hi ha gairebé un 20% més 

d’alumnes a segon que no pas a 

primer. Això ens aporta una 

visió més propera als alumnes 

que s’enfronten a les PAU en el 

curs mateix de fer l’obtenció de 

les dades. 

 
Exposició de dades, gràfic B3A_4: Secció 2 accés a les TIC P1 

 

  

Una primera dada obtinguda ens 

diu que el 67,4% dels 

participants afirma disposar 

d’un ordinador fix a casa, mentre 

que el 32,6% restant no; això 

marca una tendència d’una 

tercera part de la població als 

dispositius mòbils, cosa que es 

podrà constatar en la següent 

resposta. 
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Exposició de dades, gràfic B3A_6: Secció 2 accés a les TIC P2 

 

 

D’acord amb el gràfic anterior, 

aquí s’aprecia que la 

disponibilitat d’ordinadors 

portàtils és molt elevada: el 

97,7% Això és tradueix amb la 

resposta negativa d’un noi de 

segon de batxillerat. Sembla 

confirmar-se doncs la tendència 

clara a la disponibilitat de 

tecnologia mòbil. 

 
Exposició de dades, gràfic B3A_7: Secció 2 accés a les TIC P3 

 

  

Aquí la resposta no reflecteix 

una realitat concreta (encara que 

gairebé ens movem en la franja 

seixanta quaranta), ja que tant 

hi ha alumnes de primer com de 

segon que s’expressen en els 

dos sentits. Pot ser que 

depengui de l’ús i de la 

modalitat cursada. 

 

 



  

 406 

 
Exposició de dades, gràfic B3A_8: Secció 2 accés a les TIC P4 

 

 
En aquest cas la presència de 

dispositius netament mòbils no 

és tan aclaparadora com en 

altres ocasions tot i que arriba 

gairebé a les tres quartes parts, 

dada que cal comparar amb el 

següent gràfic i que pot donar 

pistes sobre el tipus de 

dispositiu que els aprenents 

tenen a l’abast de forma 

habitual.. 

 
Exposició de dades, gràfic B3A_9: Secció 2 accés a les TIC P5 

 

  

Presència absoluta dels 

Smartphone, cosa que fa pensar 

directament en la seva possible 

utilització com a dispositiu 

mòbil per excel•lència en aquest 

moment. Només tres persones 

manifesten no disposar d’un 

Smartphone: un noi i una noia 

de segon i un noi de primer. 
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Exposició de dades, gràfic B3A_10: Secció 3 Coneixement bàsic elements comunicatius P1 

 

 

Previ a l’anàlisi i desplegament 

posterior, podem observar que el 

protagonisme de WhatsApp és 

remarcable, a banda de la 

presència d’altres xarxes no 

tipificades en aquest estudi. 

 

 

En els aspectes demogràfics no es desenvolupa l'estadística descriptiva donada l'anàlisi 

immediata que es pot fer de les dades per separat. S'estudia en aquesta secció una 

variable no numèrica (el sexe) i una variable numèrica (l'edat). Com bé mostren els 

gràfics, el 40 per cent de les respostes al qüestionari són homes mentre que el 60 per 

cent són dones.  

 

La intenció de la pregunta 1 de la secció 3 del qüestionari és determinar si els 

participants tenen comptes a les xarxes socials (i essent així en són elements actius  o 

si més no presents), la qual cosa pot implicar domini de la tecnologia comunicativa i 

percepció de la intel·ligència col·lectiva. També la formulació i l'anàlisi de Les 

respostes permeten saber en quina de les principals xarxes socials hi ha més comptes 

entre la població participant en l'estudi.  
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A partir de les dades sabem que:   

 

-El 100 % de la població estudiada té com a mínim un compte en xarxes 

socials.                     

-El 75,5 % té un compte a Facebook.                     

-El 68,8 % té un compte a Twitter.                     

-El 100 % té un compte a WhatsApp. (Això permet inferir hipòtesis sobre 

l'avantatge de la portabilitat tecnològica). Sorpèn la dada ja que hi ha tres 

persones que afirmen no disposar d’Smartphone. (pot tractar-se d’un error 

en la resposta anterior)                    

-El 86,6 % té comptes en altres tipus de xarxa social.  
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Exposició de dades, gràfic B3A_11: Secció 3 Coneixement bàsic elements comunicatius P2 

 

 

Del gràfic de connexió es 

desprèn un alt índex de la 

mateixa, ja que dotze persones 

afirmen que el seu rati de 

connexió està en més de quinze 

hores setmanals i dotze 

persones més afirmen que entre 

deu i quinze, amb la qual cosa 

el percentatge d’alta connexió 

ja supera el 50% amb 

percentatges menors hi trobem 

una altra franja del 40%. 

 
Exposició de dades, gràfic B3A_12: Secció 3 Coneixement bàsic elements comunicatius P3 

 

  

El 88% de les respostes apunten 

a la connexió fora del centre 

d’estudi, la qual cosa estableix 

una relació causal de la 

connexió amb el component 

lúdic i/o social o bé amb la 

formació no reglada. 
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Exposició de dades, gràfic B3A_13: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

El gràfic exposa un nivell 

d’acceptació del 53,5% i un 

elevat 41,9% que es manté a la 

franja central de la resposta. En 

tot cas no hi ha oposició a la 

proposició de l’enunciat. 

 
Exposició de dades, gràfic B3A_14: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

Ens tornem a trobar amb una 

forta indefinició, aquest cop 

inclinada cap a la resposta 

favorable ja que també hi ha un 

41,8% a la banda alta de 

resposta. 
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Exposició de dades, gràfic B3A_15: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Gairebé el 77% de resposta està 

en la franja positiva de resposta 

respecte de la proposició en 

aquesta qüestió i encara trobem 

un 16,3% que es queda en la 

centralitat de l’escala de 

resposta amb la qual cosa cal 

avaluar com a favorable la 

proposició, tenint una 

concepció força oberta de 

l’accessibilitat al coneixement i 

al centre de referència en aquest 

cas. 

 
Exposició de dades, gràfic B3A_16: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

  El gràfic indica un nivell 

d’acceptació de l’enunciat amb 

un 58,1% a la banda alta 

superant supera novament el 

llistó de la meitat però en aquest 

cas, encara que trobem poc 

índex de resposta a la banda 

més baixa, sí que hi ha un tant 

per cent molt significatiu en el 

centre de la resposta, la qual 

cosa fa que la proposició (en el 

cas d’aquest centre i per part de 

l’alumnat) s’accepti amb certa 

prudència. 
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Exposició de dades, gràfic B3A_17: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Un 24% (aproximadament) dels 

participants no té cap tipus 

d’experiència en educació a 

distància. La dada dóna un fort 

desequilibri positiu, amb la qual 

cosa cal interpretar que un  bon 

gruix dels participants  usa de 

forma habitual l’aprenentatge 

online. 

 
Exposició de dades, gràfic B3A_18: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

Resposta universal en el cas de 

l’experiència e-learning com a 

estudiants. 
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Exposició de dades, gràfic B3A_19: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Novament ens trobem en 

situació de pràctic equilibri, 

amb la qual cosa resulta difícil 

inferir tendència o resultat. 

 
Exposició de dades, gràfic B3A_20: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

En aquesta qüestió la resposta 

és força neutra, encara que hi ha 

un significatiu 44,2% (dinou 

persones) que es mostra 

d’acord, als qui encara hi cal 

afegir dues persones més a la 

franja més alta de resposta. Tot i 

així els casos favorables no 

superen el 50% trobant també 

un elevat marge d’indefinició 

que puja fins el 32,6% 
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Exposició de dades, gràfic B3A_21: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

En aquesta qüestió l’acceptació 

és superior a la neutralitat per 

primera vegada en aquesta 

secció de preguntes (67,4%). 

Donat l’enunciat es pot inferir 

que s’accepten els avantatges 

que pot aportar l’ensenyament 

no presencial com a 

complement del presencial. 

 
Exposició de dades, gràfic B3A_22: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

Un 44% de respostes es mostren 

favorables a la proposició 

mentre que un 18,6% ho fa en 

contra, deixant un ampli marge 

del 37,2% en la resposta central 

de l’escala. 
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Exposició de dades, gràfic B3A_23: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Si es realitza l’anàlisi de dades 

sobre aquesta qüestió observem 

que en tot cas no hi ha una 

opció favorable que passi del 

34% encara que sí destaca en 

aquest cas la centralitat de més 

del 50% 

 
Exposició de dades, gràfic B3A_24: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres  

 

  

En concordança amb la 

pregunta anterior es 

reprodueixen uns percentatges 

semblants amb la qual cosa 

resulta difícil inferir qualsevol 

tendència de percepció al 

respecte. 
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Exposició de dades, gràfic B3A_25: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Es reprodueix l’equilibri de 

respostes, aquest cop amb forta 

tendència a l’ambigüitat de 

resposta o a la neutralitat de la 

mateixa, en funció de la 

proposició concreta es pot 

pensar que la dotació tècnica no 

hauria de ser necessàriament un 

obstacle en aquest cas, sota la 

percepció dels alumnes. 

 
Exposició de dades, gràfic B3A_26: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

En aquest cas els discents 

gairebé s’abstenen 

completament ja que la resposta 

de forma significativa es manté 

en el centre de l’escala de 

possibilitats. Cal considerar 

però que el 34,9% es manifesta 

a favor de la proposició mentre 

que el 16,3% (menys de la 

meitat comparada) ho fa 

obertament en contra. 
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Exposició de dades, gràfic B3A_27: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Percepció gairebé simètrica, 

que impossibilitat la conclusió 

vers la proposició demanada. La 

tònica general dels alumnes en 

aquest centre dóna aquest perfil 

constantment, la qual cosa 

aporta coherència als resultats 

però poca efectivitat d’anàlisi. 

 
Exposició de dades, gràfic B3A_28: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P1 

 

  

Es manté la mateixa línia però 

aquí sorprèn ja que es tracta 

d’una demanda força empírica 

(encara que subjectiva) i fins i 

tot així obtenim aquests perfils 

estadístics simètrics. 
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Exposició de dades, gràfic B3A_29: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P2 

 

 

Aquí retrobem les diferències 

de mirada o de percepció que 

novament ens aporten una visió 

que podria semblar extreta de 

dos centres diferents o de dos 

models d’ensenyament distints. 

 
Exposició de dades, gràfic B3A_30: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P3 

 

  

Fins i tot en les preguntes 

dialògiques i excloents com aquesta 

es produeix aquest fenomen 

d’apreciació per part dels aprenents. 

Tot i que en aquest cas sí que podem 

extreure algunes observacions: ja 

que un 37,3% es manifesta en contra 

de la proposició afirmant que les 

TIC s’usen poc o gens i el 37,2% es 

queda a la centralitat de la resposta. 

Aquest fet implica que o bé la 

mirada dels discents és distinta de la 

de l’equip o bé el centre pot estar en 

procés d’integració de les TIC. 
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Exposició de dades, gràfic B3A_31: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P4 

 

 

Gràfic de factura gairebé 

simètrica (des de la concepció 

geomètrica del terme) que per 

tant dificulta la inferència de 

resultats.  

 

 
Exposició de dades, gràfic B3A_32: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P5 

 

  

En aquesta pregunta, (tot i ser 

de les darreres i per tant 

d’acusar el possible cansament 

dels col•laboradors) sí que hi 

trobem una definició clara de 

tendència a favor, gairebé el 

75% a la banda favorable i un 

gruix del gairebé 16,3% en la 

centralitat de resposta. Sembla 

clar doncs que el valor de la 

connectivitat és força present. 
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Exposició de dades, gràfic B3A_34: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P3 

 

 

Gairebé el 70% es mostra a 

favor (en aquest cas considera 

imprescindible la connectivitat 

en espais públics) i encara un 

14% es queda en la centralitat 

de la resposta, amb la qual cosa 

l’acceptació de la proposició de 

l’enunciat és remarcable. 

 
Exposició de dades, gràfic B3A_35: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P2 

 

  

En aquesta qüestió, observem 

que sí hi ha valoració positiva 

de la qüestió, ja que directament 

prop del 49% s’hi mostra 

directament favorable, amb un 

30,2% que es queda a la 

centralitat de l’escala de 

resposta. Un 27,9% es mostra 

contrari a la proposició. 
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Dades Centre T2 (El S) professors/es 
 

Cooperativa de la província de Tarragona (Salou). Els gràfics següents corresponen a les respostes 

facilitades per l’equip docent de batxillerat. Població que respon al qüestionari: 11 persones. 

 

Exposició de dades, gràfic T2_1: Secció 1 preguntes demogràfiques P1 

 

Disposem d’una població total 

(participada) d’11 persones de les 

quals 6 són homes i cinc són 

dones. En el cas de la població 

estudiada això significa gairebé 

paritat. 

