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8.1. Caracterització del professorat

L’anàlisi del procés d’integració d’Internet als centres educatius de Catalunya no es pot fer sen-

se tenir en compte el context específic en què es produeix. Aquest principi, orientador del nostre

estudi, explica la conveniència d’apropar-nos al professorat per tal d’identificar els trets més sig-

nificatius dels professionals que protagonitzen l’activitat quotidiana a les aules i s’enfronten,

d’una manera o una altra, al repte tecnològic i als desafiaments que els planteja la societat de

la informació.

L’aproximació a alguns dels aspectes que singularitzen el professorat ens hauria de facilitar la

interpretació d’allò que constitueix l’objecte central del nostre estudi: el procés d’incursió d’Inter-

net als centres educatius. Qüestions com la formació del professorat, la seva edat, els anys

d’experiència professional, d’antiguitat al centre i en l’etapa seleccionada, les seves peculiaritats

segons l’etapa o el tipus de matèria que imparteix, entre altres, poden ser elements útils a l’hora

de comprendre el seu apropament a la xarxa i l’ús que en fan amb finalitats educatives.

De manera preliminar, descriurem alguns dels trets que particularitzen els professors i pro-

fessores que han estat objecte del nostre estudi, procurant fer èmfasi en l’heterogeneïtat de

la seva composició en aspectes diferents, com ara la seva formació, les matèries que im-

parteixen i les responsabilitats que cobreixen amb la seva activitat docent.

El col·lectiu a què ens referim, pel que fa a formació acadèmica, es compon de llicenciats,

en més de la meitat dels casos (54,3%) i, en menor mesura (30,8%), també de diplomats,

que òbviament es concentren a l’educació primària, principalment. Els cicles formatius tam-

bé tenen un petit percentatge de professors (2,4%) amb titulació de tècnic. D’altra banda,

un nombre no gaire elevat de professors i professores, principalment en el batxillerat, també

disposa de titulacions de tercer cicle (10,4%).

Figura 1. Formació acadèmica del professorat
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Pel que fa a la relació laboral que mantenen amb el seu centre, ens trobem amb un conjunt

de professors compost, en primer terme, per funcionaris (46,5%), amb plaça fixa o sense

en centres públics en què l’equip docent es completa amb professorat interí (10,5%).

Aquest col·lectiu es completa amb professorat contractat (39,3%), majoritàriament de ma-

nera indefinida (35’9%), però també temporalment (3,4%) als centres privats.

Figura 2. Relació laboral del professorat amb el seu centre

Tal com ja hem comentat en l’apartat de metodologia, aquest estudi ha centrat l’atenció en els

darrers cursos de cadascuna de les etapes. El seu professorat, però, no ho és només d’aquests

darrers nivells. En aquest sentit, podem dir que la perspectiva que poden proporcionar no es

limita a aquests últims cursos, sinó que s’amplia a l’experiència de què disposen en la resta de

les etapes a les quals pertanyen, ja que, tal com mostra el gràfic següent, en major o menor me-

sura, cobreixen el ventall complet de cursos que ofereix el sistema educatiu no universitari.

Figura 3. Cursos en què el professorat desenvolupa la seva activitat docent 
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L’obertura de la perspectiva que pot oferir el professorat amb què ha treballat aquest estudi

també es refereix a la diversitat d’aproximacions que es poden proporcionar, tenint en

compte les matèries que imparteixen els professors i professores i, per tant, la seva espe-

cialització en una determinada àrea de coneixement.

Figura 4. Matèries impartides pel professorat

El gràfic anterior mostra com queda representat el conjunt d’aquestes àrees per professors

que, en força casos, imparteixen més d’una matèria.

En aquest mateix sentit, l’estudi també recull el punt de vista dels professors i professores que,

a banda de la seva activitat docent, també tenen altres responsabilitats al centre. La represen-

tació d’aquestes altres funcions és prou àmplia ja que, a banda d’un 31% de professors que di-

uen no tenir cap responsabilitat, la resta en porten a terme una o altra de manera addicional.
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Figura 5. Responsabilitats del professorat al centre

Malgrat l’alt percentatge de professors que assumeix algun tipus de responsabilitat als cen-

tres, la majoria presenta també un nivell alt de dedicació a l’activitat docent. En el 76,1%

dels casos, els professor/es diuen que dediquen a aquesta activitat entre 15 i més de 25

hores setmanals, i és als centres privats on aquesta dedicació és més elevada, amb una

mitjana de 22,14 hores (17,70 hores als centres públics).

Figura 6. Hores setmanals que el professorat dedica a la docència
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Aquesta integració de funcions que duu a terme la majoria del professorat ens permet, a

través de les seves percepcions, una aproximació prou ajustada de les qüestions que plan-

teja la incorporació d’Internet a la pràctica docent, en primer terme i, de manera més gene-

ral, a la dinàmica de funcionament del centre.

8.1.1. Una professió de dones?

Un primer aspecte que es posa de manifest a l’hora de descriure el col·lectiu a què ens es-

tem referint és que majoritàriament (61,9%) el componen dones. Cal dir, però, que aquest

desequilibri es produeix amb més claredat a l’educació primària: les mestres, efectivament,

són majoritàriament dones (71,8%). En aquesta etapa, la diferència en relació amb el nom-

bre d’homes que fan de mestre supera la de qualsevol altra. A l’ESO, en canvi, es redueix

la diferència entre professors (40,4%) i professores (59,6%). Aquesta tendència al reequili-

bri, va en augment en el batxillerat (46,3% de professors i 53,7% de professores) i arriba al

seu punt màxim en els cicles formatius (professors,48,8%; professores, 51,2%)

Taula 1. Distribució del professorat per sexe i etapa

8.1.2. Una professió de joves? 

Pel que fa a l’edat, la major part del professorat de la mostra seleccionada se situa en la

franja que va dels 30 als 50 anys, amb una mitjana d’edat de 40,73 anys. Els més joves, de

menys de 30 anys, representen el percentatge més reduït (11,1%). De fet, mirant-ho per l’al-

tre extrem, podem constatar que més de la meitat del professorat supera els 40 anys (el

17,7% en té més de 50). No podem dir, doncs, que la joventut sigui un tret destacat del

col·lectiu que estem analitzat i aquest, probablement, és un element que cal tenir molt en

compte en l’intent de comprendre com s’estan introduint les TIC, i de manera més especí-

fica Internet, en l’activitat docent.

Total Primària ESO Batxillerat CF

 Home 38,1 28,2 40,4 46,3 48,8

 Dona 61,9 71,8 59,6 53,7 51,2
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Figura 7. Edat del professorat

Cal dir que, en aquesta distribució tenint en compte l’edat, no hi ha diferències molt impor-

tants segons la titularitat dels centres. La mitjana d’edat dels centres públics (41,63%) su-

pera de poc la dels privats (39,37%). De fet, en aquest últim cas, més de la meitat dels

professors i professores de la mostra tenen, com a màxim, quaranta anys i, entre aquests,

el 15% no supera la trentena. En aquesta última franja, la dels més joves, el percentatge

dels centres privats (15%), tot i ser poc elevat, pràcticament dobla el dels públics (8,6%).

Taula 2. Edat del professorat segons la titularitat dels centres

De fet, als centres públics, el 25,2% del professorat diu que té una experiència docent no

superior a 10 anys. Aquest índex augmenta significativament (35,4%) en el cas dels centres

privats. Tot i això, en conjunt, la mitjana d’anys d’experiència docent és força alta, en amb-

dós casos supera els quinze anys i varia poc en funció de la titularitat del centre (16,50 als

públics i 15,03 als privats).

Fent atenció precisament a l’experiència docent del conjunt de professors i professores de

la mostra, veiem que el 70,8% té més de 10 anys d’experiència, de manera que podem afir-

mar que ens referim a un col·lectiu, en general, experimentat.

Total Públic Privat

 Menys de 30 anys 11,1 8,6 15,0

 De 30 a 40 anys 34,7 32,4 38,2

 De 40 a 50 anys 34,2 37,6 29,1

 De 50 a 60 anys 15,9 17,4 13,6

 Més de 60 anys 1,8 1,4 2,5
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Figura 8. Anys d’experiència docent del professorat

Quan ens fixem en les diferents etapes, no observem grans diferències en la mitjana d’edat,

que se situa entorn dels quaranta anys amb poques oscil·lacions.

Taula 3. Edat del professorat per etapes

D’altra banda, la caracterització que estem fent en relació amb l’edat i l’experiència del pro-

fessorat no sembla tenir una correspondència directa amb la seva antiguitat als centres.

Taula 4. Anys d’experiència del professorat en les diferents etapes

De fet, més de la meitat del professorat (58,1%) diu que, com a màxim, fa 10 anys que treballa

en el seu actual centre i d’aquests, encara, la major part (35,2%) diuen que en fa menys de 5.

Total Primària ESO Batxillerat CF

 Menys de 30 11,1 14,4 12,2 5,1 10,5

 De 30 a 40 34,7 25,0 40,6 37,9 45,9

 De 40 a 50 34,2 37,6 28,2 38,8 27,9

 De 50 a 60 15,9 19,1 13,8 14,6 12,8

 Més de 60 1,8 2,3 1,5 1,7 1,2

Total Primària ESO Batxillerat CF

 Menys de 10 29,2 22,3 39,2 25,9 32,0

 De 10 a 20 34,2 30,1 31,8 39,0 47,7

 De 20 a 30 26,0 31,8 21,4 26,3 16,9

 30 i + 9,6 14,3 7,0 8,4 2,3
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Figura 9. Antiguitat del professorat al centre

El moviment del professorat entre centres es produeix amb més freqüència, com és lògic,229 en

els públics que en els privats. En els primers, el percentatge de professors i professores amb

una antiguitat inferior als 5 anys arriba al 42,2%. En els privats, aquest índex baixa significativa-

ment fins al 24,5%. La major estabilitat del professorat als centres de titularitat privada també

s’observa en un grau d’antiguitat superior: en el nivell més alt, el dels que fa més de 20 anys que

treballen al mateix centre, s’estableix novament una diferència significativa entre públics, amb

un 10,2% del professorat en aquesta situació, i privats, en què aquest percentatge es duplica

(21,8%). 

En darrer terme, cal dir que, pel que fa a l’emplaçament, és als centres de l’àmbit rural on l’an-

tiguitat del professorat és més baixa. Més de la meitat dels professors i professores de les es-

coles rurals (56,2%) diuen que fa menys de 5 anys que treballen al seu centre, solament un

14,9% asseguren que en fa de10 a 20 i són menys encara (8,4%) els que afirmen que ja fa més

de 20 anys que treballen en la mateixa escola. Aquest fet es pot explicar, en part, perquè la mit-

jana d’edat dels mestres d’aquest àmbit és la més baixa (38,32 anys) i el percentatge dels que

en tenen menys de 30, significativament més alt (19,4%), i en part pels fluxos de mobilitat que

s’estableixen entre els funcionaris docents.

229. L’estructura funcionarial del professorat dels centres públics genera molta més mobilitat. D’altra banda, la composició
dels centres, arran de la reforma impulsada per la LOGSE, va patir més canvis al sector públic, on es va optar per oferir
la primària i l’ESO en centres separats, que al privat.
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Taula 5. Antiguitat del professorat segons l’emplaçament del centre

Un cop més trobem singularitzada l’escola rural amb un professorat més jove i, en conse-

qüència, menys experimentat.

Taula 6. Anys d’experiència professional del professorat segons l’emplaçament dels 
centres

La mitjana d’anys d’experiència professional del professorat, als centres de l’àmbit rural,

també és la més reduïda (6,35). De fet, més de la meitat dels mestres d’aquests centres

(56,2%) fa menys de 5 anys que hi treballen.

Taula 7. Edat del professorat segons l’emplaçament dels centres

Total BCN i AMB Ciutats grans
no AMB

Ciutats petites
no AMB

D’àmbit ru-
ral

 Menys de 5 33,2 32,4 33,5 31,6 39,7

 De 5 a 10 26,2 25,5 22,0 31,1 26,0

 De 10 a 20 23,9 23,4 27,2 23,6 24,4

 Més de 20 15,1 16,7 15,6 12,3 9,5

Total BCN i AMB Ciutats grans
 no AMB

Ciutats petites
no AMB D’àmbit rural

 Menys de 10 29,2 26,9 26,0 32,7 39,3

 De 10 a 20 34,2 33,5 35,8 36,7 33,5

 De 20 a 30 26,0 28,0 27,7 22,0 19,8

 30 i + 9,6 10,6 9,8 8,0 6,2

Total BCN i
 AMB

Ciutats
grans

no AMB

Ciutats
petites

no AMB

D’àmbit
rural

 Menys de 30 11,1 10,0 9,8 10,2 19,4

 De 30 a 40 34,7 31,2 37,6 43,4 38,8

 De 40 a 50 34,2 35,9 36,4 29,5 30,2

 De 50 a 60 15,9 17,5 14,5 14,5 9,9

 Més de 60 1,8 2,2 1,2 1,1 1,2
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8.2. Caracterització de la pràctica docent

Ho dèiem en iniciar l’apartat anterior, l’anàlisi de la manera com els centres educatius s’es-

tan aproximant a la xarxa i, de manera més específica per a la qüestió que ara ens ocupa,

la interpretació de l’ús que n’estan fent els professors i professores per a la seva activitat

docent, no s’hauria de fer deixant de banda les peculiaritats de la situació en què es produ-

eix, ni la manera com acaba configurant-se aquesta activitat en aquest marc.

8.2.1. Obertura i participació el professorat en la seva activitat professional

En aquest sentit, i abans de fer atenció a l’acció pròpiament docent que es produeix a l’aula,

entenem que comprendre alguns dels principis en què els docents sustenten la seva dinà-

mica de treball quan són al centre, però no són amb els alumnes, és fonamental a l’hora

d’interpretar el paper que atorguen a Internet en aquesta mateixa dinàmica. Amb aquest

propòsit, hem volgut conèixer de quina manera el professorat valora aquests principis i, en

segon terme, en quina mesura els incorporen a la seva activitat quotidiana al centre.

Així doncs, en primer terme, hem volgut saber la importància que té el treball en equip per

al professorat, en el conjunt de l’activitat del centre, amb el propòsit de veure el valor que

concedeix a l’activitat col·laborativa, en aquest marc. Davant d’aquesta qüestió, una gran

part del professorat (69,3%) diu que considera imprescindible el treball en equip per a l’efi-

càcia de l’activitat que s’ha de portar a terme al centre. Són molt pocs (2,3%) els que, tot i

el potencial d’aquest tipus de treball, per qüestions d’eficàcia, prefereixen treballar individu-

alment, mentre que el 28,2% restant solament veuen necessari el treball en equip en deter-

minades ocasions.

