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Durant el passat més de març es van fer a Barcelona les I Jornades Internacionals «Innova-
ció, Formació Professional i Empresa». Durant dos dies vam tenir a la ciutat experts i auto-
ritats d’Europa i de l’OCDE que van coincidir a afirmar que la qualitat i la dignificació de la
formació professional és una estratègia clau per al desenvolupament econòmic i social.

Durant molt temps hem estat un territori atractiu i competitiu. Segons els darrers estudis,
Barcelona és encara la sisena ciutat d’Europa amb més atractiu per als inversors. Però vivim
uns temps de crisi i la competència entre països i entre ciutats s’accentua. 

I ara ens adonem que, en el passat, hem comès el gran error de menystenir la formació
professional. Tant des del sistema educatiu com des del seu entorn social, és veia l’FP com
a una segona opció, recomanable només a aquells alumnes que no tenien prou capacitat
acadèmica per fer el batxillerat. Avui sabem que aquesta actitud no només és errònia, sinó
que ens ha portat a una  situació de feblesa del mercat laboral per manca d’uns professio-
nals qualificats que puguin garantir un sistema productiu de qualitat.

L’atur ens amenaça, però a les cues de l’INEM és molt difícil trobar algú amb els estudis
d’FP acabats amb èxit. Les xifres són molt clares. A Barcelona, el 62% dels alumnes que es
graduen en formació professional aconsegueixen entrar al mercat laboral abans de 6 me-
sos d’haver finalitzat els seus estudis. A més a més, un bon gruix dels graduats (34,6%) se-
gueixen estudiant. El grau superior de l’FP, que a partir de Bolònia formarà part de l’Espai
Europeu d’Ensenyament Superior, és ja una gran porta d’entrada als estudis universitaris. Un
de cada tres estudiants de grau superior accedeix a estudis universitaris per continuar for-
mant-se en especialitats de la mateixa família professional. Triar l’FP no vol dir renunciar als
estudis superiors sinó escollir una camí per arribar-hi més relacionat amb el món de les em-
preses i amb una millor garantia d’inserció laboral.

Tanmateix la matrícula en FP de grau mitjà encara és molt inferior a la de batxillerat, i
aquest desequilibri sustenta un elevat percentatge de joves que no han finalitzat cap mo-
dalitat d’ensenyament secudaria postobligatori.

Canviar aquesta realitat  és important i és urgent. Cal fer un gran esforç per retenir amb
èxit els joves als ensenyaments secundaris postobligatoris. Cal reduir el percentatge de jo-
ves que només tenen una formació bàsica i augmentar el dels tècnics de grau mitjà i supe-
rior, fins a arribar a unes xifres semblants a les dels països del nostre entorn. 

Aquest esforç ens pot ajudar a sortir de la crisi i també a suportar millor les que vindran
en el futur. Però el que és encara millor, ens pot ajudar a recuperar la cultura de la realitza-
ció personal a través de la feina, de l’orgull per la tasca ben feta; la capacitat i la satisfacció
d’avançar a poc a poc, amb esforç i amb seguretat. 

Recordeu el final de la pel·lícula del Bigas Luna: la Juani, desenganyada del famoseo, om-
ple la maleta amb els seus llibres d’anglès i s’enfila al tren que l’ha de dur a una altra ciutat.
L’FP pot ser aquest tren.

CONTRA LA CRISI, FUTUR PROMETEDOR

«Els ordinadors en educació 
s’haurien de considerar com a mitjans

d'expressió, de la mateixa manera 
que els pinzells a les mans dels artistes 

o el llenguatge per als poetes.»

Horacio C. Reggini 

Barcelona Educació vol ser la revista que expressa l’activitat de Barcelona com a ciutat
educadora. Les nostres pàgines estan obertes a les experiències i les aportacions de les es-
coles, les organitzacions de famílies i veïns, les entitats culturals i de lleure, les empreses i
els mitjans de comunicació de la ciutat que hi vulguin participar. Podeu enviar les vostres
propostes a imebrevista@bcn.cat.

>> La fotografia de portada es va fer al CEIP N-II de Pràctiques de Barcelona.
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DIJOUS CONCERT AL 
CONSERVATORI MUNICIPAL
DE MÚSICA
Fins el 4 de juny de 2009, el Conservatori
Municipal de Música de Barcelona presenta
el cicle de concerts «Dijous concert». 
Els concerts, que s’iniciaran a les 20 hores,
són gratuïts però l’aforament és limitat. 
El lliurament de les entrades es fa a partir
d’una hora abans de l’inici dels concerts 
i no es fan reserves. 

www.cmmb.cati
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EL PROCÉS DE LA DIAGONAL
ENTRA A LES ESCOLES
L’Ajuntament de Barcelona ha obert el debat
participatiu sobre el procés de transformació
de la Diagonal a la comunitat educativa, per
aconseguir la màxima participació possible
tant del professorat com de l’alumnat de 
primària i secundària de la ciutat. Després 
de fer-se la presentació davant el professorat
a la Sala d’actes de l’Institut Municipal 
d’Educació, les escoles i els instituts de 
Barcelona tenen l’opció de realitzar tallers 
dirigits amb personal especialitzat.

www.bcn.cat/diagonali PREMIS CATALUNYA 
D’EDUCACIÓ
El Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya ha obert la convocatòria per a
la presentació de candidatures als Premis
Catalunya Educació 2009. Es tracta dels
guardons més importants que el Departa-
ment concedeix, i és una mostra de reconei-
xement social a mestres, professors i profes-
sores, centres educatius i institucions que
hagin contribuït a impulsar l’escola catalana.
Les propostes de candidatura als premis es
poden presentar fins al 3 de juny de 2009.

www.gencat.cat/educacio/premiscati

MOSTRA DE PROGRAMES
CULTURALS
Durant els mesos d’abril, maig i juny de
2009, se celebra la 21 Mostra de Programes
Culturals dels centres d’ensenyament
secundari de Barcelona. La Mostra que
organitza l’Institut d’Educació de
l’Ajuntament de Barcelona, és un espai 
que pretén donar a conèixer l’elevat nombre
de creacions artístiques i les noves
produccions culturals realitzades per
l’alumnat dels centres educatius de la ciutat.
Es pot gaudir, doncs, de teatre, música, arts
visuals o dansa.

www.bcn.cat/educacioi

NOTÍCIES...>>

Patricia Esteve
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FORMACIÓ PROFESSIONAL,
FUTUR PROMETEDOR
«Contra l’atur, Formació Professional».
Aquesta és la recepta que va donar l’alcalde
de Barcelona, Jordi Hereu, en l’acte de
presentació de la guia de Formació
Professional, acompanyat del cuiner Isma
Prados en la classe que aquest va fer a l’IES
d’Hoteleria i Turisme de Barcelona. 
La nova campanya, que es fa per quart any
consecutiu a la ciutat, pren aquest curs més
rellevància donat el context de crisi i per
aquest motiu dóna un impuls a nous títols 
i n’actualitza d’altres. 

www.fundaciobcnfp.cati
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PREMI PARTICIPA A L’ESCOLA
La Direcció General de Participació
Ciutadana de la Generalitat de Catalunya
convoca, per primer cop, el premi «Participa
a l’Escola». Aquest premi vol reconèixer 
la tasca de les escoles, el personal docent 
i l’alumnat que, a banda de tirar endavant 
la seva activitat habitual, van una mica més
enllà i treballen per un projecte comú
d’escola, creant espais i dinàmiques de
participació, implicant tota la comunitat
educativa en l’activitat dels centres,
imaginant fórmules noves per engrescar 
els i les alumnes a fer seva l’escola. 
En resum, construint una escola participativa
i transmissora dels valors democràtics.

www.gencat.cati

JUNTS DIBUIXEM I CANTEM
Junts dibuixem i cantem és un llibre-CD
que ha comptat amb la participació d’uns
600 alumnes i uns 50 mestres de centres
educatius de Barcelona i de Kédougou 
(Senegal). El llibre forma part d’un projecte
d’intercanvi i cooperació organitzat per 
l’associació d’Amics de Diakha Madina,
l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Bar-
celona i el Consorci d’Educació de Barcelona.
La venda d’aquest llibre permetrà enviar un
miler de llibres a les escoles rurals de Diakha
Madina i de Kedougou al Senegal. 

www.bcn.cat/educacioi

EL SÓNAR ESTRENA UN 
FESTIVAL PER A NENS I NENES
La novetat més destacada del conegut
festival de música electrònica Sónar és la
creació d’un nou festival, el SonarKids,
pensat per a infants de 0 a 14 anys i els 
seus acompanyants, que se celebrarà el
diumenge, 21 de juny, al Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona (CCCB). 
Es tracta d’un festival concebut per als més
menuts, que a banda de veure actuacions
especials de Laurent Garnier, La Mala
Rodríguez amb Griffi i M’baka, DJD2D2,
Beardyman, Miqui Puig o Puppetmastaz,
també podran assistir a tallers creatius 
de temàtiques com l’skate, el beatbox
o el hip hop. 

www.sonarkids.comi

...

DIÀLEGS DEL PROJECTE 
EDUCATIU DE CIUTAT 
El Projecte Educatiu de Ciutat de Barcelona
inicia la celebració dels 10 anys amb el 
diàleg «Democràcia, educació i participació
ciutadana», el proper 27 de maig de 2009.
El debat, que es farà a l’Espai Jove Gràcia,
comptarà amb la presència de la defensora
del lector de El País, Milagros Pérez Oliva, 
i Tomás R. Villasante, professor emérit de la
Universidad Complutense de Madrid i direc-
tor del CIMAS (Observatori Internacional 
de Ciutadania i Mediambient Sostenible).

www.bcn.cat/educacio/peci

Patricia Esteve
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cials (matemàtiques aplicades a les ciències
socials i geografia) encara que no s’hi ha-
gin d’examinar a l’institut.

Els resultats d’aquest projecte són del tot
satisfactoris i enriquidors per a l’institut. Els
alumnes del Conservatori s’integren sense
cap dificultat al grup classe, obtenen bons
resultats acadèmics i, com que solen ser
alumnat molt disciplinat per la mena d’es-

tudis que fan, per a la resta del grup són
un estímul important a l’hora d’adquirir
disciplina en el treball, la qual cosa incideix
directament en el rendiment acadèmic.

Els alumnes col·laboren activament en
les activitats culturals i lúdiques del cen-
tre, especialment amb la realització del
concert de Nadal l’últim dia del primer tri-
mestre, on participen tots els alumnes del
conservatori que cursen secundària o bat-
xillerat a l’institut, cadascú amb el seu ins-
trument, amb obres preparades per ells
mateixos. Realment, resulta una expe-
riència molt emocionant. El curs 2007-
2008 el concert es va fer al Conservatori
de Barcelona, amb la qual cosa vam guan-
yar en qualitat sonora i escènica.

El treball tutorial i d’orientació amb aquest
alumnat segueix unes pautes precises i té
molt en compte el tipus d’estudis musicals
que cursa. Són necessàries moltes tutories
individualitzades adaptades a l’horari d’a-
quests nois i noies, perquè moltes vegades
no poden assistir a les tutories col·lectives.

Com a conclusió, podem dir que les famí -
lies, l’alumnat i el professorat valoren molt
positivament aquest projecte i que els re-
sultats, tant des del punt de vista d’integra-
ció a la vida del centre com des de la ves-
sant acadèmica, són força satisfactoris. e

IES JOSEP SERRAT I BONASTRE

C/ Marquès de Santa Anna, 4
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
08023 Barcelona
Tel. 93 217 41 42

www.bcn.cat/serratibonastre

2

Música i batxillerat. Per a molts
nois i noies es fa impossible 
de combinar la seva formació
musical i els estudis de
batxillerat. L’Institut Josep Serrat
i Bonastre, situat al districte 
de Sarrià-Sant Gervasi, ofereix
aquesta possibilitat a l’alumnat
de compatibilitzar el batxillerat
amb els estudis al Conservatori
Municipal. Una experiència amb
grans resultats i que demostra la
capacitat del centre per adaptar-
se a les necessitats de l’alumnat. 
Il·lustració: Marta Vilches

L’IES Josep Serrat i Bonastre
compatibilitza els estudis amb el conservatori

«Aquesta compatibilització 

requereix una organització 

singular i una orientació 

tutorial molt específica.»

«Els alumnes del Conservatori

col·laboren activament en les

activitats culturals i lúdiques

del centre.»

G. Martínez Delso

Coordinadora de batxillerat de l’IES Josep Serrat

i Bonastre

L’Institut Josep Serrat i Bonastre és
un centre que, des de la pers-
pectiva oberta que el caracte-
ritza, ha procurat donar resposta

als reptes educatius i de formació que l’a-
lumnat i les famílies demanen i que la so-
cietat necessita.

Un dels trets diferencials del nostre cen-
tre, tal com remarca el seu projecte edu-
catiu, ha estat l’acolliment i seguiment dels
alumnes que volen compatibilitzar la seva
formació musical en el Conservatori Mu-
nicipal amb els estudis de batxillerat. 

Així doncs, el nostre centre està autoritzat
pel Departament d’Educació de la Genera-
litat perquè l’alumnat hi pugui simultaniejar
els estudis de secundària i batxillerat amb els
de música i dansa. En el nostre cas, això vol
dir que els alumnes poden compatibilitzar
els estudis del conservatori amb els de l’ins-
titut, és a dir, tenen la possibilitat de fer el
batxillerat «musical»: a l’institut estudien les
matèries comunes i els estudis del conserva-
tori equivalen a la modalitat, sempre que
cursin cinquè i sisè de grau mitjà de música.

