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digital 

 

UNA ESCOLA DEL S. XXI 

Un pla per desenvolupar una estratègia de transformació digital de 

l’escola amb la finalitat que la nostra comunitat educativa desenvolupi les 

habilitats i les competències digitals per avançar cap un model 

d’ensenyament-aprenentatge més flexible, més personalitzat i més 

centrat en les necessitats del nostre alumnat. 
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1. Els elements clau del pla. 

Aquest document s’inspira en la proposta d’una educació híbrida que recull 

l’informe “Com impulsar la transformació digital de l’escola” elaborat pels 

autors Miquel Angel Prats1 i Elena Sintes2 publicat per la Fundació Bofill. 

.La proposta està fonamentada en tres aspectes primordials: 

● Els processos de transformació educativa es basen en l’acompanyament 

per fer emergir el talent de les persones i afavorir el treball cooperatiu, que 

no pas en l’ús de dispositius tecnològics per se. 

● La digitalització educativa és un procés de gestió del canvi, que demana 

establir criteris clars i comuns sobre el quan, el com i el per què emprem 

les tecnologies digitals, que no tant en el coneixement i ús instrumental. 

● El procés de digitalització que proposem ha de basar-se en una proposta 

híbrida, capaç de compaginar el millor que ofereixen el recursos, digital o 

analògics, en benefici de la metodologia per afavorir la millor manera 

d’aprendre. 

2. L’aposta per un aprenentatge híbrid. 

L’aprenentatge híbrid s’ha d’entendre com la fórmula que permet combinar 

els recursos analògics i digitals, i en el cas d’aquests últims, atenent a 

l’alternança de temps i espais divers. Per afavorir un aprenentatge híbrid és 

important actuar en base als següents objectius: 

a) Organització del centre educatiu i de l’equip docent 

b) Disseny d’experiències i activitats d’aprenentatge 

c) Entorns virtuals d’aprenentatge personalitzats 

d) Avaluació i feedback  

e) Comunicació i tutorització 

f) Equipaments tecnològics i benestar digital 

g) Formació i acompanyament de l’alumnat, professorat i famílies 

 

 

                                                      
1 Doctor en Pedagogia 
2 Doctora en Sociologia 
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A continuació es relacionen alguns aspecte a tenir presents en cada àmbit. 

 

a) Organització del centre educatiu i de l’equip docent. 

 

La transformació digital dels centres i l’ús de models híbrids 

d’aprenentatge impliquen canvis pedagògics, tecnològics i organitzatius. 

Cal una estratègia pròpia i un full de ruta per digitalitzar l’organització que 

requereix el següent: 

 

o identificar quina és la seva situació de partida i el camí pel qual cal 

avançar. Ha de ser una tasca conjunta entre la direcció i una  

comissió per a l’estratègia digital amb el suport de la comunitat 

educativa. 

 

o un nivell alt de coordinació i comunicació entre l’equip docent, 

l’alumnat i les famílies. El disseny, la planificació i l’organització 

basada en la part presencial i la sincronia han de combinar-se amb 

l’entrada de la virtualitat i l’aprenentatge asincrònic. En aquest 

aspecte resulta imprescindible comptar amb entorns i eines per a 

la coordinació i dinamització de l’activitat que habilitin el treball 

cooperatiu i la comunicació de l’equip docent amb alumnat i llurs 

famílies. 

 

b) Disseny d’experiències i activitats d’aprenentatge. 

 

El model d’educació híbrida basat en recursos digitals no hauria de 

replicar el model de transmissió, ni reproduir pràctiques presencials en un 

entorn virtual, sinó més aviat hauria de centrar els seus esforços en 

afavorir l’aprenentatge a través de metodologies actives que facin 

prevaldre l’experiència pràctica de l’alumnat. És fonamental, doncs, que 

les activitats dissenyades tinguin aquest enfocament d’experiència 

imprescindible per garantir l’aprenentatge significatiu i l’autonomia 

personal. Esdevé elemental potenciar la interacció, combinant la relació 

directa entre estudiants i docents amb materials multimèdia de suport i 
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amb treballs i projectes dissenyats perquè l’alumnat els dugui a terme pel 

seu compte. En aquest sentit hem de dedicar esforços a: 

o oferir formació al professorat per dissenyar activitats, projectes i 

experiències d’aprenentatge en modalitat híbrida que fomentin 

l’aprenentatge competencial i l’autonomia de l’alumnat. 

o elaborar orientacions i propostes didàctiques per al disseny, la 

creació, l’aplicació i l’avaluació d’activitats digitals. 

o dissenyar les activitats amb criteris d’inclusió perquè les puguin dur 

a terme qualsevol estudiant segons el decret d’escola inclusiva. 