Taula 8. Importància que el professorat dóna al treball en equip, en el conjunt de 
l’activitat del centre

De fet, aquesta valoració es materialitzaria en la pràctica, ja que són un 63,3% els que diuen

que, efectivament, treballen habitualment en equip en l’activitat que porten a terme al cen-

tre. Aquest percentatge, de tota manera, per comparació a la posició inicial, es redueix en

 Total

Podria ser positiu, però és millor treballar individualment 2,3

Necessari només en determinades ocasions 28,2

És imprescindible 69,3
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favor dels que, tot i la seva primera valoració, en la pràctica, sempre (2%) o gairebé sempre

(33,7%), prefereixen la individualitat (35,7%).

Taula 9. Treball en equip del professorat en la pràctica

Cal dir que aquesta valoració es manté en totes les etapes que estudiem, però és expres-

sada més clarament pels professors d’educació primària, que en un 81% dels casos se si-

tuen significativament en favor del treball en equip. La major part dels professors i

professores de batxillerat també mantenen aquesta posició, però en aquest cas els que

consideren que el treball en equip és necessari només en determinades ocasions (36,2%)

o, fins i tot, que perquè sigui pràctic i eficaç cal treballar individualment (4,1%) constitueixen

ja el 40’3%.

Taula 10. Importància que dóna al treball en equip el professorat de les diferents 
etapes

Aquesta posició davant el treball en equip per part del professorat també es manifesta en

la predisposició a col·laborar en projectes comuns amb altres centres, tot i que, en aquest

cas, de manera més matisada. La major part (63,8%) es consideren partidaris de participar

en aquest tipus de projectes, però només en determinats casos. Se subratlla la necessitat

que es compleixin determinades condicions. Més d’una quarta part del professorat (29,8%),

però, fa èmfasi, sense matisos, en la importància de la participació en experiències educa-

tives que permeten la col·laboració de professors i alumnes amb altres centres. Són molt

pocs els que consideren que el profit que es pot treure d’aquesta col·laboració sovint no

compensa l’esforç que suposa participar-hi.

Total

Mai 2,0

Ocasionalment 33,7

Habitualment 63,3

Total Primària ESO Batxillerat CF

Podria ser positiu, però 
és millor treballar individual-
ment

2,3 0,6 3,0 4,1 1,7

Necessari només en
determinades ocasions 28,2 18,2 32,1 36,2 33,7

És imprescindible 69,3 81,0 64,8 59,5 64,0
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Taula 11. Opinió del professorat sobre la col·laboració en projectes comuns amb 
altres centres

En aquest plantejament tampoc no hi ha grans diferències entre etapes, tot i que, novament,

les posicions menys favorables a aquest tipus de col·laboració es troben en el professorat

de batxillerat. En l’educació primària i també en els cicles formatius la predisposició a par-

ticipar en aquests projectes és més alta.

Taula 12. Predisposició del professorat de les diferents etapes a col·laborar en 
projectes comuns amb altres centres

Cal dir que les prevencions del professorat davant aquestes possibilitats de col·laboració es

tradueixen, en la pràctica, en un nivell baix de participació en experiències educatives

d’aquesta mena. La majoria del professorat (91,1%) diu que mai (48,8%) no participa amb

altres centres en projectes educatius conjunts, o bé que solament ho fa de manera ocasional

(42,3%). Així doncs, tot i les posicions favorables a aquestes formes de col·laboració, sembla

que la tendència dels professors a participar en projectes comuns amb altres centres és for-

ça limitada. En darrer terme, solament un 6,1% diuen que hi participen habitualment.

Total

Sovint, el profit que es pot treure de la col·laboració amb altres centres no 
compensa l’esforç que suposa participar-hi 5,9

Sóc partidari de participar en projectes amb altres centres, però només en 
determinats casos i quan es compleixen algunes condicions 63,8

És molt important la participació en experiències
educatives que permeten la col·laboració de professors i alumnes amb al-
tres centres

29,8

Total Primària ESO Batxillerat CF

Sovint, el profit que es pot treure de 
la col·laboració amb altres centres no 
compensa l’esforç que suposa parti-
cipar-hi

5,9 4,2 6,4 7,5 7,0

Sóc partidari de participar en projec-
tes amb altres centres, però només 
en determinats casos i quan es 
compleixen algunes condicions

63,8 63,9 61,5 70,0 53,5

És molt important la participació en 
experiències educatives que perme-
ten la col·laboració de professors i 
alumnes amb altres centres

29,8 31,6 31,5 22,1 39,0
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Taula 13. Participació del professorat en projectes 
comuns amb altres centres

El professorat de les diferents etapes manté aquest plantejament general, tot i que, la preven-

ció que apuntàvem abans sembla que és menor a l’educació primària, on es manifesten índexs

de participació significativament més alts. En aquesta etapa, més de la meitat dels professors

(61,7%) diuen que col·laboren habitualment (10,6%) o ocasionalment (51,1%) amb altres cen-

tres en experiències educatives conjuntes, i això contrasta amb la resta d’etapes

En aquesta qüestió també observem diferències quan fem atenció a la titularitat dels cen-

tres, tot i que el plantejament general es manté. Aparentment, als centres privats el grau de

participació en aquest tipus d’experiències és menor. Més de la meitat del professorat

d’aquests centres (55,1%) diu que mai no col·labora en projectes conjunts i el percentatge

dels que hi participen ocasionalment (37,9%) també és sensiblement inferior que als cen-

tres públics (45,2%). A l’escola privada solament el 4,1% del professorat diu que col·labora

habitualment amb altres centres.

Taula 14. Participació amb altres centres en experiències educatives conjuntes 
segons la titularitat dels centres

També cal fer notar, fent atenció a l’emplaçament, que els de l’àmbit rural mostrarien més

obertura a l’hora de treballar juntament amb altres centres. El 61,1% del professorat de l’es-

cola rural diu que habitualment (16,1%) o ocasionalment (45%) col·labora amb altres cen-

tres. En aquest aspecte, es percebria un funcionament, en certa manera, diferenciat del que

es produeix en centres ubicats en altres zones.

Total

Mai 48,8

Ocasionalment 42,3

Habitualment 6,1

Total Públic Privat

Sovint, el profit que es pot treure de la col·laboració 
amb altres centres no compensa l’esforç que suposa 
participar-hi

5,9 6,1 5,6

Sóc partidari de participar en projectes amb altres 
centres, però només en determinats casos i quan es 
compleixen algunes condicions

63,8 62,0 66,7

És molt important la participació en experiències 
educatives que permeten la col·laboració de professors 
i alumnes amb altres centres

29,8 31,5 27,2
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L’apreciació que estem fent en relació amb l’activat del professorat s’observa també en el

grau d’obertura d’aquesta pràctica a la participació d’altres membres de la comunitat edu-

cativa. Molt pocs professors i professores (2,7%) mantenen una posició de total tancament

davant d’aquestes possibilitats i mostren la seva reticència davant l’oportunitat d’obrir la prò-

pia activitat a professionals de fora del centre. En la major part dels casos (64,2%), es mos-

tra la mateixa prevenció a què al·ludíem abans: els professors únicament són partidaris de

la participació en l’activitat docent d’altres professionals de fora del centre per a col·labora-

cions puntuals. Cal tenir en compte, així mateix, que una facció prou important de profes-

sors i professores, més d’una quarta part (32,4%), mantenen la posició de més obertura

davant d’aquestes possibilitats i consideren imprescindible l’obertura del centre a la partici-

pació de persones i institucions de l’entorn.

Taula 15. Opinió del professorat sobre la participació de professionals de fora del 
centre en l’activitat docent

D’altra banda, la pràctica reflecteix aquesta percepció en gran manera: el percentatge dels que

diuen que la seva acció docent està oberta habitualment a la participació de persones i institu-

cions de fora del centre no és gaire elevat (13,4%), però tampoc no ho és el dels que diuen que

mai tenen aquesta disposició (16%). En la major part dels casos (68,2%), s’opta per una parti-

cipació solament ocasional.

Aquest grau de reticència a l’obertura a altres persones i institucions es manté de forma similar

entre les diferents etapes, però, novament, és menor en l’educació primària, en què els profes-

sors i professores diuen que la seva pràctica docent està oberta a aquestes possibilitats de par-

ticipació de manera habitual doblen (20,1%) els que se situen en l’extrem oposat i consideren

que la seva pràctica està tancada a aquestes qüestions (10,6%). D’aquesta manera es va po-

sant de manifest un patró de funcionament peculiar d’aquesta primera etapa.

En aquesta qüestió pràcticament no hi ha diferències entre centres públics i privats, però les que

es produeixen marquen novament un grau d’obertura menor als centres privats.

Total

No em sembla oportú que professionals de fora del
centre i persones que no són professors participin en les
tasques educatives que es duen a terme al centre

2,7

Sóc partidari de la participació d’altres professionals de fora del centre 
en l’activitat docent només per a col·laboracions puntuals 64,2

És imprescindible l’obertura del centre a la participació
de persones i institucions de l’entorn 32,4
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Taula 16. Participació de professionals de fora del centre en l’activitat docent segons 
la titularitat del centre

Quan les possibilitats d’obertura es refereixen als pares, la majoria (73,3%), fent èmfasi en

les limitacions, subratllen que les decisions sobre temes docents i curriculars corresponen

al professorat. Amb aquesta actitud, solament un petit percentatge (7,8%) adopten la pos-

tura menys favorable a aquesta possibilitat de participació, perquè la consideren molt poc

efectiva, però els que, sense restriccions, entenen que la participació dels pares és fona-

mental en la presa de decisions que afecten el procés educatiu dels alumnes també són

minoria: el 18,4%. Novament, doncs, sembla que el professorat no veu clara la necessitat

d’obertura de la seva pràctica professional a l’entorn del centre.

Taula 17. Opinió del professorat sobre la 
participació dels pares al centre

En aquest cas, la pràctica també reflecteix, en més de la meitat dels casos (52,4%), una

posició d’obertura ocasional a la participació dels pares, a la qual cal afegir un percentatge

prou important (30,3%) de professors que diuen que mai compten amb aquesta participa-

ció en la seva activitat docent quotidiana. En darrer terme, cal fer notar, però, que, més

enllà d’allò que considera òptim, solament un 14% del professorat diu que aquesta partici-

pació és habitual, la qual cosa, en la pràctica, deixaria una escletxa prou restringida per a

la participació dels pares en l’activitat docent.

En aquest aspecte, la diferència entre etapes continua confirmant la tendència a una dinà-

mica de funcionament que diferencia l’educació primària de la resta d’etapes. La tendència

a una obertura més gran es confirma en aquesta primera etapa en què el 83,5% del pro-

fessorat diu que els pares participen de manera habitual (20,4%) o ocasional (63’1%) en

Total Públic Privat

No em sembla oportú que professionals de fora del
centre i persones que no són professors participin en les 
tasques educatives que es duen a terme al centre

2,7 2,8 2,7

Sóc partidari de la participació d’altres professionals 
de fora del centre en l’activitat docent només per 
a col·laboracions puntuals

64,2 60,2 70,2

És imprescindible l’obertura del centre a la participació 
de persones i institucions de l’entorn 32,4 36,3 26,5

Total

Mai 30,3

Ocasionalment 52,4

Habitualment 14,0
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l’activitat docent. Solament un 13,9% dels professors de primària es mostren tancats a

aquest tipus de participació. Aquests percentatges contrasten significativament amb la res-

ta d’etapes, però especialment amb el batxillerat, en què aquesta posició de total tanca-

ment és sostinguda per un 43,2% del professorat. Solament un 9,6% estan disposats

habitualment a incorporar pares en la seva docència i menys de la meitat (44%) preveuen

aquesta possibilitat ocasionalment. Així doncs, també en aquest cas, sembla l’etapa en

què es pot trobar més reticència a obrir l’activitat docent en aquesta direcció.

Taula 18. Obertura de la pràctica docent a participació dels pares, segons les 
diferents etapes

D’altra banda, la posició teòrica del professorat en aquestes possibilitats de participació

també es reflecteix en la manera com se situa davant la dinàmica general del centre i en-

front les decisions que n’afecten el funcionament. En aquest sentit, la major part (72,9%)

de professors i professores veuen fonamental per al bon funcionament dels centres un alt

nivell de participació. En alguns casos (24,6%), amb una posició de contribució més limi-

tada, es considera que el professor ha d’intervenir en la presa de decisions que es porta a

terme al centre, però només en determinats moments. D’aquesta manera, la responsabili-

tat d’aquest procés s’atribueix fonamentalment a l’equip directiu. Són molt pocs (2,2%) els

que entenen que el professorat s’ha de centrar en la seva activitat docent i que són els res-

ponsables corresponents els que han de resoldre aquest tipus de qüestions. En qualsevol

cas, sembla que el professorat considera important la participació en aquestes qüestions.

En aquest sentit, mostraria bona predisposició a implicar-se en aquest vessant de funcio-

nament del centre.

Taula 19. Posició del professorat pel que fa a la seva participació en la presa de 
decisions del centre

Total Primària ESO Batxillerat CF

Mai 30,3 13,9 37,1 43,2 39,0

Ocasionalment 52,4 63,1 48,0 44,1 47,1

Habitualment 14,0 20,4 10,5 9,6 11,6

Total

El professorat s’ha de centrar en la seva activitat docent. Les decisions del 
centre les han de prendre els responsables corresponents 2,2

El professorat només ha de participar en determinats moments, la presa de 
decisions és, principalment, responsabilitat de l’equip directiu 24,6

Un alt nivell de participació del professorat és fonamental per al bon funciona-
ment del centre 72,9
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La percepció del professorat sobre la pròpia intervenció en la presa de decisions del centre

matisa l’opinió a què ens acabem de referir i, en la pràctica, reflecteix una participació més

moderada. Tot i que una fracció prou important de professorat (30,8%) diu que participa de

manera habitual en la presa de decisions del centre, més de la meitat (51,7%) diu que ho

fa solament de manera ocasional, i encara cal tenir en compte un percentatge més reduït

(14,9%), que confirmen que no intervenen mai en aquests processos.

Taula 20. Participació del professorat en la 
presa de decisions del centre

El patró que descrivim pel que fa a la posició teòrica del professorat davant les diferents for-

mes d’obertura i participació en la seva activitat professional presenta poques modificacions

en la comparació entre les diferents etapes, tot i que continua sent a l’educació primària on

la inclinació a la participació sembla més gran: el 81,4% del professorat considera fonamen-

tal per al bon funcionament del centre aquesta possibilitat de participació i solament un 1%

es desentén totalment d’aquesta responsabilitat. En aquest cas, en canvi, el professorat de

batxillerat mostra un grau d’implicació més gran.