 
Exposició de dades, gràfic T2_2: Secció 1 preguntes demogràfiques P2 

 
  

Plantilla docent de batxillerat de 

repartiment molt homogeneïtzat, 

les edats es reparteixen gairebé en 

tota la franja proposada de 

resposta. En funció de 

l’experiència docent adquirida 

això podria donar mirades 

diverses vers la proposició 

realitzada. 
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Exposició de dades, gràfic T2_3: Secció 1 preguntes demogràfiques P4 

 

 

El resultat d’aquesta pregunta ens 

diu  que hi ha sis persones que han 

assolit una llicenciatura i quatre 

més que afirmen haver assolit un 

màster, aquestes darreres tenen 

entre 21 i 35 anys i entre elles hi 

ha tres dones i un home. També hi 

ha una dona d’entre 36 i 40 anys 

que afirma haver assolit el nivell 

de doctora. 

 
Exposició de dades, gràfic T2_4: Secció 2 accés a les TIC P1 

 

  

Set persones disposen d’ordinador 

fix però quatre no; aquest fet 

podria indicar tendència a la 

mobilitat connectiva. 
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Exposició de dades, gràfic T2_5: Secció 2 accés a les TIC P2 

 

 

D’acord amb el gràfic anterior, 

aquí s’aprecia que la 

disponibilitat d’ordinadors 

portàtils és universal a la 

població estudiada en aquest 

cas. S’observa per tant 

predisposició a la tecnologia 

mòbil. 

 
Exposició de dades, gràfic T2_6: Secció 2 accés a les TIC P3 

 

  

El centre té una dotació 

suficient d’ordinadors per al 

desenvolupament habitual de la 

tasca professional, tant a les 

aules com a les zones de treball. 

El professorat de batxillerat 

manifesta disponibilitat 

universal d’ordinadors en el lloc 

de feina. 

 

 



 

 426 

 
Exposició de dades, gràfic T2_7: Secció 2 accés a les TIC P4 

 

 

Vuit persones donen resposta 

afirmativa, la qual cosa 

confirma la tendència a la 

mobilitat connectiva. 

 
Exposició de dades, gràfic T2_8: Secció 2 accés a les TIC P5 

 

  

Novament universalitat de 

resposta afirmativa. 
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Exposició de dades, gràfic T2_9: Secció 3 Coneixement bàsic elements comunicatius P1 

 

 

Previ a l’anàlisi i desplegament 

posterior, podem observar que 

WhatsApp marca la tendència de 

prioritats. 

 

 

En els aspectes demogràfics no es desenvolupa l'estadística descriptiva donada l'anàlisi 

immediata que es pot fer de les dades per separat. S'estudia en aquesta secció una 

variable no numèrica (el sexe) i una variable numèrica (l'edat). La primera variable es 

mesura amb una escala nominal excloent i la segona amb una escala numèrica amb 

intervals de cinc anys, acotada en funció de les edats laborals legals. 

Es crea una taula de freqüències i interpolant les edats s'obté una mitjana d'edat de 

l'equip docent de 36,5 anys, donant un registre de plantilla relativament jove. 

 

La intenció de la pregunta 1 de la secció 3 del qüestionari és determinar si els 

participants tenen comptes a les xarxes socials (i essent així en són elements actius  o 

si més no presents), la qual cosa pot implicar domini de la tecnologia comunicativa i 

percepció de la intel·ligència col·lectiva. També la formulació i l'anàlisi de Les 

respostes permeten saber en quina de les principals xarxes socials hi ha més comptes 

entre la població participant en l'estudi.  
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A partir de les dades sabem que:   

 

-El 100 % de la població estudiada té com a mínim un compte en xarxes 

socials.                     

-El 81,2 % té un compte a Facebook.                     

-El 45,5 % té un compte a Twitter.                     

-El 100 % té un compte a WhatsApp. (Això permet inferir hipòtesis sobre 

l'avantatge de la portabilitat tecnològica)                     

-El 54,5% té comptes en altres tipus de xarxa social.  

 

Això coincideix amb l'observació de les dades i els percentatges. Així podem establir 

l'ordre com segueix (de més a menys comptes): 1- WhatsApp, 2- Facebook, 3- Altres 

xarxes socials i finalment Twitter. Cal dir que s’observa una alta presència en les xarxes 

socials.
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Exposició de dades, gràfic B3_10: Secció 3 Coneixement bàsic elements comunicatius P2 
 

 
Gràfic molt interessant  que 

ofereix un ventall ampli de 

connexió però sempre a la 

banda alta del marge de 

resposta, cosa que  dóna 

coherència a l’elevada presència 

a les xarxes socials però que 

també pot determinar presència 

formativa elevada, fet aquest 

que caldrà observar en les 

properes preguntes. 

 
Exposició de dades, gràfic T2_11: Secció 3 Coneixement bàsic elements comunicatius P3 

 

  

Alta resposta a la banda que 

indica connexió en el centre de 

treball, la qual cosa pot 

significar connexió formativa o 

aplicativa vers la feina diària 

més que no pas connexió 

privada o lúdica. 
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Exposició de dades, gràfic T2_12: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

En aquest cas la resposta és 

clarament marcada a favor de la 

proposició, encara que hi ha un 

elevat nombre de respostes que 

es mantenen en el centre de la 

forquilla de dades però sí que 

s’observa que hi ha poca 

resposta negativa. 

 
Exposició de dades, gràfic T2_13: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

En aquesta qüestió es fa difícil 

l’analítica perquè el resultat és 

força dispers obrint un ventall 

gairebé simètric en l’escala de 

possibilitats. 
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Exposició de dades, gràfic T2_14: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

El 54,6% es manifesta en contra 

de la proposició mentre que la 

resta  ho fa a favor. Cal 

observar que no hi ha cap 

resposta central al respecte de la 

proposició, la qual cosa 

significa que la possibilitat no 

deixa indiferent la mirada de 

cap dels docents al respecte. 

 
Exposició de dades, gràfic T2_15: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

  

En aquest cas trobem que no hi 

ha respostes a la banda 

afirmativa de la proposició, la 

qual cosa significa que en bona 

mesura s’accepta l’aprenentatge 

diferit com una possibilitat 

d’adquisició de continguts. 
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Exposició de dades, gràfic T2_16: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Tots els participants afirmen 

tenir experiència en e-learning. 

 
Exposició de dades, gràfic T2_17: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

Tots els participants que 

afirmen tenir experiència en e-

learning diuen que aquella és 

com a estudiants. 
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Exposició de dades, gràfic T2_18: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Donant coherència a altres 

preguntes, i per tant actuant 

com a pregunta de control 

també, el 63,7% es mostren 

contraris a la proposició, afegint 

força a la possibilitat 

d’aprenentatge online. 

 
Exposició de dades, gràfic T2_19: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

En aquesta pregunta clau per a 

la nostra recerca, el resultat és 

clarament contrari a la 

proposició, ja que podem 

observar que el 45,6% hi està 

directament en contra i el 

36,4% es manté en resposta 

neutra. Només dues persones 

afirma estar d’acord amb la 

proposició de l’enunciat: Són 

un home i una dona entre 31 i 

40 anys. 
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Exposició de dades, gràfic T2_20: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Resposta afirmativa en un 

81,9% que estableix una 

valoració: la complementarietat 

dels models possibles, aspecte 

aquest que sí sembla unificar 

l’opinió de l’equip en aquest 

cas, ja que no hi ha respostes 

negatives. 

 
Exposició de dades, gràfic T2_21: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

El 61,7% de l’equip valora 

l’ensenyament no presencial 

com una alternativa possible. 

Això introdueix un element 

important d’anàlisi ja que al 

mateix temps no expressen la 

percepció que els centres 

presencials hagin d’evolucionar 

cap a models mixtes. 
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Exposició de dades, gràfic T2_22: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Només dues persones es 

mostren d’acord amb la 

proposició, de forma que la 

percepció de l’equip de 

batxillerat és que el personal 

docent no seria fonamentalment 

un problema per a una 

hipotètica transició. 

 
Exposició de dades, gràfic T2_23: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres  

 

  

Sorprèn la centralitat de 

resposta en aquesta pregunta 

després del resultat de la qüestió 

anterior. En tot cas no es percep 

com un problema excessiu el fet 

de necessitar formació o tal 

vegada ja s’estigui realitzant la 

mateixa. 
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Exposició de dades, gràfic T2_24: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Observats els percentatges 

resultants no sembla que la 

dotació tècnica sigui un element 

preocupant per a l’equip. 

Encara que hi ha tres persones 

que sí que ho valoren així. 

 
Exposició de dades, gràfic T2_25: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

El cinquanta-quatre amb sis per 

cent s’expressa a favor de la 

proposició, cosa que confirma 

la responsabilitat de l’equip i 

probablement l’anàlisi feta ja de  

les possibilitats de la tecnologia 

i la connexió associada a la 

mateixa vers els processos 

d’aprenentatge. 
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Exposició de dades, gràfic T2_26: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

No es pot extreure conclusió 

d’aquests índex de resposta ja 

que ofereixen un ventall 

paritari. 

 
Exposició de dades, gràfic T2_27: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P1 

 

  

Resposta clarament afirmativa. 

Hi ha una persona que es manté  

en el centre de l’escala. Pot ser 

degut a la matèria, a les 

expectatives TIC, etc. 
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Exposició de dades, gràfic T2_28: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P2 

 

 

Les respostes en aquesta ocasió 

donen peu a pensar que es fa ús 

de les TIC en el centre. Una 

persona considera que aquest ús 

és encara no massa destacable, 

es tracta d’una dona de 26 a 30  

anys. 

 
Exposició de dades, gràfic T2_29: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P3 

 

  

Resposta de caire favorable, 

encara que una trobem una 

resposta contrària: es tracta de 

la mateixa persona que en la 

pregunta anterior dissenteix del 

resultat global. 
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Exposició de dades, gràfic T2_30: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P4 

 

 

72,8% de respostes positives o 

molt positives i 27,3% de 

neutralitat. Aplicació per tant 

gairebé universal. 

 
Exposició de dades, gràfic T2_31: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P5 

 

  

54,6% (amb arrodoniment de 

percentatges) de resposta 

afirmativa i l’altre 45,5% que es 

manté en el centre de l’escala 

de resposta, amb la qual cosa 

podem inferir una valoració 

positiva de la incorporació TIC 

a la tasca diària. 
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Exposició de dades, gràfic T2_32: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P1 

 

 

En aquesta qüestió, observem 

que el 63,6% de les respostes 

són favorables a la proposició, 

mentre que tres persones es 

manifesten en contra i una es 

manté en la centralitat de 

resposta. 

 
Exposició de dades, gràfic T2_33: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P2 

 

  

Novament hi ha dispersió de 

resultats, encara que en un 

54,6% es considera 

imprescindible la connectivitat 

pública i tres persones més es 

mantenen en el centre de 

resposta però n’hi ha dues que 

ho consideren prescindible. 
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Exposició de dades, gràfic T2_34: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P3 

 

 

Altre cop diferència de 

percepció gairebé al 72,7% per 

part de l’equip, en aquest cas 

vers la proposició que relaciona 

connexió amb formació 

individual. Hi ha una persona a 

la banda negativa de resposta. 

 
Exposició de dades, gràfic T2_35: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P4 

 

  

Clara resposta afirmativa que 

està en consonància amb 

l’apreciació feta ja per l’equip 

anteriorment en altres respostes. 

En aquest cas sembla clara 

l’acció transformadora de les 

TIC com a revulsiu del procés 

d’ensenyament per part de la 

intenció de l’equip. 
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Dades Centre T2 alumnes/as 
 

Població que respon al qüestionari: 43 persones. 

 

 
Exposició de dades, gràfic T2A_1: Secció 1 preguntes demogràfiques P1 

 

 

Disposem d’una població poc 

paritària: un 62,8% són noies 

mentre que la resta, un 37,2 per 

cent són nois. 

 
Exposició de dades, gràfic T2A_2: Secció 1 preguntes demogràfiques P2 

 
  

Dada poc significativa ja que 

tots els participants estan en 

l’edat pròpia del batxillerat. 
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Exposició de dades, gràfic T2A_4: Secció 1 preguntes demogràfiques P4                                                      

(El salt de la segona a la quarta pregunta es produeix perquè la tercera és “Sou docent, alumne?” i 
en aquest cas s’analitzen només dades de discents.) 

 

 

 

Cas particular en el que tots els 

alumnes pertanyen al mateix 

nivell: primer de batxillerat. 

 
Exposició de dades, gràfic T2A_5: Secció 2 accés a les TIC P1 

 

  

Una primera dada obtinguda ens 

diu que el 65,1% dels 

participants afirma disposar 

d’un ordinador fix a casa, mentre 

que el 34,9% restant no. Això 

marca una tendència d’una 

tercera part de la població als 

dispositius mòbils, cosa que es 

podrà constatar en la següent 

resposta. 

 

Nivell màxim d’estudis assolit? 
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Exposició de dades, gràfic T2A_6: Secció 2 accés a les TIC P2 

 

 

D’acord amb el gràfic anterior, 

aquí s’aprecia que la 

disponibilitat d’ordinadors 

portàtils és molt elevada: el 

95,3% Això és tradueix amb la 

resposta negativa d’un noi de 

segon de batxillerat. Sembla 

confirmar-se doncs la tendència 

clara a la disponibilitat de 

tecnologia mòbil. 