Aquesta compatibilització requereix una
organització singular, així com una orien-
tació tutorial molt específica i que ajudi a
l’alumnat a treure el màxim profit a aquesta
sobrecàrrega d’estudis.

La flexibilització organitzativa del batxi-
llerat fa que els horaris s’adeqüin per tal
que els nois i noies del conservatori puguin
simultaniejar la seva doble formació acadè-
mica. Els grups de batxillerat humanístic, als
quals pertanyen l’alumnat que s’incorpora
del Conservatori, disposen d’un horari
compacte, amb la qual cosa es racionalitza
al màxim el temps per combinar els estudis. 

Hi ha alumnes que volen acollir-se a
aquesta modalitat del batxillerat «musical»
i que també volen presentar-se a les proves
d’accés a la universitat, per deixar oberta
una altra porta d’estudis futurs; en aquest
cas han d’optar per dues matèries de mo-
dalitat que no han cursat. El centre els pre-
para en aquestes matèries, que correspo-
nen a les dues obligatòries de la via d’accés
del batxillerat humanístic (llatí i història de
l’art) o bé de la via d’accés de ciències so-
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E
n Nil té 18 anys i sembla, per les se-
ves primeres respostes, un noi bas-
tant tímid. Però la cara li canvia quan
arriben els nens i nenes amb els seus

fulards penjats al coll combinant el blau i el
vermell. Somriu i bromeja amb ells i elles,
mentre li fem les fotografies del reportatge.
Es nota la complicitat. Els coneix a tots, sap
els seus noms i molta de la seva història per-
sonal. Són els nois i noies que durant tres ho-
res dels dissabtes es troben en un petit local
del carrer Torras i Bages. Situat a sota d’un
bloc d’edificis de no gaire bellesa. El local se’ls
queda petit.

«Jo al principi no tenia ganes de formar
part d’un agrupament. Però els amics m’hi
van anar introduint i ara ja no puc ni vull sor-
tir-ne’n», explica en Nil, que forma part dels
Escoltes Catalans. Més enllà de la feina edu-
cativa amb els nens i nenes que s’acaben
convertint, amb els anys, en nois i noies, «es

creen amistats i lligams molt forts amb els al-
tres caps».

Sense deixar de recordar que el seu és un
treball voluntari i que l’ocupa gran part dels
caps de setmana —«és una tasca que demana
constància i compromís»— no se sent especial
ni diferent dels altres nois i noies de la seva
edat que, a les mateixes hores, poden ser a
casa jugant a la play o fent cua per entrar en
una discoteca. «Cadascú és lliure de viure
com millor li sembli. Si jo estic aquí és perquè
em sento compromès amb uns valors i m’a-
grada transmetre’ls als més petits». Valors
com la cooperació, la laïcitat o la solidaritat.

En Nil ha anat perdent la timidesa del prin-
cipi en les respostes i l’ha deixat enrere quan
arriba la típica pregunta que se li fa a un es-
colta: Vosaltres sou els del mocador, els que
us diuen «kumbaià»?, li dic i ara reconec la
meva estúpida pregunta. Aleshores, fins i tot,
la cara se li encongeix per dir-me: «Sí, és clar,

i cantem cançons al voltant d’una llar de foc».
«Hem d’acabar amb aquests tòpics. Ni tots
els nois que van a una discoteca estan per-
duts, ni els que portem fulard, som uns hip-
pies», afegeix.

En Nil insisteix que amb la seva tasca gau-
deix, creu que es forma com a persona i a
més, fa créixer nens i nenes, alguns d’ells amb
dificultats d’integració. I, molt més important
per a ell, «faig amistats per a tota la vida». És
per això que també reclama més reconeixe-
ment cap a la feina dels caps escoltes.

Els nens i nenes ja es preparen per comen-
çar a pintar el mural. En Nil ja els té a punt.
Tots i totes li fan cas. Fins els 25 anys conti-
nuarà en aquesta tasca voluntària, però creu
que mai deixarà de tenir contacte amb aquest
món de l’escoltisme i l’educació en el lleure.
Aviat començarà els estudis per ser periodista,
i diu que li agradaria acabar en el sector au-
diovisual. e

Cap d’agrupament escolta

Només arribar, els nens i nenes se li tiren al damunt. Criden el seu
nom: «Nil, Nil!», i li pregunten amb entusiasme «què farem avui?».
Són els 16 follets —com anomenen als nens i nenes— que arriben 
a l’Agrupament Escolta Jaume I del barri de Sant Andreu de Palomar,
un dissabte a la tarda. En Nil Via, i altres caps, els esperen entre 
papers de diari estirats al terra del petit local que unes hores després
es convertirà en un mural del sistema planetari ple de colors. 
Text: Oriol Guiu / Fotografia: Natàlia Limones

. .
N il V ia

EL MEU ESPAI EDUCATIU

En Nil Via forma part de l’agrupament
escolta més antic del barri de Sant 
Andreu. L’Agrupament Jaume I està 
situat ben a prop del recinte de Fabra i
Coats, on espera que els nous equipa-
ments que s’hi han de construir facin
lloc a una nova seu per l’agrupament 
i, a més, reclama «la construcció d’un
ateneu popular».

A les parets del local actual, s’hi bar -
regen els dibuixos dels nens i nenes
de l’agrupament amb els cartells rei-
vindicatius de l’Associació de Veïns de
Sant Andreu Nord. «Som un agrupa-
ment molt vinculat al barri de Sant An-
dreu i que volem ser a prop de la reali-
tat social dels nostres veïns i veïnes»,
explica en Nil, pel qual un agrupament
també ha de fer una tasca de cohesió
social, no només d’educació.
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LES TECNOLOGIES: CONTINGUT, EINA 
O CONTEXT D’APRENENTATGE
La proposta del Govern espanyol de facilitar un ordinador portàtil a l’alumnat
de les escoles posa de nou les tecnologies en el centre del debat educatiu.

A FONS 9

Fa pocs dies el president del Govern espanyol anunciava la introducció massiva d’ordinadors portàtils als
centres educatius i obria de nou la discussió sobre l’ús de les tecnologies en l’educació. Per trobar respos-
tes a qüestions com el lideratge tecnològic, les competències digitals o la innovació educativa, vam reunir
en una taula quatre veus expertes de casa nostra. Text: Oriol Guiu¡ / Fotografia: Natàlia Limones / Il·lustracions: Èlia Espinosa

i la

El tecnològic
competència digital
lideratge
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Miquel Àngel Prats: Les tecnologies ja són a dins les aules i, per tant,
el que hem  d’analitzar és com s’està liderant i com s’està governant el
procés d’innovació pedagògica amb el suport de les tecnologies. I res
millor que ser una mica provocador per dir que les tecnologies estan
deixant en evidència algunes pràctiques tradicionals a les aules. Un
exemple: el Goggle Earth pot deixar en desús la utilització dels mapes
tradicionals. Ara bé, la innovació no s’aconsegueix només per la simple
introducció de les tecnologies. Cal alguna cosa més.

Jordi Vivancos: Caldria matisar, en primer lloc, que a Catalunya ja te-
nim experiències educatives amb tecnologia des de fa més de 25 anys.
Per tant, no sortim de zero. També és veritat que la visió que s’ha tin-
gut de la tecnologia en l’àmbit educatiu ha anat variant molt. En un
primer moment, veiem la tecnologia com una cosa nova que ens l’ha-
víem d’apropiar i parlàvem d’informàtica educativa. Després, amb l’ar-
ribada d’internet, descobrim les TIC com un recurs i ens trobem amb la
seva inserció transversal curricular. Ara estem davant d’una nova pers-
pectiva, a més de ser un recurs i un objecte, és el context d’aprenen-
tatge. Per això, ja parlem de la competència digital. Això esdevé, jurí-
dicament, un coneixement de base de qualsevol ciutadà o ciutadana.
Gairebé, parlem d’un dret. Hem de facilitar a tota la ciutadania la com-
petència digital. I això tindrà conseqüències. Si a l’alumnat li hem de ga-
rantir que adquirirà unes competències, el professorat també les ha de
tenir i aquí és on la formació del professorat passa a ser molt rellevant. 
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JOSEP MARIA MOMINÓ
Director dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de
la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 

FERRAN RUIZ
Responsable d'avaluació i prospectiva de les TIC al sistema
educatiu. Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu.

Ferran Ruiz: La percepció que s’ha tingut de l’impacte que podien te-
nir les tecnologies als centres no s’ha correspost amb les expectatives
socials creades. A més, ens trobem en un moment en el qual els dis-
cursos més mediàtics ens parlen de recuperar la cultura de l’esforç en
un sentit molt tradicional i d’oblidar-nos d’altres coses que poden su-
posar una innovació educativa. Globalment, no hem aconseguit en-
grescar ni la societat ni el professorat, potser sí a l’alumnat, però no
hem trobat encara el lloc ni la conceptualització de les TIC a les nos-
tres aules. Si es parla del dret a la competència digital, no sembla que
en la nostra societat s’estigui posant tot l’esforç per fer-lo realitat. Es-
tem davant de models molt tradicionals dins de les aules, com demos-
tra l’estudi SITES 2006, i només es pot canviar si ens plantegem uns
nous lideratges, que siguin agosarats i, fins i tot, diria que visionaris. 

Josep Maria Mominó: Les tecnologies han tingut la gran virtut de fer
aflorar algunes contradiccions del funcionament del sistema educatiu.
Estic d’acord que el problema ja no és la introducció de les TIC a les es-
coles, tot i que encara no estem on hauríem d’estar si ens comparem
en un context internacional. No hem de parlar només d’ordinadors, ja
s’han de tenir en compte tots els perifèrics. Si a Espanya hi ha una mit-
jana de menys d’una pissarra digital per centre, com podem esperar
que el professorat es plantegi incorporar aquesta eina quotidianament
a les aules? La tecnologia continua sense ser present a les aules i po-
dem trobar diferents motius. L’organització dels centres i del propi cur-
rículum, i també a pròpia estructura física dels edificis que no facilita de-
terminades formes de treball, on la tecnologia podria exportar tot el seu
potencial. La pràctica pedagògica segueix centrada en el professor i
afavoreix poc el protagonisme de l’alumne i el seu treball en xarxa. Els
centres, a més, continuen estant molt tancats en si mateixos, amb poca
col·laboració amb el seu entorn més immediat. De fet, la majoria de
centres estan utilitzant les tecnologies per allò que ja feien, no per in-
novar. N’hi ha que funcionen i el que hauríem de fer és donar a co-
nèixer els seus exemples. Els principals reptes no tenen relació amb la
tecnologia sinó amb el funcionament dels centres, amb les polítiques
educatives i amb la formació inicial i continuada del professorat que
no sap com aplicar les tecnologies en la matèria concreta que vol en-
senyar. Necessitem lideratge en les direccions dels centres. Fer-los veure
que l’ús de la tecnologia pot ajudar-los a resoldre molts dels problemes
que tenen sobre la taula i no que les TIC han de suposar un problema
afegit. No només cal formar al professorat, també cal un canvi en les
organitzacions educatives. Els centres no evolucionaran per atzar, cal un
lideratge clar impulsat des de les pròpies polítiques educatives i que
articuli accions que facin que aquest procés vagi en la direcció correcta. 

Per aconseguir aquest lideratge, no seria convenient un model per
seguir? A vegades els centres i el professorat es troben una mica per-
duts. Per tant, un model global de funcionament, que sigui àgil i útil
per a tothom, podria ser un primer pas important. 

Jordi Vivancos: No crec en un model
singular. No tots els centres es troben
al mateix punt de reflexió i de ma-
duresa envers la tecnologia i com
aquesta s’introdueix a les aules.
Primer, doncs, han de disposar
d’elements d’autodiagnosi per
saber a on es troben i cap a on
volen anar. Precisament, des del
Departament d’Educació estem
preparant un instrument per faci-
litar aquesta reflexió als centres

FERRAN RUIZ:
«Necessitem canviar 

els models pedagògics 
tradicionals i, per tant, 

nous lideratges 
que siguin agosarats 

i diria que 
visionaris.»
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amb una sèrie d’indicadors: veure a on es troben en l’aplicació de la
pissarra digital, veure com apliquen la tecnologia en algunes assigna-
tures, etc. En alguns centres, la tecnologia ja és el context d’aprenen-
tatge. És present a tot arreu. Disposen de càmeres de vídeo, de plata-
formes per posar-hi els continguts, etc. No fan sessions d’ofimàtica,
sinó que l’alumnat treballa en projectes reals per als quals necessiten l’ús
de la càmera de vídeo, per exemple. Ara, si plantegem que aquest és
el model per a tots els centres, alguns no podran seguir-lo. És important
que tinguem una visió gradualista, que vegem que és un procés i que
no hi ha solucions, ni tecnologies màgiques. 

Ferran Ruiz: Més enllà d’això i, com ens diu l’estudi SITES, hauríem d’a-
nalitzar com és que Catalunya i Barcelona són a la cua dels països on
les direccions dels centres creuen que les tecnologies són importants
per a la preparació dels seus alumnes per al futur laboral, i també a la
cua dels països on les direccions creuen que els TIC són importants per
catalitzar el canvi pedagògic. Són uns elements diferencials que hauríem
de tenir en compte.