Taula 21. Posició del professorat de les diferents etapes pel que fa a la seva 
participació en la presa de decisions del centre

Aquesta diferència entre etapes també es reflecteix en la pràctica en què els índexs de par-

ticipació més elevats es troben de nou a l’educació primària: un 41,3% del professorat

d’aquesta etapa diu que participa habitualment en aquests processos i solament un 9,7%

Total

Mai 14,9

Ocasionalment 51,7

Habitualment 30,8

Total Primària ESO Batxillerat CF

El professorat s’ha de centrar en 
la seva activitat docent. Les decisions 
del centre, les han de prendre els 
responsables corresponents

2,2 1,0 3,0 2,8 2,9

El professorat només hi ha de partici-
par en determinats moments. La presa 
de decisions és, principalment, res-
ponsabilitat de l’equip directiu

24,6 17,3 29,0 26,6 34,3

Un alt nivell de participació del profes-
sorat és fonamental per al bon funcio-
nament del centre

72,9 81,4 67,6 70,5 62,2
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diu que no hi intervé mai. La qual cosa es diferencia significativament de la resta d’etapes,

i en aquest cas és als cicles formatius on trobem un nivell de participació menor.

Taula 22. Participació del professorat de les diferents etapes en la presa de decisions 
del centre

En aquest últim aspecte, és a dir, en la participació en la presa de decisions, la comparació

entre centres públics i privats, en primer terme, serveix per a constatar la mateixa predispo-

sició del professorat, però també ens permet distingir diferències significatives en aquesta

posició. És als centres públics on es manifesta amb més força la vinculació del professorat

a aquests processos de presa de decisions: el 80,5% del professorat d’aquests centres ma-

nifesta una tendència més gran cap a aquestes formes de participació. En canvi, als centres

privats, aquest punt de vista, tot i que encara és important, es redueix sensiblement

(61,3%), la qual cosa fa pensar que les condicions que estableix la titularitat podrien incidir

en el grau d’implicació del professorat en el funcionament general del centre.

Taula 23. Posició del professorat pel que fa a la seva participació en la presa de 
decisions del centre: distribució segons la titularitat dels centres

La diferència a què al·ludim per efecte de la titularitat també es reflecteix en la pràctica: la par-

ticipació més elevada també es detecta als centres públics, en què un 85,9% del professorat

diu que participa habitualment (36,6%) o ocasionalment (49,3%) en aquestes decisions.

Total Primària ESO Batxillerat CF

Mai 14,9 9,7 19,3 14,8 21,5

Ocasionalment 51,7 46,8 53,6 54,6 57,6

Habitualment 30,8 41,3 23,3 28,5 19,8

Total Públic Privat

El professorat s’ha de centrar en la seva activitat docent. 
Les decisions del centre, les han de prendre els respon-
sables corresponents

2,2 1,8 2,9

El professorat només hi ha de participar en determinats 
moments. La presa de decisions és, principalment, res-
ponsabilitat de l’equip directiu

24,6 17,5 35,4

Un alt nivell de participació del professorat és fonamental 
per al bon funcionament del centre 72,9 80,5 61,3
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Taula 24. Participació del professorat en la presa de 
decisions del centre: distribució segons la titularitat dels 
centres

D’altra banda, en aquesta qüestió, l’escola rural novament, d’acord amb la tendència que

hem anat apuntant anteriorment, sembla que es diferencia de la resta amb un índex de par-

ticipació significativament més alt que als centres d’altres emplaçaments: el 42,1% de pro-

fessors d’aquests centres diuen que intervenen habitualment en la presa de decisions i

solament un 9,9% diuen que no ho fan mai.

Taula 25. Participació del professorat en la presa de decisions del centre: distribució 
segons l’emplaçament dels centres

Probablement, les dimensions reduïdes d’aquests centres poden afavorir aquest nivell de

participació més alt. No en va, l’anàlisi del conjunt de qüestions a què ens estem referint en

aquest apartat dóna valors d’obertura i participació significativament més elevats als cen-

tres petits que en els de dimensions més grans.

Taula 26. Obertura de l’activitat professional segons la grandària del centre

En darrer lloc cal dir que, més enllà de les condicions que estableixen les diferents etapes

o la titularitat dels centres, la predisposició a l’obertura de l’activitat docent i la inclinació a

la participació es podrien correspondre, probablement, amb alguns aspectes relatius a la

Total Públic Privat

Mai 14,9 11,6 19,9

Ocasionalment 51,7 49,3 55,4

Habitualment 30,8 36,6 22,1

Total BCN i
 AMB

Ciutats 
grans 

no AMB

Ciutats 
petites 

no AMB

D’àmbit
rural

Mai 14,9 16,7 14,5 11,5 9,9

Ocasionalment 51,7 50,9 53,2 57,6 45,9

Habitualment 30,8 29,2 32,4 28,7 42,1

Total Petit Mitjà Gran

Tancada 23,2 13,1 22,8 29,6

Obertura intermèdia 52,3 45,5 52,6 55,6

Oberta 24,5 41,4 24,6 14,8
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caracterització de la pràctica docent pròpia de cada professor. En aquest sentit, semblaria,

per exemple, que el professorat amb un tipus de pràctica docent més centrat en l’estudi-

ant,230 amb més capacitat d’adaptació a les peculiaritats de cada alumne, també és el que,

en la pràctica, mostraria més disposició a incorporar la participació d’altres persones i ins-

titucions de fora del centre en l’acció docent.

Taula 27. Tipus de pràctiques docents i obertura de la docència a persones i 
institucions de fora del centre 

Variacions semblants es poden observar en relació amb el tipus de pràctiques docents i les

oportunitats de participació dels pares o de col·laboració en experiències educatives con-

juntes. Això faria pensar en la possibilitat que les formes de docència més flexibles i perso-

nalitzades, les que donen més protagonisme a l’alumne, siguin, al mateix temps, les més

obertes i propenses a la participació. En qualsevol cas, la caracterització de la docència és

la qüestió que ens ocuparà en l’apartat següent, amb el propòsit de veure la incidència que

pot tenir en la incorporació d’Internet a les aules.

8.2.2. Caracterització de l’activitat docent a l’aula: una pràctica per a la 

societat xarxa?

El desenvolupament accelerat de les TIC, així com el desplegament vertiginós d’Internet en l’úl-

tima dècada, ha fet possible l’aparició de propostes educatives que han trobat a la xarxa opor-

tunitats noves i cada vegada més diverses per al desenvolupament de la pràctica educativa. La

qüestió és, tanmateix, que alguns analistes (Carnoy, 2004; Smeets, 2004; Cuban, 2003; Cuban,

Kirkpatrick i Peck, 2001; per a una anàlisi crítica de la història de la innovació a l’aula amb la

230. El terme centrat en l’estudiant és un terme molt utilitzat, amb significats molt diferents i de vegades contradicto-
ris. Vegeu per a més detall: Paris, C.; Combs, B. (2006). Lived meanings: what teachers mean when they say they
are learner-centered. Teachers and Teaching: Theory and Practice. Vol. 12, núm. 5, pàg. 571-592. En aquest informe
utilitzem el terme tipus de pràctica docent centrada en l’estudiant per a referir-nos al conjunt de pràctiques d’ense-
nyament compatibles amb una perspectiva constructivista de l’ensenyament i l’aprenentatge considerada en un sentit
ampli. De la mateixa manera, quan ens referim a les pràctiques docents poc centrades en l’estudiant, ens volem re-
ferir fonamentalment a les concepcions i pràctiques de caràcter transmissivoreceptives. 

Total Poc centrades
en l’estudiant

Centrades en
l’estudiant

en un nivell mitjà

Més centrades
en l’estudiant

Tancada 23,2 32,5 20,8 16,3

Obertura intermèdia 52,3 51,5 55,9 45,5

Oberta 24,5 15,9 23,2 38,2



L’escola a la societat xarxa 479 Usos d’Internet i pràctiques docents...

http://www.uoc.edu/in3/pic

introducció de tecnologia, durant el segle XX, vegeu Cuban, 1986, i Cohen, 1987) han començat

a assenyalar que la innovació que s’ha experimentat en l’àmbit de l’educació escolar amb la in-

corporació de les tecnologies de la informació i la comunicació acaba sent molt menys important

que la que podríem esperar per efecte de l’extraordinària capacitat que ofereixen les TIC per al

processament de la informació i el treball en xarxa. I és que, el potencial que pugui tenir la in-

corporació d’Internet en l’àmbit educatiu per a facilitar la transició a què ens referíem abans (ve-

geu, entre altres fonts, Smeets i Mooij, 2001; Jonassen, 1999; Susman, 1998; Papert, 1993;

Cetron i Gayle, 1991), probablement depèn menys de les pròpies característiques de les tecno-

logies com a eines facilitadores de la comunicació, la col·laboració i la recombinació de la infor-

mació, que de les característiques de la pràctica pedagògica i de les condicions en què se

n’incorpora l’ús (Niederhauser i Stoddart, 2001; Pisapia, 1994; Hannafin i Savenye, 1993).

D’acord amb aquest plantejament, la clau per a la interpretació de la potència de l’acció edu-

cativa que es duu a terme a les aules, per a donar resposta als requeriments que ens planteja

la societat actual, malgrat l’enlluernament que ens produeix la tecnologia, cal buscar-la, en

primer terme, en la manera com s’estableix la dinàmica entre els components fonamentals

de la pràctica pedagògica (Demetriadis et al., 2003, per a una anàlisi d’introducció al context

grec) i, en segon terme, en la manera diferenciada com s’incorpora la xarxa en cada cas

(Harrison et al., 2002, per a una anàlisi d’introducció en el context anglès). La qüestió és que

Internet, en tant que instrument, es pot posar al servei tant dels models pedagògics de tipus

transmissiu, centrats en l’activitat del professor, com dels més flexibles, que procuren trobar

respostes ajustades a la diversitat en què la persona que aprèn troba més oportunitats de

participació activa i de desenvolupar la pròpia autonomia en l’educació pròpia.

No pretenem aturar-nos en aquest apartat a fer una anàlisi complexa de la pràctica peda-

gògica. Es tracta, més aviat, d’oferir una representació, de caràcter general, de la singula-

ritat de l’activitat docent des de la perspectiva dels que la protagonitzen: les professores i

professors del sistema educatiu no universitari de Catalunya. Ens referirem, doncs, al tipus

de pràctiques docents que en un sentit ampli s’atribueix el professorat, fent èmfasi en tres

vessants que continuem considerant crítics per a una pràctica pedagògica que es vulgui

adaptar a les demandes que ens planteja la societat actual: el paper del professor i el que

es concedeix a l’alumne en el procés didàctic; les oportunitats de col·laboració que es pro-

porcionen als que participen en aquesta dinàmica i, finalment, l’obertura de la mateixa acti-

vitat educativa a la participació de la comunitat educativa entesa en el sentit més ampli.

a) Algunes demandes de la societat xarxa a l’educació

La ràpida evolució cap a la societat de la informació està produint canvis fonamentals en la

mateixa estructura social, tal com la coneixem. La relació que podem tenir amb la informa-

ció i les possibilitats de comunicació de què disposem estan introduint modificacions subs-
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tancials en tots els àmbits de la nostra societat, i també en les formes d’oferir i organitzar

l’educació i, en definitiva, en les formes convencionals d’ensenyar i aprendre, ajustades

molt sovint a sistemes educatius que, encara avui, preparen les persones per a ocupar un

lloc en una fàbrica o oficina d’una societat que ja no existeix (Hargreaves, 2003; Morin,

2001; Martínez et al., 2001; Marchesi, 2000; Pérez, 2000).

Les noves possibilitats de relació amb el coneixement, que es configuren entorn d’Internet

i la societat xarxa (Castells, 2001c; Lèvy, 1998) i el consens d’una part important dels inves-

tigadors sobre el desenvolupament i l’aprenentatge humà, posen de manifest la necessitat

d’anar més enllà de la transmissió directa de la informació als alumnes, entenent que, més

que mai, el repte es troba en la capacitat d’aprendre i d’elaborar el propi coneixement. Ens

trobem, des d’aquest punt de vista, davant d’un segon element de divisió social molt més

important que el de la connectivitat tècnica, el de la capacitat educativa i cultural d’utilitzar

Internet. Quan tota la informació es a la xarxa, el coneixement codificat és a la xarxa, però

no el coneixement que es necessita per poder-se’l apropiar. Cal que els aprenents sàpiguen

on és la informació, com buscar-la, com processar-la i com transformar-la en coneixement

específic per a allò que es vol fer (Castells, 2001b).

Atesa la velocitat d’aparició i renovació dels coneixements existents en les nostres socie-

tats, institucions educatives que limitessin les seves funcions a tasques merament instruc-

tives i transmissives donarien als alumnes coneixements, en molts casos, imminentment

obsolets. Avui menys que mai l’aprenentatge no acaba a l’escola, però és indubtable que

precisament els centres educatius, atents a aquesta circumstància, estan cridats a exercir

un paper molt rellevant en la capacitació de les persones per a l’autonomia en el seu apre-

nentatge i l’orientació a la creació de nou coneixement (Delors, 1996).

La incorporació de les persones a aquest nou marc els planteja la necessitat de desenvo-

lupar l’autonomia, la capacitat d’iniciativa, la proactivitat i l’orientació a la resolució de pro-

blemes (Hargreaves, 2003). Un aspecte fonamental per al model productiu i de relacions

laborals que s’està imposant en les societats de la informació consisteix, més que mai, en

la capacitat de desenvolupar criteris que permetin discernir la rellevància i validesa del co-

neixement en diferents situacions, quan l’acceptació incondicional de la informació trans-

mesa des d’una font única ha perdut el seu sentit. Així mateix, la transformació de la

naturalesa del treball s’identifica, cada vegada més, amb la producció de coneixement a

partir de les sinergies establertes entre diferents grups que interaccionen amb objectius

compartits. En aquest sentit, l’escola hauria de capacitar els seus alumnes per al treball ha-

bitual en xarxa, és a dir, en equip i en col·laboració entre equips diferents, d’acord amb les

demandes del món laboral del segle XXI (Carnoy, 2002; Coller, 1997).
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En aquest marc, i sobre la base d’una concepció constructivista de l’ensenyament i de l’apre-

nentatge que concedeix la màxima importància a l’activitat de l’alumne, cal subratllar que la

influència educativa que exerceix el professor com a mitjancer entre l’activitat constructiva

de l’alumne i els significats que vehiculen els continguts escolars continua essent fonamental

(Coll i Onrubia, 1996). Avui, més que mai, l’acció docent constitueix un procés decisiu d’aju-

da, capaç d’adaptar-se a l’activitat que necessàriament ha de protagonitzar l’alumne. Des

d’aquest punt de vista, es posa de manifest l’interès d’apropar-nos a la configuració de l’acció

docent en aquest procés, posant atenció en alguns dels trets distintius sobre els quals ja hem

justificat la rellevància: la posició del professor en el procés d’ensenyament i aprenentatge i

la que, en conseqüència, pren l’alumne; la capacitat docent de personalització i d’adaptació

a la diversitat en aquest procés; el paper que s’atorga a les possibilitats de col·laboració amb

altres persones i, singularment, amb els companys; l’ús que es fa del material didàctic, i, en

darrer terme, la naturalesa atribuïda als processos d’avaluació.