 
Exposició de dades, gràfic T2A_7: Secció 2 accés a les TIC P3 

 

  

Aquí la resposta no reflecteix 

una realitat concreta ja que hi 

ha que s’expressen en els dos 

sentits. Pot ser que depengui de 

l’ús i de la modalitat cursada. 
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Exposició de dades, gràfic T2A_8: Secció 2 accés a les TIC P4 

 

 
En aquest cas la presència de 

dispositius netament mòbils no 

és tan aclaparadora com en 

altres ocasions tot i que arriba 

gairebé a les tres quartes parts, 

dada que cal comparar amb el 

següent gràfic i que pot donar 

pistes sobre el tipus de 

dispositiu que els aprenents 

tenen a l’abast de forma 

habitual.. 

 
Exposició de dades, gràfic T2A_9: Secció 2 accés a les TIC P5 

 

  

Presència molt considerable 

dels Smartphone, cosa que fa 

pensar directament en la seva 

possible utilització com a 

dispositiu mòbil per 

excel•lència en aquest moment. 

Cinc persones manifesten no 

disposar d’un Smartphone: tres 

nois i dues noies. 
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Exposició de dades, gràfic T2A_10: Secció 3 Coneixement bàsic elements comunicatius P1 

 

 

Previ a l’anàlisi i desplegament 

posterior, podem observar que el 

protagonisme de WhatsApp és 

remarcable, a banda de la 

presència d’altres xarxes no 

tipificades en aquest estudi. 

 

 

En els aspectes demogràfics no es desenvolupa l'estadística descriptiva donada 

l'anàlisi immediata que es pot fer de les dades per separat. S'estudia en aquesta secció 

una variable no numèrica (el sexe) i una variable numèrica (l'edat). Com bé mostren 

els gràfics, el 40 per cent de les respostes al qüestionari són homes mentre que el 60 

per cent són dones. 

 

La intenció de la pregunta 1 de la secció 3 del qüestionari és determinar si els 

participants tenen comptes a les xarxes socials (i essent així en són elements actius  

o si més no presents), la qual cosa pot implicar domini de la tecnologia comunicativa 

i percepció de la intel•ligència col•lectiva. També la formulació i l'anàlisi de Les 

respostes permeten saber en quina de les principals xarxes socials hi ha més comptes 

entre la població participant en l'estudi.  
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A partir de les dades sabem que:   

 

-El 100 % de la població estudiada té com a mínim un compte en xarxes socials.                     

-El 79,5 % té un compte a Facebook.                     

-El 50 % té un compte a Twitter.                     

-El 100 % té un compte a WhatsApp. (Això permet inferir hipòtesis sobre l'avantatge 

de la portabilitat tecnològica). Sorpèn la dada ja que hi ha tres persones que afirmen 

no disposar d’Smartphone. (pot tractar-se d’un error en la resposta anterior)                    

-El 77,2% té comptes en altres tipus de xarxa social.   
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Exposició de dades, gràfic T2A_11: Secció 3 Coneixement bàsic elements comunicatius P2 

 

 

Del gràfic de connexió es 

desprèn un alt índex de la 

mateixa, ja que el 62,8% 

afirmen que el seu rati de 

connexió està en més de quinze 

hores setmanals i el 30,2% més 

afirmen que entre cinc i deu. 

 
Exposició de dades, gràfic T2A_12: Secció 3 Coneixement bàsic elements comunicatius P3 

 

  

El 96,4% de les respostes 

apunten a la connexió fora del 

centre d’estudi, la qual cosa 

estableix una relació causal de 

la connexió amb el component 

lúdic i/o social o bé amb la 

formació no reglada. 
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Exposició de dades, gràfic T2A_13: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

El gràfic exposa un nivell 

d’acceptació del 46,5% i un 

23,3% que es manté a la franja 

central de la resposta. Cal 

considerar però que s’estableix 

un notable 31,2% de respostes 

contràries a la proposició. 

 
Exposició de dades, gràfic T2A_14: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

Ens tornem a trobar amb una 

forta indefinició, gairebé amb 

resultats paritaris. Pot ser 

deguda a no haver fet una 

anàlisi al respecte o a no 

establir relació causal sobre la 

mateixa qüestió. 
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Exposició de dades, gràfic T2A_15: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

El 53,5% de resposta està en la 

franja positiva respecte de la 

proposició en aquesta qüestió i 

encara trobem un 30,2% que es 

queda en la centralitat de 

l’escala de resposta amb la qual 

cosa cal avaluar com a 

favorable la proposició. 

 
Exposició de dades, gràfic T2A_16: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

  El gràfic indica un nivell 

d’acceptació de l’enunciat amb 

un 53,5% a la banda alta 

superant supera novament el 

llistó de la meitat però en aquest 

cas, encara que trobem poc 

índex de resposta a la banda 

més baixa, sí que hi ha un tant 

per cent molt significatiu en el 

centre de la resposta, la qual 

cosa fa que la proposició (en el 

cas d’aquest centre i per part de 

l’alumnat) s’accepti amb certa 

prudència. 
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Exposició de dades, gràfic T2A_17: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Un 67,4% dels participants no 

té cap tipus d’experiència en 

educació a distància. La dada 

dóna un fort desequilibri 

negatiu, amb la qual cosa cal 

interpretar que un  bon gruix 

dels participants  no usa de 

forma habitual l’aprenentatge 

online. 

 
Exposició de dades, gràfic T2A_18: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

Resposta universal en el cas de 

l’experiència e-learning com a 

estudiants, excepció feta d’un 

sol cas. 
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Exposició de dades, gràfic T2A_19: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Novament ens trobem en 

situació de pràctic equilibri, 

amb la qual cosa resulta difícil 

inferir tendència o resultat. 

 
Exposició de dades, gràfic T2A_20: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

En aquesta qüestió la resposta 

és força neutra, encara que hi ha 

un significatiu 32,6% que es 

mostra d’acord. Tot i així els 

casos favorables no superen el 

50% trobant també un elevat 

marge d’indefinició que puja 

fins el 27,9%. És prou 

significatiu en aquest cas el 

percentatge de resposta negativa 

que dóna el 39,5%. 
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Exposició de dades, gràfic T2A_21: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

En aquesta qüestió l’acceptació 

és superior a la neutralitat per 

primera vegada en aquesta 

secció de preguntes (60,4%). 

Donat l’enunciat es pot inferir 

que s’accepten els avantatges 

que pot aportar l’ensenyament 

no presencial com a 

complement del presencial. 

 
Exposició de dades, gràfic T2A_22: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

Un 51,2% de respostes es 

mostren favorables a la 

proposició mentre que un 

18,6% ho fa en contra, deixant 

un ampli marge del 30,2% en la 

resposta central de l’escala. 
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Exposició de dades, gràfic T2A_23: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Si es realitza l’anàlisi de dades 

sobre aquesta qüestió observem 

que en tot cas no hi ha una 

opció favorable que passi del 

30,2% encara que sí destaca en 

aquest cas la centralitat del 

48,8%. 

 
Exposició de dades, gràfic T2A_24: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres  

 

  

En concordança amb la 

pregunta anterior es 

reprodueixen uns percentatges 

semblants amb la qual cosa 

resulta difícil inferir qualsevol 

tendència de percepció al 

respecte. 
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Exposició de dades, gràfic T2A_25: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Es reprodueix l’equilibri de 

respostes, aquest cop amb forta 

tendència a l’ambigüitat de 

resposta o a la neutralitat de la 

mateixa, en funció de la 

proposició concreta es pot 

pensar que la dotació tècnica no 

hauria de ser necessàriament un 

obstacle en aquest cas, sota la 

percepció dels alumnes. 

 

 
Exposició de dades, gràfic T2A_26: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

En aquest cas els discents 

gairebé s’abstenen 

completament ja que la resposta 

de forma significativa es manté 

en el centre de l’escala de 

possibilitats i la resta descriu un 

equilibri exacte. 
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Exposició de dades, gràfic T2_27: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Percepció gairebé simètrica, 

que impossibilitat la conclusió 

vers la proposició demanada. La 

tònica general dels alumnes en 

aquest centre dóna aquest perfil 

constantment, la qual cosa 

aporta coherència als resultats 

però poca efectivitat d’anàlisi. 

 
Exposició de dades, gràfic T2A_28: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P1 

 

  

Es manté la mateixa línia però 

aquí sorprèn ja que es tracta 

d’una demanda força empírica 

(encara que subjectiva) i fins i 

tot així obtenim aquests perfils 

estadístics gairebé  simètrics. 
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Exposició de dades, gràfic T2A_29: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P2 

 

 

Aquí retrobem les diferències 

de mirada o de percepció que 

novament ens aporten una visió 

que podria semblar extreta de 

dos centres diferents o de dos 

models d’ensenyament distints. 

Cal remarcar però que Hi ha un 

40% que afirma poc ús de les 

TIC. 

 
Exposició de dades, gràfic T2A_30: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P3 

 

  

Un 69,8% es manifesta en 

contra de la proposició afirmant 

que les TIC s’usen poc o gens, 

donant aquest cop una 

percepció força unificada. 
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Exposició de dades, gràfic T2A_31: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P4 

 

 

58,2% de respostes negatives, la 

qual cosa dóna coherència a la 

resposta anterior. Un 21% 

afirma que sí incorpora les TIC a 

la seva feina diària.  

 

 
Exposició de dades, gràfic T2A_32: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P5 

 

  

En aquesta pregunta, (tot i ser 

de les darreres i per tant 

d’acusar el possible cansament 

dels col•laboradors) sí que hi 

trobem una definició clara de 

tendència a favor, gairebé el 

58,1% a la banda favorable i un 

gruix del gairebé 35% en la 

centralitat de resposta. Sembla 

clar doncs que el valor de la 

connectivitat és força present. 
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Exposició de dades, gràfic T2A_33: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P2 

 

 
Gairebé el 58,2% es mostra a 

favor (en aquest cas considera 

imprescindible la connectivitat 

en espais públics) i encara un 

20,9% es queda en la centralitat 

de la resposta, amb la qual cosa 

l’acceptació de la proposició de 

l’enunciat és remarcable. Cal 

fer notar però que un 21% es 

mostra en contra de la 

proposició. 

 
Exposició de dades, gràfic T2A_34: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P3 

 

  

En aquesta qüestió, observem 

que sí hi ha valoració positiva 

de la qüestió, ja que directament 

prop del 47% s’hi mostra 

directament favorable, amb un 

23,3% que es queda a la 

centralitat de l’escala de 

resposta. Un 30,2% es mostra 

contrari a la proposició. 
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Dades Centre B4 (EPT) professors/es 
 

Centre de titularitat religiosa de la província de Barcelona. Els gràfics següents corresponen a les 

respostes facilitades per l’equip docent de batxillerat. Població que respon al qüestionari: 8 persones. 

 

Exposició de dades, gràfic B4_1: Secció 1 preguntes demogràfiques P1 

 

Disposem d’una població total 

(participada) de 8  persones de 

les quals 5 són homes i tres són 

dones. En el cas de la població 

estudiada això significa gairebé 

paritat. 

 
Exposició de dades, gràfic B4_2: Secció 1 preguntes demogràfiques P2 

 
  

Plantilla docent de batxillerat 

de repartiment poc 

homogeneïtzat. Ens trobem 

davant d’un claustre 

experimentat on fent una 

extrapolació d’edat ens situem 

en 53 anys. Cosa que ens dóna 

un equip que arriba ja 

experimentat a la immersió de 

les TIC 
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Exposició de dades, gràfic B4_3: Secció 1 preguntes demogràfiques P4 

 

 

El resultat d’aquesta pregunta ens diu  

que hi ha dues persones que a més de la 

llicenciatura han assolit un postgrau. En 

aquest cas i coincident amb la pregunta 

anterior tenim un equip amb relativa 

poca formació post obligatòria, cosa que 

no exclou la formació habitual no 

reglada o no contemplada en la 

proposició. 

 
Exposició de dades, gràfic B4_4: Secció 2 accés a les TIC P1 

 

  

Cinc persones disposen 

d’ordinador fix però tres no, la 

qual cosa no implica 

necessàriament tendència a la 

mobilitat. Però sí a la 

tecnificació. 
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Exposició de dades, gràfic B4_5: Secció 2 accés a les TIC P2 

 

 

En la resposta a aquesta 

pregunta s’esvaeix el dubte 

generat en l’anterior. Queda 

perfectament clara la tendència 

a la mobilitat tecnològica. 

 
Exposició de dades, gràfic B4_6: Secció 2 accés a les TIC P3 

 

  

El centre té una dotació 

suficient d’ordinadors per al 

desenvolupament habitual de la 

tasca professional, tant a les 

aules com a les zones de treball. 

El professorat de batxillerat 

manifesta disponibilitat 

universal d’ordinadors en el lloc 

de feina. 



  

 466 

 

 

 
Exposició de dades, gràfic B4_7: Secció 2 accés a les TIC P4 

 

 

Cinc persones donen resposta 

afirmativa, la qual cosa 

confirma la tendència a la 

mobilitat connectiva. 