Miquel Àngel Prats: Com deia Machado, «caminante no hay camino,
se hace camino al andar». El que no podem fer es quedar-nos paralit-
zats. Cal ser prudentment agosarats i experimentar i, si ens equivo-
quem, no passa res. En aquest sentit, l’administració sí que ha de fer un
lideratge d’acompanyament. Quan parlem de lideratge, estem parlant
que et posis al costat dels centres escoltant els problemes que tenen. No
és posar-se al seu costat introduint tecnologia, sinó utilitzant la tecno-
logia que ja tenen. Perquè molts centres, no saben ni el que tenen. Ne-
cessiten algú que els tuteli. Hem de trencar amb la visió que la tecno-
logia és un instrument, com si fos un piano. La música no és un piano,
és un llenguatge. Per tant, hem d’assumir que les tecnologies són més
que simples eines, són nous llenguatges, noves formes de participació
i noves maneres d’accedir a la informació. Quan parlem de tecnologia
a l’escola, em fa molta gràcia perquè sí que n’hi ha, i n’hi ha molta. El
que passa és que són els llibres de text i el món editorial els que porten
el sistema educatiu. Per tant, hauríem de fer una reflexió profunda.
Com l’hauríem de fer respecte a l’arquitectura de les aules. Només cal

JORDI VIVANCOS
Responsable de la unitat de Projectes TIC per a l’Educació del
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

MIQUEL ÀNGEL PRATS 
Director del CETEI (Centre de Tecnologies Ituarte-Fundació Joan
XXIII). Professor de noves tecnologies de la FPCEE Blanquerna-
Universitat Ramon Llull.

JORDI VIVANCOS
«L’ús creatiu de les 
tecnologies no està 
potenciat. Tendim a 

reduir la competència 
digital a la pura 
alfabetització 
instrumental.»

BE 70-09.qxp:BE 70_09  27/5/09  15:09  Página 11



12 A FONS núm. 70  maig/juny 2009e

JOSEP M. MOMINÓ
«Les tecnologies 

s’han de vincular 
a plans de millora 
educativa, que no 

només parlin 
de tecnologia.»

M. ÀNGEL PRATS
«Hauríem d’aconseguir
aules on la tecnologia
fos totalment invisible.
Estem davant de nous

llenguatges i noves 
formes de 

participació.»
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veure la diferència que hi ha entre les aules d’educació infantil i les de
primària. Una aula d’infantil la trobes totalment seductora. Els nens i ne-
nes parlen, negocien, treballen. El meu nebot, per posar un exemple,
quan va passar d’infantil a primària, em va dir «ara ja no fem tantes
rotl lanes». Hauríem d’aconseguir aules on la tecnologia fos totalment
invisible. 

Ferran Ruiz: Els canvis són simbiòtics. No hi haurà pràctiques de peda-
gogia diferent si l’alumnat no treballa de manera diferent, i a l’inrevés.
El professorat, que ha de fer un reciclatge i una formació permanent,
necessita un estímul que ha de ser el lideratge que faci avançar en la di-
recció acordada. L’alumnat, per la seva banda, ha de participar molt
més activament en el procés d’aprenentatge i, ara mateix, hi ha pràc-
tiques que no només són improductives sinó contraproduents com a es-
tímul i motivació. D’altra banda, l’alumnat es troba en un món que li
demanarà unes competències que ara mateix no rep a l’escola. Les TIC
haurien d’entrar soles a les aules. Si el plantejament fos que l’alumnat
d’avui en dia necessita aprendre coses que no s’aprenien abans i ser
més exigents conceptualment, això comportaria un canvi en les pràc-
tiques del professorat. Per tant, què volem de l’alumnat? Res millor que
citar Obama, el president dels Estats Units. Aquest senyor, que no té
competències educatives directes, recomana als estats del seu país que
implementin una gamma més àmplia de regulacions de les destreses
d’ordre superior, incloent-hi la capacitat dels estudiants en l’ús de la
tecnologia, per conduir una recerca, per dur a terme investigacions cien-
tífiques, per resoldre problemes i per saber explicar les seves idees. Per
tant, si no introduïm tot això en els objectius finals del nostre alumnat,
el canvi simbiòtic en les pràctiques del professorat tampoc es produirà.

Jordi Vivancos: Molt professorat es troba desconcertat ja que es pro-
dueixen situacions en les quals l’alumnat sap més que ells i, per tant,
perden autoritat. Però no podem caure en el parany que com que ja ho
aprenen sols i fora de l’escola, doncs dins de les aules no cal que ens
preocupem. És un risc que hem de vigilar. La competència digital no
s’ha de reduir als elements instrumentals. A tocar botons, tots n’apre-
nen. Però aquesta és només una part de la competència digital i no és
la més important. Hi ha altres dimensions de la competència digital.
L’ús creatiu de les tecnologies no està gens potenciat. Tendim a reduir
la competència digital a la pura alfabetització instrumental i he d’afe-
gir que també tendim a donar per fet que tecnologia significa innova-
ció pedagògica per ella mateixa. Això és un mite.

Miquel Àngel Prats: Hauríem de començar a parlar de les tecnologies
no només en àmbits educatius, sinó socioeducatius. Les famílies co-
mencen a tenir un paper de lideratge molt important. Si tenim els mes-
tres perduts a les escoles sobre com han de fer servir les TIC, els pares
i mares encara ho estan més. Les habitacions d’infants i joves són ple-
nes de tecnologia i s’hi passen hores i hores, sense que ningú sàpiga ex-
actament què passa allà dins.

Es demana que el professorat incorpori la tecnologia a l’aula, però no
es té en compte el temps que això suposa de dedicació i, moltes ve-
gades, sembla que li compliquem la feina.

Jordi Vivancos: La tecnologia ens ajuda a guanyar temps en elements
de gestió dels centres. Es veu clarament per part de tothom com una
eina productiva en tasques com el control d’assistència o la comuni-
cació amb els famílies. En canvi, el professorat no guanya temps en els
usos didàctics a l’aula. En part és pel llibre de text, que és, sens dubte,
la killer aplication. És a dir, el recurs més eficient pel model pedagò-
gic imperant. O bé fem un canvi metodològic, que ja portem més de

cent anys en aquest país intentant-ho, o bé hem de buscar instru-
ments que facilitin el procés habitual d’instrucció i deixar algunes
escletxes per fer coses diferents. Aleshores podem trobar meca-
nismes que deixin el llibre de text en un segon terme i que per-
metin al professorat guanyar temps. Hem de garantir uns contin-
guts digitals o uns sistemes d’avaluació informatitzats que al
professorat li serveixin per guanyar temps. Si el dotem d’aquests
instruments tecnològics, segur que els adoptarà sense dubtar. No
hi ha cap professió que adopti la tecnologia si això li suposa més
feina. 

Josep Maria Mominó: Sovint sentim dir que el professorat entra a
l’aula i es troba estrany davant un alumnat que està molt més fa-
miliaritzat amb les TIC. Però la recerca ens diu que el professorat és
més internauta que la mitjana de la població. El mestre i la mestra
utilitzen més la tecnologia que la resta de la població, però quan ar-
riba a l’escola, aquesta pràctica no té continuitat. Sembla que l’obs-
tacle es pot trobar en la manera de funcionar dels centres, no amb
el professorat. Però això demana canvis en el sistema. Les tecnolo-
gies s’han de vincular a plans de millora educativa, que no només
parlin de tecnologia. Els plans d’integració generals de les TIC han
d’estar integrats als plans d’innovació. No poden anar per separat.
Les polítiques educatives que facilitin aquests processos i donin au-
tonomia als centres són essencials perquè tots aquests processos no
passin perquè sí.

Jordi Vivancos: Ens cal una governança de la tecnologia pròpia del
centre educatiu. El canvi que estem proposant és el canvi més im-
portant, segurament, que hi podria haver en la pràctica educativa.
Estem parlant de transformar el treball intel·lectual amb l’aplicació
de tecnologies, aquesta evolució és el que anomenem passar de
les TIC a les TAC (Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixe-
ment). En aquest plantejament el que ha d’orientar les nostres ac-
cions és que l’alumnat aprengui més i millor. Per fer aquest canvi,
cal parlar i treballar amb els centres i el professorat, amb les uni-
versitats, amb les editorials i proveïdors de continguts educatius, i
també amb les empreses tecnològiques. No veuria un escenari pes-
simista, sinó que hem d’admetre que no hi ha solucions úniques i
que pensant en l’autonomia de centre, hem de saber que la tec-
nologia no és neutral. No existeix la neutralitat tecnològica, tota
opció tecnològica a l’aula té implicacions educatives, i com a do-
cents hem de ser-ne conscients i conèixer el potencial i les limita-
cions de cada opció. 

Miquel Àngel Prats: Estem en un moment de crisi, però també és
un moment d’oportunitat i d’aprofitar el que tenim. Necessitem co-
responsabilització i estar tots junts fent pinya, i no oblidar mai que
els nostres nens i nenes no tan sols necessiten tecnologia, sinó
també petons i abraçades. e
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NANCY LAW
Directora del Centre de Tecnologia de la Informació 
en l’Educació de la Universitat de Hong Kong

P
er començar, podríem fer un exercici d’imaginació sobre l’inici
de la introducció de les tecnologies —les anomenades TIC—
a les escoles. Supuso que al principi es podia creure que ho

podien solucionar tot.
Si mirem enrere, cap als anys cinquanta del segle passat, la idea que es
tenia de com la tecnologia afectaria l’educació era molt senzilla d’en-
tendre. Els ordinadors eren màquines, màquines de pensar i d’ense-
nyar, que podien canviar l’educació. Es creia que les mateixes màqui-
nes serien capaces de poder ensenyar; hi havia la predicció que els
professors podrien ser innecessaris. A més, hi havia un bon grapat d’in-
vestigadors en innovació que dissenyaven programes per ensenyar. En
aquella època, la idea d’ensenyar responia a plantejaments molt sim-
ples: jo sé una cosa, jo te l’explico i tu l’aprens. I com sé si ho han
après? Faig un examen. Per tant, l’ordinador era el que et podia faci-
litar les coses, perquè ell mateix et podia arribar a fer tot el procés. Una
manera molt senzilla d’entendre-ho. A més, en aquella època l’accés
a l’educació era minoritari i, per tant, aquesta fórmula no era necessària
canviar-la i podia seguir indefinidament.

El primer lloc on es van implementar les tecnologies a l’ensenyament
va ser a la universitat. Però, una vegada implementades, es van adonar
que la ment humana és molt més complexa, com també ho és l’edu-
cació. Van descobrir que les màquines per si soles no ensenyen res. Ales-
hores, es va buscar fer unes màquines més intel·ligents, el que s’ano-
menava la «màquina tutor intel·ligent» (intelligent-tutoring-machine).

Semblava una idea simpàtica. Més endavant, però, van descobrir que
una màquina podia funcionar per a una persona, però no per a totes;
les persones som diferents. El sistema intel·ligent de tutorització trac-
tava de construir representacions i models, però la ment humana és
massa complexa per a establir models compartits; les ments humanes
són molt complexes. Als anys vuitanta, els ordinadors ja havien arribat
a molta més gent i van passar a ser considerats una eina per a l’alum-
nat. Això va coincidir amb el canvi de com s’entenia el procés d’apre-
nentatge i l’aparició del constructivisme. La gent es va adonar que les
ments no són com una pissarra en blanc que s’ha d’anar omplint. Vam
assimilar que aprenem a través del que veiem i el que fem, conjunta-
ment amb les nostres pròpies experiències i coneixements. Arran d’això,
va sorgir la idea que els ordinadors també podien ser cognitius i que
també podien ser com un alumne, que aprèn del tutor. D’aquesta ma-
nera, l’alumne també podia ensenyar a l’ordinador, no només ser un
aprenent de l’ordinador. L’ús de l’ordinador com un mitjà de donar
forma al teu propi pensament i trobar les solucions per tu mateix. 

I arribem al segle XXI amb les escoles equipades amb ordinadors.
Però això produirà un canvi pedagògic?
Hem de ser conscients que la tecnologia evoluciona d’una forma molt
ràpida i que els canvis a les escoles són lents. Això és una premissa que
s’ha de tenir molt en compte. En arribar al nou segle, es comença a im-
posar l’ús social de la xarxa i també aprenem que la simple introduc-

15L’ENTREVISTAnúm. 70  maig/juny 2009 e

Nancy Law va ser a Barcelona, convidada pel Consell Superior d’Avaluació del sistema educatiu del Depar-
tament d’Educació de la Generalitat, per presentar els resultats de l’estudi Sites 2006. Un estudi que ha
mesurat i analitzat l’ús pedagògic de les tecnologies i els seus resultats en l’aprenentatge a vint-i-dos paï-
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«La tecnologia no ens
porta enlloc sense 

innovació pedagògica»
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ció de les noves tecnolo-
gies a les escoles no pro-
vocarà cap canvi. Neces-
sitem alguna cosa més.
Una vegada els ordina-
dors ja són accessibles
per a tot el món, no hem
d’aturar-nos dient «ja els
tenim aquí», sinó que hem
de pensar què hi posem, a les
màquines. Els ordinadors han de
convertir-se en eines de productivitat, no
en eines de treball. La funció del mestre tampoc no és
ara la mateixa que fa uns anys. Com podem facilitar
aquest canvi pedagògic? La tecnologia ha de ser-hi, les
habilitats i capacitats tècniques també, però aquest no és
el repte més important. El més important és com ho
conceptualitzem dins el currículum escolar i en
el procés d’aprenentatge. Aquest és el repte.
Els entesos veien, fa més de deu anys, que
les noves tecnologies havien entrat a les
escoles, però que no havia canviat la
forma d’ensenyar. No havia canviat res:
teníem el professor i les aules. Ara sí que
han canviat algunes coses, però hem de
saber si són canvis reals en l’estructura i
funcionament de l’escola o només en la
simple introducció de tecnologia. Vaig anar
a una escola [durant la seva visita a Barcelona]
el director de la qual semblava molt innovador. Hi
havia una pissarra interactiva que s’havia comprat
amb l’aportació econòmica dels pares i mares, ja que el centre no te-
nia suficients recursos. Què passava? Doncs que hi havia mestres que
no sabien utilitzar la pissarra digital. I, tot i que la pissarra digital estava
penjada a la paret de les classes, aquests mestres encara escrivien a la
pissarra tradicional. Per tant, els canvis a la pràctica real són molt difí-
cils. Malgrat això, hi ha alguns canvis. Per exemple, en una altra escola
vaig veure com aprenien anglès i tecnologies al mateix temps i, a més,
el mètode d’aprenentatge també era diferent: aprenien en parelles a fer
un blog en anglès, per exemple. Els canvis, per tant, són molt lents. És
un procés molt llarg. Així doncs, si em pregunta com serà l’escola del
futur, del segle XXI, li diré que la tendència és que l’alumnat ha de ser
molt més autònom, que pugui resoldre problemes per si mateix, capaç
de treballar en equips reduïts. Estaríem parlant d’un aprenentatge al
llarg de tota la vida, cosa que ha d’incloure les capacitats de col·labo-
ració, comunicació, creació, innovació i pensament crític. Com ho
aconseguirem? Això ja és una altra història. Però és clar que la tecno-
logia no ens durà enlloc sense innovació pedagògica.