En aquest apartat doncs ens proposem, en primer lloc, proporcionar, una de descriptiva de

les variables referides a la caracterització de la pràctica pedagògica per part del professorat

i els responsables pedagògics dels centres.

Per a això, s’han categoritzat d’acord amb el procediment habitual les dimensions d’anàlisi se-

leccionades231 (elaboració del coneixement per part de l’alumne; participació dels alumnes en

el procés d’aprenentatge; participació de pares i altres professionals en l’activitat docent; orga-

nització flexible i personalitzada de la docència; treball en equip en l’activitat docent; avalu-

ació contínua del procés d’ensenyament i aprenentatge, i ús de materials diversos)

originàriament presentades com a ítems d’una escala tipus Likert de 0 a 10, en què la

màxima puntuació implica el major acord.

En segon lloc, per a l’anàlisi de diferències, ens basem en la comparació de mitjanes sobre

cada una de les dimensions d’interès. En aquest sentit, les proves de comparació de mitja-

nes habituals requereixen la utilització d’ítems mesurats en escales d’interval. Tanmateix,

en una revisió recent sobre els riscs derivats de la violació d’aquest supòsit, Jaccard i Wan

(1996) conclouen que l’incompliment d’aquesta assumpció en el tipus de mesura no implica

cap risc en el cas dels ítems mesurats a través d’escales ordinals, com les del tipus Likert

de què disposem (de 0 a 10). D’aquesta manera, es realitzen proves inicials de comparació

múltiple amb l’estadístic F (Toothaker, 1991; Miller, 1981) per a establir l’existència de dife-

231. Per a una explicació detallada sobre la rellevància dels set ítems o factors seleccionats per a la caracterització de la
pràctica pedagògica del professorat dels centres docents de Catalunya, vegeu l’apartat 9.3.9 del capítol 9 d’aquest mateix
informe.
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rencies globals significatives entre les mitjanes respecte a les variables de comparació com

ara la titularitat del centre; l’etapa en què el professorat duu a terme la docència; la grandà-

ria del centre, en funció del nombre d’alumnes que acull; la ubicació geogràfica; el nivell mà-

xim de formació del professorat, i l’edat, establerta en dos grups, els més grans i els més

petits de 35 anys, d’acord amb la formulació sobre l’estratificació de l’accés a les noves

pràctiques de la societat xarxa a Catalunya de Castells et al. (2003). 

b) Les característiques de la pràctica pedagògica

D’aquesta manera, començarem revisant les característiques principals de la pràctica

pedagògica a partir de la informació proporcionada pel mateix professorat (taula 28) i

pels responsables pedagògics d’etapa (taula 29), que abordarem a través de l’estudi del

paper de qui ensenya i el de qui aprèn, el paper de la comunitat, la diversitat com a repte,

i l’ús de l’avaluació al servei de la millora.

Taula 28. Característiques principals de la pràctica pedagògica de què ha informat el 
professorat

Font: elaboració pròpia (N = 2163).

Molt Bastant Ni bastant 
ni poc Poc Gens

Promoció de l’elaboració 
del coneixement per part de l’alumne 3,9% 21,7% 43,3% 28,0% 3,0%

Promoció de la participació dels alumnes 
en el procés d’aprenentatge 2,5% 11,6% 31,4% 38,3% 16,2%

Promoció de la participació de pares 
i altres professionals en l’activitat docent 1,0% 6,8% 24,8% 31,8% 35,6%

Promoció d’una organització flexible 
i personalitzada de la docència 10,3% 28,1% 40,2% 17,8% 3,6%

Promoció del treball en equip en l’activitat 
docent 3,4% 17,9% 44,6% 28,5% 5,7%

Promoció de l’avaluació contínua del 
procés d’ensenyament i aprenentatge 32,0% 34,8% 22,0% 8,9% 2,2%

Promoció de l’ús de materials diversos 
(llibres, revistes, materials multimèdia, 
pàgines web, etc.)

25,6% 38,2% 25,6% 8,6% 2,0%
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Taula 29. Característiques principals de les polítiques del centre de què han informat 
els responsables pedagògics

Font: elaboració pròpia (N = 350).

c) El paper de qui ensenya i el de qui aprèn

Posant atenció, en primer terme, en la posició relativa en la qual se situa el professorat

en relació amb el contingut i el paper que es concedeix a l’alumne, només una quarta

part (25,6%) considera que la seva acció docent consisteix, preferentment, a promoure

l’elaboració del coneixement per part de cada alumne. De fet, entre aquests, són ben

pocs (3,9%) els que se situen decididament en aquesta posició que atribueix el màxim

protagonisme a l’estudiant. Al pol contrari, una tercera part dels professors (31%) enca-

ra caracteritza el seu estil docent amb les formes de docència més tradicionals, relaci-

onades amb la instrucció directa i la transmissió d’informació als alumnes. Aquesta

percepció és confirmada pels responsables pedagògics de les diferents etapes educa-

tives: únicament una tercera part (29,6%) consideren que, en la seva etapa, ja són molt

presents les formes de docència més centrades a guiar l’aprenentatge de l’alumne que

en processos de transmissió o d’instrucció directa.

A l’escenari de l’informacionalisme i la societat xarxa (Castells, 2000) les noves oportu-

nitats d’accés i processament de la informació posen de manifest més que mai la im-

portància d’un alt grau de compromís personal en el procés de formació i la necessitat

de potenciar actituds i destreses que permetin l’accés a la informació, la seva recombi-

nació i, en darrer terme, l’elaboració del coneixement. En aquest sentit, posant èmfasi

en el paper que pren el professorat en aquest escenari, en relació amb el contingut i

com a guia de l’activitat que ha de dur a terme l’alumne, és especialment rellevant el

valor que es concedeix a l’autonomia de l’estudiant i les possibilitats que se li ofereixen

No 
previst En projecte S’està 

implementant
Molt 

avançat
Objectiu 

aconseguit
Promoció d’una docèn-
cia més centrada en la 
guia de l’aprenentatge 
que en la transmissió 
de coneixements

4,9% 15,4% 50,1% 23,8% 5,8%

Promoció de l’autonomia 
de l’estudiant en el pro-
cés d’aprenentatge

7,2% 7,8% 50,1% 26,4% 8,4%

Promoció de la flexibilit-
zació dels criteris d’agru-
pació dels alumnes

6,6% 9,8% 25,6% 36,0% 21,9%

Promoció de la flexibilit-
zació de l’ús de l’espai 
(instal·lacions, aules, 
etc.) i el temps

6,3% 6,9% 31,5% 35,8% 19,5%
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d’intervenir i regular el propi procés d’aprenentatge. En una societat fonamentada en

l’augment de la capacitat de les persones de processar la informació, on aquest poten-

cial és flexible i accessible des de contextos diversos, les possibilitats de participació i

la capacitat d’implicació de l’alumnat en aquests processos d’accés i generació de co-

neixement constitueix un objectiu pedagògic de primer ordre, que s’ha de traduir en la

versatilitat de l’estudiant en el seu procés d’aprenentatge i en el desenvolupament d’ha-

bilitats que permetin prendre decisions per a adaptar de manera contingent el propi pro-

cés de formació.

L’aproximació que ens proporciona el professorat a aquesta qüestió permet constatar

que són ben pocs (14,1%) els que consideren que els alumnes tenen un nivell alt de

possibilitats de participació en les decisions que afecten el seu propi procés d’aprenen-

tatge. Entre aquests, són encara menys (2,5%) els que diuen que, de manera quotidia-

na, en la seva activitat docent, ofereixen moltes oportunitats en aquest sentit.

Contràriament, la majoria (54,5%) admeten que concedeixen poques opcions per a la

participació dels estudiants. La perspectiva més global dels responsables pedagògics

de les diferents etapes sobre aquesta qüestió no és gaire més optimista: són pocs

(8,4%) els que entenen que aquesta és una qüestió ja assolida en l’etapa i els que con-

sideren que es troben en un moment molt avançat en la seva incorporació a la pràctica

són poc més d’una quarta part (26,4%) d’aquests responsables d’etapa.

Des d’aquesta perspectiva, un dels aspectes crítics de l’agenda educativa en la societat

xarxa (OCDE, 2000), l’impuls de la capacitació per a l’aprenentatge permanent i autò-

nom, sembla que encara ha de guanyar terreny en el nostre sistema educatiu. “L’adqui-

sició d’aquest tipus de metacompetències requereix formes de docència que ensenyin

com aprendre en àrees de coneixement específiques i, en definitiva, que facilitin el des-

envolupament d’un conjunt de competències sociocognitives” (Monereo, 2005), indis-

pensables per a la pròpia evolució en aquesta societat. Entre aquestes competències,

la capacitat d’autoregulació del propi aprenentatge i de prendre decisions de manera

activa en aquest procés constitueix una destresa fonamental que, segons la percepció

del mateix professorat al qual ens acabem de referir, encara té una presència insuficient

en l’activitat quotidiana de les aules.

d) El paper de la comunitat

D’altra banda, en un marc en què els límits de l’educació formal i informal, entre l’escola

i la comunitat, són cada vegada més borrosos (Bentley, 1998), els professors tendeixen

a treballar, encara, de forma individualitzada i tancada a la seva aula amb el grup

d’alumnes. Els professors sovint treballen sols i saben trobar poques oportunitats per a
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la col·laboració i la coresponsabilitat de la comunitat educativa. Més de dues terceres

parts (67,4%) del professorat indica que en la seva activitat docent hi ha ben poca o,

fins i tot, cap participació per part de pares o d’altres professionals externs. Són ben

pocs els que consideren bastant (6,8%) o molt (1%) freqüent aquesta obertura a la par-

ticipació en la seva activitat quotidiana.

En aquest sentit, es posen de manifest les oportunitats que s’obren per a l’escola en la mesura

que sigui capaç de dur a terme una transició cap a un model de treball en xarxa que faci pos-

sible una implicació més gran de la comunitat en l’activitat de la mateixa aula, que encara

s’entén més com un espai aïllat que no com el node d’una xarxa que ha de permetre la col·la-

boració i la coresponsabilitat en l’elaboració del coneixement i en la pròpia acció educativa,

en el seu sentit més ampli. La transició a què ens estem referint proposa desafiaments de ti-

pus individual al professorat, però també al conjunt del sistema educatiu (OCDE, 2000): al

professor li planteja l’oportunitat de deixar de treballar sol per a evolucionar cap a una pràctica

més oberta i interactiva, capaç d’incorporar la cooperació amb altres professors del mateix

centre o d’altres centres a l’activitat docent quotidiana, així com d’obrir-la a la participació de

la comunitat educativa. Els desafiaments per al sistema educatiu també són importants. De

manera prioritària, es refereixen a la seva capacitat d’incorporar a l’acció educativa escenaris

educatius diversos, i d’afavorir i facilitar la cooperació en xarxa del professorat per a crear,

compartir i fer difusió del coneixement sobre la seva activitat professional.

e) La diversitat com a repte

El paper central que ha de tenir qui aprèn, en una concepció de la pràctica pedagògica ca-

paç de respondre als reptes que ens planteja la societat actual, posa de manifest que la

qualitat d’aquesta pràctica s’ha de vincular a la capacitat docent d’ajustar-se a la singularitat

del procés d’aprenentatge que segueix cada alumne. La millora indubtable que ha compor-

tat per a la nostra societat l’ampliació de l’escolaritat obligatòria sobre la base del principi

de comprensivitat ha posat sobre la taula el repte de l’atenció a la diversitat. Per a respondre

a aquest repte, davant la necessitat de promoure el desenvolupament de competències i

actituds necessàries en el marc de l’autoresponsabilitat a què ens estem referint, l’eficàcia

del procés d’ensenyament i aprenentatge continua depenent, en gran manera, del desple-

gament, en la docència, de formes flexibles d’organització de l’activitat de l’aula i, en darrer

terme, d’estratègies personalitzades de suport i guia.

Tanmateix, malgrat el valor que li concedim, la inclinació de l’acció docent cap a aquest tipus

de plantejaments encara no sembla majoritària (38,4%): només un de cada deu professors

(10,3%) assegura que l’organització flexible i personalitzada és un aspecte molt caracterís-

tic de la seva docència. Els que incorporen menys, però encara sovint, aquesta diversifica-
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ció d’activitats són poc més de la quarta part (28,1%) del professorat. La qüestió és,

tanmateix, que un conjunt important (40,2%) de professors, quan han de calibrar la mesura

en la qual la personalització és definitòria de la seva actuació a l’aula, se situen en una pru-

dent posició intermèdia i, en darrer terme, dos de cada deu professors (21,4%) encara diuen

que mantenen formes d’activitat que busquen l’homogeneïtat i procuren mantenir ritmes

iguals per a tots.

De totes maneres, cal dir que la importància que concedeixen els centres a la personalitza-

ció de l’acció educativa es posa de manifest quan ens fixem en la manera com es potencien

els aspectes d’organització que haurien de facilitar aquesta capacitat d’adaptació a la diver-

sitat de ritmes d’aprenentatge que es produeixen en qualsevol aula: més de la meitat dels

responsables pedagògics de les diferents etapes (57,9%) consideren que la flexibilitat en

els criteris d’agrupament dels alumnes és un aspecte en el qual la seva etapa ha avançat

significativament. Aquesta perspectiva es manté (55,3%) quan es refereixen a la mesura en

la qual consideren que s’ha progressat en la flexibilització de l’ús de l’espai i del temps per

a aquests mateixos propòsits.

No obstant això, la resposta a l’heterogeneïtat depèn, en gran manera, de la capacitat d’im-

pulsar formes flexibles d’organització de l’activitat de l’aula que sàpiguen incorporar estra-

tègicament el potencial de la mateixa diversitat. Per a aquest propòsit, són fonamentals les

oportunitats que ofereix la interacció entre els alumnes i, en concret, “el treball cooperatiu

com a modalitat d’organització social de l’aula en què els alumnes han de col·laborar per a

aconseguir realitzar la tasca d’aprenentatge” (Marchesi i Martín, 1998, pàg. 346-350). La re-

presentació que ens proporciona el professorat de la forma d’activitat que impulsa habitual-

ment a la seva aula es correspon poc amb una estructura general de cooperació: més d’una

tercera part del professorat (34,2%) ens diu que no promou el treball en equip dels alumnes

o que ho fa poc. De fet, els que consideren habitual aquesta forma de treball en l’activitat

de la seva aula no arriben a la quarta part dels professors (21,3%).