 
Exposició de dades, gràfic B4_8: Secció 2 accés a les TIC P5 

 

  

Només una persona afirma no 

disposar d’un Smartphone. 
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Exposició de dades, gràfic B4_9: Secció 3 Coneixement bàsic elements comunicatius P1 

 

 

Previ a l’anàlisi i desplegament 

posterior, podem observar que 

WhatsApp marca la tendència de 

prioritats. 

 

 

En els aspectes demogràfics no es desenvolupa l'estadística descriptiva donada 

l'anàlisi immediata que es pot fer de les dades per separat. S'estudia en aquesta secció 

una variable no numèrica (el sexe) i una variable numèrica (l'edat). La primera 

variable es mesura amb una escala nominal excloent i la segona amb una escala 

numèrica amb intervals de cinc anys, acotada en funció de les edats laborals legals. 

 

Es crea una taula de freqüències i interpolant les edats s'obté una mitjana d'edat de 

l'equip docent de 53 anys, donant un registre de plantilla relativament gran. 

 

La intenció de la pregunta 1 de la secció 3 del qüestionari és determinar si els 

participants tenen comptes a les xarxes socials (i essent així en són elements actius  

o si més no presents), la qual cosa pot implicar domini de la tecnologia comunicativa 

i percepció de la intel•ligència col•lectiva. També la formulació i l'anàlisi de Les 

respostes permeten saber en quina de les principals xarxes socials hi ha més comptes 

entre la població participant en l'estudi.  
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A partir de les dades sabem que:   

 

-El 100 % de la població estudiada té com a mínim un compte en xarxes 

socials.                     

-El 50 % té un compte a Facebook.                     

-El 25 % té un compte a Twitter.                     

-El 87,5 % té un compte a WhatsApp. (Això permet inferir hipòtesis sobre 

l'avantatge de la portabilitat tecnològica)                     

-El 25% té comptes en altres tipus de xarxa social.  

 

Això coincideix amb l'observació de les dades i els percentatges. Així podem establir 

l'ordre com segueix (de més a menys comptes): 1- WhatsApp, 2- Facebook, 3- Altres 

xarxes socials i finalment Twitter, encara que amb el mateix percentatge totes dues. 

Cal dir que s’observa una alta presència en les xarxes socials. 
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Exposició de dades, gràfic B4_10: Secció 3 Coneixement bàsic elements comunicatius P2 

 

 

De les respostes obtingudes 

se’n desprèn un nivell de 

connexió moderat (pel que fa a 

temps). Encara que cal destacar 

que el 37,5% afirma estar 

connectats més de 10  hores 

setmanals. 

 
Exposició de dades, gràfic B4_11: Secció 3 Coneixement bàsic elements comunicatius P3 

 

  

Alta resposta a la banda que 

indica connexió en el centre de 

treball, la qual cosa pot 

significar connexió privada o 

lúdica. vers la feina diària més 

que no pas connexió formativa 

o aplicativa, encara que és 

difícil de deduir sense 

informació complementària. 

 



  

 471 

 

 
Exposició de dades, gràfic B4_12: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

En aquest cas la resposta és 

clarament marcada a favor de la 

proposició, encara que una 

quarta part dels participants  es 

mantenen en el centre de la 

forquilla de dades però sí que 

s’observa clarament que hi ha 

poca resposta negativa, (una 

sola persona: un home entre 55 

i 60 anys). 

 
Exposició de dades, gràfic B4_13: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

En aquesta qüestió es fa difícil 

l’analítica perquè el resultat és 

força dispers obrint un ventall 

gairebé simètric en l’escala de 

possibilitats, (de fet només varia 

l’opinió d’una persona) 
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Exposició de dades, gràfic B4_14: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Gairebé cadascú ha escollit una 

de les respostes, amb la qual 

cosa sí que es pot deduir que no 

hi ha un debat encetat al 

respecte o bé que en cas de ser-

hi no genera consens en absolut. 

 
Exposició de dades, gràfic B4_15: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

  

En aquest cas trobem tres 

respostes a la banda afirmativa: 

dos homes d’entre 31 a 35 anys 

i d’entre 56 a 60 respectivament 

i una dona d’entre 51 i 55 anys. 

Destaca en les respostes el 50% 

que es manté neutral al respecte 

d ela proposició. 
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Exposició de dades, gràfic B4_16: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Tres quartes parts dels 

participants afirmen tenir algun 

tipus d’experiència en e-

learning. 

 
Exposició de dades, gràfic B4_17: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

Tots els participants que 

afirmen tenir experiència en e-

learning diuen que aquella és 

com a estudiants. 

 



  

 474 

 

Exposició de dades, gràfic B4_18: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Donant coherència a altres 

preguntes i per tant actuant com 

a pregunta de control també, el 

50% es mostren contraris a la 

proposició, afegint força a la 

possibilitat d’aprenentatge 

online. 

 
Exposició de dades, gràfic B4_19: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

En aquesta pregunta clau per a 

la nostra recerca, el resultat és 

equilibrat en funció de la 

interpretació que es faci del 

resultat, encara que cal destacar 

el contundent 50% que està en 

contra de la proposició. 
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Exposició de dades, gràfic B4_20: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Resposta afirmativa en un 75% 

que estableix una valoració: la 

complementarietat dels models 

possibles, aspecte aquest que sí 

sembla unificar l’opinió de 

l’equip en aquest cas, ja que no 

hi ha respostes negatives. 

 
Exposició de dades, gràfic B4_21: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

El 50% de l’equip valora 

l’ensenyament no presencial 

com una alternativa possible. 

Això introdueix un element 

important d’anàlisi ja que al 

mateix temps no expressen la 

percepció que els centres 

presencials hagin d’evolucionar 

cap a models mixtes. 
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Exposició de dades, gràfic B4_22: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 
Només dues persones es 

mostren d’acord amb la 

proposició, de forma que la 

percepció de l’equip de 

batxillerat és que el personal 

docent no seria fonamentalment 

un problema per a una 

hipotètica transició, ja que el 

50% de les respostes es mostren 

en contra de l’enunciat 

proposat. 

 
Exposició de dades, gràfic B4_23: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres  

 

  

Sorprèn la centralitat de 

resposta en aquesta pregunta 

després del resultat de la qüestió 

anterior. En tot cas no es percep 

com un problema excessiu el fet 

de necessitar formació o tal 

vegada ja s’estigui realitzant la 

mateixa. 
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Exposició de dades, gràfic B4_24: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Novament resposta gairebé 

individualitzada si bé el 50% es 

mostra favorable a la 

proposició, denotant 

preocupació per les dotacions 

materials vers el possible canvi 

metodològic. 

 
Exposició de dades, gràfic B4_25: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

El 62,5  per cent s’expressa a 

favor de la proposició, cosa que 

confirma la responsabilitat de 

l’equip i probablement l’anàlisi 

feta ja de  les possibilitats de la 

tecnologia i la connexió 

associada a la mateixa vers els 

processos d’aprenentatge. 
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Exposició de dades, gràfic B4_26: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

No es pot extreure conclusió 

d’aquests índex de resposta ja 

que ofereixen un ventall 

paritari. 

 
Exposició de dades, gràfic B4_27: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P1 

 

  

En la línia d’indefinició de 

l’equip vers el tema estudiat, no 

es pot extreure conclusió 

d’aquests índex de resposta ja 

que ofereixen un ventall 

paritari. 
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Exposició de dades, gràfic B4_28: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P2 

 

 

Percepció novament molt 

desigual, segurament en funció 

de les matèries impartides i del 

possibilisme que les mateixes 

generin. Mostra de difícil 

calibratge ja que el 62,5 per 

cent de respostes es mantenen 

en la centralitat de la pregunta. 

 
Exposició de dades, gràfic B4_29: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P3 

 

  

En la línia d’indefinició de 

l’equip vers el tema estudiat, no 

es pot extreure conclusió 

d’aquests índex de resposta ja 

que ofereixen un ventall 

paritari. 
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Exposició de dades, gràfic B4_30: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P4 

 

 

50% de respostes positives o 

molt positives i 25% de 

neutralitat. Aplicació per tant de 

fet,  encara que una quarta part 

de l’equip sembla conscient de 

la poca aplicació que fa de les 

TIC 

 
Exposició de dades, gràfic B4_31: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P5 

 

  

En qualsevol cas el que cal 

destacar i que crida l’atenció 

d’aquesta resposta és que no hi 

ha ni centralitat ni franja 

negativa. Aquest fet pot indicar 

percepció positiva del 

possibilisme tecnològic en 

l’etapa estudiada per part de 

l’equip. 
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Exposició de dades, gràfic B4_32: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P1 

 

 

En aquesta qüestió, observem 

que el 75%  de les respostes són 

favorables a la proposició, 

mentre que dues persones es 

manifesten en contra. 

 
Exposició de dades, gràfic B4_33: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P2 

 

  

Novament hi ha dispersió de 

resultats, encara que en un 50% 

es considera imprescindible la 

connectivitat pública  i tres 

persones més es mantenen en el 

centre de resposta però n’hi ha 

una que ho considera 

prescindible. 
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Exposició de dades, gràfic B4_34: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P3 

 

 

Altre cop diferència de 

percepció gairebé al 62,5% per 

part de l’equip, en aquest cas 

vers la proposició que relaciona 

connexió amb formació 

individual. Hi ha dues persones 

a la banda negativa de resposta. 

 
Exposició de dades, gràfic B4_35: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P4 

 

  

Clara resposta afirmativa que 

està en consonància amb 

l’apreciació feta ja per l’equip 

anteriorment en altres respostes. 

En aquest cas sembla clara 

l’acció transformadora de les 

TIC com a revulsiu del procés 

d’ensenyament per part de la 

intenció de l’equip. 
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Dades Centre B4 (EP T) alumnes/as 
 

Els gràfics següents corresponen a les respostes facilitades pels alumnes/as de batxillerat. 

Població que respon al qüestionari: 94 persones. 

 

 
Exposició de dades, gràfic B4A_1: Secció 1 preguntes demogràfiques P1 

 

 

Disposem d’una població força 

paritària: un 45,7% són noies 

mentre que la resta, un 54,3 per 

cent són nois. 

 
Exposició de dades, gràfic B4A_2: Secció 1 preguntes demogràfiques P2 

 
  

Dada poc significativa ja que 

tots els participants estan en 

l’edat pròpia del batxillerat. 
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Exposició de dades, gràfic B4A_4: Secció 1 preguntes demogràfiques P4 

 

 

Tenim en aquest cas un 43,6% 

d’estudiants de segon mentre 

que la resta són de primer. Es 

tracta d’un centre amb quatre 

línies. 

 
Exposició de dades, gràfic B4A_5: Secció 2 accés a les TIC P1 

 

  

Una primera dada obtinguda ens 

diu que el 76,6% dels 

participants afirma disposar 

d’un ordinador fix a casa, mentre 

que el 23,4% restant no. Això 

marca una tendència d’una 

tercera part de la població als 

dispositius mòbils, cosa que es 

podrà constatar en la següent 

resposta, encara que estaríem 

per sota de la quarta part dels 

participants. 
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Exposició de dades, gràfic B4A_6: Secció 2 accés a les TIC P2 

 

 

D’acord amb el gràfic anterior, 

aquí s’aprecia que la 

disponibilitat d’ordinadors 

portàtils és molt elevada: el 

96,8% Això és tradueix amb la 

resposta negativa de tres 

persones. Sembla confirmar-se 

doncs la tendència clara a la 

disponibilitat de tecnologia 

mòbil. 

 
Exposició de dades, gràfic B4A_7: Secció 2 accés a les TIC P3 

 

  

Aquí la resposta no reflecteix 

una realitat concreta ja que hi 

ha que s’expressen en els dos 

sentits. Pot ser que depengui de 

l’ús i de la modalitat cursada. 
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Exposició de dades, gràfic B4A_8: Secció 2 accés a les TIC P4 

 

 

En aquest cas la presència de 

dispositius netament mòbils és 

força remarcable, dada que cal 

comparar amb el següent gràfic 

i que pot donar pistes sobre el 

tipus de dispositiu que els 

aprenents tenen a l’abast de 

forma habitual.. 

 
Exposició de dades, gràfic B4A_9: Secció 2 accés a les TIC P5 

 

  

Presència molt considerable 

dels Smartphone, cosa que fa 

pensar directament en la seva 

possible utilització com a 

dispositiu mòbil per 

excel•lència en aquest moment. 

Tres persones manifesten no 

disposar d’un Smartphone: tres  

noies de segon. 
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Exposició de dades, gràfic B4A_10: Secció 3 Coneixement bàsic elements comunicatius P1 

 

 

Previ a l’anàlisi i desplegament 

posterior, podem observar que el 

protagonisme de WhatsApp és 

remarcable, a banda de la 

presència d’altres xarxes no 

tipificades en aquest estudi. 