Com una de les persones que han dirigit l’estudi SITES, ens podria
explicar quin és el model d’anàlisi que segueixen?
L’estudi SITES 2006 està basat en dos anteriors, l’un realitzat entre
1998 i 1999 i l’altre, entre 2001 i 2002. Els tres tenen un objectiu
comú: descobrir com s’utilitzen les tecnologies i quin impacte tenen en
l’ensenyament dins de l’aula. Volem veure si hi ha canvis en les pràc-
tiques pedagògiques i si canvien les formes de pensar del professorat.
El primer estudi va ser un estudi molt superficial, dirigit als directors
dels centres i als professors de l’àrea d’informàtica, amb preguntes com
ara quants ordinadors tenien, quants ordinadors podien ser utilitzats
per l’alumnat o per a què els utilitzaven. No hi va haver participació de
mestres a l’enquesta. El segon estudi es plantejava com hauria de ser

el futur de l’ensenyament amb les tecnologies i també mitjançant pràc-
tiques reals d’ús innovador de les tecnologies a la classe. Es va fer a es-
coles seleccionades per cada país que participava a l’enquesta. Aquest
estudi podia servir per preveure el futur i saber si les pràctiques inno-

vadores de l’estudi 2001-2002 esdevindrien normals
en el futur. L’estudi del 2006 s’ha fet per veure si

aquests casos innovadors ja s’havien adaptat en
altres països i en altres centres. L’estudi es va

centrar en el paper de les TIC en l’ensenya-
ment i aprenentatge a les classes de mate-
màtiques i de ciències. A més, volíem saber
el concepte pedagògic del professorat en
l’aplicació de les tecnologies. En definitiva,
l’estudi volia saber si la introducció de les

TIC al currículum escolar està pensada per
desenvolupar les habilitats que es requerei-

xen per al segle XXI, com són el compromís per
a un aprenentatge al llarg de tota la vida, cosa

que inclou les capacitats de col·laboració, comunica-
ció, creació, innovació i pensament crític.

Per tant, en el nou estudi es tractava més de conèixer
l’aplicació pedagògica de les tecnologies. En aquest
sentit, l’estudi parla de l’orientació tradicional, però
també de l’orientació a l’aprenentatge permanent i a la
connectivitat. Ens pot ampliar aquests conceptes?

Era molt important comprovar si el professorat fa les ma-
teixes coses i utilitza els mateixos mètodes quan fa servir les

tecnologies i quan no les utilitza. Els indicadors centrals de
l’estudi estaven orientats a saber com ensenyen els professors

amb la tecnologia. Si ho fan de la forma tradicional, enfocada a les
instruccions que dóna el professor, o si es basa en el life-long-learning
—aprenentatge permanent—, que bàsicament pretén individualitzar
les experiències d’aprenentatge per satisfer les diferents necessitats de
l’alumnat i que cada alumne pugui identificar els seus propis problemes
d’aprenentatge. El life-long-learning està lligat a la col·laboració i a la
comunicació. Després, hi ha el que en diem la connectivitat. L’alumne
és dins una classe amb la resta de companys, però volíem saber si es
creen oportunitats per treballar conjuntament amb persones de fora de
l’escola, que poden ser experts o altres persones iguals. Així doncs, l’o-
rientació tradicional, el life-long-learning i la connectivitat eren les tres
orientacions que volíem mesurar a l’estudi. Sabem que cap professor
no es limitaria a seguir-ne només una i que és difícil mesurar aquests
conceptes. Vam intentar, doncs, mesurar les orientacions de tres ma-
neres diferents. En primer lloc, volíem veure els objectius del currícu-
lum del professorat; preguntàvem al professor en cada classe en par-
ticular quina importància tenia cada orientació en les seves classes. En
segon lloc, amb quina freqüència fan coses com ara proves, presenta-
cions dels alumnes, suport per a fer projectes, etc.; aquestes activitats
es converteixen en indicadors, els quals anomenem «indicadors de les
activitats del professor». Finalment, què fan els alumnes: des dels pri-
mers estudis que havien fet, vèiem que, si un professor utilitzava els
mètodes tradicionals, l’alumnat també; però no sempre és així.

Quina relació hi ha entre el model didàctic de l’aula i la incorporació
de les TIC? És possible fer escola tradicional utilitzant les TIC?
Els països en què s’utilitzen més les tecnologies tenen tendència a ser
més innovadors en comparació amb els països en què no s’utilitzen.
Però en alguns casos no és així; per exemple, a Hong Kong. El pla del
Govern marcava que en cinc anys tot el professorat havia d’utilitzar
les tecnologies en el 20% del temps total de classe. Això va significar
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«L’alumnat ha de
ser més autònom,
que resolgui 
problemes per 
si mateix i capaç 
de treballar en
equips reduïts.»

«Els ordinadors 
han de convertir-se
en eines de 
productivitat, 
no en eines 
de treball.»

«El professorat 
ha de donar més
oportunitats a 
l’alumnat de fer 
un ús innovador 
de les tecnologies.»
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molta pressió per al professorat i els directors del centres volien acon-
seguir resultats. Per tant, es limitaven a complir l’objectiu que els mar-
cava el Govern, no creaven innovació i acabaven sent més tradicio-
nals. A Finlàndia, sense haver-hi la pressió d’utilitzar les tecnologies,
com que les escoles estan molt aïllades, s’hi fan moltes pràctiques de
connectivitat. Entre altres coses, perquè no tenen els experts a mà i, per
tant, necessiten connectar-se, si volen aprendre, per exemple, alemany.
No tenen un professor d’alemany a cada escola, sinó que en una co-
munitat potser n’hi ha dos per cada deu escoles. Així doncs, en alguns
països l’ús de les tecnologies pot ser més innovador. El més interessant
de saber, però, és que l’alumnat no utilitza la tecnologia tant com el
professorat; però, quan tenen l’oportunitat d’utilitzar-la, en la gran ma-
joria de països ho fan de forma més innovadora. Per tant, estem sug-
gerint que els professors han de donar més oportunitat a l’alumnat de
fer un ús innovador de les tecnologies. Un altre indicador important so-
bre l’ús de la tecnologia per part del professorat és quan la utilitzen
per a la seva pròpia formació. Diríem que les seves habilitats tècniques
es demostren més quan fan coses com escriure documents o utilitzar
el correu electrònic que quan han de mostrar competències pedagò-
giques amb les TIC. Això vol dir que el fet de tenir més competències
tècniques no implica que les utilitzin a l’aula; fins i tot, les utilitzen me-
nys. És molt sorprenent i és difícil d’interpretar com les habilitats tèc-
niques no es corresponen amb l’ús pedagògic. Tornaré a referir-me a
Hong Kong per trobar arguments. Al professorat li agrada molt la tec-
nologia, però no té un bon model pedagògic. Fa power points molt bo-
nics, però l’alumnat ràpidament perd l’interès. Per tant, entren a l’aula,
el professor apaga els llums i encén el projector i els alumnes diuen:
«Oh, no; un altre cop, no». Això és el que m’expliquen els professors.
Els nens i nenes perden interès en els ordinadors. En canvi, pot passar
que professorat amb menys competències sigui més experimentador
amb les tecnologies que els que tenen totes les habilitats.

Una vegada que les aules de les escoles, també les de Barcelona,
sembla que ja compten amb una bona infraestructura, és el moment,
doncs, de pensar en nous models de les aules i en el suport a la for-
mació del professorat en l’ús de les tecnologies? 
Aquestes són les preguntes més importants que cada escola s’hauria de
fer a si mateixa. Una qüestió és el lideratge. Moltes vegades, en el pas-
sat, les TIC eren vistes com un suplement. Un director pot dir que les
tecnologies són molt importants, però després veu que té molta feina
i té molts altres problemes. La meva recomanació és preguntar-te quin
és el repte més important per a la teva escola, quin és l’objectiu estra-
tègic més important per a aquest curs i el proper i com les TIC poden
ajudar a solucionar els problemes del teu centre. Si no es fa una visió
integrada, no funcionarà. El professorat i el director necessiten adaptar
el currículum i ser capaços de realitzar les possibilitats que ofereixen les
TIC. A Hong Kong hem extret una lliçó important del pla quinquennal
d’inversió a les escoles per comprar ordinadors que tenia el Govern. Al
principi, les escoles només el van utilitzar per comprar tantes màquines
com podien i, després d’un any o dos, molts ordinadors ja no els utilit-
zaven o, quan van començar a saber utilitzar-los, les màquines ja esta-
ven obsoletes. El meu consell és: «Guarda els diners, pensa què neces-
sites i no els utilitzis tots a la vegada. Prova una mica, experimenta el
que és millor i així després invertiràs en el que realment necessites».

Després hi ha la formació del professorat. Si volem que els profes-
sors ensenyin utilitzant un aprenentatge col·laboratiu, necessitem que
els nostres aprenents de professors treballin en projectes comuns. Si
volem que utilitzin la tecnologia, l’han d’utilitzar en el programa de
formació, i si volem que treballin en connexió, han d’estar connectats
amb els que estant formant. Hi ha d’haver un model innovador a se-
guir i no només pel que fa a la tecnologia. e
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La passió per la investigació

Actualment sóc la directora del Centre de Tecnologia de la
Informació en l’Educació de la Universitat de Hong Kong
i professora de la divisió d’Estudis de la Informació i

Tecnologia de la Facultat d’Educació de la Universitat de Hong
Kong. Vaig iniciar els meus estudis a Hong Kong i em vaig
graduar a l’Institut d’Educació de la Universitat de Londres, el
1990. Des que vaig iniciar la meva carrera a la Universitat de
Hong Kong, he realitzat diversos estudis i recerca sobre educació
i tecnologia. Així mateix, he format part del comitè de política
educativa a Hong Kong, especialment en tot el que té relació
amb el desenvolupament estratègic de la informació i la
tecnologia en l’educació. 

He participat en diferents estudis de recerca internacional i 
sóc membre com a coordinadora per a Hong Kong del Second
International Information Technology in Education Study (SITES).
He iniciat el desenvolupament d’una plataforma d’e-learning
anomenada «Interactive Learning Network». El meu principal
interès en la recerca és l’avaluació de la implementació de les
tecnologies en les pràctiques educatives innovadores, així com 
el disseny i desenvolupament de tecnologia digital per donar
suport a la innovació pedagògica.

Un desig que no ha complert. Haver après altres llengües 
europees que no siguin l’anglès.
Un que sí. Fer amics i amigues d’arreu del món.
Què col·lecciona? Receptes de cuina.
Una virtut seva. Treballar en equip i ser receptiva a les propos-
tes dels meus amics.
Què li fa por? La violència.
Un consell que li han donat i vol compartir. Un proverbi xinès
que diu que de cada tres persones amb les quals fas coses, 
almenys una et pot ensenyar alguna cosa interessant.

Per a vostè, la tecnologia:
De quin color és? Vermella.
Quin dia de la setmana? Dilluns.
Quina estació de l’any? Estiu.
Quin menjar? No sé trobar-ne cap.
Quina planta? Diria que és tot el planeta Terra.

dD
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Àlex Ruiz de Azúa

Director del CEIP Jaume I

Venim de molt temps enrere. L’escola va néixer com una escola an-
nexa a l’Escola Universitària de Formació del Professorat i, com a
tal, treballàvem des d’un àmbit educatiu d’ensenyament i d’a-

prenentatge amb l’alumnat ordinari i des d’un àmbit de col·laboració amb
la UB en la formació del futur professorat. L’escola va albergar la primera
aula d’informàtica i el professorat que hi treballava va formar part del
nucli inicial de l’antic PIE (programa d’informàtica educativa) del Depar-
tament d’Ensenyament (ara d’Educació) de la Generalitat de Catalunya.

Aquests orígens ens han marcat en l’aplicació de les tecnologies com
a element capdavanter en la praxi envers la formació del nostre alum-
nat. És cert que actualment concebre l’educació com quelcom parcialit-
zat per àrees, sense tenir en compte l’entorn social, aliè als canvis i sense
capacitat d’adaptació ens porta al fracàs escolar, tant des de la perspec-
tiva pel que fa al nombre de continguts que pot conèixer l’alumnat com
per la capacitat que té de poder aplicar-los en cada moment.