Entenent que el treball individual és insubstituïble per a assegurar l’elaboració personal del

coneixement, la seva preeminència en aquesta representació de la pràctica posa de mani-

fest les dificultats dels centres per incorporar el potencial de la cooperació en l’activitat quo-

tidiana de les aules. No és aquest el lloc per aprofundir en la idea d’aprenentatge

cooperatiu, però cal subratllar que un plantejament fonamentalment individualista com el

que sembla que es produeix comporta deixar de banda les oportunitats que ofereix l’orga-

nització social de l’activitat per a la motivació, el tipus d’implicació dels alumnes en el procés

d’aprenentatge i per al seu desenvolupament social. Tanmateix, cal dir que encara que la

responsabilitat d’impulsar aquest tipus de treball recau en darrer terme en el professorat,

requereix d’estructures organitzatives que facin possible la gestió de l’aula, de manera que



L’escola a la societat xarxa 487 Usos d’Internet i pràctiques docents...

http://www.uoc.edu/in3/pic

pugui ser abordada amb garanties d’eficiència com a estratègia fonamental d’atenció a la

diversitat.

f) L’avaluació al servei de la millora

En el compromís de l’educació amb els paràmetres que l’han de situar adequadament davant

de les exigències de la societat xarxa, l’avaluació continua sent un instrument fonamental de

gestió de la qualitat. La funció pedagògica de l’avaluació a què ara ens referim, més enllà de

constatar resultats, ha de permetre adaptar el procés d’ensenyament i aprenentatge amb el

propòsit que aquest es produeixi de la manera més eficient possible. Aquest plantejament

comporta una mecànica contínua, referida principalment al procés, més que al producte, que

ha de proporcionar elements que permetin posar de manifest en quina mesura l’aprenentatge

s’està produint de la manera més pertinent possible i, en darrer terme, activar els mecanismes

d’ajustament necessaris per a la personalització imprescindible a què ens referíem abans.

De l’anàlisi que hem pogut fer d’aquest aspecte, es desprèn que aquesta funció formativa

o reguladora de l’avaluació s’ha incorporat en bona mesura a la pràctica docent quotidiana:

dues terceres parts del professorat (66,8%) asseguren que avaluen de manera continuada

l’activitat d’ensenyament i aprenentatge com a instrument de millora d’aquest mateix pro-

cés. Són ben pocs (11,1%) els que utilitzen l’avaluació prioritàriament com a instrument per

a la identificació del resultat final en el rendiment dels alumnes. Més enllà del valor indub-

table d’aquesta funció sumativa, la situació amb què ens trobem sembla procliu a l’obtenció

contínua d’informació per al diagnòstic de les situacions educatives, necessàriament diver-

ses i personalitzades. En aquest sentit, té una alta potencialitat per a la capacitat de prendre

decisions sobre l’articulació del procés pedagògic i, en definitiva, per a la millora de la seva

qualitat. La qüestió és, tanmateix, que la capacitat de processament, recombinació i comu-

nicació de la informació que ens proporcionen les TIC no sembla que s’hagi incorporat a

l’àmbit educatiu, en contrast amb altres sectors, ni per a l’anàlisi del progrés dels alumnes,

ni per a la gestió de la qualitat dels seus resultats (Carnoy, 2004).

Tal com apunten altres estudis (OCDE, 2001), cal posar èmfasi una vegada més en la ne-

cessitat d’una activitat pedagògica més interdisciplinària, ajustada, en aquest sentit, a la

vida real que es pugui desenvolupar i acreditar a través de processos d’avaluació formatius

i acumulatius. És en aquest tipus de processos en els quals les TIC i la mateixa xarxa pro-

porcionen un instrument potent per a la millora educativa sistemàtica. No obstant això,

aquest potencial pot ser aprofitat de manera limitada quan s’aplica sobre la base dels pro-

cediments d’avaluació més tradicionals. L’escenari en el qual ens trobem oferiria oportuni-

tats en aquest sentit, però, en canvi, sembla que hem avançat poc en aquesta direcció,
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probablement per l’existència d’alguns obstacles importants, com la falta de coneixements

del professorat per a l’ús d’instruments d’anàlisi de dades (Carnoy, 2004).

g) Una pràctica heterogènia?

Sense cap tipus de dubte, la configuració de la pràctica pedagògica és complexa i es tra-

dueix en experiències molt diverses, derivades de la singularitat de cada centre i, probable-

ment, de les peculiaritats de l’acció docent de cada professor. Tanmateix, en la

representació que ens ofereix el professorat (vegeu la taula 30), les diferències que s’ob-

serven en les grans tendències són, generalment, poc importants.

Taula 30. Mitjanes i desviacions estàndard de les característiques principals de la 
pràctica pedagògica de què ha informat el professorat

Font: elaboració pròpia (N = 2163).

Procurarem, tanmateix, identificar els matisos i ens referirem, d’una banda, a alguns dels

principals aspectes que distingeixen globalment el conjunt dels centres i, de l’altra, a alguns

dels factors que diferencien el professorat.h) Diferències en funció de la titularitat

Posant atenció, primerament, en alguns dels trets que permeten distingir el conjunt dels

centres educatius, cal subratllar que la titularitat dels centres no sembla ser un factor deter-

minant de les formes d’acció docent (vegeu la taula 31). No hi ha discrepàncies significati-

ves entre els professors dels centres públics i privats quan es refereixen a les oportunitats

que concedeixen als alumnes d’implicar-se activament en el seu procés d’aprenentatge.

Tampoc no les trobem quan ens fixem en la capacitat docent de personalització i adaptació

a les diferències individuals. Tal com dèiem abans, els estils docents més centrats en el pro-

fessor, dirigits a la transmissió directa de continguts, encara tenen una presència bastant

destacada. En aquest aspecte, uns i altres se situen en una posició similar.

Mitjana Desv. 
est.

Promoció de l’elaboració del coneixement per part de l’alumne 4,84 2,12

Promoció de la participació dels alumnes en el procés d’aprenentatge 3,66 2,25

Promoció de la participació de pares i altres professionals en l’activitat 
docent 2,77 2,23

Promoció d’una organització flexible i personalitzada de la docència 5,58 2,32

Promoció del treball en equip en l’activitat docent 4,59 2,14

Promoció de l’avaluació contínua del procés d’ensenyament 
i aprenentatge 7,01 2,36

Promoció de l’ús de materials diversos (llibres, revistes, materials 
multimèdia, pàgines web, etc.) 6,86 2,30
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Taula 31. Comparació de mitjanes en funció de la titularitat del centre

Font: elaboració pròpia (N = 2163).

De fet, quan trobem diferències, es produeixen en favor de l’escola pública, llevat del cas de les

formes d’avaluació que, des de l’òptica del professorat, es desenvoluparien en el vessant més

formatiu a l’escola privada. Les diferències que s’identifiquen en altres aspectes de la docència

podríem dir que deixen en millor posició els centres públics. Aquest és el cas de les opcions que

s’ofereixen als alumnes per a prendre decisions sobre el seu propi procés d’aprenentatge, de la

presència del treball en equip, de les formes de docència més obertes i amb més disposició a

la participació externa de pares i altres professionals. En tots aquests aspectes, les diferències,

sense ser molt àmplies, són significatives i indiquen, per al cas de la titularitat pública, una po-

sició docent amb més potencialitat d’adaptació als requeriments d’una societat com la nostra.

i) Diferències en funció de l’etapa en què es fa docència

D’altra banda, quan ens fixem en l’etapa educativa, les diferències s’estableixen principalment

entre el professorat de primària i el de la resta d’etapes (vegeu les taules 32a i 32b). És en

aquesta primera etapa i, en alguns casos, també en els cicles formatius, on trobem els plante-

jaments més centrats en l’alumne: els professors de primària es distancien significativament de

la resta d’etapes, i principalment del batxillerat, en l’adopció de les posicions que més pretenen

afavorir el protagonisme de l’estudiant en l’elaboració del propi coneixement.

Mitjana G1 
(desv. est.)

Mitjana G2 
(desv. est.)

Diferència 
de 

mitjanes*
Promoció de l’elaboració del coneixement per part 
de l’alumne 4,85 (2,15) 4,82 (2,07) F = 0,131

Promoció de la participació dels alumnes en 
el procés d’aprenentatge 3,84 (2,28) 3,39 (2,19) F = 20,855a

Promoció de la participació de pares i altres 
professionals en l’activitat docent 2,87 (2,27) 2,61 (2,16) F = 6,866b

Promoció d’una organització flexible i personalitzada 
de la docència 5,55 (2,37) 5,62 (2,24) W = 0,478

Promoció del treball en equip en l’activitat docent 4,74 (2,16) 4,35 (2,09) F = 16,957a

Promoció de l’avaluació contínua del procés 
d’ensenyament i aprenentatge 6,91 (2,36) 7,17 (2,34) F = 6,053b

Promoció de l’ús de materials diversos (llibres, 
revistes, materials multimèdia, pàgines web, etc.) 6,90 (2,29) 6,79 (2,32) F = 1,165

G1 = titularitat pública; G2 = titularitat privada
* En cas d’incompliment del supòsit d’homogeneïtat de mitjanes necessari per a l’aplicació de 
la prova F (prova de Levene significativa amb una p  0.05), s’hi aplica la prova de comparació 
de mitjanes amb la correcció de Welch (W).
a Diferències significatives amb una p  0.001
b Diferències significatives amb una p  0.010
c Diferències significatives amb una p  0.050
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Taula 32a. Comparació de mitjanes en funció de l’etapa en què es fa docència

Font: elaboració pròpia (N = 2163).

Seguint aquesta tendència, també és en el primer tram de l’educació obligatòria on sembla

que la docència es diversifica en major grau per tal que s’ajustin les diferències i els ritmes

individuals. També, en aquest cas, és en l’educació postobligatòria on trobem planteja-

ments docents menys flexibles i una inclinació més gran a la uniformitat. Segurament, això

explica també que sigui en primària i en els cicles formatius on hi ha més tendència a incor-

porar materials diversos en l’activitat quotidiana de l’aula, a fi de poder dur a terme aquestes

formes d’acció docent. Per comparació, en l’educació secundària, tant en el seu tram obli-

gatori com en el postobligatori, els professors s’apropen amb més freqüència a l’ús del llibre

de text com a material únic.

Així mateix, de manera coherent amb aquest plantejament, els processos d’avaluació

continuada amb més capacitat d’ajustar-se a l’alumne, els que tenen un caràcter més

formatiu, tenen també una presència més gran en l’educació primària que en la secun-

dària. En el batxillerat, fins i tot en comparació amb l’ESO, és on el professorat tendeix

Mitjana G1 
(desv. est.)

Mitjana G2 
(desv. est.)

Mitjana G3 
(desv. est.)

Mitjana G4 
(desv. est.)

Diferència de 
mitjanes*

Promoció de l’elaboració 
del coneixement per part 
de l’alumne

5,18 (2,19) 4,74 (1,99) 4,54 (2,08) 4,61 (2,17) W = 11,057a

Promoció de la participació 
dels alumnes en el procés 
d’aprenentatge

3,87 (2,33) 3,40 (2,19) 3,65 (2,19) 3,81 (2,26) F = 5,528a

Promoció de la participació 
de pares i altres professio-
nals en l’activitat docent

3,38 (2,27) 2,35 (2,06) 2,22 (2,08) 3,29 (2,32) W = 41,971a

Promoció d’una organitza-
ció flexible i personalitzada 
de la docència

6,13 (2,18) 5,68 (2,22) 4,75 (2,42) 5,28 (2,28) W = 38,051a

Promoció del treball en 
equip en l’activitat docent 4,99 (2,06) 4,33 (2,06) 4,04 (2,13) 5,45 (2,24) F = 34,696a

Promoció de l’avaluació 
contínua del procés 
d’ensenyament i 
aprenentatge

7,59 (2,14) 7,04 (2,24) 6,22 (2,58) 6,68 (2,31) W = 36,039a

Promoció de l’ús de materi-
als diversos (llibres, revis-
tes, materials multimèdia, 
pàgines web, etc.)

7,19 (2,14) 6,60 (2,35) 6,52 (2,41) 7,42 (2,18) W = 15,841a

G1 = primària; G2 = ESO; G3 = batxillerat; G4 = cicles formatius
* En cas d’incompliment del supòsit d’homogeneïtat de mitjanes necessari per a l’aplicació de la prova 
F (prova de Levene significativa amb una p  0.05), s’aplica la prova de comparació de mitjanes amb la 
correcció de Welch (W).
a Diferències significatives amb una p  0.001
b Diferències significatives amb una p  0.010
c Diferències significatives amb una p  0.050
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més a utilitzar l’avaluació únicament com a instrument final de mesura del rendiment

dels alumnes, més que per a la millora dels processos d’aprenentatge i de la pròpia do-

cència. És més, el major protagonisme de l’alumne que estem associant a diferents as-

pectes de la docència en l’educació primària es confirma en la comparació amb l’ESO

quan posem l’atenció en les possibilitats que se’ls ofereixen de prendre determinacions

que afecten el seu procés d’aprenentatge. En aquest cas, tanmateix, les diferències

amb la resta d’etapes no són significatives.

Més enllà del lloc que troba l’estudiant en l’activitat que es produeix a les aules, si ens fixem

en la manera com es promouen la col·laboració i la participació, novament és en el primer

tram de l’educació obligatòria i en els cicles formatius on el professorat diu que potencia

més el treball en equip i que incorpora en major mesura la participació de la comunitat edu-

cativa. També en aquests aspectes hi ha diferències significatives en la comparació amb les

posicions docents de l’educació secundària.
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Taula 32b. Proves post hoc per a la comparació de mitjanes dos a dos en funció de 
l’etapa impartida*

Font: elaboració pròpia (N = 2163).