 

 

En els aspectes demogràfics no es desenvolupa l'estadística descriptiva donada 

l'anàlisi immediata que es pot fer de les dades per separat. S'estudia en aquesta secció 

una variable no numèrica (el sexe) i una variable numèrica (l'edat). Com bé mostren 

els gràfics, el 54 per cent de les respostes al qüestionari són homes mentre que el 46 

per cent són dones. 

 

La intenció de la pregunta 1 de la secció 3 del qüestionari és determinar si els 

participants tenen comptes a les xarxes socials (i essent així en són elements actius  

o si més no presents), la qual cosa pot implicar domini de la tecnologia comunicativa 

i percepció de la intel•ligència col•lectiva. També la formulació i l'anàlisi de Les 

respostes permeten saber en quina de les principals xarxes socials hi ha més comptes 

entre la població participant en l'estudi.  
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A partir de les dades sabem que:   

 

-El 100 % de la població estudiada té com a mínim un compte en xarxes 

socials.                     

-El 49 % té un compte a Facebook.                     

-El 30,8 % té un compte a Twitter.                     

-El 100 % té un compte a WhatsApp. (Això permet inferir hipòtesis sobre 

l'avantatge de la portabilitat tecnològica). Sorpèn la dada ja que hi ha tres 

persones que afirmen no disposar d’Smartphone. (pot tractar-se d’un error en 

la resposta anterior)                    

-El 71% té comptes en altres tipus de xarxa social.   
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Exposició de dades, gràfic B4A_11: Secció 3 Coneixement bàsic elements comunicatius P2 

 

 

Del gràfic de connexió es 

desprèn  un ventall molt divers 

de la mateixa, trobem a la banda 

alta de resposta un 49% mentre 

que a la banda baixa o molt 

baixa hi ha al voltant del 35% 

així que resulta poc definitori 

inicialment.   

 
Exposició de dades, gràfic B4A_12: Secció 3 Coneixement bàsic elements comunicatius P3 

 

  

El 86,2% de les respostes 

apunten a la connexió fora del 

centre d’estudi, la qual cosa 

estableix una relació causal de 

la connexió amb el component 

lúdic i/o social o bé amb la 

formació no reglada. 
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Exposició de dades, gràfic B4A_13: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

El gràfic exposa un nivell 

d’acceptació del 46,8% i un 

25,5% que es manté a la franja 

central de la resposta. Cal 

considerar però que s’estableix 

un notable 27,6% de respostes 

contràries a la proposició. 

 
Exposició de dades, gràfic B4A_14: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

Més del 42% es mostres 

directament a favor de la 

proposició en tant que un 20% 

aproximadament ho fa en 

contra. A destacar l’important 

gruix del gairebé 31% que es 

manté en la centralitat de la 

resposta. 
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Exposició de dades, gràfic B4A_15: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

El 59,6% de resposta està en la 

franja positiva respecte de la 

proposició en aquesta qüestió i 

encara trobem un 25,5% que es 

queda en la centralitat de 

l’escala de resposta amb la qual 

cosa cal avaluar com a 

favorable la proposició. 

 
Exposició de dades, gràfic B4A_16: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

  
El gràfic indica un nivell 

d’acceptació de l’enunciat amb 

un 48,9% a la banda alta 

superant supera novament el 

llistó de la meitat però en aquest 

cas, trobem un 25,5% 

directament en contra de la 

proposició i el mateix 

percentatge que es manté en la 

centralitat de l’escala de 

resposta. Resulta doncs difícil 

observar tendència d’opinió en 

aquesta pregunta. 
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Exposició de dades, gràfic B4A_17: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Un 76,6% dels participants no 

té cap tipus d’experiència en 

educació a distància. La dada 

dóna un fort desequilibri 

negatiu, amb la qual cosa cal 

interpretar que un  bon gruix 

dels participants  no usa de 

forma habitual l’aprenentatge 

online. 

 
Exposició de dades, gràfic B4A_18: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

En tots els casos de resposta 

positiva, es tracta d’experiència 

com a alumnes/as. 
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Exposició de dades, gràfic B4A_19: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Novament ens trobem en 

situació de pràctic equilibri, 

amb la qual cosa resulta difícil 

inferir tendència o resultat. 

 
Exposició de dades, gràfic B4A_20: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

En aquesta qüestió la resposta 

és força neutra, encara que hi ha 

un significatiu 30,9% que es 

mostra d’acord. Tot i així els 

casos favorables no superen el 

50% trobant també un elevat 

marge d’indefinició que puja 

fins el 26,6%. És prou 

significatiu en aquest cas el 

percentatge de resposta negativa 

que s’acosta al 37%. 
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Exposició de dades, gràfic B4A_21: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

En aquesta qüestió l’acceptació 

és superior a la neutralitat per 

primera vegada en aquesta 

secció de preguntes (59,6%). 

Donat l’enunciat es pot inferir 

que s’accepten els avantatges 

que pot aportar l’ensenyament 

no presencial com a 

complement del presencial. 

 
Exposició de dades, gràfic B4A_22: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

Un 48,9% de respostes es 

mostren favorables a la 

proposició mentre que un 15% 

aproximadament ho fa en 

contra, deixant un ampli marge 

del 35,1% en la resposta central 

de l’escala. 
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Exposició de dades, gràfic B4A_23: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Si es realitza l’anàlisi de dades 

sobre aquesta qüestió observem 

que en tot cas no hi ha una 

opció favorable que passi del 

30,9% encara que sí destaca en 

aquest cas la centralitat del 

59,6% 

 
Exposició de dades, gràfic B4A_24: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres  

 

  

En concordança amb la 

pregunta anterior es 

reprodueixen uns percentatges 

exactes, amb la qual cosa 

resulta difícil inferir qualsevol 

tendència de percepció al 

respecte. 
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Exposició de dades, gràfic B4A_25: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Es reprodueix l’equilibri de 

respostes, aquest cop amb forta 

tendència a l’ambigüitat de 

resposta o a la neutralitat de la 

mateixa, en funció de la 

proposició concreta es pot 

pensar que la dotació tècnica no 

hauria de ser necessàriament un 

obstacle en aquest cas, sota la 

percepció dels alumnes. 

 
Exposició de dades, gràfic B4A_26: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

En aquest cas els discents 

gairebé s’abstenen 

completament ja que la resposta 

de forma significativa es manté 

en el centre de l’escala de 

possibilitats. I la resta descriu 

una lleugera tendència a la 

resposta favorable. 
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Exposició de dades, gràfic B4A_27: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Percepció gairebé simètrica, 

que impossibilitat la conclusió 

vers la proposició demanada. La 

tònica general dels alumnes en 

aquest centre dóna aquest perfil 

constantment, la qual cosa 

aporta coherència als resultats 

però poca efectivitat d’anàlisi. 

 
Exposició de dades, gràfic B4A_28: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P1 

 

  

Es manté la mateixa línia però 

aquí sorprèn ja que es tracta 

d’una demanda força empírica 

(encara que subjectiva) i fins i 

tot així obtenim aquests perfils 

estadístics gairebé  simètrics. 
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Exposició de dades, gràfic B4A_29: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P2 

 

 

Aquí retrobem les diferències 

de mirada o de percepció que 

novament ens aporten una visió 

que podria semblar extreta de 

dos centres diferents o de dos 

models d’ensenyament distints. 

Cal remarcar però que Hi ha un 

31,9% que afirma poc ús de les 

TIC. 

 
Exposició de dades, gràfic B4A_30: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P3 

 

  

Un 54,2% es manifesta en 

contra de la proposició afirmant 

que les TIC s’usen poc o gens, 

donant aquest cop una 

percepció més unificada. 
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Exposició de dades, gràfic B4A_31: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P4 

 

 

48,4% de respostes negatives, la 

qual cosa dóna coherència a la 

resposta anterior. Un 25,8% 

afirma que sí incorpora les TIC a 

la seva feina diària.  

 

 
Exposició de dades, gràfic B4A_32: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P5 

 

  

En aquesta pregunta, (tot i ser 

de les darreres i per tant 

d’acusar el possible cansament 

dels col•laboradors) sí que hi 

trobem una definició clara de 

tendència a favor, gairebé el 

58,5% a la banda favorable i un 

gruix del 33% en la centralitat 

de resposta. Sembla clar doncs 

que el valor de la connectivitat 

és força present. 
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Exposició de dades, gràfic B4A_34: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P2 
 

 

Gairebé el 54,3% es mostra a 

favor (en aquest cas considera 

imprescindible la connectivitat 

en espais públics) i encara un 

29,8%  es queda en la centralitat 

de la resposta, amb la qual cosa 

l’acceptació de la proposició de 

l’enunciat és remarcable. 

 
Exposició de dades, gràfic B4A_35: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P3 

 
 

  

En aquesta qüestió, observem 

que sí hi ha valoració positiva 

de la qüestió, ja que directament 

prop del 40% s’hi mostra 

directament favorable, amb un 

35,1% que es queda a la 

centralitat de l’escala de 

resposta. Un 20% 

aproximadament  es mostra 

contrari a la proposició. 
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Total professors/es participants en l’estudi  

 

Reunió de totes les dades dels participants a l’estudi, en primera instància els docents. Població que 

respon al qüestionari: 84 persones. 

 

Exposició de dades, gràfic DOC_1: Secció 1 preguntes demogràfiques P1 

 

Disposem d’una població total 

(participada) de 84  persones de 

les quals 43 són homes i 41 són 

dones. En el cas de la població 

estudiada això significa gairebé 

paritat. 

 
Exposició de dades, gràfic DOC_2: Secció 1 preguntes demogràfiques P2 

 
  

Plantilla docent de batxillerat de 

repartiment homogeneïtzat. Ens 

trobem davant d’un ampli grup  

experimentat on fent una 

extrapolació d’edat ens situem 

en 44,7 anys. Cosa que ens dóna 

una població que arriba ja 

experimentada a la immersió de 

les TIC. 
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Exposició de dades, gràfic DOC_3: Secció 1 preguntes demogràfiques P4 

 

 

El resultat d’aquesta pregunta ens 

diu  que el gran gruix de les 

persones enquestades tenen una 

llicenciatura, encara que un 26,5% 

afirma tenir un màster, el 8,4% un 

postgrau, dues persones un 

doctorat i una persona que afirma 

tenir una diplomatura. (Aquesta 

darrera dada cal posar-la en 

qüestió, ja que legalment no és 

possible). 

 
Exposició de dades, gràfic DOC_4: Secció 2 accés a les TIC P1 

 

  

Una primera dada obtinguda ens 

diu que el 80% dels participants 

afirma disposar d’un ordinador fix 

a casa, mentre que el 20% restant 

no. 
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Exposició de dades, gràfic DOC_5: Secció 2 accés a les TIC P2 

 

 

En la resposta a aquesta 

pregunta s’esvaeix el dubte 

generat en l’anterior. Queda 

perfectament clara la tendència 

a la mobilitat tecnològica, 

superant el 90% la mateixa. 

 
Exposició de dades, gràfic DOC_6: Secció 2 accés a les TIC P3 

 

  

El centres tenen una dotació 

suficient d’ordinadors per al 

desenvolupament habitual de la 

tasca professional, tant a les 

aules com a les zones de treball. 

El professorat de batxillerat 

manifesta disponibilitat 

universal d’ordinadors en el lloc 

de feina. 
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Exposició de dades, gràfic DOC_7: Secció 2 accés a les TIC P4 

 

 

Gairebé el 70% donen resposta 

afirmativa, la qual cosa 

confirma la tendència a la 

mobilitat connectiva. 

 
Exposició de dades, gràfic DOC_8: Secció 2 accés a les TIC P5 

 

  

Només vuit persones afirmen 

no disposar d’un Smartphone. 

Es mouen en franges d’edat des 

dels 31 als 65 anys amb un 

repartiment gairebé uniforme 
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Exposició de dades, gràfic DOC_9: Secció 3 Coneixement bàsic elements comunicatius P1 

 

 
Previ a l’anàlisi i desplegament 

posterior, podem observar que el 

protagonisme de WhatsApp és 

remarcable així com el de 

Facebook, comptes dels quals 

disposen universalment tots els 

participants. Un cinquanta per 

cent disposa de compte a Twitter 

i un 10% a altres xarxes socials, 

en aquest cas es tracta d’una 

dona d’entre 26 i 30 anys. 

 

 

En els aspectes demogràfics no es desenvolupa l'estadística descriptiva donada 

l'anàlisi immediata que es pot fer de les dades per separat. S'estudia en aquesta secció 

una variable no numèrica (el sexe) i una variable numèrica (l'edat). La primera 

variable es mesura amb una escala nominal excloent i la segona amb una escala 

numèrica amb intervals de cinc anys, acotada en funció de les edats laborals legals. 

Es crea una taula de freqüències i interpolant les edats s'obté una mitjana d'edat de 

l'equip docent de 44,7 anys, donant un registre de plantilla relativament gran. 

 

La intenció de la pregunta 1 de la secció 3 del qüestionari és determinar si els 

participants tenen comptes a les xarxes socials (i essent així en són elements actius  

o si més no presents), la qual cosa pot implicar domini de la tecnologia comunicativa 

i percepció de la intel·ligència col·lectiva. També la formulació i l'anàlisi de Les 

respostes permeten saber en quina de les principals xarxes socials hi ha més comptes 

entre la població participant en l'estudi.  
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A partir de les dades sabem que:   

 

-El 100 % de la població estudiada té com a mínim un compte en xarxes 

socials.                     