El professorat de l’escola és conscient que qualsevol nen o nena sap
moltes més coses de les que nosaltres sabíem a la seva edat, però és
cert que l’objectiu no és avaluar el que saben, sinó el que nosaltres vo-
lem que sàpiguen. És realment un fet molt significatiu que, per primer
cop a la història, les noves generacions coneixen coses que les velles
desconeixien, i aquest és un fet que ens porta sovint les persones adul-
tes a un atzucac, al conflicte.
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no hi ha 
Sense TAC

Permeteu-nos que ens presentem. Som l’escola pública Jaume I (antic N-I de Pràctiques) de Barcelona,
situada al districte de Sants-Montjuïc. Som una escola d’educació infantil i primària amb alumnat de 
3 a 12 anys. Ens han demanat que fem un escrit explicant la nostra experiència envers l’educació i
l’ensenyament en relació amb les tecnologies de la informació i de la comunicació, i hem acceptat amb 
el convenciment que servirà d’orientació i ajut. Fotografia: Lourdes Segade

El CEIP Jaume I mostra el seu recorregut en l’aplicació 
de les tecnologies en el projecte educatiu

paradís

El món actual és el resultat del conjunt de transformacions que han
succeït en la societat com a conseqüència de la creixent, extensa i in-
tensa aplicació de l’onada tecnològica expressada essencialment mitjan-
çant les tecnologies de la informació en els hàbits socials. L’expressió més
evident i positiva de l’existència de les TIC és la capacitat per millorar
d’una manera àmplia i consistent les competències de l’alumnat.

I de les TIC vàrem passar a les TAC (tecnologies de l’aprenentatge i
del coneixement). Dins d’aquest context i com a conseqüència del gran
ventall de recursos metodològics que ens ofereixen les TAC, a l’escola
es va optar per dividir aquests recursos en dos grups: els materials d’a-
prenentatge interactiu i les eines per poder ajudar el professorat en la
seva tasca docent.

Dins del grup de material d’aprenentatge interactiu s’inclouen tots
aquells materials interactius dedicats a l’ensenyament; és a dir, tot
aquell software amb continguts específics per treballar i aprendre més
sobre el volum de recursos que ens ofereix Internet. En el grup d’eines
per a la docència s’inclou tot el material tècnic que ens ofereixen les
TAC per donar suport al professorat en la seva tasca docent.

En l’actualitat les TAC esdevenen imprescindibles a la societat i també
a l’escola. El professorat ja no és l’única font de transmissió de la infor-
mació i del coneixement. En aquest context ens plantegem: quin és el pa-
per del professorat en aquest nou marc? Quin paper hi tenen els llibres
de text? Com s’organitza l’alumnat i com crea el seu coneixement? Quan
parlem de les TAC, a què donem més importància, a la T de tecnologies,
a la A d’aprenentatge o a la C de coneixement?
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ESCOLA INCLUSIVA
Si l’experiència ens demostra que hi ha moltes diferències entre l’alum-
nat i la psicologia, és capaç de mesurar el coeficient d’intel·ligència, el
grau d’atenció o la memòria llunyana, com volem satisfer totes les ne-
cessitats educatives dels nens i de les nenes amb una mateixa proposta
didàctica? Aquesta convicció ens ha portat a treballar per una escola
flexible, que s’adapti a les necessitats dels diferents tipus d’alumnat, una
escola on tothom tingui cabuda, és a dir: una escola inclusiva.

Les TAC desenvolupen un paper fonamental en aquest repte, ja que
donen una atenció més personalitzada a l’alumnat, atès que en gran
manera les activitats que es desenvolupen a l’escola estan relacionades
amb la informació i la comunicació. En la pràctica diària s’observa el
ventall de possibilitats que se’ns ofereix per potenciar estratègies de
treball diversificat i col·laboratiu, tant per a aquell alumnat que neces-
sita reforçar l’adquisició de les competències bàsiques com per a aquell
que pot anar més enllà en l’adquisició de nous coneixements.

L’aula d’acollida és el lloc on l’alumnat nouvingut comença la seva
experiència acadèmica a l’escola i al nostre sistema educatiu. Dins del
context multilingüe i multicultural hem de fer del català la llengua ve-
hicular, i les TAC són un pilar bàsic indispensable per aconseguir-ho. Al-
hora, cal desenvolupar activitats obertes, espontànies i motivadores
que ens permetin, amb l’ajut de les eines TAC, construir i interrelacio-
nar llengües i compartir experiències.

COMPETÈNCIES DEL PROFESSORAT
La feina del professorat és la d’encaminar els processos d’instrumenta-
ció i instrumentalització fent relacionar el tipus de tasca que desenvo-
lupa l’alumnat amb la manera com la processa l’aparell tecnològic; és a
dir, l’ajuda del professorat a l’alumnat es pot concretar en la facilitació
de l’activitat mental, mitjançant la provisió d’ajudes educatives ajusta-
des a les seves necessitats d’aprenentatge en un entorn tecnològic.

El professorat, que ha rebut la formació adequada, aprofita el poten-
cial que la tecnologia li ofereix per a les seves classes. El professorat que
té clara la seva competència professional tecnològica no l’obvia en la
seva tasca docent; és a dir, la utilitza amb l’objectiu d’aconseguir un pla
eficient de desenvolupament de les seves tasques professionals.

L’escola també participa activament en projectes relacionats amb les
TAC, com són el projecte «Red.es» i «Millora de la biblioteca escolar».
Ja fa uns quants cursos que l’antic PIE (actual àrea TAC), valorant ex-
periències anteriors de l’escola, ens va proposar la possibilitat de par-
ticipar en un projecte experimental conjunt dels ministeris d’Indústria
i d’Educació anomenat «Projecte pilot TAC», compartit amb d’altres
centres educatius de diferents tipologies de la resta de l’Estat.

L’escola és actualment un dels centres adscrits a la xarxa de centres
integrants del projecte amb una dotació important d’ordinadors por-

tàtils per a l’alumnat i professorat, un ordinador servidor i diverses pan-
talles i canons de projecció. Tots els centres participants estan coordi-
nats per un equip anomenat redTIC.

Com a resultat de l’obtenció de l’escola del primer premi de l’Estat
del Concurs per a la millora i innovació de les biblioteques escolars,
convocat pel Ministeri d’Educació, amb el projecte «De la biblioteca a
la mediateca», la comunitat educativa ha continuat els esforços en la
innovació, dinamització i millora de la biblioteca escolar. 

L’ús actiu de les TAC a l’escola ocupa un espai temporal i físic que so-
vint implica haver de deixar de fer altres activitats considerades nor-
mals. Hi ha diferències de criteri dins d’una plantilla d’un centre, però,
amb un debat a fons sobre aquest tema, la valoració que se’n fa és molt
positiva. La presència cada vegada més important dels mitjans TAC a
l’escola ens ha fet necessari crear la figura de la dinamitzadora TAC,
que, més enllà del paper de coordinadora d’informàtica, doni suport als
reptes que ens plantegem per al futur. e
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QUÈ SÓN LES TAC?

Hem sentit a parlar molt de les TIC, i ara ens trobem amb les
TAC. Vam demanar a Jordi Vivancos, del Servei  de Tecnologies

per a l’Aprenentatge i la Coneixement del Departament d’Educació 
i impulsor d’aquest concepte, que ens en fes cinc cèntims. En la
seva resposta ens va trametre a Viquipèdia.

«S’introdueix el concepte de TAC (Tecnologies per a l’aprenen-
tatge i el coneixement), que es pot entendre com una visió de les
TIC (Tecnologies de la informació i la comunicació) des de l’escola.
Es tracta de posar les tecnologies al servei d’una millora en els pro-
cessos d’ensenyament - aprenentatge, d’avaluació i d’organització,
que de forma quotidiana es desenvolupen a l’entorn, al centre i a
l’aula. L’ús que se’n faci d’aquestes tecnologies i del seu potencial
com a agents de canvi metodològic, permetrà discernir i identificar
aquelles actuacions més significatives i innovadores des del punt 
de vista educatiu», hi trobem escrit.

«Les TAC són igual a l’aprenentatge mediat per les tecnologies 
de la informació i la comunicació», també es recull al Viquipèdia.

www.xtec.cat/centres/a8002061i

http://ca.wikipedia.orgi

BE 70-09.qxp:BE 70_09  27/5/09  15:10  Página 19



L’any 2005, Nicholas Negroponte, professor del Massachusetts Institute of Technology (MIT), va anunciar
el naixement del projecte «One Laptop per Child» (OLPC) (un portàtil per a cada nen@). Dos anys més
tard, veia la llum el primer resultat tangible del projecte: l’ordinador XO, d’uns cent dòlars de cost. L’IES
Miquel Tarradell, del barri del Raval, ha gestat el projecte «Un alumn@, un ordinador», que, en la línia del
programa OLPC, vol dotar tot l’alumnat del centre amb un ordinador ultralleuger i continuar amb la seva
aposta de posar la tecnologia al servei de la cohesió social i dels resultats educatius. Fotografia: Lourdes Segade

Josepa Feixa Altarriba

Directora de l’IES Miquel Tarradell

Quan l’any 2005 Nicholas Negroponte, professor del Massac-
husetts Institute of Technology (MIT), va anunciar la volun-
tat de fabricar un ordinador portàtil de baix cost per lluitar

contra l’anomenada «escletxa digital», va crear grans expectatives.
Naixia el projecte «One Laptop per Child (OLPC)» (un portàtil per a
cada nen@), amb l’objectiu de dotar l’alumnat més pobre del Tercer
Món amb un ordinador per a ser utilitzat a l’escola, a casa i a la co-
munitat. Dos anys més tard, veia la llum el primer resultat tangible del
projecte: l’ordinador XO, d’uns cent dòlars de cost.

Tot i que la pretensió dels promotors de l’OLPC de «canviar el món»
encara queda lluny, de manera indirecta, la iniciativa sembla haver ser-
vit perquè la indústria informàtica —potser empesa pel que podria ser
una competència important— millorés molt l’autonomia i la portabili-
tat dels ordinadors i els abaratís substancialment. Actualment, el mer-
cat ofereix portàtils força lleugers i econòmics que han obert noves
possibilitats d’ús en molts àmbits, també en l’educatiu.

A l’IES Miquel Tarradell, centre d’educació educativa preferent situat
al barri del Raval que acull un alt percentatge d’alumnat procedent de
les migracions més recents arribades al nostre país i en risc d’exclusió
social, vam considerar que nous equipaments informàtics com els net-
books (ultraportàtils barats) podien ser una bona eina per a millorar les
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L’ordinador
L’IES Miquel Tarradell posa

la tecnologia al servei de 
la cohesió social i dels 

resultats educatius

compromès
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oportunitats educatives dels nostres alumnes.
És tot partint d’aquesta premissa que comença

a gestar-se un projecte, encara en fase pilot, que hem
anomenat «Un alumn@, un ordinador» i que, en la línia del programa
OLPC, vol dotar tot l’alumnat del centre amb un ordinador ultralleuger
amb connexió a Internet i amb sistema operatiu de codi obert Linkat
(la distribució educativa de GNU/Linux que el Departament d’Educa-
ció de la Generalitat de Catalunya ofereix), atès que vam ser un dels
primers centres educatius a adoptar-lo. 

No és un projecte aïllat, sinó que és una més de les actuacions pre-
vistes en el pla estratègic que estem elaborant per al període 2009-
2012 i que té dos objectius primordials, que no són altres que els del
Servei Educatiu Català (SECAT): millorar, d’una banda, els resultats
educatius i, de l’altra, la cohesió social. A aquests encara voldríem afe-
gir-n’hi un altre: la millora de la imatge del centre.

El grup escollit per a la fase pilot d’«Un alumn@, un ordinador» és
el de segon de batxillerat. En primer lloc, perquè volem dedicar cada
cop més esforços als estudis postobligatoris —batxillerat i cicles for-
matius de grau mitjà, sobretot—, que ens plantegen dos grans reptes:
com evitar-ne l’abandonament prematur i com millorar el baix índex
d’estudiants que els superen. En segon lloc, perquè l’alumnat d’aquest
nivell està molt familiaritzat amb la Linkat i ha participat en diverses ini-

ciatives en l’àmbit de les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixe-
ment (TAC) de l’institut. 

Els vint-i-dos alumnes de segon de batxillerat, gràcies a un conveni
entre el Departament d’Educació i l’Empresa DIODE, han rebut en
préstec fins a final de curs un ordinador ultralleuger (model Visa Clip
amb pantalla de 10’’ i 80 GB). A més, hi ha dos ordinadors de les ma-
teixes característiques a disposició del professorat de l’equip docent
d’aquest nivell. La pretensió és que esdevinguin uns materials bàsics de
classe i una eina útil per a les tasques acadèmiques que s’han de dur
a terme fora del centre. 

Durant el segon quadrimestre del curs volem establir des de la pràc-
tica reflexiva protocols clars d’ús dels miniportàtils i, també, fer un se-
guiment de la seva utilització per part d’alumnat i professorat. A part
de veure les dificultats tècniques que es poden plantejar, volem ob-
servar què poden aportar al procés d’ensenyament-aprenentatge, si
poden contribuir a la millora de la competència tecnològica d’alumnat
i professorat, quina incidència poden tenir en la dinàmica del grup
classe i en la interacció entre estudiants i ensenyants, si poden servir per
a fomentar l’intercanvi de coneixements i materials entre iguals, si es-
timulen l’ús de continguts digitals a l’aula i la innovació metodològica
per part del professorat, etc.

Al mes de juny es farà una avaluació del projecte en què participa-
ran tots els agents implicats (alumnat, professorat, coordinació d’in-
formàtica i equip directiu) per veure, a partir d’aquí, la conveniència o
no de generalitzar aquesta eina a tots els estudis postobligatoris i, en
cursos posteriors, a l’educació secundària obligatòria, tot aprofitant
part dels recursos amb què comptem gràcies al fet de ser centre asso-

ciat al Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA), co-
finançat pel Ministeri d’Educació, el Fons Social Europeu i el

Departament d’Educació.