Etapa (I) Etapa (J) Dif. de mitjanes (I – J)

Promoció de l’elaboració del coneixement per part 
de l’alumne (prova de Games Howell)

Primària

ESO 0,440a

Batxillerat 0,644a

Cicles formatius 0,567b

ESO
Batxillerat 0,204

Cicles formatius 0,127

Batxillerat Cicles formatius –0,078

Promoció de la participació dels alumnes en el 
procés d’aprenentatge (prova HSD de Tukey)

Primària

ESO 0,473a

Batxillerat 0,223

Cicles formatius 0,059

ESO
Batxillerat –0,250

Cicles formatius –0,414

Batxillerat Cicles formatius –0,164

Promoció de la participació de pares i altres pro-
fessionals en l’activitat docent (prova de Games 
Howell)

Primària

ESO 1,024a

Batxillerat 1,156a

Cicles formatius 0,092

ESO
Batxillerat 0,131

Cicles formatius –0,933a

Batxillerat Cicles formatius –1,064a

Promoció d’una organització flexible i personalit-
zada de la docència (prova de Games Howell)

Primària

ESO 0,450a

Batxillerat 1,379a

Cicles formatius 0,851a

ESO
Batxillerat 0,928a

Cicles formatius 0,401

Batxillerat Cicles formatius –0,527c

Promoció del treball en equip en l’activitat docent 
(prova HSD de Tukey)

Primària

ESO 0,662a

Batxillerat 0,950a

Cicles formatius –0,461c

ESO
Batxillerat 0,288

Cicles formatius –1,122a

Batxillerat Cicles formatius –1,410a

Promoció de l’avaluació contínua del procés d’en-
senyament i aprenentatge (prova de Games 
Howell)

Primària

ESO 0,554a

Batxillerat 1,373a

Cicles formatius 0,909a

ESO
Batxillerat 0,819a

Cicles formatius 0,355

Batxillerat Cicles formatius –0,464

Promoció de l’ús de materials diversos (llibres, re-
vistes, materials multimèdia, pàgines web, etc.) 
(prova de Games Howell)

Primària

ESO 0,589a

Batxillerat 0,669a

Cicles formatius –0,226

ESO
Batxillerat 0,080a

Cicles formatius –0,815

Batxillerat Cicles formatius –0,895a

* En cas d’incompliment del supòsit d’homogeneïtat de mitjanes necessari per a l’aplicació de la prova HSD de Tukey (prova de 
Levene significativa amb una p  0.05), s’hi aplica la prova de comparació de mitjanes amb la correcció de Games-Howell (GH). Se 
n’han eliminat les comparacions redundants.
a Diferències significatives amb una p  0.001
b Diferències significatives amb una p  0.010
c Diferències significatives amb una p  0.050
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j) Diferències en funció de la grandària i la ubicació dels centres

La grandària dels centres (vegeu les taules 33a i 33b) i la seva ubicació (vegeu les taules

34a i 34b) també podrien tenir alguna incidència en la configuració de la pràctica educativa.

Així, respecte a la grandària, quan comparem la posició que prenen els professors dels cen-

tres més grans respecte a la dels més petits (de menys de 350 alumnes) s’endevina que,

en aquests últims, probablement, hi trobem condicions que els faciliten una pràctica docent

més personalitzada. En aquest sentit, s’incorpora en major mesura l’avaluació, en el seu

vessant formatiu, com a instrument ajustat a la millora de cada procés d’ensenyament i

aprenentatge; s’ofereixen més oportunitats als alumnes de decidir sobre les qüestions que

afecten el seu aprenentatge; s’aprecia una tendència més gran a promoure dinàmiques de

col·laboració i treball en equip, i, en darrer terme, la pràctica docent sembla que s’obre amb

més facilitat a la participació de la comunitat educativa.

Taula 33a. Comparació de mitjanes en funció de la grandària del centre

Font: elaboració pròpia (N = 2163)

Mitjana G1 
(desv. est.)

Mitjana G2 
(desv. est.)

Mitjana G3 
(desv. est.)

Diferència 
de mitjanes*

Promoció de l’elaboració del coneixe-
ment per part de l’alumne 4,91 (2,09) 4,84 (2,15) 4,77 (2,11) F = 0,852

Promoció de la participació dels alumnes 
en el procés d’aprenentatge 3,88 (2,29) 3,67 (2,27) 3,43 (2,18) F = 6,840a

Promoció de la participació de pares i al-
tres professionals en l’activitat docent 3,08 (2,33) 2,66 (2,18) 2,56 (2,14) W = 10,618a

Promoció d’una organització flexible i 
personalitzada de la docència 5,87 (2,29) 5,52 (2,38) 5,33 (2,26) F = 9,982a

Promoció del treball en equip en l’activi-
tat docent 4,93 (2,10) 4,56 (2,15) 4,26 (2,13) F = 17,304a

Promoció de l’avaluació contínua del 
procés d’ensenyament i aprenentatge 7,23 (2,16) 6,93 (2,42) 6,87 (2,48) W = 5,211b

Promoció de l’ús de materials diversos 
(llibres, revistes, materials multimèdia, 
pàgines web, etc.)

7,06 (2,28) 6,74 (2,33) 6,78 (2,28) F = 4,352b

G1 = petit; G2 = mitjà; G3 = gran* En cas d’incompliment del supòsit d’homogeneïtat de mitjanes ne-
cessari per a l’aplicació de la prova F (prova de Levene significativa amb una p  0.05), s’hi aplica la 
prova de comparació de mitjanes amb la correcció de Welch (W).
a Diferències significatives amb una p  0.001
b Diferències significatives amb una p  0.010
c Diferències significatives amb una p  0.050
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Taula 33b. Proves post hoc per a la comparació de mitjanes dos a dos en funció de la 
grandària del centre*

Font: elaboració pròpia (N = 2163).

La ubicació dels centres, que confirma en alguns aspectes la tendència que acabem d’apuntar,

també sembla que condiciona les formes docents, principalment quan posem en contrast els

centres urbans i, de manera més concreta, els situats a Barcelona i a la seva àrea metropoli-

tana, amb les escoles de l’àmbit rural. En aquestes, sembla que els professors poden trobar

condicions que els faciliten més opcions d’atenció a la diversitat, més possibilitats d’implicar els

alumnes en les decisions que afecten el propi procés educatiu, així com de promoure la coo-

peració entre els alumnes i el treball en equip. En aquest sentit, sembla que, en alguns aspec-

tes, la pràctica que es duu a terme en l’àmbit rural oferiria unes condicions més favorables per

Grandària 
(I)

Grandària 
(J)

Dif. 
de mitjanes (I – J)

Promoció de l’elaboració del coneixement 
per part de l’alumne (prova HSD de Tukey)

Petit
Mitjà 0,077
Gran 0,147

Mitjà Gran 0,070

Promoció de la participació dels alumnes en 
el procés d’aprenentatge (prova HSD de Tu-
key)

Petit
Mitjà 0,208
Gran 0,443a

Mitjà Gran 0,235

Promoció de la participació de pares i altres 
professionals en l’activitat docent (prova de 
Games Howell)

Petit
Mitjà 0,420a

Gran 0,522a

Mitjà Gran 0,101

Promoció d’una organització flexible i perso-
nalitzada de la docència (prova HSD de Tu-
key)

Petit
Mitjà 0,351b

Gran 0,542a

Mitjà Gran 0,192

Promoció del treball en equip en l’activitat 
docent (prova HSD de Tukey)

Petit
Mitjà 0,360b

Gran 0,664a

Mitjà Gran 0,303c

Grandària 
(I)

Grandària 
(J)

Dif. 
de mitjanes (I – J)

Promoció de l’avaluació contínua del procés 
d’ensenyament i aprenentatge (prova de 
Games Howell)

Petit
Mitjà 0,306c

Gran 0,360b

Mitjà Gran 0,054

Promoció de l’ús de materials diversos (lli-
bres, revistes, materials multimèdia, pàgines 
web, etc.) (prova HSD de Tukey)

Petit
Mitjà 0,327c

Gran 0,289c

Mitjà Gran –0,039
* En cas d’incompliment del supòsit d’homogeneïtat de mitjanes necessari per a l’aplicació de 
la prova HSD de Tukey (prova de Levene significativa amb una p  0.05), s’hi aplica la prova de 
comparació de mitjanes amb la correcció de Games-Howell (GH). Se n’han eliminat les com-
paracions redundants.
a Diferències significatives amb una p.  0.001
b Diferències significatives amb una p   0.010
c Diferències significatives amb una p   0.050
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a respondre als reptes que ens planteja la societat xarxa. En alguns aspectes, aquesta valora-

ció s’ha de prendre amb una certa prudència: en algunes de les qüestions que hem considerat

crítiques, com la capacitat d’incorporar la participació dels pares i altres professionals en l’acti-

vitat educativa, la ubicació dels centres no permet identificar diferències significatives.

Taula 34a. Comparació de mitjanes en funció de la ubicació del centre

Font: elaboració pròpia (N = 2163).

Mitjana 
G1 (desv. 

est.)

Mitjana 
G2 (desv. 

est.)

Mitjana 
G3 (desv. 

est.)

Mitjana 
G4 (desv. 

est.)

Diferència 
de 

mitjanes*
Promoció de l’elaboració del co-
neixement per part de l’alumne 4,87 (2,12) 4,65 (2,17) 4,80 (2,12) 4,88 (2,06) F = 0,617

Promoció de la participació dels 
alumnes en el procés d’aprenen-
tatge

3,59 (2,24) 3,36 (2,13) 3,78 (2,28) 4,09 (2,32) F = 4,748b

Promoció de la participació de 
pares i altres professionals en 
l’activitat docent

2,72 (2,24) 2,76 (2,00) 2,80 (2,24) 3,02 (2,33) F = 1,313

Promoció d’una organització fle-
xible i personalitzada de la do-
cència

5,48 (2,31) 5,29 (2,30) 5,70 (2,39) 6,16 (2,24) F = 7,153a

Promoció del treball en equip en 
l’activitat docent 4,52 (2,11) 4,60 (2,25) 4,49 (2,17) 5,10 (2,17) F = 5,234a

Promoció de l’avaluació contínua 
del procés d’ensenyament i apre-
nentatge

7,02 (2,37) 6,75 (2,33) 6,86 (2,36) 7,39 (2,26) F = 3,335c

Promoció de l’ús de materials di-
versos (llibres, revistes, materials 
multimèdia, pàgines web, etc.)

6,80 (2,35) 7,02 (2,17) 6,89 (2,19) 7,04 (2,28) F = 1,130

G1 = Barcelona i àrea metropolitana; G2 = urbans fora de l’àrea metropolitana;
G3 = semiurb. fora de l’àrea metropolitana; G4 = àmbit rural* En cas d’incompliment del supòsit d’ho-
mogeneïtat de mitjanes necessari per a l’aplicació de la prova F (prova de Levene significativa amb una 
p  0.05), s’hi aplica la prova de comparació de mitjanes amb la correcció de Welch (W).
a Diferències significatives amb una p  0.001
b Diferències significatives amb una p  0.010
c Diferències significatives amb una p  0.050
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Taula 34b. Proves post hoc per a la comparació de mitjanes dos a dos en funció de 
la ubicació del centre*

Ubicació (I) Ubicació (J) Dif. de mitjanes 
(I – J)

Promoció de l’elaboració del coneixement 
per part de l’alumne (prova HSD de Tukey)

BCN i àrea metropoli-
tana

Urbans fora de l’àrea 
metropolitana 0,221

Semiurb. fora de l’àrea 
metropolitana 0,066

Àmbit rural –0,007

Urbans fora de l’àrea 
metropolitana

Semiurb. fora de l’àrea 
metropolitana –0,155

Àmbit rural –0,228

Semiurb. fora de 
l’àrea metropolitana Àmbit rural –0,073

Promoció de la participació dels alumnes 
en el procés d’aprenentatge (prova HSD de 
Tukey)

BCN i àrea metropoli-
tana

Urbans fora de l’àrea 
metropolitana 0,233

Semiurb. fora de l’àrea 
metropolitana –0,191

Àmbit rural –0,497b

Urbans fora de l’àrea 
metropolitana

Semiurb. fora de l’àrea 
metropolitana –0,424

Àmbit rural –0,730b

Semiurb. fora de 
l’àrea metropolitana Àmbit rural –0,307

Promoció de la participació de pares i altres 
professionals en l’activitat docent (prova 
HSD de Tukey)

BCN i àrea metropoli-
tana

Urbans fora de l’àrea 
metropolitana –0,040

Semiurb. fora de l’àrea 
metropolitana –0,087

Àmbit rural –0,305

Urbans fora de l’àrea 
metropolitana

Semiurb. fora de l’àrea 
metropolitana –0,047

Àmbit rural –0,265

Semiurb. fora de 
l’àrea metropolitana Àmbit rural –0,217

Promoció d’una organització flexible i per-
sonalitzada de la docència (prova HSD de 
Tukey)

BCN i àrea metropoli-
tana

Urbans fora de l’àrea 
metropolitana 0,189

Semiurb. fora de l’àrea 
metropolitana –0,222

Àmbit rural –0,683a

Urbans fora de l’àrea 
metropolitana

Semiurb. fora de l’àrea 
metropolitana –0,411

Àmbit rural –0,872a

Semiurb. fora de 
l’àrea metropolitana Àmbit rural –0,461
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Font: elaboració pròpia (N = 2163).

k) Diferències en funció de la formació inicial del professorat

En darrer terme, a part d’aquestes diferències entre centres i etapes, també ens fixarem en

alguns dels factors que permeten distingir l’activitat docent des d’un punt de vista individu-

al.En primer lloc, pot ser interessant intentar una aproximació a la incidència que pot tenir la

Ubicació (I) Ubicació (J) Dif. de mitjanes 
(I – J)

Promoció del treball en equip en l’activitat 
docent (prova HSD de Tukey)

BCN i àrea metropoli-
tana

Urbans fora de l’àrea 
metropolitana –0,080

Semiurb. fora de l’àrea 
metropolitana 0,028

Àmbit rural –0,574a

Urbans fora de l’àrea 
metropolitana

Semiurb. fora de l’àrea 
metropolitana 0,108

Àmbit rural –0,494

Semiurb. fora de 
l’àrea metropolitana Àmbit rural –0,602b

Promoció de l’avaluació contínua del pro-
cés d’ensenyament i aprenentatge (prova 
HSD de Tukey)

BCN i àrea metropoli-
tana

Urbans fora de l’àrea 
metropolitana 0,267

Semiurb. fora de l’àrea 
metropolitana 0,157

Àmbit rural –0,376

Urbans fora de l’àrea 
metropolitana

Semiurb. fora de l’àrea 
metropolitana –0,110

Àmbit rural –0,643c

Semiurb. fora de 
l’àrea metropolitana Àmbit rural –0,532c

Promoció de l’ús de materials diversos (lli-
bres, revistes, materials multimèdia, pàgi-
nes web, etc.) (prova HSD de Tukey)

BCN i àrea metropoli-
tana

Urbans fora de l’àrea 
metropolitana –0,226

Semiurb. fora de l’àrea 
metropolitana –0,096

Àmbit rural –0,240

Urbans fora de l’àrea 
metropolitana

Semiurb. fora de l’àrea 
metropolitana 0,130

Àmbit rural –0,014

Semiurb. fora de 
l’àrea metropolitana Àmbit rural –0,144

* En cas d’incompliment del supòsit d’homogeneïtat de mitjanes necessari per a l’aplicació de la prova HSD de Tu-
key (prova de Levene significativa amb una p  0.05), s’hi aplica la prova de comparació de mitjanes amb la correcció 
de Games-Howell (GH). Se n’han eliminat les comparacions redundants.a Diferències significatives amb una p  
0.001
b Diferències significatives amb una p  0.010
c Diferències significatives amb una p  0.050
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formació inicial del professorat (vegeu les taules 35a i 35b) en la manera com aquest interpre-

ta la seva pràctica pedagògica. Les diferències que es poden apreciar a partir de la valoració

que ens ofereixen els professors, es decanten del costat dels mestres en una bona part dels

aspectes que hem considerat més interessants per a donar resposta als requeriments d’una

societat informacional. De fet, els mestres són els que més sovint s’identifiquen amb els plan-

tejaments que més afavoreixen la participació activa de l’estudiant i la possibilitat de prendre

decisions sobre el seu procés d’aprenentatge: les diferències en la comparació d’aquests

amb els llicenciats es produeixen significativament a favor dels mestres en tots els casos.