-El 53 % té un compte a Facebook.                     

-El 38 % té un compte a Twitter.                     

-El 80 % té un compte a WhatsApp. (Això permet inferir hipòtesis sobre 

l'avantatge de la portabilitat tecnològica)                     

-El 24% té comptes en altres tipus de xarxa social.  

 

Això coincideix amb l'observació de les dades i els percentatges. Així podem establir 

l'ordre com segueix (de més a menys comptes): 1- WhatsApp, 2- Facebook, 3- 

Twitter i finalment Altres xarxes socials.  Cal dir que s’observa una alta presència en 

les xarxes socials. 
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Exposició de dades, gràfic B4_10: Secció 3 Coneixement bàsic elements comunicatius P2 

 

 

De les respostes obtingudes 

se’n desprèn un nivell de 

connexió moderat (pel que fa a 

temps). Encara que cal destacar 

que el 42,2% afirma estar 

connectats més de 10  hores 

setmanals. El 24% es manté 

entre cinc i deu i el 33,7 per 

sota de cinc, la qual cosa és una 

dada prou significativa. 

 
Exposició de dades, gràfic DOC_11: Secció 3 Coneixement bàsic elements comunicatius P3 

 

  

41 per cent de resposta a la 

banda alta mentre que 59% a la 

banda baixa, la qual cosa indica 

un ús privat majoritari, sense 

poder especificar si aquell és 

formatiu o lúdic. 
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Exposició de dades, gràfic DOC_12: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Si tenim present el fort índex 

d’indefinició (42,2%)  trobem 

un 49,5 per cent de resposta 

favorable que depassa amb 

molta diferència la resposta 

negativa; tot plegat ens du a 

pensar que s’accepta la 

proposició, amb la qual cosa 

s’albira una certa necessitat de 

canvi de mètode a l’etapa. 

 
Exposició de dades, gràfic DOC_13: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

En aquesta qüestió es fa difícil 

l’analítica perquè el resultat és 

força dispers obrint un ventall 

gairebé simètric en l’escala de 

possibilitats. 
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Exposició de dades, gràfic DOC_14: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

El 55,6% dels enquestats es 

mostra d’acord amb la 

proposició, mentre que el 

23,8% ho fa en contra, donat 

que el percentatge restant és 

clarament menor: 10,8% 

pensem que s’accepta l’enunciat 

de la proposició realitzada. 

 
Exposició de dades, gràfic DOC_15: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

  

En aquest cas trobem un fort 

marge d’indefinició en la 

centralitat de l’escala de 

resposta: 43,4% i la resta de 

respostes es situen gairebé en 

simetria, permetent poca 

extracció de conclusió al 

respecte. 
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Exposició de dades, gràfic DOC_16: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Aproximadament tres quartes 

parts dels participants afirmen 

tenir algun tipus d’experiència 

en e-learning. 

 
Exposició de dades, gràfic DOC_17: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

El 91,6% dels participants que 

afirmen tenir experiència en e-

learning diuen que aquella és 

com a estudiants. Mentre que el 

8,4% restant afirmen que és 

com a formadors. 
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Exposició de dades, gràfic DOC_18: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Novament resultats que ratllen 

la simetria però aquest cop la 

pregunta provoca més definició 

d’opinió ja que baixa el nombre 

de persones que resten en el 

centre de l’escala de resposta. 

 
Exposició de dades, gràfic DOC_19: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

En aquesta pregunta clau per a 

la nostra recerca, el resultat és 

gairebé equilibrat en funció de 

la interpretació que es faci del 

mateix, encara que cal destacar 

el 31,3% que es manté en el 

centre de la resposta i el 6% que 

hi està directament en contra i 

que supera en 6 punts 

percentuals les opinions 

favorables. 
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Exposició de dades, gràfic DOC_20: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Resposta afirmativa en un 

86,7% que estableix una 

valoració: la complementarietat 

dels models possibles, aspecte 

aquest que sí sembla unificar 

l’opinió de l’equip en aquest 

cas, ja que no hi ha respostes 

negatives. 

 
Exposició de dades, gràfic DOC_21: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

El 51,8% de la població 

enquestada valora 

l’ensenyament no presencial 

com una alternativa possible. 

Això introdueix un element 

important d’anàlisi ja que al 

mateix temps no expressen la 

percepció en el mateix 

percentatge de que els centres 

presencials hagin d’evolucionar 

cap a models mixtes. 
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Exposició de dades, gràfic DOC_22: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

El 42,1% dels enquestats es 

mostres poc o gens d’acord amb 

la proposició, mentre que el 

30,2 % hi està a favor i un 

27,7%  es manifesta en el centre 

de la resposta, es fa difícil un 

cop més poder extreure 

primeres conclusions però en 

tot cas l’opinió majoritària és en 

contra de la proposició. 

 
Exposició de dades, gràfic DOC_23: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres  

 

  

Es presenta altra vegada una 

solució d’equilibri gairebé 

absolut. En tot cas no es percep 

com un problema decisori la 

formació necessària del 

personal en l’hipotètic cas d’un 

canvi de model. 
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Exposició de dades, gràfic DOC_24: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Novament resposta gairebé 

individualitzada  si bé el 51,8% 

es mostra desfavorable a la 

proposició, denotant poca 

preocupació per les dotacions 

materials vers el possible canvi 

metodològic. 

 
Exposició de dades, gràfic DOC_25: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

El 49,4  per cent s’expressa a 

favor de la proposició i el 

25,3% es manté en la centralitat 

de resposta cosa que pot  

confirmar la responsabilitat de 

l’equip i probablement l’anàlisi 

feta ja de  les possibilitats de la 

tecnologia i la connexió 

associada a la mateixa vers els 

processos d’aprenentatge. 
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Exposició de dades, gràfic DOC_26: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 
No es pot extreure conclusió 

d’aquests índex de resposta ja 

que ofereixen un ventall 

paritari. En tot cas el que sí es 

pot afirmar és que no hi ha un 

índex significatiu de resposta 

negativa, la qual cosa duu a 

acceptar els possibles beneficis 

de la docència virtual a nivell 

d’eficàcia i eficiència per part 

dels docents enquestats. 

 
Exposició de dades, gràfic DOC_27: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P1 

 

  

Un 78,3% dels enquestats es 

situa en aquesta ocasió en la 

franja d’acceptació de la 

proposició realitzada, que afegit 

al gairebé 17% que es manté en 

la centralitat dóna per bona la 

qüestió de forma clara. 

 

 



  

 519 

 
Exposició de dades, gràfic DOC_28: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P2 

 

 

El 77,1% d’acceptació dóna 

coherència als resultats de la 

pregunta anterior i centra la 

percepció positiva d’ús dels 

enquestats de les TIC en els 

seus centres respectius de 

referència. 

 
Exposició de dades, gràfic DOC_29: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P3 

 

  

63,4% dels enquestats que dóna 

resposta positiva i encara un 

24,1% que es manté en la 

centralitat donen també qualitat 

de control a les preguntes 

anteriors. 
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Exposició de dades, gràfic DOC_30: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P4 

 

 

67,5% de respostes positives o 

molt positives i 22,9% de 

neutralitat. Aplicació per tant de 

fet de les TIC 

 
Exposició de dades, gràfic DOC_31: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P5 

 

  

71,3% a favor de la proposició, 

amb la qual cosa queda clar la 

mirada possibilista que hi ha per 

part dels docents enquestats 

vers les TIC i la seva 

incorporació qualitativa als 

processos d’ensenyament 

aprenentatge. 
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Exposició de dades, gràfic DOC_32: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P1 

 

 

En aquesta qüestió, observem 

que el 74%  de les respostes són 

favorables a la proposició, 

mentre que el percentatge 

negatiu és molt inferior. 

 
Exposició de dades, gràfic DOC_33: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P2 

 

  

Novament hi ha concentració de 

resultats, ja que en un 77,1% es 

considera imprescindible la 

connectivitat pública  i 3l 

15,7% es mantenen en el centre 

de resposta. 

 

 



  

 522 

 
Exposició de dades, gràfic DOC_34: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P3 

 

 

Altre cop diferència de 

percepció del 74,7% per part 

dels enquestats, en aquest cas 

vers la proposició que relaciona 

connexió amb formació 

individual. Cal destacar però el 

gairebé 20% de centralitat de 

resposta. 

 
Exposició de dades, gràfic DOC_35: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P4 

 

  

Clara resposta afirmativa que 

està en consonància amb 

l’apreciació feta ja pels 

enquestats anteriorment en 

altres respostes. En aquest cas 

sembla clara l’acció 

transformadora de les TIC com 

a revulsiu del procés 

d’ensenyament per part de la 

intenció de l’equip. 
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Alumnes/as participants en l’estudi 
 

Població que respon al qüestionari: 363 persones. 

 

 
Exposició de dades, gràfic DIS_1: Secció 1 preguntes demogràfiques P1 

 

 

Disposem d’una població força 

paritària: un 51,2% són noies 

mentre que la resta, un 48,8 per 

cent són nois. 

 
Exposició de dades, gràfic DIS_2: Secció 1 preguntes demogràfiques P2 

 
  

Dada poc significativa ja que 

tots els participants estan en 

l’edat pròpia del batxillerat. 
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Exposició de dades, gràfic DIS_4: Secció 1 preguntes demogràfiques P4                                                      

(El salt de la segona a la quarta pregunta es produeix perquè la tercera és “Sou docent, alumne?” i 
en aquest cas s’analitzen només dades de discents.) 

 

 

Tenim en aquest cas un 48,5% 

d’estudiants de segon mentre 

que la resta són de primer. 

 
Exposició de dades, gràfic DIS_5: Secció 2 accés a les TIC P1 

 

  

Una primera dada obtinguda ens 

diu que el 74,4% dels 

participants afirma disposar 

d’un ordinador fix a casa, mentre 

que el 25,6% restant no. Això 

marca una tendència d’una 

tercera part de la població als 

dispositius mòbils, cosa que es 

podrà constatar en la següent 

resposta, encara que estaríem al 

voltant de la quarta part dels 

participants. 
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Exposició de dades, gràfic DIS_6: Secció 2 accés a les TIC P2 

 

 

D’acord amb el gràfic anterior, 

aquí s’aprecia que la 

disponibilitat d’ordinadors 

portàtils és molt elevada: el 

96,7% Això és tradueix amb la 

resposta negativa de tres 

persones. Sembla confirmar-se 

doncs la tendència clara a la 

disponibilitat de tecnologia 

mòbil. 

 
Exposició de dades, gràfic DIS_7: Secció 2 accés a les TIC P3 

 

  

Aquí la resposta no reflecteix 

una realitat concreta ja que hi 

ha que s’expressen en els dos 

sentits. Pot ser que depengui de 

l’ús i de la modalitat cursada. 

En tot cas hi ha un ampli 70% 

que respon afirmativament. 
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Exposició de dades, gràfic DIS_8: Secció 2 accés a les TIC P4 

 

 

En aquest cas la presència de 

dispositius netament mòbils és 

força remarcable, dada que cal 

comparar amb el següent gràfic 

i que pot donar pistes sobre el 

tipus de dispositiu que els 

aprenents tenen a l’abast de 

forma habitual.. 

 
Exposició de dades, gràfic DIS_9: Secció 2 accés a les TIC P5 

 

  

Presència molt considerable 

dels Smartphone, cosa que fa 

pensar directament en la seva 

possible utilització com a 

dispositiu mòbil per 

excel•lència en aquest moment. 

Un 5% dels enquestats 

manifesten no disposar d’un 

Smartphone. 
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Exposició de dades, gràfic DIS_10: Secció 3 Coneixement bàsic elements comunicatius P1 

 

 

Previ a l’anàlisi i desplegament 

posterior, podem observar que el 

protagonisme de WhatsApp és 

remarcable excepció feta d’una 

noia de segon de batxillerat que 

en canvi manifesta disposar de 

compte de Facebook. La resta de 

xarxes té un repartiment força 

homogeni i no excloent. 

 

 

 

En els aspectes demogràfics no es desenvolupa l'estadística descriptiva donada 

l'anàlisi immediata que es pot fer de les dades per separat. S'estudia en aquesta secció 

una variable no numèrica (el sexe) i una variable numèrica (l'edat). Com bé mostren 

els gràfics, el 48,8 per cent de les respostes al qüestionari són homes mentre que la 

resta són dones. 

 

La intenció de la pregunta 1 de la secció 3 del qüestionari és determinar si els 

participants tenen comptes a les xarxes socials (i essent així en són elements actius  

o si més no presents), la qual cosa pot implicar domini de la tecnologia comunicativa 

i percepció de la intel·ligència col·lectiva.  

 

També la formulació i l'anàlisi de Les respostes permeten saber en quina de les 

principals xarxes socials hi ha més comptes entre la població participant en l'estudi.  