LA INFORMÀTICA A L’AULA
«Un alumn@, un ordinador» és, doncs, un projecte futur,
però connecta amb la que ha estat una de les línies de
treball prioritàries de l’IES Miquel Tarradell: la innovació
—les altres es resumirien amb les paraules «acollida»,

«convivència» i «entorn». En la introducció de novetats
en els mètodes d’ensenyament i aprenentatge, han tingut

un paper molt rellevant les tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC) i les tecnologies per a l’aprenentatge i el co-

neixement (TAC). 
Els darrers anys, el treball en aquest camp no ha consistit només a

dotar l’institut amb més i millors equipaments informàtics i audiovisu-
als (aules d’informàtica fixes i mòbils, pissarra digital interactiva, cà-
nons de projecció, etc.), sinó també a anar avançant per tal que el seu
ús educatiu sigui cada cop més eficient en la creació de continguts di-
gitals en els quals cada cop guanyin més protagonisme entorns virtu-
als d’aprenentatge com el Moodle.

I és que no només volem oferir al nostre alumnat aules amb equi-
paments del segle XXI, sinó, tenint en compte el gran canvi cultural
que s’ha produït amb les tecnologies, donar-li els ensenyaments que la
societat actual necessita. Potser, si ho aconseguim, avançarem en l’as-
soliment dels objectius que assenyalàvem en començar: la millora dels
resultats educatius i de la cohesió social. e

IES Miquel Tarradell

www.iestarradell.org

One Laptop per Child (OLPC)

http://laptop.org/en

i

«No només 
volem aules amb
equipaments, 
sinó donar els 
ensenyaments que 
la societat actual 
necessita.»
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Generació
digital?

Les desigualtats en l’ús de les tecnologies per part dels
joves i el seu rendiment acadèmic

Generació digital, net generation, gamer generation, IM (instant message) generation
o nadius digitals són expressions que s’utilitzen de manera recurrent per referir-se 
al lloc preeminent que ocupen les tecnologies de la informació i les comunicacions
(TIC) entre els i les joves de la nostra societat. Cal qüestionar la mesura en què
aquests termes ajuden a entendre les diferències en la manera com els joves 
s’han fet seves aquestes tecnologies, principalment fora de l’escola, fent
atenció específica a la vinculació entre el seu rendiment acadèmic 
i la manera com s’apropien de les TIC en la seva vida quotidiana. 
Dos professors universitaris que estudien aquestes qüestions, 
ens donen algunes orientacions.

Josep M. Mominó

Julio Meneses

Professors dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació 

i investigadors de l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3) 

de la Universitat Oberta de Catalunya

La incorporació de la tecnologia a la vida quotidiana sovint
s’ha entès com a causa, per ella mateixa, de modifica-
cions en el comportament de les persones. La irrup-

ció de les tecnologies de la informació i la comunicació
(TIC) en el món dels joves no ha estat una excepció i
freqüentment és observada, des d’aquesta mateixa
posició determinista, com a responsable de canvis
en la seva manera de comunicar-se i relacionar-se,
d’aprendre i de jugar o d’utilitzar el temps de lleure.
En un dels extrems d’aquesta representació, trobem
la preocupació pels riscos i efectes contraproduents
que pot comportar l’accés a internet per a un col·lectiu
que considerem especialment vulnerable i necessitat de
protecció. A l’altre extrem, trobem la promesa dels
potencials beneficis intrínsecs de les TIC i la ferma
creença en la capacitat pràcticament innata dels
més joves a l’hora de fer-ne ús. 

Davant la nova estructura social del
nostre temps, basada en la revolució
tecnològica, aquestes visions han
fet fortuna. Metàfores com ge-
neració digital, net genera-
tion, gamer generation,
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«Els joves amb 
millor rendiment 
escolar treuen
més profit 
educatiu de 
la xarxa.»
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IM (instant message) generation o nadius
digitals s’utilitzen recurrentment per evocar
assumpcions sobre la posició dels nens i nenes, i els nois i noies, en
el marc de la revolució tecnocultural que impregna el nostre dia a
dia, per referir-se al lloc preeminent de la tecnologia en la seva acti-
vitat social i, en darrer terme, per suggerir l’enorme potencial de la
tecnologia per transformar les seves maneres d’aprendre.

La qüestió és, d’una banda, que aquestes represen-
tacions sovint s’han elaborat sense tenir en
compte el punt de vista dels propis joves i
considerant aquest col·lectiu homogeni i no
pas autònom, divers i actiu. D’altra banda,
es tracta d’imatges que, tot i el seu poder d’evocació, freqüentment

provenen de la intuïció i poques vegades de l’anàlisi de da-
des empíriques que els serveixin de fonament i permetin

comprendre, en profunditat, la complexitat del feno-
men a què ens estem referint.

Davant d’aquesta situació, els darrers anys, en el
marc del Projecte Internet Catalunya i, actual-

ment, ampliant la recerca a l’àmbit estatal,
hem procurat nodrir de dades l’anàlisi d’a-
quest procés i incorporar, entre d’altres, la
perspectiva dels mateixos nens, nenes i jo-

ves, amb el propòsit d’obtenir una represen-
tació de la manera com aquests s’apropien de

la tecnologia en la seva vida quotidiana. Més es-
pecíficament, per fer èmfasi en la qüestió a què ens vo-

lem referir aquí, hem fet atenció a la manera com aquest
procés d’apropiació es vincula a l’èxit (o fracàs) acadèmic i

també ens hem fixat en com hi incideix el context familiar.

ÚS DE LA XARXA
En l’anàlisi de la introducció de les tecnologies de la informació i les
comunicacions a l’àmbit educatiu, l’atenció s’ha posat de manera
persistent a esbrinar com poden contribuir aquestes tecnologies i,
específicament, l’ús de la xarxa, a la millora del rendiment acadèmic.
La intenció ha estat, en la majoria dels casos, trobar evidències so-
bre l’efecte de la tecnologia en els resultats escolars. Però, tal i com
es qüestiona en la nostra recerca, aquesta pregunta podria ser re-
formulada o, com a mínim, no s’hauria de fer únicament en aquesta
direcció. Si volem veure-hi més enllà de les imatges uniformadores
de la joventut a què ens referíem abans, convé incorporar la pers-
pectiva dels propis joves sobre com es fan seves les tecnologies per
al desenvolupament de la seva activitat social i cultural. 

Quan adoptem aquesta posició, immediatament ens formulem
preguntes com: tots els nens i nenes, i nois i noies de l’anomenada
generació digital fan servir les tecnologies de la mateixa manera?,
tots ells en treuen el mateix profit en termes acadèmics?, la tecno-
logia els posa a tots en situació de risc? La resposta que podem do-
nar és que probablement no perquè, segurament, no tots els joves
de l’anomenada generació digital s’apropien de la tecnologia de la
mateixa manera.

Fent atenció, precisament, a la manera com les diferències indivi-
duals incideixen en formes desiguals d’apropiació de la tecnologia,
sembla oportú capgirar la pregunta habitual sobre l’impacte de la
tecnologia. D’aquesta manera, sembla interessant intentar copsar la
mesura en què les mateixes diferències de l’alumnat en rendiment
acadèmic i en relació a la diferent proximitat de les seves famílies a
la tecnologia es reflecteix en formes d’ús de la xarxa no coincidents. 

Mantenint aquesta perspectiva, hem pogut constatar que els jo-
ves amb millor rendiment acadèmic, independentment d’altres va-

riables com l’edat, el gènere o la situació sociocultural que troben a
casa, accedeixen més sovint a la xarxa que els que es troben amb
més dificultats. Cal fer notar, en aquest sentit, que la major proba-
bilitat d’accés a la xarxa dels més ben situats en la progressió esco-
lar, permet posar en qüestió la idea reiterada del risc que comporta
la possibilitat d’accés il·limitat a internet per als més joves.

D’altra banda, quan, més enllà de l’accés a la xarxa, fem atenció
a les formes d’ús constatem, tal i com dèiem abans, que el compor-
tament dels joves, en aquest aspecte, tampoc és uniforme. Especí-
ficament, podem apreciar com els que avancen sense massa entre-
bancs en el seu trajecte escolar és més probable que utilitzin les TIC
per a la resolució de qüestions vinculades amb la seva activitat a l’es-
cola o institut. Així mateix, aquesta desigualtat entre els i les alum-
nes que es troben en posicions acadèmiques diferents també es dis-
tingeix en els usos de la xarxa referits a activitats lúdiques o, en sentit
més ample, a qüestions relacionades amb el lleure. L’alumnat que
avança a més bon ritme en l’àmbit escolar també utilitza la xarxa
per a l’entreteniment, però s’hi connecten significativament menys
que la resta per al simple passatemps.

L’ÀMBIT FAMILIAR
Cal dir, així mateix, que les famílies no van únicament a remolc d’a-
quest procés. Hem observat que si els pares i mares són usuaris d’in-
ternet, és molt probable que els seus fills i filles també ho siguin.
També és interessant fer notar que la major proximitat de la família
a la tecnologia s’associa amb una major probabilitat d’ús de la xarxa
amb finalitats educatives per part dels joves, però, en canvi, no es
tradueix en un major ús per a l’oci. Així doncs, l’àmbit familiar també
constitueix un factor clau per a la configuració de la manera com
els nens i nenes i els nois i noies s’apropien d’aquestes tecnologies. 

Arribats a aquest punt, podem dir que els joves amb una millor si-
tuació, tant pel que fa a la seva progressió acadèmica, com per la
proximitat de les seves famílies a la tecnologia, no solament acce-
deixen més sovint a la xarxa, sinó que, en darrer terme, la manera
com se n’apropien els permet treure’n més rendiment des d’un punt
de vista educatiu. Aquesta situació posa de manifest el repte fona-
mental que continua mantenint l’escola per a la compensació de les
desigualtats dels joves en una societat establerta sobre xarxes d’in-
formació. L’escola pot ser un contrapès eficaç per a la reducció d’a-
quests desequilibris en el marc de la societat xarxa? Les tecnologies
suposen un problema afegit a l’excessiva llista de reptes que ja li en-
comanem a l’escola o bé li proporcionen un aliat potent per enca-
rar-los? Són preguntes complexes i el repte de la recerca és continuar
oferint dades que permetin albirar algunes respostes. e
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www.uoc.edu/in3/pic/cat/escola_xarxa.html

MOMINÓ, J.M; SIGALÉS, C. i MENESES, J.: L’escola a la societat  xarxa: internet

a l’educació primària i secundària. Barcelona, Ariel, 2008
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«L’àmbit familiar
constitueix un 
factor clau sobre
com els nens, 
nenes i els joves 
s’apropien de les
tecnologies.»
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«Què fa el nostre fill quan seu davant l’ordinador?», «què és un xat?», «quins perills s’amaguen darrere
Internet?», «podem saber si estan estudiant o simplement fan servir l’ordinador per jugar?» Aquestes són
algunes preguntes que, de ben segur, s’han plantejat molts pares i mares amb fills i filles adolescents. 
El Consell Escolar Municipal de Barcelona ha posat en marxa el programa «Famílies en xarxa» per donar
eines als pares i mares per respondre a aquestes preguntes. Il·lustració: Marina Martínez

Famílies
en xarxa

El Consell Escolar Municipal apropa les tecnologies
als pares i mares
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recursos per a afrontar els nous reptes que ens
planteja el nostre entorn, tant de creixement
personal com de relació i comunicació.

El programa «Famílies en xarxa» vol,
doncs, donar resposta a aquestes qües-
tions. I com ho fem? Proposem un taller
que, amb una durada de deu hores re-
partides en quatre o cinc sessions, aborda

diferents qüestions. Comencem aquesta
proposta de formació amb una introducció a

l’ús de l’ordinador: introducció al sistema ope-
ratiu, els programaris i els perifèrics. Al segon

mòdul abordem la navegació per Internet: intro-
ducció a navegar per Internet personalitzat per família (se-

guretat, bloqueig de pàgines web, pàgines web més utilitzades).
Al tercer treballem el correu electrònic. Per últim, parlem dels xats,
els fòrums i la seguretat a Internet des de casa. Aprofitem aques-
tes sessions per a fer conèixer els llocs web més útils i els equipa-
ments públics amb accés a equips informàtics i connexió a Internet,
ja que volem que les famílies acabin sent també usuàries dels ser-
veis i activitats que la ciutat els ofereix.

Aquestes sessions, a més, les fem a les aules d’informàtica de les
escoles i els instituts, perquè volem que els pares i mares se sentin
més a prop dels centres educatius dels seus fills i filles, volem que
puguin seure a les mateixes aules i que rebin la formació de mans
dels professors i professores d’informàtica dels centres. Volem, en
definitiva, ajudar a augmentar el vincle entre les famílies i l’escola.

I a qui oferim aquesta proposta formativa? Doncs a tots els pa-
res i mares de les escoles on fem els tallers. Són oberts a tothom,
sense ser necessari cap coneixement informàtic previ. La inscripció
és gratuïta, i l’assistència, obligatòria. Per organitzar els tallers,
comptem amb els directors i les directores dels centres educatius, de
manera que la planificació i proposta d’horaris es fa també en co-
ordinació amb les mateixes famílies, ajudant així a fer xarxa entre
l’Administració, les famílies i els centres. 