Taula 35a. Comparació de mitjanes en funció de la formació inicial

Font: elaboració pròpia (N = 2163).

D’altra banda, no sempre es produeixen diferències significatives quan comparem els

professors que disposen de formació de tercer cicle amb els mestres, però, quan les tro-

bem, novament són aquests últims els que consideren la seva pràctica més flexible, fa-

vorable a la col·laboració entre els alumnes i oberta a la participació. Coincidint en bona

mesura amb les diferències en funció de l’etapa que assenyalàvem abans, també són els

mestres els que s’atribueixen amb més freqüència les formes de treball que promouen

amb més intensitat la col·laboració, el treball en equip i també les pràctiques docents més

obertes a la participació externa. Aquesta situació, que podem vincular a la incidència de

Mitjana G1 
(desv. est.)

Mitjana G2 
(desv. est.)

Mitjana G3 
(desv. est.)

Diferència 
de mitjanes*

Promoció de l’elaboració del coneixement 
per part de l’alumne 5,08 (2,21) 4,66 (2,00) 5,13 (2,25) W = 10,799a

Promoció de la participació dels alumnes 
en el procés d’aprenentatge 3,83 (2,27) 3,53 (2,20) 3,75 (2,37) F = 4,217c

Promoció de la participació de pares i al-
tres professionals en l’activitat docent 3,37 (2,29) 2,45 (2,13) 2,51 (2,15) W = 38,932a

Promoció d’una organització flexible i per-
sonalitzada de la docència 6,04 (2,15) 5,32 (2,37) 5,57 (2,34) W = 23,144a

Promoció del treball en equip en l’activitat 
docent 5,09 (2,10) 4,28 (2,11) 4,50 (2,10) F = 32,462a

Promoció de l’avaluació contínua del pro-
cés d’ensenyament i aprenentatge 7,40 (2,19) 6,75 (2,42) 7,18 (2,28) W = 18,644a

Promoció de l’ús de materials diversos (lli-
bres, revistes, materials multimèdia, pàgi-
nes web, etc.)

7,14 (2,15) 6,62 (2,37) 7,02 (2,34) W = 12,436a

G1 = tèc. sup. i diplomats; G2 = llicenciats; G3 = tercer cicle* En cas d’incompliment del supòsit d’ho-
mogeneïtat de mitjanes necessari per a l’aplicació de la prova F (prova de Levene significativa amb una 
p  0.05), s’hi aplica la prova de comparació de mitjanes amb la correcció de Welch (W).a Diferències 
significatives amb una p  0.001
b Diferències significatives amb una p  0.010
c Diferències significatives amb una p  0.050
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la formació inicial dels mestres en la seva pràctica docent, posa de manifest en quina me-

sura aquest component pedagògic constitueix un factor crític en la formació del professo-

rat de secundària.

Taula 35b. Proves post hoc per a la comparació de mitjanes dos a dos en funció de 
la formació inicial*

Font: elaboració pròpia (N = 2163).

Formació (I) Formació (J)
Dif. de mitja-

nes 
(I – J)

Promoció de l’elaboració del coneixement 
per part de l’alumne (prova de Games 
Howell)

Tèc. sup. i 
diplomats

Llicenciats 0,423a

Tercer cicle –0,051
Llicenciats Tercer cicle –0,474b

Promoció de la participació dels alumnes 
en el procés d’aprenentatge (prova HSD de 
Tukey)

Tèc. sup. i 
diplomats

Llicenciats 0,303b

Tercer cicle 0,080
Llicenciats Tercer cicle –0,223

Promoció de la participació de pares i altres 
professionals en l’activitat docent (prova de 
Games Howell)

Tèc. sup. i 
diplomats

Llicenciats 0,924a

Tercer cicle 0,860a

Llicenciats Tercer cicle –0,065

Promoció d’una organització flexible i per-
sonalitzada de la docència (prova de Ga-
mes Howell)

Tèc. sup. i 
diplomats

Llicenciats 0,727a

Tercer cicle 0,476c

Llicenciats Tercer cicle –0,251

Promoció del treball en equip en l’activitat 
docent (prova HSD de Tukey)

Tèc. sup. i 
diplomats

Llicenciats 0,807a

Tercer cicle 0,589a

Llicenciats Tercer cicle –0,219

Promoció de l’avaluació contínua del pro-
cés d’ensenyament i aprenentatge (prova 
de Games Howell)

Tèc. sup. i 
diplomats

Llicenciats 0,657a

Tercer cicle 0,220
Llicenciats Tercer cicle –0,437c

Promoció de l’ús de materials diversos (lli-
bres, revistes, materials multimèdia, pàgi-
nes web, etc.) (prova de Games Howell)

Tèc. sup. i 
diplomats

Llicenciats 0,520a

Tercer cicle 0,126
Llicenciats Tercer cicle –0,395

* En cas d’incompliment del supòsit d’homogeneïtat de mitjanes necessari per a l’aplicació 
de la prova HSD de Tukey (prova de Levene significativa amb una p  0.05), s’hi aplica la pro-
va de comparació de mitjanes amb la correcció de Games-Howell (GH). Se n’han eliminat 
les comparacions redundants.
a Diferències significatives amb una p  0.001
b Diferències significatives amb una p  0.010
c Diferències significatives amb una p   0.050
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l) Diferències en funció de l’edat del professorat

En darrer terme, per tancar aquesta aproximació general a alguns dels principals aspectes

que distingeixen el conjunt del professorat, pot ser rellevant posar l’atenció en el fet que les

pràctiques que estem considerant més valuoses s’estan incorporant als centres de la mà

dels professors més joves (vegeu la taula 36).

En aquest sentit, la tendència que hem pogut identificar ens permet ser optimistes: encara

que l’edat no sempre permet establir diferències importants entre el professorat, els profes-

sors més joves (menors de 35 anys) són els que en la majoria dels casos s’identifiquen amb

les formes de docència més centrades en l’estudiant, els que s’atribueixen les formes de

docència més flexibles i, per tant, els més propicis a la personalització. Únicament quan ens

referim al grau de participació en la docència són els professors més veterans els que s’atri-

bueixen una posició de més obertura. Encara que les diferències no sempre són rellevants,

podríem interpretar que els tipus de pràctiques docents a les quals concedim una màxima

potencialitat s’incorporen als centres a través de la pràctica dels professors més joves.

Taula 36. Comparació de mitjanes en funció de l’edat

Font: elaboració pròpia (N = 2163).

Mitjana G1 
(desv. est.)

Mitjana G2 
(desv. est.)

Diferència de 
mitjanes*

Promoció de l’elaboració del coneixement per 
part de l’alumne 5,03 (2,10) 4,76 (2,13) F = 7,305b

Promoció de la participació dels alumnes en el 
procés d’aprenentatge 3,93 (2,32) 3,53 (2,12) F =14,436a

Promoció de la participació de pares i altres 
professionals en l’activitat docent 2,59 (2,20) 2,85 (2,23) F = 5,813c

Promoció d’una organització flexible i persona-
litzada de la docència 5,93 (2,39) 5,43 (2,28) F = 20,465a

Promoció del treball en equip en l’activitat do-
cent 4,54 (2,29) 4,60 (2,08) W = 0,304

Promoció de l’avaluació contínua del procés 
d’ensenyament i aprenentatge 7,29 (2,22) 6,90 (2,39) F = 13,078a

Promoció de l’ús de materials diversos (llibres, 
revistes, materials multimèdia, pàgines web, 
etc.)

6,93 (2,39) 6,81 (2,26) F = 1,079

G1 = fins a 35 anys; G2 = 36 anys o més
* En cas d’incompliment del supòsit d’homogeneïtat de mitjanes necessari per a l’aplicació de la prova 
F (prova de Levene significativa amb una p  0.05), s’hi aplica la prova de comparació de mitjanes amb 
la correcció de Welch (W).
a Diferències significatives amb una p  0.001
b Diferències significatives amb una p  0.010
c Diferències significatives amb una p  0.050
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La formació inicial de les noves generacions de mestres continua apareixent, en aquest

sentit, com una qüestió clau per a apropar les aules a les demandes de la societat xarxa,

però, segurament, encara és més crítica la formació continuada: encara que l’experiència

professional permet apreciar diferències en pocs aspectes, quan les trobem, les pràctiques

més personalitzades, les que ofereixen més oportunitats de participació als alumnes, no se

situen més a prop dels professors que acumulen més anys d’antiguitat al centre. Que l’ex-

periència, en aquest cas, no sigui un grau, posa sobre la taula un repte fonamental que hau-

rem d’encarar decididament si volem un sistema educatiu que pugui ser capaç de

respondre amb eficiència a la complexitat de demandes que li planteja la societat actual.

m) Algunes conclusions respecte del tipus de pràctiques que incorpora el professo-
rat dels centres docents de Catalunya

Vivim en una societat xarxa, amb una creixent importància del coneixement en l’economia i

en el desenvolupament social i en la qual les oportunitats més importants són a l’abast de les

persones que saben treballar de forma flexible i creativa, i de les que han après a col·laborar

en un marc d’inestabilitat social creixent (Carnoy, 2002). Els professors han de comprendre

aquest marc i saber-s’hi moure si pretenen poder preparar els seus alumnes per a aquest món

que, sobre la base de l’informacionalisme (Castells, 2001a), està experimentant profundes

transformacions (Castells et al., 2003, per a una anàlisi del cas de Catalunya).

Desgraciadament, una bona part dels debats entorn dels canvis necessaris per a apropar

l’activitat de l’escola al context social actual han quedat majoritàriament centrats en una

qüestió que, al nostre entendre, hauria de ser considerada secundària: la incorporació de

les TIC i, especialment, de la xarxa a l’àmbit educatiu. Aquesta introducció és, òbviament,

un dels temes fonamentals de què parteix la nostra pròpia investigació (Mominó et al.,

2004). Però aquestes tecnologies, com totes les altres, són al capdavall eines i instruments,

que no poden desvincular les seves bondats de les finalitats per a les quals s’utilitzen ni dels

propis contextos on s’introdueixen (Fischer, 1992, per a un interessant acostament al camp

de l’estudi de la tecnologia i el canvi social). En aquest sentit, i recuperant aquesta especial

sensibilitat pel context, la clau per a la veritable incorporació de la xarxa als processos d’en-

senyament i aprenentatge no s’explicaria només per les pròpies característiques de la tec-

nologia. És a dir, malgrat la seva alta potencialitat, la qüestió fonamental no es refereix a les

facilitats que ofereix la pròpia tecnologia per a l’accés i la recombinació de la informació, o

per al desenvolupament de noves oportunitats de comunicació, d’interacció i de represen-

tació del coneixement. El veritable potencial de la xarxa és modulat directament per la sin-

gularitat de la pràctica pedagògica a què s’incorpora i depèn del context en el qual s’insereix

(Pierson, 2001), més que de la seva presumpta capacitat intrínseca de transformació

(Becker, 2000).
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La qüestió és que, tal com mostra aquesta investigació, sembla que el paper preponderant

del docent sovint pren el protagonisme imprescindible que hauria de tenir l’alumne en el ma-

teix procés d’aprendre. El professorat reconeix que ofereix poques oportunitats als alumnes

de participar en les decisions que afecten la seva implicació en aquest procés, i els respon-

sables pedagògics de les diferents etapes educatives confirmen aquest punt de vista. D’al-

tra banda, sembla que els professors encara continuen afrontant de manera força aïllada

els reptes quotidians que els planteja la seva activitat a l’aula en bastants casos. A la pràc-

tica, hi ha poc espai per a la participació dels pares i mares i, en general, de la comunitat

educativa. Així mateix, l’activitat de l’aula sembla apropar-se poc a un enfocament basat en

la cooperació i el treball en equip (Meneses i Mominó, en premsa, per a una visió de conjunt

d’aquests aspectes). A més, malgrat el valor fonamental que concedim a la individualització,

pel seu valor estratègic davant del repte ineludible de l’atenció a la diversitat, el professorat

encara hauria de prendre de manera més decidida el camí cap a formes més personalitza-

des de l’acció docent. En canvi, la funció formativa o reguladora de l’avaluació sembla ha-

ver-se incorporat majoritàriament a la pràctica docent quotidiana com a instrument de

millora del procés d’ensenyament i aprenentatge.

Ensenyar en aquesta societat implica, més que mai, “promoure l’aprenentatge significatiu,

la creativitat i la inventiva dels estudiants; apostar per la investigació, el treball en xarxa i en

equip i la formació professional permanent dels docents, i promoure la resolució de proble-

mes, l’assumpció de riscs, la confiança en el procés de col·laboració, l’habilitat per enfron-

tar-se al canvi i el compromís amb la millora contínua com a organitzacions” (Hargreaves,

2003, pàg. 12). Des d’aquest punt de vista, la incorporació de les TIC i la xarxa a l’àmbit

educatiu proporciona noves oportunitats per a l’adaptació de les pràctiques educatives que,

en aquest context, es troben en la necessitat de redefinir la seva dinàmica i les seves

finalitats.

En una societat xarxa com la nostra, la millora de qualitat de l’ensenyament a les aules no

s’hauria d’esperar per efecte de l’impacte de la introducció d’Internet a les aules. La incidèn-

cia de les tecnologies en aquest àmbit, de les possibilitats d’accés i processament de la in-

formació, comunicació i interactivitat, depèn directament de les característiques del model

pedagògic en què se n’introdueix l’ús i, en conseqüència, de la manera com s’estructuren

els entorns de formació amb la incorporació de la xarxa. És des d’aquest supòsit que ens

hem aproximat a algunes de les característiques de l’acció docent, des de la perspectiva

del professorat, per a entendre les possibilitats que s’obren amb la incorporació d’Internet

a la pràctica pedagògica. Internet, com qualsevol altra tecnologia, es pot posar al servei de

les pràctiques docents més contraposades. Només algunes que encara no semblen prou

presents a les aules promouen el màxim protagonisme de l’estudiant, quan del que es tracta

és de fer el salt, que la tecnologia no permet menysprear, entre la informació i el cone-

ixement.
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8.3. Ús d’Internet

La nostra anàlisi té com a principal objecte l’ús d’Internet als centres educatius i, per al cas

que ara ens ocupa, la manera com és adoptada pel professorat en la seva pràctica docent.