 

 

 



  

 528 

 

A partir de les dades sabem que: 

   

-El 100 % de la població estudiada té com a mínim un compte en xarxes 

socials.                     

-El 68,8 % té un compte a Facebook.                     

-El 40,4 % té un compte a Twitter.                     

-El 98,6 % té un compte a WhatsApp. (Això permet inferir hipòtesis sobre 

l'avantatge de la portabilitat tecnològica). Sorpèn la dada ja que hi ha tres 

persones que afirmen no disposar d’Smartphone. (pot tractar-se d’un error 

en la resposta anterior)                    

-El 73,8% té comptes en altres tipus de xarxa social.  
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Exposició de dades, gràfic DIS_11: Secció 3 Coneixement bàsic elements comunicatius P2 

 

 

Del gràfic de connexió es 

desprèn un  ventall molt divers 

de la mateixa, trobem a la banda 

alta de resposta un 50,7% així 

que resulta poc definitori 

inicialment. 

 
Exposició de dades, gràfic DIS_12: Secció 3 Coneixement bàsic elements comunicatius P3 

 

  

El 82,6% de les respostes 

apunten a la connexió fora del 

centre d’estudi, la qual cosa 

estableix una relació causal de 

la connexió amb el component 

lúdic i/o social o bé amb la 

formació no reglada. 
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Exposició de dades, gràfic DIS_13: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

El gràfic exposa un nivell 

d’acceptació del 41,3% i un 

33,9% que es manté a la franja 

central de la resposta. Cal 

considerar però que s’estableix 

un notable 24,8% de respostes 

contràries a la proposició. 

 
Exposició de dades, gràfic DIS_14: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

Gran indefinició amb un 40,2% 

que es manté en la centralitat de 

l’escala de resposta mentre que 

un 24,3% es manifesta en 

contra de la proposició, deixant  

un marge del 35,5% que hi està 

a favor. 
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Exposició de dades, gràfic DIS_15: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

El 60,1% de resposta està en la 

franja positiva respecte de la 

proposició en aquesta qüestió i 

encara trobem un 25,6% que es 

queda en la centralitat de 

l’escala de resposta amb la qual 

cosa cal avaluar com a 

favorable la proposició. 

 
Exposició de dades, gràfic DIS_16: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

  

El gràfic indica un nivell 

d’acceptació de l’enunciat amb 

un 52% a la banda alta, la qual 

cosa marca una certa tendència 

de resposta en aquest cas. Cal 

comptar però amb una elevada 

indefinició del 32,5%. 
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Exposició de dades, gràfic DIS_17: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Un 73,8% dels participants no 

té cap tipus d’experiència en 

educació a distància. La dada 

dóna un fort desequilibri 

negatiu, amb la qual cosa cal 

interpretar que un  bon gruix 

dels participants  no usa de 

forma habitual l’aprenentatge 

online. 

 
Exposició de dades, gràfic DIS_18: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

Resposta universal en el cas de 

l’experiència e-learning com a 

estudiants, excepció feta d’un 

sol cas, que ja s’havia comentat 

en l’exposició per centres. 
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Exposició de dades, gràfic DIS_19: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Novament ens trobem en 

situació de pràctic equilibri, 

amb la qual cosa resulta difícil 

inferir tendència o resultat. 

 
Exposició de dades, gràfic DIS_20: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

En aquesta qüestió la resposta 

és força neutra, encara que hi ha 

un significatiu 32,5% que es 

mostra d’acord. Tot i així els 

casos favorables no superen el 

50% trobant també un elevat 

marge d’indefinició que puja 

fins el 33,1%. 
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Exposició de dades, gràfic DIS_21: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

En aquesta qüestió l’acceptació 

és superior a la neutralitat 

(59,5%). Donat l’enunciat es 

pot inferir que s’accepten els 

avantatges que pot aportar 

l’ensenyament no presencial 

com a complement del 

presencial. 

 
Exposició de dades, gràfic DIS_22: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

Un 47,1% de respostes es 

mostren favorables a la 

proposició mentre que un 15% 

aproximadament ho fa en 

contra, deixant un ampli marge 

del 34,2% en la resposta central 

de l’escala. 
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Exposició de dades, gràfic DIS_23: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Si es realitza l’anàlisi de dades 

sobre aquesta qüestió observem 

que en tot cas no hi ha una 

opció favorable que passi del 

33,1% encara que sí destaca en 

aquest cas la centralitat del 

52,6% 

 
Exposició de dades, gràfic DIS_24: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres  

 

  

En concordança amb la 

pregunta anterior es 

reprodueixen uns percentatges 

que fan  difícil inferir qualsevol 

tendència de percepció al 

respecte, donada la forta 

indefinició encara que en aquest 

cas trobem un marcat 34,5% de 

respostes favorables. 
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Exposició de dades, gràfic DIS_25: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Es reprodueix l’equilibri de 

respostes, aquest cop amb forta 

tendència a l’ambigüitat de 

resposta o a la neutralitat de la 

mateixa, en funció de la 

proposició concreta es pot 

pensar que la dotació tècnica no 

hauria de ser necessàriament un 

obstacle en aquest cas, sota la 

percepció dels alumnes. 

 
Exposició de dades, gràfic DIS_26: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

  

En aquest cas els discents 

gairebé s’abstenen 

completament ja que la resposta 

de forma significativa es manté 

en el centre de l’escala de 

possibilitats. I la resta descriu 

una tendència a la resposta 

favorable amb un 30,3%. 
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Exposició de dades, gràfic DOC_27: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de paradigma als centres 

 

Percepció gairebé simètrica, 

que impossibilitat la conclusió 

vers la proposició demanada. La 

tònica general dels alumnes en 

aquest centre dóna aquest perfil 

constantment, la qual cosa 

aporta coherència als resultats 

però poca efectivitat d’anàlisi. 

 
Exposició de dades, gràfic DIS_28: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P1 

 

  

Es manté la mateixa línia però 

en aquest cas sí que es perfila 

tendència  a la resposta positiva 

amb un 40,5% i un remarcable 

34,7% de centralitat de 

resposta. 
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Exposició de dades, gràfic DIS_29: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P2 

 

 

Aquí retrobem les diferències 

de mirada o de percepció que 

novament ens aporten una visió 

que podria semblar extreta de 

dos de dos models 

d’ensenyament distints. Cal 

remarcar però que Hi ha un 

27,3% que afirma poc ús de les 

TIC. 

 
Exposició de dades, gràfic DIS_30: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P3 

 

  

Un 46,6% es manifesta en 

contra de la proposició afirmant 

que les TIC s’usen poc o gens, 

donant aquest cop una 

percepció més unificada. 

Encara que un 20,4% es situa a 

la banda oposada. 
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Exposició de dades, gràfic DIS_31: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P4 

 

 

44,1% de respostes positives, la 

qual cosa contrasta amb la 

resposta anterior. Un 21,1% 

afirma que no incorpora les TIC 

a la seva feina diària.  

 

 
Exposició de dades, gràfic DIS_32: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P5 

 

  

En aquesta pregunta, (tot i ser 

de les darreres i per tant 

d’acusar el possible cansament 

dels col·laboradors) sí que hi 

trobem una definició clara de 

tendència a favor, gairebé el 

59,8% a la banda favorable i un 

gruix del 29,8% en la centralitat 

de resposta. Sembla clar doncs 

que el valor de la connectivitat 

és força present. 
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Exposició de dades, gràfic DIS_34: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P1 

 

 

Gairebé el 60,3% es mostra a 

favor (en aquest cas considera 

imprescindible la connectivitat 

en espais públics) i encara un 

24,2%  es queda en la centralitat 

de la resposta, amb la qual cosa 

l’acceptació de la proposició de 

l’enunciat és remarcable. 

 
Exposició de dades, gràfic DIS_35: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P2 

 

  

En aquesta qüestió, observem 

que sí hi ha valoració positiva 

de la qüestió, ja que directament 

prop del 44,3% s’hi mostra 

directament favorable, amb un 

33,3% que es queda a la 

centralitat de l’escala de 

resposta. Un 22,3% 

aproximadament  es mostra 

contrari a la proposició. 
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Exposició de dades de tots els participants en l’estudi  
 

Reunió de totes les dades de tots els participants a l’estudi: docents i discents i en tant que 

és així, primera exposició completa de totes les dades obtingudes amb l’instrument del 

qüestionari. Població que respon al qüestionari: 446 persones. 

 

Exposició de dades, PPOBLACIÖ_ENQUESTADA_1: Secció 1 preguntes demogràfiques P1 

 

Disposem d’una població total 

(participada) de 446  persones de 

les quals 228 són dones  i 218 

són homes. En el cas de la 

població estudiada això significa 

gairebé paritat. 

 
Exposició de dades, PPOBLACIÖ_ENQUESTADA_2: Secció 1 preguntes demogràfiques P2 

 
  Plantilla docent de batxillerat de 

repartiment homogeneïtzat. Ens 

trobem davant d’un ampli grup  

experimentat on fent una 

extrapolació d’edat ens situem 

en 44,7 anys. Cosa que ens dóna 

una població que arriba ja 

experimentada a la immersió de 

les TIC. I els alumnes que es 

troben tots en edat legal per estar 

cursant el batxillerat, donant una 

interpolació de 17,5 anys. 
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Exposició de dades, PPOBLACIÖ_ENQUESTADA_3: Secció 1 preguntes demogràfiques P4 

 

 

El resultat d’aquesta pregunta no 

és significatiu en una exposició 

global i ja ha estat realitzada 

l’anàlisi pertinent en l’exposició 

per estaments. 

 
Exposició de dades, PPOBLACIÖ_ENQUESTADA_4: Secció 2 accés a les TIC P1 

 

  

El 73,1% dels enquestats 

afirma disposar d’ordinador fix 

a casa, mentre que el 26,9 per 

cent restant afirma no disposar-

ne; de l’exposició feta per 

centres i estaments hom pot 

deduir ja que s’estableix 

tendència a la mobilitat 

connectiva i predisposició al 

possibilisme que obre la 

mateixa. 
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Exposició de dades, PPOBLACIÖ_ENQUESTADA_5: Secció 2 accés a les TIC P2 

 

 

En la resposta a aquesta 

pregunta es confirma el 

plantejament deductiu realitzat 

en l’anterior. Queda 

perfectament clara la tendència 

a la mobilitat tecnològica, 

superant el 95% la mateixa. 

 
Exposició de dades, PPOBLACIÖ_ENQUESTADA_6: Secció 2 accés a les TIC P3 

 

  

El centre té una dotació 

suficient d’ordinadors per al 

desenvolupament habitual de la 

tasca professional, tant a les 

aules com a les zones de treball. 

(manifest a l’entrevista amb el 

director i recollit en les 

respostes que reflecteix aquest 

gràfic) 
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Exposició de dades, PPOBLACIÖ_ENQUESTADA_7: Secció 2 accés a les TIC P4 

 

 
El centres tenen una dotació 

suficient d’ordinadors per al 

desenvolupament habitual de la 

tasca professional així com per 

a l’ús com a eines de treball, 

tant a les aules com a les zones 

de treball. Cal observar però 

que encara obtenim una quarta 

part dels enquestats que no 

tenen la mateixa mirada al 

respecte. 

 
Exposició de dades, PPOBLACIÖ_ENQUESTADA_8: Secció 2 accés a les TIC P5 

 

  

Gairebé el 70% donen resposta 

afirmativa, la qual cosa 

confirma la tendència a la 

mobilitat connectiva. 
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Exposició de dades, PPOBLACIÖ_ENQUESTADA_9: Secció 3 Coneixement bàsic elements comunicatius 

P1 
 

 

Previ a l’anàlisi i desplegament 

posterior, podem observar que 

WhatsApp marca la tendència de 

prioritats. 

 

 

En els aspectes demogràfics no es desenvolupa l'estadística descriptiva donada 

l'anàlisi immediata que es pot fer de les dades per separat. S'estudia en aquesta secció 

una variable no numèrica (el sexe) i una variable numèrica (l'edat). La primera 

variable es mesura amb una escala nominal excloent i la segona amb una escala 

numèrica amb intervals de cinc anys, acotada en funció de les edats laborals legals. 

 

Es crea una taula de freqüències i interpolant les edats s'obté una mitjana d'edat de 

l'equip docent de 44,7 anys, donant un registre de plantilla relativament gran. El 

registre d’edats dels alumnes és poc significatiu en aquest cas.La intenció de la 

pregunta 1 de la secció 3 del qüestionari és determinar si els participants tenen 

comptes a les xarxes socials (i essent així en són elements actius  o si més no 

presents), la qual cosa pot implicar domini de la tecnologia comunicativa i percepció 

de la intel·ligència col·lectiva.  
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També la formulació i l'anàlisi de Les respostes permeten saber en quina de les 

principals xarxes socials hi ha més comptes entre la població participant en l'estudi.  

 

Pel que fa a la pertinença a xarxes socials tenim les següents dades de l’estadística 

descriptiva, resumides en l’histograma que acompanya com a font de dades. 