En definitiva, pensem que també és a les nostres mans treballar
per evitar la fractura digital a les famílies de la nostra ciutat. Volem
que les mares i els pares vegin en les TIC una bona oportunitat per
al present i el futur dels seus fills i filles. e
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Alícia Fernández

Consell Escolar Municipal

Des del Consell Escolar Municipal i, en con-
cret, des del programa de formació de fa-
mílies, sabem que la relació amb els fills i

filles no és sempre fàcil, que de vegades hi ha pe-
tits enfrontaments o temes de desacord. I sabem,
també, que donar eines als pares i mares per afron-
tar aquestes situacions és una de les millors solu-
cions amb què comptem. A més, temes tan amplis
com les tecnologies de la informació i la comunicació
(generalment denominades TIC) han de poder ser vistos
per les famílies com un punt de trobada i no com una excusa
per allunyar-se.

És per aquests motius que des del programa de formació de fa-
mílies apostem per parlar-ne. Volem fer seure pares i mares a les
aules d’informàtica dels seus fills i filles. Volem que aprenguin com
funciona Internet o què és un correu electrònic. Els volem explicar
allò que interessa els seus fills, què fan quan passen tantes hores da-
vant l’ordinador: què és el Facebook o per a què serveix el Mes-
senger. Volem abordar amb les famílies els dubtes que suposa la
seguretat a la xarxa o aquelles preguntes que se’ls puguin plante-
jar quan pensen en les TIC.

Per fer tot això, volem apostar per un format que agradi als pa-
res i les mares, una proposta formativa que els resulti atractiva i,
sobretot, útil i enriquidora. A partir de l’èxit que va tenir l’expe-
riència que es va fer a Sant Martí (en col·laboració amb el districte
digital 22@ i el Consorci d’Educació), des del Consell Escolar i l’Ins-
titut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona hem volgut fer ex-
tensiu el programa. Estem treballant per fer-lo arribar a tota la ciu-
tat: en coordinació amb els districtes i els centres de recursos
pedagògics, aquest curs hem engegat el programa a Sant Andreu,
Horta-Guinardó, Sant Martí i Nou Barris. Properament el farem ar-
ribar a tots els districtes de la ciutat. 

UNA NOVA REALITAT
Som conscients que la criança i l’educació d’infants i adolescents no
és una tasca fàcil. Sabem que de vegades les mares i els pares es tro-
ben en situacions que no saben bé com abordar. Avui els problemes
i les necessitats són diferents que fa uns anys i les TIC se situen al
centre d’aquesta nova realitat. Creiem que treballar per la cohesió
social també implica garantir que totes les famílies tinguin eines i

«Pensem que també
és a les nostres
mans evitar la
fractura digital 
a les famílies de 
la nostra ciutat.»

www.bcn.cat/cemi

«Les TIC han de 
poder ser vistes
per les famílies
com un punt de
trobada i no com
una excusa per
allunyar-se.»

«Proposem 
un taller que, 
amb una durada
de deu hores,
aborda diferents
qüestions sobre
les tecnologies.»
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Mostra de l’estudi SITES 2006 als centres de secundària de Barcelona

tenen poca importància per al futur labo-
ral de l’alumnat. Catalunya i Barcelona
també es troben a la cua dels sistemes
educatius que creuen que les TIC tenen
poca importància com a catalitzador per
canviar els plantejaments pedagògics del
professorat.

Ferran Ruiz Tarragó

Responsable d’avaluació i prospectiva de les TIC al

sistema educatiu

Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu

Per començar, cal dir que les dades de
Barcelona són molt similars a les de
Catalunya. Per tant, la ciutat no seria

un espai excepcional en l’ús de les tecnolo-
gies a les aules dins la realitat catalana.

Els valors mitjans de les ràtios bruta i neta
alumnes-ordinadors dels centres de Barce-
lona que imparteixen educació secundària
són 9,5 i 12,9, respectivament, essent molt
més favorables als centres públics que als
privats. Els centres de secundària de Barce-
lona, segons les dades, estan ben dotats
—a un nivell superior que els d’Israel o Ità-
lia—; però en canvi, la presència d’ordina-
dors en la majoria d’aules dels centres de
Catalunya i Barcelona és molt baixa. La ma-
joria d’ordinadors se situen a les aules d’in-
formàtica, cosa que significa poca integració
de les TIC a la pràctica diària al centre.

Les dades també ens indiquen que la uti-
lització educativa de les tecnologies als cen-
tres de Barcelona s’insereix en un context
profundament marcat per l’orientació pe-
dagògica tradicional, com la majoria de sis-
temes educatius que han participat al SITES.
També es mostra com hi ha una necessitat
d’incrementar la formació pedagògica i el
temps per poder fer un ús didàctic adequat
de les TIC.

D’altra banda, de les dades es detecta
que els directors i directores de centres de
Barcelona consideren que les tecnologies

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Consell Superior d’Avaluació
del Sistema Educatiu, ha participat en l’estudi internacional SITES 2006 destinat a conèixer la
implantació de les tecnologies (TIC) als centres d’educació secundària, el paper que juguen en les
pràctiques pedagògiques del professorat, i la influència de factors contextuals a nivell escolar i en
general de sistema educatiu. Els responsables de l’estudi a Catalunya ens han fet una mostra sobre els
centres de la ciutat a Barcelona, que ara us presentem.

L’ESTUDI SITES 2006
L’estudi Second Information Technology in Education Study 2006 (SITES 2006) és un projecte in-
ternacional d’avaluació de l’aplicació de les tecnologies de la informació i la de la comunicació
(TIC) a l’educació i la seva influència en els mètodes d’ensenyament i aprenentatge dels centres
d’educació secundària obligatòria. L’estudi SITES està promogut i dirigit per la International As-
sociation for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), associació internacional amb seu
a la Haia. En aquest estudi han participat els sistemes educatius d’Alberta (Canadà), Catalunya,
Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Hong Kong, Israel, Itàlia, Japó, Li-
tuània, Moscou, Noruega, Ontario, Rússia, Singapur, Sudàfrica, Tailàndia, Xile i Xina Taipei.

La implantació
de les TIC

Malgrat això, sembla evident que és ne-
cessari incorporar les tecnologies a les pràc-
tiques de l’alumnat no només com un ins-
trument per dominar una matèria curricular,
sinó també com una eina útil per desenvo-
lupar les orientacions a l’aprenentatge per-
manent i a la connectivitat. e
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Ús de les TIC per part del professorat amb el grup-classe

Barcelona Catalunya

Amb independència
de la freqüència o 

modalitat d’utilització

Un cop a la 
setmana 
o més

Ús extens en un
període limitat

del curs 

Amb independència
de la freqüència o 

modalitat d’utilització

Un cop a la 
setmana 
o més

Ús extens en un
període limitat

del curs 

Matemàtiques

Ciències
39,0

10,2

57,2

16,3
20,5

29,0

38,4

13,6

55,8

17,9 15,4
20,4

www.sites2006.neti
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Alberta

39% 21%

Ontario

41% 24%

Xile

58% 62%

Sudàfrica

39% 38%

França

17% 24%

Noruega

34% 31%

Dinamarca

35% 25%

Finlàndia

47% 17%

Estònia

50% 26%

Lituània

33% 49%

Rússia

35% 33%

Moscou

45% 42%

Japó

17% 16%

Xina-Taipei

42% 47%

Hong-Kong

26% 23%

Tailàndia

45% 77%

Singapur

44% 44%

Israel

53% 46%

Eslovàquia

55% 40%

Eslovènia

50% 60%

Itàlia

29% 24%

Preparar l’alumnat per al món laboral
Actuar com a catalitzador per canviar
els plantejaments pedagògics del
professorat

Barcelona

16% 12%

12% 11%

Catalunya
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No ha fet No ha fet formació Ha fet 
formació ni però voldria formació
vol fer-ne fer-ne

MAT CIE MAT CIE MAT CIE

Curs introductori d’ús d’Internet 
i de les aplicacions generals 15,1 13,1 19,1 14,7 65,9 72,2

Curs tècnic per operar i mantenir
sistemes informàtics 48,9 52,5 39,1 33,5 12,0 13,9

Curs avançat d’aplicacions/
eines estàndard 16,8 24,9 55,4 48,1 27,8 27,0

Curs avançat d’ús d’Internet 18,5 14,2 60,8 61,7 20,6 24,1

Curs sobre temes pedagògics 
relacionats amb la integració 
de les TIC en l’ensenyament 8,9 6,1 63,1 65,7 28,0 28,2

i l’aprenentatge

Formació específica d’una àrea 
curricular amb programari 
d’aprenentatge per a objectius 11,4 7,3 69,8 75,4 18,8 17,3

educatius concrets

Curs d’operació multimèdia 25,8 24,8 62,4 64,2 11,9 11,1

Barcelona

Formació en TIC del professorat de ciències i matemàtiques (%)

Percentatges de centres segons les ràtios alumnes-ordinadors (R) 
agrupades en intervals, per titularitat (%)

Percentatges de directors que indiquen que l’ús de les TIC és molt important 

No ha fet No ha fet formació Ha fet 
formació ni però voldria formació
vol fer-ne fer-ne

MAT CIE MAT CIE MAT CIE

Curs introductori d’ús d’Internet 
i de les aplicacions generals 13,5 9,7 16,9 15,3 69,5 75,0

Curs tècnic per operar i mantenir
sistemes informàtics 45,6 51,1 41,7 38,0 12,8 10,9

Curs avançat d’aplicacions/
eines estàndard 19,9 22,2 46,6 47,6 33,5 30,2

Curs avançat d’ús d’Internet 15,7 15,1 58,0 63,3 26,3 21,7

Curs sobre temes pedagògics 
relacionats amb la integració 
de les TIC en l’ensenyament 7,5 6,6 66,0 69,5 26,4 23,9

i l’aprenentatge

Formació específica d’una àrea 
curricular amb programari 
d’aprenentatge per a objectius 15,3 10,6 67,7 72,4 17,0 17,0

educatius concrets

Curs d’operació multimèdia 28,5 23,4 57,4 63,5 14,1 13,1

Catalunya

Barcelona R<5 5<=R<10 10<= R<15 15<=R< 20 20<=R< 25 R>=25

R=Rb Centres públics 31,5 63,2 5,3 0,0 0,0 0,0
Centres privats 4,0 37,3 45,8 8,5 4,5 0,0

R=Rn Centres públics 18,5 44,9 30,9 0,0 0,0 5,6
Centres privats 4,0 19,2 44,2 16,8 11,3 4,5

Catalunya R<5 5<=R<10 10<= R<15 15<=R< 20 20<=R< 25 R>=25

R=Rb Centres públics 28,6 62,4 7,6 1,3 0,0 0,0
Centres privats 5,7 26,4 36,6 20,0 6,3 5,0

R=Rn Centres públics 18,6 48,1 26,7 2,9 2,3 1,4
Centres privats 3,0 18,9 27,0 20,8 15,1 15,1

Rb (ràtio bruta) = ràtio alumnes/ordinadors calculada com a quocient del nombre total d’alumnes i el nombre total d’ordinadors del centre.
Rn (ràtio neta) = ràtio alumnes/ordinadors calculada com a quocient del nombre total d’alumnes i el nombre d’ordinadors disponibles per als alumnes.
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Xavier Freixes

Coordinador del projecte «europe@you.th»

S
egons les dades oficials, a Espanya
van votar a les darreres eleccions eu-
ropees de l’any 2004 un 45% del
cens i, a partir d’enquestes elabora-

des posteriorment, es pot deduir que el per-
centatge de vot juvenil (joves entre divuit i
trenta anys) es va reduir fins a un 25%. Les
causes principals d’aquesta baixa participació
es poden atribuir a l’escàs coneixement que
existeix entre el jovent de la importància que
té la Unió Europea per a les seves vides, així
com un desconeixement del funcionament de
les institucions, inclòs el Parlament Europeu.

Era necessari, doncs, posar en marxa me-
canismes per a augmentar la participació dels
joves en aquestes eleccions. Així va ser com el
mes de desembre de 2008 el programa «Jo-
ventut en Acció» de l’Agència Executiva en

l’Àmbit Educatiu, Audiovisual i Cultural de la
Comissió Europea va atorgar a la Fundació
Universitària Martí l’Humà (FUMH),1 amb seu
a la Garriga, una subvenció per promoure el
vot juvenil en les properes eleccions al Parla-
ment Europeu, que s’han de celebrar el 7 de
juny d’aquest any. El projecte que va presen-
tar la FUMH, anomenat «europe@you.th»,
va ser l’escollit entre els diferents candidats
per a fomentar aquestes accions dins l’àmbit
de l’Estat espanyol. 

El projecte pretén superar les mancances
abans comentades. Així doncs, la campanya vol
mostrar als joves exemples pràctics de les polí-
tiques europees que els afecten directament,
explicar com funciona el Parlament Europeu i
aportar una consciència que aquest vot influeix
en la composició política que tindrà el futur he-
micicle i, per tant, decantarà les decisions que
es prenguin a la UE durant els propers anys cap
una banda o l’altra de l’espectre polític.

A les eleccions del proper 7 de juny, els
electors espanyols escolliran cinquanta euro-
diputats dels 736 membres amb que comp-
tarà el Parlament Europeu, en aplicació del
Tractat de Niça. Si, com està previst, el Trac-
tat de Lisboa pot entrar en vigor durant l’any
2010, la representació espanyola guanyaria
automàticament quatre nous parlamentaris i
el total pujaria a 754 eurodiputats procedents
dels vint-i-set estats membres. 

A Espanya, les eleccions al Parlament Euro-
peu se celebren sota una circumscripció única
de tot el territori, de manera que la llista de
candidats és la mateixa en qualsevol col·legi
electoral, a diferència d’altres eleccions.