 

c) Entorns virtuals d’aprenentatge personalitzats. 

L’entorn virtual d’aprenentatge (EVA) és el fonament sobre el qual s’ha de 

poder alternar i combinar activitats educatives presencials i virtuals, una 

plataforma educativa on l’equip docent incorporarà el recursos i les activitats 

educatives i avaluadores que es proposen a l’alumnat. Aquest EVA ha de 

facilitar el treball individual, l’aprenentatge col·laboratiu i la comunicació 

síncrona i asíncrona entre tots els membres de la comunitat educativa: 

professorat, alumnat i famílies. L’EVA ha de ser un entorn que tothom 

conegui, que tothom el domini i que tothom en comparteixi uns criteris de bon 

ús. Per assolir això, és necessari: 

o determinar quin serà aquest EVA a l’escola que faciliti tot el què 

s’ha exposat a tota la comunitat educativa. 

o una formació a la comunitat educativa (docents, alumnes i famílies) 

en l’ús de la plataforma (EVA) amb formacions online i altres 

materials informatius. 

 

d) Avaluació i feedback. 

En els models híbrids s’han de desenvolupar models d’avaluació formativa, 

continuada i competencial integrant l’avaluació com una part del procés 

d’aprenentatge i no pas com la finalitat. El feedback continuat és essencial 

per assegurar el bon procés d’aprenentatge, com també la diversificació de 

les eines de seguiment (rúbriques d’autoavaluació o coavaluació, portafolis, 

carpetes d’aprenentatge, etc.) que fan més fluida l’avaluació en models que 

combinen presencialitat i virtualitat. Per avançar en aquest canvi es 

recomana: 
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o definir eines que permetin a l’equip docent avaluar i fer feedback 

de manera continuada del procés d’aprenentatge. 

o diversificar les eines i les activitats de manera que l’avaluació es 

doti d’una combinació variada d’informacions sobre el procés. 

o establir un equip de docents, formats i preparats, que puguin 

assessorar i acompanyar a la resta dels equips sobre processos 

d’ensenyament-aprenentatge digitals i híbrids. 

 

e) Comunicació i tutorització. 

En un model híbrid d’aprenentatge el seguiment, el suport i la tutorització són 

crucials per tal de garantir el progrés individual i la connexió i atenció 

personalitzada amb l’estudiant. Per assegurar aquesta connexió continuada 

entre docents, alumnes i famílies, es recomana: 

o reforçar l’acció tutorial i orientadora, augmentant el nombre de 

tutors en el cas virtual per tal que tot estudiant tingui seguiment i 

atenció continuada. 

o promoure un programa de formació permanent per capacitar 

l’equip docent en tutoria i orientació per a models digitals híbrids, 

per tal d’avançar cap a una nova figura de tutor-mentor que treballa 

amb l’estudiant i la seva família en aspectes acadèmics, 

emocionals i socials. 

 

f) Benestar digital i equipaments tecnològics. 

L’ús d’entorns digitals requereix d’un acompanyament proper i permanent a 

l’alumnat perquè pugui explorar totes les oportunitats educatives de la 

dimensió digital i alhora se’l protegeixi dels riscos associats a l’ús de les TIC 

afavorint el benestar, l’autonomia i la seguretat. Per garantir tot això és 

necessari: 

o un equip de persones que juguin el rol de referents digitals per 

acompanyar de manera regular en l’escola a l’equip docent, 

l’alumnat i llurs famílies. Aquestes persones (mentores digitals) han 

de generar espais de formació i comunicació amb els diferents 

col·lectius (tutories, trobades de reflexió-pràctica, materials 

d’orientació…) sobre diferents aspectes de benestar, seguretat i 

autonomia digitals (hàbits saludables, relació amb els dispositius, 

dieta digital, desconnexió, ús responsable, ciberassetjament, 

consum de continguts, xarxes socials, sentit crític, veracitat, etc.). 
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o l’escola ha de crear un ideari i una regulació de l’ús de les TIC al 

centre que cal compartir amb alumnat i famílies (quines eines 

s’utilitzaran, quan i com, normes i orientacions d’ús) i que per tant 

ha de difondre en les reunions habituals i pels diferents canals 

interns de comunicació. Les normes i orientacions d’ús han de 

figurar en les NOFC de l’escola i s’han d’incloure en els documents 

que es lliuren al professorat i als alumnes a principi de curs. 