 

La intenció de la pregunta 1 de la secció 3 del qüestionari és determinar si els 

participants tenen comptes a les xarxes socials (i essent així en són elements actius  

o si més no presents), la qual cosa pot implicar domini de la tecnologia comunicativa 

i percepció de la intel·ligència col·lectiva. També la formulació i l'anàlisi de Les 

respostes permeten saber en quina de les principals xarxes socials hi ha més comptes 

entre la població participant en l'estudi.  

 

A partir de les dades sabem que:   

 

-El 100 % de la població estudiada té com a mínim un compte en xarxes 

socials.                     

-El 67,9 % té un compte a Facebook.                     

-El 41,4 % té un compte a Twitter.                     

-El 98,2 % té un compte a WhatsApp. (Això permet inferir hipòtesis sobre 

l'avantatge de la portabilitat tecnològica)                     

-El 65,4% té comptes en altres tipus de xarxa social, la qual cosa estableix 

un punt de reflexió vers el plantejament de la pregunta que potser per a 

posteriors recerques hauria de poder fer un mapa més detallat de quines 

són les xarxes en qüestió; no era objecte significatiu de la nostra recerca. 

 

Això coincideix amb l'observació de les dades i els percentatges. Així podem establir 

l'ordre com segueix (de més a menys comptes): 1- WhatsApp, 2- Facebook, 3- Altres 

xarxes socials i finalment Twitter.  Cal dir que s’observa una alta presència en les 

xarxes socials. 
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Exposició de dades, PPOBLACIÖ_ENQUESTADA_10: Secció 3 Coneixement bàsic elements 

comunicatius P2 
 

 
De les respostes obtingudes 

se’n desprèn un nivell de 

connexió elevat (pel que fa a 

temps). Encara que cal destacar 

que el 49,1% afirma estar 

connectats més de 10  hores 

setmanals. El 30,7% es manté 

entre cinc i deu i la resta,  

(20,2%), per sota de cinc, la 

qual cosa és una dada prou 

significativa. 

 
Exposició de dades, PPOBLACIÖ_ENQUESTADA_11: Secció 3 Coneixement bàsic elements 

comunicatius P3 
 

  

78,2% que manifesta que el seu 

major nombre d’hores de 

connexió són fora del centre. 

Comparant aquesta dada amb 

les obtingudes en l’exposició 

per estaments es pot apreciar 

que es confirma la tendència, 

especialment entre els alumnes, 

a la connexió fora de l’espai 

educatiu reglat, sense poder 

establir però si aquella té 

contingut formatiu o lúdic ni en 

quina proporció. 
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Exposició de dades, PPOBLACIÖ_ENQUESTADA_12: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de 

paradigma als centres 

 

Si tenim present el fort índex 

d’indefinició (35,4%)  trobem 

un 42,8 per cent de resposta 

favorable que depassa amb 

molta diferència la resposta 

negativa; tot plegat ens du a 

pensar que s’accepta la 

proposició, amb la qual cosa 

s’albira una certa necessitat de 

canvi de mètode a l’etapa. 

 
Exposició de dades, PPOBLACIÖ_ENQUESTADA_13: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de 

paradigma als centres 
 

  

En aquesta qüestió es fa difícil 

l’analítica perquè el resultat és 

força dispers obrint un ventall 

gairebé simètric en l’escala de 

possibilitats. En tot cas sí que 

cal destacar que la resposta 

positiva depassa gairebé en vuit 

punts percentils la negativa, 

qüestió que no resulta pas 

menor en aquest plantejament. 
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Exposició de dades, PPOBLACIÖ_ENQUESTADA_14: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de 

paradigma als centres 

 
El 59,4% dels enquestats es 

mostra d’acord amb la 

proposició, mentre que el 17,7% 

ho fa en contra, donat que el 

percentatge restant és clarament 

menys significatiu que la 

resposta positiva: pensem que 

s’accepta l’enunciat de la 

proposició realitzada, sempre 

amb la prudència de tenir un 

elevat 28% de resposta central. 

 
Exposició de dades, PPOBLACIÖ_ENQUESTADA_15: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de 

paradigma als centres 

  

En aquest cas trobem un fort 

marge d’indefinició en la 

centralitat de l’escala de 

resposta: 34,5% . La resposta 

afirmativa s’enfila fins el 

47,5%. L’anàlisi ens du a 

pensar si la redacció de 

l’enunciat no requeria un 

“només”, cosa que pot haver dut 

a fer-ne interpretacions  

diverses  i aportar un cert biaix. 
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Exposició de dades, PPOBLACIÖ_ENQUESTADA_16: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de 

paradigma als centres 

 

El percentatge dóna gairebé 

dues terceres parts dels 

enquestats que afirmen tenir 

algun tipus d’experiència en e-

learning. 

 
Exposició de dades, PPOBLACIÖ_ENQUESTADA_17: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de 

paradigma als centres 

 

  

El 96,3% dels participants que 

afirmen tenir experiència en e-

learning diuen que aquella és 

com a estudiants. Mentre que el 

3,7% restant afirmen que és 

com a formadors. Recordem 

que aquí s’inclou un estudiant 

amb una resposta que cal 

descartar per incoherència. 
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Exposició de dades, PPOBLACIÖ_ENQUESTADA_18: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de 

paradigma als centres 

 

Novament resultats que ratllen 

la simetria encara que si 

analitzem exclusivament les 

respostes que es defineixen per 

l’alça o la baixa de les 

possibilitats, obtenim un 

percentatge superior (un 12%) 

en el cas d’estar en contra de 

l’enunciat. 

 
Exposició de dades, PPOBLACIÖ_ENQUESTADA_19: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de 

paradigma als centres 

 

  

En aquesta pregunta clau per a 

la nostra recerca, observem una 

resposta afirmativa del 35,2% 

mentre que també s’aprecia una 

resposta negativa del 31,6% 

(lleugerament inferior per tant) i 

una forta indefinició del 32,7% 

que ens dóna un mapa gairebé 

dividit a terços com s’observa 

en el gràfic auxiliar. 



  

 555 

29

30

31

32

33

34

35

36

A FAVOR EN CONTRA SENSE DEFINIR

35,2

31,6

32,7

Pe
rc

en
ta

tg
e 

Resposta

Histograma auxiliar



  

 556 

Exposició de dades, PPOBLACIÖ_ENQUESTADA_20: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de 

paradigma als centres 

 
Resposta afirmativa en un 

64,6% que estableix una 

valoració en tant que tenim un 

índex de centralitat del 26,9%: 

la complementarietat dels 

models possibles, aspecte 

aquest que sí sembla unificar 

l’opinió de les persones 

enquestades en aquest cas, ja 

que hi ha molt poques respostes 

negatives. 

 
Exposició de dades, PPOBLACIÖ_ENQUESTADA_21: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de 

paradigma als centres 

 

  

El 48% dels enquestats es 

mostra d’acord amb la 

proposició, mentre que el 

20,6 % hi està en contra i un 

31,4%  es manifesta en el centre 

de la resposta, es fa difícil un 

cop més poder extreure 

primeres conclusions però en 

tot cas l’opinió majoritària és en 

contra de la proposició. 
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Exposició de dades, PPOBLACIÖ_ENQUESTADA_22: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de 

paradigma als centres 

 

Forta indefinició reflectida pel 

important percentatge que resta 

en el centre de l’escala de 

resposta (48%) 29% favorables 

a la proposició i 22,9% que s’hi 

mostren en contra. Malgrat la 

diferència de percentatge, el 

mapa de resposta deixa poc 

marge per a l’anàlisi. 

 
Exposició de dades, PPOBLACIÖ_ENQUESTADA_23: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de 

paradigma als centres  

 

  

El 19,7% es mostra 

desfavorable a la proposició, 

mentre que el 34,3% s’hi 

mostra d’acord, això pot fer 

pensar en una certa tendència 

d’opinió però el gran gruix de 

respostes (46%) es manté en el 

centre de l’escala. 
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Exposició de dades, PPOBLACIÖ_ENQUESTADA_24: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de 

paradigma als centres 

 
Amb un 25,1% de resposta 

favorable i un 14,3% de 

resposta negativa, en aquest cas 

la tendència d’opinió apunta a 

la preocupació per les dotacions 

tècniques en els centres, sense 

oblidar que tornem a trobar un 

gruix molt important de 

resposta del 41,3% que resta en 

el centre de l’escala de 

possibilitats. 

 
Exposició de dades, PPOBLACIÖ_ENQUESTADA_25: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de 

paradigma als centres 

 

  

Molt alt índex d’indefinició, 

que redueix el marge d’anàlisi. 

En tot cas, sí que cal destacar 

que en les respostes definides hi 

ha una diferència marcada: el 

33,9% són favorables a la 

proposició, mentre que el 15% 

hi són contraris. 
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Exposició de dades, PPOBLACIÖ_ENQUESTADA_26: Secció 4 Percepció de necessitat de canvi de 

paradigma als centres 

 

Situació de pràctic equilibri que 

fa difícil l’anàlisi, però que en 

qualsevol cas dóna coherència a 

la diversitat de percepció i de 

mirades vers el tema plantejat. 

Continuem remarcant l’elevat 

índex de resposta central. 

 
Exposició de dades, PPOBLACIÖ_ENQUESTADA_27: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P1 

 

  

El 47,5% en front del 21,1% 

que es mostra en contra, sí que 

estableix tendència de resposta 

positiva en aquest cas. 

Novament força elevat índex de 

resposta central que s’enfila 

gairebé fins a una tercera part. 
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Exposició de dades, PPOBLACIÖ_ENQUESTADA_28: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P2 

 

 

45,1% d’acceptació en front del 

25,3% que es mostra en contra 

de la proposició. Percepció d’ús 

doncs, malgrat les reticències 

d’anàlisi ja expressades i que 

continuen tenint forta presència 

en els resultats. 

 
Exposició de dades, PPOBLACIÖ_ENQUESTADA_29: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P3 

 

  

31,5% de respostes favorables a 

la proposició i 39,4% de 

respostes contràries, amb una 

indefinició del 29,1% (menor 

que en preguntes anteriors), 

aquests resultats ens duen a 

pensar que la integració de les 

TIC encara es considera 

precària o insuficient pel que fa 

a la percepció de les persones 

enquestades. 
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Exposició de dades, PPOBLACIÖ_ENQUESTADA_30: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P4 

 

 

67,5% de respostes positives o 

molt positives i 22,9% de 

neutralitat. Aplicació per tant de 

fet de les TIC 

 
Exposició de dades, PPOBLACIÖ_ENQUESTADA_31: Secció 5 Presència i ús de les TIC  P5 

 

  

44,1% de respostes positives, la 

qual cosa contrasta amb la 

resposta anterior. Un 21,1% 

afirma que no incorpora les TIC 

a la seva feina diària. 
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Exposició de dades, PPOBLACIÖ_ENQUESTADA_32: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P1 

 

 

71,3% a favor de la proposició, 

amb la qual cosa queda clar la 

mirada possibilista que hi ha per 

part dels docents enquestats 

vers les TIC i la seva 

incorporació qualitativa als 

processos d’ensenyament 

aprenentatge. 

 
Exposició de dades, PPOBLACIÖ_ENQUESTADA_33: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P2 

 

  

En aquesta qüestió, observem 

que el 43,6%  de les respostes 

són favorables a la proposició, 

mentre que el percentatge 

negatiu és molt inferior 

(19,2%). Cal tornar a destacar 

però un elevat 31,7% 

d’indefinició, que posa un 

element de contrapès malgrat la 

forta tendència a la resposta 

positiva de la proposició. 
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Exposició de dades, PPOBLACIÖ_ENQUESTADA_34: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P3 

 

 

En aquesta qüestió, observem 

que el 62,5%  de les respostes 

són favorables a la proposició, 

mentre que el percentatge 

negatiu és molt inferior (9,9%) i 

en aquest cas la centralitat de 

resposta arriba al 27,6%. Es 

tracta d’una de les respostes 

més definides de tot el 

qüestionari. 

 
Exposició de dades, PPOBLACIÖ_ENQUESTADA_35: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P4 

 

  

Clara resposta afirmativa que 

està en consonància amb 

l’apreciació feta ja pels 

enquestats anteriorment en 

altres respostes (63,5%). 

Valoració elevada doncs del fet 

connectiu  i del seu 

possibilisme, si bé potser no 

estrictament educatiu o 

formatiu. 
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Exposició de dades, PPOBLACIÖ_ENQUESTADA_36: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P3 

 

 

50% a favor de la proposició, 

amb la qual cosa queda clara la 

mirada possibilista que hi ha per 

part dels docents enquestats 

vers les TIC i la seva 

incorporació qualitativa als 

processos d’ensenyament 

aprenentatge. 

 
Exposició de dades, PPOBLACIÖ_ENQUESTADA_37: Secció 6 Valoració de la connectivitat  P4 

 

  

83,2% de resposta positiva, que 

no deixa lloc a dubte vers 

l’acceptació de la proposició i 

que marca tendència de 

percepció vers la capacitat 

transformadora de la integració 

de les TIC en el procés 

d’aprenentatge. 
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