Una manera d’entendre la importància d’a-
questes eleccions rau en el fet que un per-
centatge molt elevat de les lleis que s’apro-
ven a les Corts espanyoles són en realitat
adaptacions a la legislació nacional (el que
s’anomenen transposicions) de la legislació

Foment de la participació de joves a les eleccions al Parlament Europeu

És prou conegut que les
eleccions europees són les 
que tenen menys participació i
que són, fins i tot, desconegudes 
per a molts joves. És per això 
que l’Institut d’Educació de
l’Ajuntament de Barcelona 
s’ha sumat al projecte
«europe@you.th» que la
Fundació Universitària Martí
l’Humà (FUMH) ha posat en
marxa per promoure el vot
juvenil a les properes eleccions
al Parlament Europeu, que 
s’han de celebrar el 7 de juny
d’aquest any. Una campanya
que vol arribar, especialment, 
a l’alumnat de batxillerat i 
de formació professional.
Il·lustració: Maria Souza

ELS JOVES TAMBÉ    
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ACCIONS DE LA CAMPANYA
El gran eix del projecte gira al voltant d’una
pàgina web, que aglutina els diferents con-
tinguts creats per a promoure aquesta parti-
cipació. La pàgina s’anomena www.noseasi-
diota.com, i vol recordar el sentit que aquest
mot tenia a la Grècia clàssica, el d’un ciutadà
que estava al marge dels afers públics. Cal
destacar, dins de la pàgina web, un concurs
de vídeos curts (entre vint i quaranta segons)
que, amb el nom de «Mou-te per Europa»,
és obert a tots els joves que hi vulguin enviar
les seves creacions. 

Aquest concurs valorarà els missatges més
positius i originals per a fomentar l’interès cap
a Europa i tindrà com a premi bitllets d’Inter-
Rail aportats per RENFE per a viatjar lliurament
pel continent. També s’editarà una sèrie de
material gràfic en forma de flyers i tríptics per
ser distribuïts per tot el territori i se celebraran
conferències debat en una selecció de centres

amb participació d’eurodiputats, polítics i
alumnat, a més d’estudiants Erasmus.

El projecte s’ha estructurat a partir d’un co-
mitè científic, format per professionals en di-
ferents àmbits, que ha assessorat sobre els
continguts i les accions de campanya, i un
equip de treball, format directament per jo-
ves. Al comitè científic s’hi han incorporat, a
més dels membres de la FUMH, les cinc as-
sociacions que van participar en la presenta-
ció del projecte: la Xarxa Estatal de Ciutats
Educadores (RECE), l’Ajuntament de Barce-
lona (a través de l’Institut d’Educació i la Fun-
dació Barcelona Formació Professional), la Fe-
deració Catalana d’Associacions i Clubs
UNESCO (FCACU), l’Associació per a les Na-
cions Unides a Espanya (ANUE) i l’Associació
de Professors Experts en Temes Comunitaris
(AUDESCO).

Un cop engegat el projecte, s’han anant in-
corporant per a participar en la seva difusió
altres organitzacions, com el Consell Federal
Espanyol del Moviment Europeu i les seves
delegacions catalana i basca, el Consell Na-
cional de la Joventut de Catalunya, els Joves
Europeus Federalistes a Barcelona, Eurolocal,
la Xarxa Ciutadanes d’Europa o l’Associació
de Dones Investigadores i Tecnòlogues. El
projecte també compta amb la col·laboració
especial de la Representació de la Comissió
Europea i de l’Oficina del Parlament Europeu
a Espanya, incloent-hi les seves respectives
delegacions a Barcelona.

Aquesta campanya pretén arribar a joves
de diferents perfils: urbans i rurals, nous vo-
tants i votants desencisos, treballadors i en si-
tuació d’atur, o estudiants de diferents nivells.
I també volem fer una crida al professorat per
animar-los a informar a l’aula sobre les pro-
peres eleccions, ja sigui els joves de segon de
batxillerat que podran votar al juny com els
estudiants dels diferents graus de formació
professional, per tal que valorin la importàn-
cia d’aquests comicis i s’hi informin adequa-
dament. 

1. Centre Pilot de Suport a la Innovació, amb la col·labo-
ració de la UAB.

e

comunitària. Si tenim en compte que actual-
ment el Parlament Europeu participa com a
colegislador amb el Consell de la UE en el
75% de la legislació aprovada, fàcilment po-
dem comprendre la rellevància d’aquesta ins-
titució. Aquesta rellevància es veurà augmen-
tada un cop entri en vigor el Tractat de Lisboa
i el Parlament se situï en igualtat de condicions
amb el Consell en gairebé el 100% de les pro-
postes legislatives. www.noseasidiota.comi

   DECIDEIXEN A EUROPA

«La campanya vol mostrar 

exemples de com les 

polítiques europees afecten

directament els joves.»
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Estem davant un llibre que recull les vivències del professorat. Crec que
sempre és molt interessant poder llegir la reflexió de companys i com-
panyes de professió, en aquest cas, d’un institut de secundària. 

El llibre està estructurat en tretze relats amb títols que en alguns ca-
sos t’orienten sobre el contingut i en d’altres són molt metafòrics. Cada
un d’ells està dedicat a diferents persones de l’entorn docent, familiar o
referents.

La majoria de les històries tracten sobre la relació difícil o satisfactò-
ria entre alumne i professor. En aquest sentit, hi ha de tot, però hom té
la impressió que gairebé sempre fer de professor és una heroïcitat i, so-
bretot, que tot comença i acaba en tu. No dubto que moltes vegades
la realitat sigui així, però no anem bé.

La relació entre professor i alumne està emmarcada en una institució
on hi ha molts altres elements que hi han d’incidir. L’equip docent en
sentit ampli, tant els departaments com altres formes organitzatives que
han d’acompanyar la tasca del dia a dia pel que fa als continguts a im-
partir i a la didàctica i acords per a afrontar les dificultats, sembla que no
existeixi i que tot estigui per inventar. 

De tota manera, de ben segur que l’autor, persona implicada i com-
promesa en l’educació en sentit ampli i en el gaudi de la literatura en
particular, pretén estimular el compromís personal perquè també és ple
de satisfaccions. En aquest sentit, alerta de com vigilar per a no quedar
absorbit emocionalment per les problemàtiques de l’alumnat amb més
necessitats.

Hi ha dos capítols clarament de denúncia cap als anomenats «espe-
cialistes». En el capítol anomenat «Carrera meteórica», s’explica com el
professor que no se’n surt amb els alumnes reapareix al centre com a
«expert» enviat pel departament d’educació per ajudar. És brutal. Quant
al retrat de l’Administració, n’hi ha per a llogar-hi cadires i malaurada-
ment pot ser molt compartit. El capítol anomenat «El especialista» va pel
mateix camí. Davant del desànim sobre com afrontar conductes d’a-
lumnes difícils, es busca la col·laboració del professor d’universitat, que
a la primera classe ja queda tan horroritzat que es fa enrere amb argú-
cies argumentatives.

De ben segur que els nostres instituts són plens de professors i pro-
fessores compromesos amb la seva feina i que podrien subscriure mol-
tes de les vivències que l’autor retrata. És una llàstima que les estructu-
res actuals i la cultura instal·lada no afavoreixin el treball en equip. 

Roser Colomer
Biblioteca Artur Martorell

La sonrisa de Platón
Juan Sánchez Enciso
Graó

M’
ho he passat molt bé treballant per a les Aules
Obertes de l’ESO, m’he entusiasmat amb el
treball d’un professorat compromès amb el seu
alumnat i amb la il·lusió dels nois i les noies.

Han fet joies modernistes de plata, precioses, que s’han exposat
al Museu d’Història de la Ciutat; han fet tamborets i llums al tal -
l er de fusteria; han creat una empresa de confecció; han nave-
gat pel litoral de Barcelona i han fet el Mediterrani de Sud a Nord
i de Nord a Sud: Cadis, Alacant, les Balears, Barcelona, Toló, Gè-
nova; han comparat els comportaments dels primats i dels hu-
mans; han fet vídeos i fotografia digital; han guanyat els premis
del Dr. Jordi Sabater Pi; han dissenyat còmics; han iniciat un ta-
ller de circ i de bicicletes... Són els nois i noies de les Aules Ober-
tes, «alumnes amb dificultats d’aprenentatge que aprenen d’al-
tres maneres».

Les Aules Obertes, aparegudes després dels Projectes Singulars
del Vallès, han concebut una organització que impulsa la inter-
disciplinarietat. S’organitzen en grups de dotze alumnes i no més
de quatre o cinc professors, que assumeixen la responsabilitat de
dotar de les competències bàsiques el seu alumnat. El primer ob-
jectiu és aconseguir que completin l’escolaritat i donar-li sentit,
combatre l’absentisme; aconseguir la graduació de l’ESO en el
millor dels casos o bé orientar-los per reintegrar-los al sistema
educatiu i la formació professional qualificada.

Des de l’Àrea de Programes d’Innovació del Consorci d’Educa-
ció, hem posat a l’abast del professorat els tallers que li permetin
estimular els seus alumnes i hem possibilitat que l’aprenentatge
tingui sentit i significat, a partir de la necessitat de mesurar, llegir,
entendre, somiar, ser protagonista de les aventures, fer d’artesà,
prendre mides petites per a joieria i mides grans per a la navega-
ció, aprendre el llenguatge per a llegir instruccions, llegir novel·les
d’aventures, fer guions per als vídeos, fer un còmic en anglès, sa-
ber mantenir l’equilibri, aprendre a nedar i, en alguns casos,
aprendre a anar per Barcelona sense por de perdre’s.

Hem trobat molt bona acollida en els equips directius, que han
facilitat la feina i els horaris adequats; en la inspecció que ens ha
acompanyat a veure els tallers i ens ha donat suport, i, molt es-
pecialment, en el professorat i els professionals dels tallers que
fan la feina final amb els nois i noies. A tots ells, moltes gràcies.

Possiblement, els estudis de la Fundació Jaume Bofill qüestio-
naran aquest sistema de segregació de grups d’ESO per nivells de
dificultats d’aprenentatge; jo també, però, mentre els grups re-
glats continuïn tenint una sínia de més de deu professors a la
setmana, cada professor «especialista» de la seva matèria, més
de cent alumnes, i el tutor, no gaire més de tres o quatre hores
amb el seu alumnat, demanaríem que ens deixin continuar di-
vertint-nos treballant amb el professorat i l’alumnat de les Aules
Obertes.

Josep Ramos Garcia

«La Columna» està oberta a la participació dels lectors i lectores que vul-
guin fer-nos arribar les seves reflexions, pensaments, opinions o anècdotes.
L’extensió no pot superar els 2.700 caràcters (comptant els espais en blanc).
Envieu els vostres escrits a imebrevista@bcn.cat

LA COLUMNA
Integració escolar a les Aules Obertes
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Els llibres que surten en aquesta secció els podeu trobar a la Biblioteca Artur
Martorell de l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona

www.bcn.cat/educacio/arturmartorell
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Quin àlbum! N’hi ha de totes les mides, però
aquest és XXL. Gauthier i Caudry, dos francesos
bons coneixedors de la literatura infantil, ens en-
dinsen en un món paradisíac. Tot i la grandària
dels fulls, els personatges són diminuts, però amb
un detallisme esfereïdor: el paisatge, els boscos,
el mar, les muntanyes..., prenen una importàn-
cia cabdal.

L’hivern s’acosta. En Max, el protagonista, a
través de les úniques paraules que hi ha en el text
en forma de diari just en començar la història, ens
avisa del desfici que té de viatjar per no trobar-
se tancat a casa a causa del fred. Primer de tot,
un núvol l’embolcalla i descobreix el món des de
l’aire, el gran somni de tothom. Passa per entre
els boscos, el núvol es desfà, va a parar al mar,
navega i retorna al redós de casa. Però ara sí que

no té aturador: reconstrueix el núvol i, com si fos
un globus, la casa d’en Max queda tota a dins i
cap al sud, cap al sud...
En aquest àlbum queda ben palès el poder nar-
ratiu de la il·lustració. Vint-i-sis pàgines a través
de les quals, nosaltres, els lectors, viatgem amb
en Max. Les tècniques que s’utilitzen per als di-
buixos són com un catàleg dels diferents usos
que es poden fer servir. L’expressivitat del rostre
dels personatges ens transmet els sentiments que
tenen. El món d’en Max és ell, els animals que
l’envolten i la naturalesa, una mena de Robinson
Crusoe.

Roser Colomer
Biblioteca Artur Martorell

El viatge d’en Max
David Gauthier/Il·lustradora: Marie Caudry
Cruïlla
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Nom i cognoms:

Adreça particular:     CP:   

Localitat: Província:  Telèfon:

Correu electrònic: Professió:

Remeteu-la a: Revista Barcelona Educació: Pl. Espanya, 5 08014 Barcelona  
Fax: 93 402 36 01  e-mail: imebatencio@bcn.cat

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades de caràcter personal s’incorporaran en un
fitxer automatitzat, Gestió d’adreces d’Educació, del qual és titular l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona. Finalment l’informem que poden exercitar en qualsevol moment els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent sobre protecció de dades, adreçant-vos per escrit al Registre de l’Institut d’Educació: 
Pl. Espanya, 5, 08014 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Drets LOPD. Autoritza també la cessió o comunicació d'aquestes dades, per efectuar trameses i comuni-
cacions per part d'altres institucions educatives públiques i privades que les sol·licitin: sí            no 

Data i signatura:

NOTA INFORMATIVA: 
Si t’interessa l’educació i tot allò que passa en el món educatiu de Barcelona, subscriu-te a la revista Barcelona Educació gratuïtament. El personal del
Consorci d’Educació de Barcelona i de l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona deixarà de rebre la revista d’ofici el desembre del 2009. Entre
totes i tots, construïm un món més sostenible.

>> BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÓ GRATUÏTA
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