En relació als equipaments tecnològics, l’escola ha de disposar de la 

infraestructura adequada, ha de garantir l’equipament tecnològic, ha 

d’assegurar la connectivitat i ha de disposar dels recursos i materials per 

poder dura a terme la tasca educativa amb qualitat (és fonamental tant dins 

com fora del centre educatiu). Per fer-ho possible, es recomana: 

o habilitar un servei de préstec de dispositius informàtics actualitzats 

per l’alumnat que no té accés a aquest recurs, com pel professorat 

que no en disposa. 

o l’escola ha d’habilitar espais (mediateca, sala de professors, sales 

d’estudi, espais de lleure) en els quals l’alumnat i professorat es 

puguin connectar amb els dispositius digitals i es disposi també 

d’un suport tècnic per si s’escau. 

o és important promoure espais de creació digital dins l’escola que 

permetin la creació i l’experimentació amb l’ús de material didàctic 

tecnològic. 

 

g) Formació i acompanyament de l’alumnat, professorat i famílies 

Resulta imprescindible actuar en matèria de formació i d’acompanyament 

amb el professorat, l’alumnat, i molt especialment amb les famílies. Estudis 

recents a rel de la pandèmia denoten l’escassa participació de les famílies en 

les plataformes educatives online perquè no saben com funcionen, un fet que 

afecta el rendiment de l’alumnat en aquells entorns més desafavorits.  

Un d’aquests estudis es va publicar el juliol del 2021, Mapeo de centros de 

difícil desempeño y análisis de competencias digitales de las familias en 

situación de vulnerabilidad (Fundació BBVA & Fundació FAD), en el qual 

s’assevera que les famílies en general tenen un nivell baix o molt baix de les 

competències digitals. En aquest mateix estudi es manifesta que una part de 

l’alumnat també té un coneixement baix a l’hora d’organitzar i emmagatzemar 

informació que es recerca per internet, així com en l’ús d’eines de l’entorn 

Gsuite com el Drive o Gloogle Classroom entre d’altres.  
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En aquest context, esdevé més rellevant que mai prendre consciència de la 

importància de formar les famílies en competència digital, perquè elles són el 

principal suport d’acompanyament acadèmic pels seus fills i filles.  

Un altre estudi, The School year 2020-21 in Spain during the pandemic (Joint 

Research Centre, UE comission), constata la manca de cultura digital en els 

centres educatius, tant en el professorat com en l’alumnat, de manera que 

alguns alumnes presenten dificultats a l’hora de generar continguts en les 

plataformes online des de casa o en el treball de grups online: mentre els 

nostres joves són capaços d’usar el dispositiu per xatejar, consumir 

continguts audiovisuals, veure pornografia, usar apps o jugar a videojocs, 

existeix un desconeixement sobre com usar-lo com una eina de treball.  

La competència digital ha de determinar l’ús creatiu, crític i segur de les 

tecnologies de la informació per tal d’assolir els objectius relacionats amb el 

treball, l’empleabilitat, l’aprenentatge, el temps d’oci i la participació en 

societat, que cal fer-se des d’una perspectiva d’autonomia personal i d’una 

responsabilitat individual i social.  

En aquest sentit, cal que l’escola treballi per garantir que el professorat 

disposa del coneixement de les eines digitals necessàries de l’EVA per 

acompanyar l’alumnat en l’adquisició de la competència digital i que l’escola 

desplegui accions de formació per a les famílies amb l’objectiu d’assegurar 

que puguin acompanyar des de casa l’aprenentatge dels fills i filles. 

S’ha de formar, capacitar  i acompanyar el personal perquè pugui incorporar 

les tecnologies digitals a les pràctiques educatives quotidianes i focalitzar-se 

sobretot en programes de formació per a dissenys metodològics (no tant per 

utilitzar les TIC, sinó per aprendre a ensenyar de manera diferent amb la 

tecnologia). També caldrà disposar formacions per al professorat sobre 

eines, recursos i estratègies per a l’aprenentatge híbrid. Es recomana, doncs: 

o detectar les necessitats formatives en competència digital docent 

(CDD) del personal i les necessitats per al desenvolupament de 

l’estratègia digital del centre per a planificar la formació al llarg del 

curs. 

o detectar les necessitats formatives de l’alumnat (es pot utilitzar els 

nivells del programa ACTIC) per assegurar  l’adquisició d’habilitats 

i competències digitals. 

o reduir la bretxa digital de les famílies a través d’un pla de formació 

per a la seva capacitació digital per tal que puguin fer 

l’acompanyament adequat a l’alumnat. Aquest pla de formació pot 

incloure recursos informatius, tallers de competència digital, 

xerrades, monogràfics, conferències, etc. 
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3. Enquesta de diagnosi docent. 

El juny del 2021 es passa una enquesta al col·lectiu docent per fer diagnosi de 

necessitats.  

Resultats. 

 

L’eina Classroom s’empra amb certa normalitat, tot I que no se li treu tot el suc. 

Majoritàriament s’empra per penjar avisos, programacions i també per avaluar. 

Degut al poc temps que s’utilitza, no s’usa molt per planificar.  

La resta de les aplicacions com processador de textos, full de càlcul o formularis 

s’utilitzen normalment, així com el Google Drive. 

Pràcticament no s’empra Google Sites i ningú ha respost a la pregunta sobre 

Portfolio digital. Quan es demana fer un lloc web la gent prefereix utilitzar WIX o 

similars. 

Els professors tenen idea de saber utilitzar les eines més normals, però no 

destaquem buscant materials en portals, ni assistim o participem en debats sobre 

docència ni estem en llistes de distribució sobre aquest ítem. Sembla que no hi 

ha una recerca activa en el tema. 

Lògicament l’ús d’eines TIC en editors gràfics o de vídeo no és generalitzada. 
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L’ús de murs cooperatius és testimonial així com el de pissarres digitals online 

poc habitual. Cal pensar que en classes online es fan servir presentacions tipus 

Powerpoint o canvas. 

Hi ha un cert ús dels smartphones com a eina de suport de l’aprenentatge. 
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En aquest apartat, sembla clar que no cal parlar més dels nadius digitals. En 

general, els professors ja tenen una certa competència digital i per tant són 

capaços d’identificar les mancances en els nostres alumnes en aquest àmbit. 
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Conclusions: 

A curt termini cal treballar en dues línies d’actuació: connectivitat i formació del 

professorat.  

Pel que fa a la connectivitat: 

Per una banda, cal millorar la connectivitat a l’escola de manera urgent per 

facilitar l’ús dels recursos digitals a l’aula i espais comuns de treball. En paral·lel 

cal treballar per l’actualització dels equips de treball del professorat i evitar a tota 

costa la seva obsolescència. Tenir una xarxa WiFi fiable o qualsevol sistema de 

connexió dels ordinadors i uns sistemes actualitzats, és essencial per al procés 

de digitalització de l’escola. 

Tot i tenir 4 aules d’informàtica, una mediateca amb sistemes informàtics, una 

xarxa fiable i una bona connectivitat, en moments puntuals no podem donar 

resposta a la demanda del professorat. És important augmentar la presència dels 

ordinadors a l’aula, i pel que fa a dispositius, crec que l’ús de dispositius portàtils 

ha de ser general a l’ESO (chromebook o portàtils).  

Aquesta tria no està condicionada pels materials o recursos online, ja que per 

navegar i fer activitats online el sistema operatiu no és important. El que si és 

rellevant és determinar quins coneixements i activitats s’han de fer amb recursos 

analògics (llibres i quaderns) i quins es poden fer amb materials online o amb 

propis. 
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Pel que fa a la formació del professorat: 

També es detecten dues necessitats:  per una banda falta un coneixement amb 

més profunditat i major domini del Google Suite per treure’n tot el rendiment que 

ofereix i que ara no s’aprofita; i per altra, la creació de continguts tant per a 

classes online, com per dinàmiques asíncrones. 

Una línia de formació pot ser la que ofereix Google for Education, ara anomenada 

Google Workspace for Education Fundamentals. Hi ha moltes plataformes que 

ofereixen la certificació en diversos nivells. Cal habilitar el professorat en un nivell 

2. 

L’altra línia formativa és la de l’educació online. Queda clar que no es tracta de 

reproduir l’aula a distància en el sentit clàssic. En aquesta línia s’hauria d’explorar 

els recursos digitals com la Flipped Classroom i tot els altres recursos que nes 

ofereixen altres dinàmiques de treball a l’aula o a casa, com Edpuzzle.  

No es tracta de substituir els temes per vídeos, però es veritat que els alumnes 

valoren positivament la resolució de problemes o la creació de càpsules a través 

de vídeos. Cal també tenir formació en aquest tema, així com pensar en una 

manera efectiva de tenir un repositori del material audiovisual i digital. 

És important determinar una estratègia digital de centre i promoure la participació 

del claustre, dels alumnes i de les famílies, per després fer-la pública al PEC. 
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Projecte digital a l’ESO. 

Es farà de manera progressiva, començant el curs 2022-23 amb el primer curs 

de l’ESO i així progressivament amb els altres nivells de l’etapa. 

Dispositiu: característiques i informacions d’interès. 

El dispositiu que es proposa com a eina de treball pels alumnes és: 

o Sistema informàtic configurat amb sistema operatiu Windows, tamnay 

11,6 polzades, de pantalla tàctil i convertible amt tauleta, per treballar 

amb programari lliure.  

o El preu orientatiu és de 356€ (IVA inclòs) i amb garantia de 3 anys per 

desgast natural que subministra el mateix proveïdor. L’adquisició del 

dispositiu es fa per compra directa al proveïdor Flytech amb una opció 

de finançament que s’ofereix des de l’empresa proveïdora. La via útil 

d’aquest dispositiu s’estima en 4 anys i la seva recollida, previ 

pagament, es fa a la mateixa escola el mes de setembre. 

 

 

o És aconsellable contractar l’assegurança, com a mínim de 2 anys, per 

a  danys accidentals que ofereix el proveïdor. Les reparacions s’han 

de tramitar directament amb el proveïdor. 

o Al setembre, l’escola lliurarà la normativa d´ús dels dispositius digitals. 

o Els primers dies de curs es formarà els alumnes en el seu ús correcte. 

o Un cop iniciat el curs, es farà una sessió formativa per a les famílies 

amb la finalitat que pugin ajudar els nois i les  noies en el seu treball. 
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Normativa d’ús del dispositiu. 

 
Declaració de principis 

 L'ordinador portàtil és propietat de les famílies i, per tant, són aquestes les 

encarregades del seu manteniment, de gestionar la garantia en cas de mal 

funcionament i de prendre les mesures necessàries per evitar-ne el furt i els 

accidents. 

 Els portàtils són una eina d'aprenentatge reservada a aspectes acadèmics. I 

és amb aquesta finalitat que l'escola homologa el maquinari i el programari a 

utilitzar. 

 El professorat és qui regula l'ús dels ordinadors a l'aula i té potestat per 

demanar-ne la desconnexió en cas de mal ús i restaurar el sistema quan ho 

cregui necessari. 

 L'alumnat haurà de posar una contrasenya a l'usuari per raons de seguretat i 

privacitat. Però aquesta contrasenya ha de ser informada als pares i mares o 

tutors legals, i als professors/es que els hi demanin en un moment determinat. 

 

Normativa de l’ús d’ordinadors a l’escola 

 L’ús dels ordinadors es farà sempre seguint les pautes del professorat. 

 Els ordinadors han d’arribar cada dia al centre amb la bateria carregada de 

casa. 

 Sempre que no s’hagin d’utilitzar a l’aula, els ordinadors es guardaran en els 

armariets dels alumnes. 

 Els ordinadors no s’engegaran fins que el professorat ho indiqui. 

 Entre classes l’alumne/a és el responsable del seu ordinador. 

 Els ordinadors són personals i intransferibles per evitar incidències. 

 L’alumne/a només podrà carregar el seu ordinador a l’escola amb prèvia 

autorització del docent. 

 Cal portar auriculars en les sessions on siguin necessaris (idiomes, visionat 

de vídeos…). 

 Totes les connexions a la xarxa (webs, xarxes socials, correu…) queden 

supeditades a la consulta i aprovació del/de la professor/a o responsable de 

l’espai d’aprenentatge on es trobi l’alumne/a. 

 Només es podran instal·lar programes que el professorat demani i es farà 

conjuntament a l’aula amb la seva supervisió. 

 Tothom té dret a preservar l’ús de la seva identitat i, per tant, la webcam i els 

micròfons només s’han d’utilitzar per enregistrar imatges i/o so quan ho 

demani el professorat. 
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 Si un alumne/a oblida l’ordinador a casa, realitzarà el mateix treball o un de 

similar de forma escrita. 

 És necessària una justificació escrita dels pares o tutors legals si els deures 

on-line no s’han pogut fer a casa per manca de connexió. 

 L’ordinador que no es desi correctament serà guardat pel docent i lliurat a 

l’alumne en acabar la jornada escolar. A la tercera incidència el dispositiu 

serà retornat únicament als pares. 

 

Recomanacions 

 Es aconsellable guardar el dispositiu en una funda protectora. 

 És important que a casa es facin còpies de seguretat de les dades amb certa 

periodicitat. 

 Els dispositius disposen de touchpad (panell tàctil) que substitueix el ratolí, 

no obstant, és molt recomanable portar-ne un de petit. 

 Si algun/a alumne/a no disposa de connexió a casa, ha d’informar al seu tutor 

per tal d’habilitar mesures per treballar des de l’escola, segons horari i espai 

establert pel tutor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