Amb aquesta pretensió, procurarem aturar-nos, a continuació, en la distinció de la manera

com la xarxa és utilitzada pels professors i professores en la seva activitat diària al centre,

tant quan són amb els alumnes com quan són fora de classe. En darrer terme, també hem

procurat veure com Internet és utilitzada pel professorat quan no és al centre, per tal com-

prendre com l’incorporen a la seva vida quotidiana.

8.3.1. Ús d’Internet al centre

Ens referirem, doncs, en primer terme, a la mesura en què Internet és present en l’activitat

professional del professorat, procurant fer notar la intensitat i la finalitat amb què és utilitza-

da a l’aula i fora de l’aula; la valoració que se’n fa en el present, i el paper que si li atorga

en el futur per a la pràctica docent.

a) Ús d’Internet fora de l’aula

En l’anàlisi de l’ús de la xarxa per part del professorat quan és al centre, però no està

treballant directament amb els alumnes, solament el 17,8% reconeix que mai ha utilitzat

Internet. En aquest sentit, es tracta d’un percentatge prou baix que permetria subratllar

un grau prou important d’aproximació del professorat a la xarxa. D’altra banda, més enllà

d’aquest índex, ens interessa fer notar quins són els principals objectius que determinen

l’aproximació quotidiana a Internet en l’activitat professional del professorat, fora de

l’aula.

Quan fem atenció a aquestes qüestions, el primer que es posa de manifest és que el pro-

fessorat, quan no és amb els seus estudiants, recorre a la xarxa, principalment, per a la cer-

ca d’informació i, ja en segon terme, per a l’obtenció de programari o per a resoldre

processos de gestió. Aparentment, les possibilitats de comunicació i treball en xarxa que

ofereix Internet són molt menys utilitzades i queden en tercer terme.

Així doncs, la xarxa és utilitzada, en primer terme, per la seva potencialitat en la cerca d’in-

formació que els professor/es fan servir per a la preparació de les seves classes (67,7%) o

per a mantenir-se al dia en el coneixement de les activitats professionals: conferències, con-

vocatòries... (50,1%).
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En segon terme, tot i que amb un percentatge ja molt més reduït (37,9%), alguns professors

i professores diuen que, quan són fora de l’aula, també accedeixen a Internet per baixar pro-

grames que els són d’utilitat per a la seva pràctica docent o bé per a portar a terme proces-

sos de gestió academicoadministrativa (28,5%).

Taula 37. Formes d’ús d’Internet fora de l’aula

La resta d’opcions, referides principalment a la comunicació, el treball en xarxa i el lliura-

ment d’informació, tal com s’observa en la taula anterior, es distancien de les anteriors i se

situen en un nivell d’ús clarament inferior.

Internet és utilitzada per a comunicar-se amb professors d’altres centres en un 20,1% dels

casos. En la comparació entre etapes, sembla que aquesta opció és més utilitzada pels pro-

fessors d’educació primària (24,1%) i menys pels dels cicles formatius (13,4%). Així mateix,

sembla que als centres públics la comunicació amb professors d’altres centres per Internet

és significativament més freqüent (25,4%) que en els privats (21,1%).

Entre aquestes funcions d’ús més limitat (15,7%) també hi trobem la comunicació amb pro-

fessionals de fora del centre (EAP, serveis socials...). L’educació primària també supera sig-

nificativament aquest valor (19,7%), però, com en la resta d’etapes, els seu professorat fa

ús d’aquesta possibilitat en poques ocasions.

Total

Per a la cerca d’informació, en la preparació de les meves classes 67,7

Per a estar al dia de les activitats professionals (conferències, convocatòries...) 50,1

Per a l’obtenció de programes que utilitzo per a la meva activitat docent 37,9

Per a la gestió academicoadministrativa 28,5

Per a comunicar-me amb professors d’altres centres 20,1

No utilitzo Internet 17,8

Per a comunicar-me amb altres professionals de fora del centre (EAP, serveis socials...) 15,7

Per a crear i actualitzar els continguts de les meves assignatures al web del centre 13,8

Per a comunicar-me amb l’equip de professors 10,8

Per a participar en fòrums de discussió professional, fora del centre 6,7

Per a comunicar-me amb els alumnes 6,6

Per a comunicar-me amb els pares 1,8

Altres 16,8
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En aquest mateix nivell, alguns professors i professores (13,8%) diuen que utilitzen la xarxa

per a crear i actualitzar els continguts de les seves assignatures en el web del centre, però

aquesta possibilitat tampoc no té una presència gaire destacada en l’activitat que exerceix

el professorat al seu centre, quan no és amb els alumnes.

La resta d’opcions, també referides a la comunicació tant interna com externa, se situen en

posicions encara més baixes pel que fa a la mesura en què són utilitzades: solament un

10,8% del professorat diu que, quan és al centre, utilitza Internet per a comunicar-se amb

la resta de companys/es que componen l’equip de professors i professores; són menys en-

cara els que en fan ús per a participar en fòrums de discussió professional, fora del centre;

molt pocs (6,6%) se serveixen de la xarxa per a comunicar-se amb els alumnes i, en darrer

terme, és pràcticament insignificant el nombre de professors (1,8%) que es comuniquen

amb els pares per Internet.

En aquesta situació, les diferències entre etapes són molt poques, però, en canvi, en la ma-

joria de les opcions, hem pogut identificar diferències significatives segons el sexe. Gairebé

en totes les funcions que acabem d’apuntar, els professors diuen que en fan un ús signifi-

cativament més elevat que les professores, la qual cosa situaria aquestes últimes en una

posició, aparentment, menys propera a la xarxa.

Finalment, cal fer notar també que, quan fem atenció a l’emplaçament dels centres, els de

l’àmbit rural destaquen en moltes d’aquestes opcions, però ho fan de manera significativa

en les que faciliten la comunicació. Ens referim, per exemple, a l’ús que es fa de la xarxa

en aquests centres per a la comunicació amb professors d’altres centres (31,4%), per a la

comunicació amb professionals externs (21,1%) o amb l’equip de professorat. Segurament,

la situació peculiar d’aquests centres, la seva forma d’organització i les necessitats que se’n

desprenen poden explicar aquest ús diferenciat de la xarxa.

b) Tipus de pràctiques docents, obertura de l’activitat professional i ús d’Internet
fora de l’aula

Quan ens fixem en la manera com el professorat utilitza Internet quan és al centre, però no

està treballant directament amb els alumnes, novament es posen de manifest diferències

que semblen vinculades a les característiques generals de l’activitat professional d’aquests

professors i, més en concret, de la singularitat de l’acció docent.

En aquest sentit, si parem atenció a les finalitats per a les quals s’utilitza la xarxa, s’observa

clarament que el professorat amb les formes d’activitat més obertes és també el que adqui-
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reix una presència significativament més elevada en l’ús de la major part de funcionalitats,

i també és significativa la diferència en la utilització d’aquestes mateixes funcions per part

dels professors que s’atribueixen les formes d’acció més tancades. Tal com s’observa en la

taula següent, la tendència únicament canvia quan fem atenció, precisament, als que no uti-

litzen Internet fora de l’aula, la qual cosa permet posar més èmfasi en la relació que identi-

fiquem.

Taula 38. Obertura de l’activitat professional i ús d’Internet fora de l’aula 

De fet, sembla que els professors i professores amb una activitat professional més oberta

utilitzen Internet fora de l’aula precisament per a aspectes que els facilitarien aquesta ober-

tura. En aquest sentit, tot i que les funcions d’informació i gestió són les més emprades per

aquest professorat (85,8%), cal fer notar que també augmenta significativament el seu per-

centatge en les vinculades a la comunicació (56%). En aquestes últimes opcions, de la ma-

Total Tancada Obertura
intermèdia Oberta

Per a la cerca d’informació, en la preparació 
de les meves classes 67,7 60,8 68,4 72,6

Per estar al dia de les activitats professio-
nals (conferències, convocatòries...) 50,1 38,8 50,0 60,8

Per a l’obtenció de programes que utilitzo 
per a la meva activitat docent 37,9 29,1 38,5 44,9

Per a la gestió academicoadministrativa 28,5 19,9 25,2 43,6

Per a comunicar-me amb professors d’al-
tres centres 20,1 9,0 18,7 33,6

No utilitzo Internet 17,8 26,1 17,7 10,4

Per a comunicar-me amb altres professio-
nals de fora del centre (EAP, serveis 
socials...)

15,7 5,6 13,5 30,0

Per a crear i actualitzar els continguts de les 
meves assignatures al web del centre 13,8 9,2 14,0 17,7

Per a comunicar-me amb l’equip de 
professors 10,8 8,2 9,6 15,8

Per a participar en fòrums de discussió 
professional, fora del centre 6,7 4,4 6,1 10,4

Per a comunicar-me amb els alumnes 6,6 6,2 5,8 8,7

Per a comunicar-me amb els pares 1,8 1,0 0,8 4,5

Altres 16,8 17,9 16,5 16,4
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teixa manera, baixa significativament el percentatge (22,3%) de professorat adscrit a les

formes d’acció més tancades.

Taula 39. Obertura de l’activitat professional i ús d’Internet fora de l’aula 

D’altra banda, quan fem atenció al conjunt de funcionalitats que pot utilitzar el professorat

fora de l’aula i les posem en relació amb el tipus de pràctiques docents que s’atribueix, en

general, sembla que les formes de docència més centrades en l’estudiant també comporten

un ús significativament més elevat de la majoria d’aquestes possibilitats d’ús de la xarxa.

Això es posa especialment de manifest en la comparació amb els estils de docència més

tancats que, en aquesta mateixa anàlisi, comporten, la majoria de vegades, una disminució

significativa en l’ús d’aquestes mateixes possibilitats.

Total Tancada Obertura intermèdia

Informació i gestió 78,6 69,5 79,3

Comunicació 37,0 22,3 34,6

No l’utilitza 17,8 26,1 17,7

Altres 16,8 17,9 16,5
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Taula 40. Tipus de pràctiques docents, ús d’Internet fora de l’aula. Intensitat en l’ús 
docent d’Internet en l’etapa

c) Intensitat en l’ús docent d’Internet en l’etapa

Quan ja centrem l’atenció, de manera general, en l’ús docent d’Internet en l’etapa, es posa

de manifest que una part important del professorat (69,2%) diu que no utilitza Internet a clas-

se, tot i que, entre aquests, alguns l’observen com a possibilitat de futur i s’hi refereixen com

a projecte (13,2%). En la fracció restant, menys d’una quarta part (21%) afirmen que l’estan

començant a incorporar a les seves classes i són pocs (8,6%) els que diuen que l’utilitzen de

manera habitual. L’índex dels que consideren que en fan un ús intensiu és pràcticament nul.

Aquesta percepció del professorat sobre la seva pràctica ens permet considerar que la situ-

ació d’incorporació de la xarxa als centres educatius per a l’ús docent probablement encara

Total
Poc 

centrades en 
l’estudiant

Centrades en 
l’estudiant en un 

nivell mitjà

Més 
centrades en 

l’estudiant

Per a la cerca d’informació, en 
la preparació de les meves 
classes

67,7 62,0 69,5 71,0

Per estar al dia de les activitats 
professionals (conferències, 
convocatòries...)

50,1 44,7 49,3 58,6

Per a l’obtenció de programes 
que utilitzo per a la meva activi-
tat docent

37,9 32,2 38,1 44,5

Per a la gestió academicoadmi-
nistrativa 28,5 25,4 28,5 32,4

Per a comunicar-me amb pro-
fessors d’altres centres 20,1 17,5 18,6 26,5

No utilitzo Internet 17,8 20,9 17,0 15,7

Per a comunicar-me amb altres 
professionals de fora del centre 
(EAP, serveis socials...)

15,7 13,2 14,8 20,8

Per a crear i actualitzar els con-
tinguts de les meves assignatu-
res al web del centre

13,8 14,2 12,7 15,5

Per a comunicar-me amb 
l’equip de professors 10,8 10,4 10,4 12,2

Per a participar en fòrums de 
discussió professional, fora del 
centre

6,7 4,9 5,8 11,0

Per a comunicar-me amb els 
alumnes 6,6 6,5 6,0 8,0

Per a comunicar-me amb els 
pares 1,8 1,8 1,1 3,1

Altres 16,8 16,9 16,4 17,6
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es troba en una fase inicial i temptativa.En aquest procés d’incorporació d’Internet a les au-

les, sembla que els professors porten un lleuger avantatge a les professores. Gairebé tres

quartes parts d’aquestes, un 73,8%, diuen que no utilitzen Internet en les seves classes.

Aquest percentatge es redueix al 61,8% en el cas dels professors. Les diferències entre un

col·lectiu i l’altre, en relació amb els que ja utilitzen la xarxa, són significatives.

Taula 41. Diferències entre professors i professores en l’ús d’Internet a classe, en 
l’etapa seleccionada

D’altra banda, també és interessant fer notar que els professors i professores que a l’hora

de caracteritzar la seva pràctica docent s’han situat en les posicions més obertes, flexi-

bles i personalitzades, sembla que també són els que estan fent un ús més elevat de la

xarxa. Tot i que les diferències amb els professors amb un tipus de pràctiques docents

més transmissores no són molt importants, en les posicions extremes poden arribar a ser

significatives. Això permetria pensar en la possibilitat que Internet sigui utilitzada pels pri-

mers precisament com a mitjà per a impulsar aquesta forma singular de portar a terme la

docència.

Taula 42. Ús d’Internet a classe, en l’etapa seleccionada: diferències segons el tipus 
de pràctiques docents

En l’anàlisi d’aquesta qüestió per etapes, el plantejament general a què ens acabem de re-

ferir es manté amb poques diferències significatives, tot i que, en els cicles formatius, s’ob-

serva un nivell d’ús més important que en la resta d’etapes i que, en l’educació primària, l’ús

d’Internet a les classes és més important que a la secundària, i és en el batxillerat on es

detecten els índexs de connexió més baixos.

Total Homes Dones

No utilitzo Internet a la classe 56,0 50,5 59,4

De moment, encara és un projecte 13,2 11,3 14,4

L’estic començant a incorporar 21,0 25,2 18,4

L’utilitzo habitualment 8,6 11,8 6,6

En faig un ús intensiu 0,6 0,7 0,4

Total Poc centrades
en l’estudiant

Centrades en
l’estudiant en 
un nivell mitjà

Més centrades
en l’estudiant

No l’utilitza 69,3 74,0 69,4 62,9

L’utilitza 30,2 25,2 30,3 36,3



L’escola a la societat xarxa 510 Usos d’Internet i pràctiques docents...

http://www.uoc.edu/in3/pic

Taula 43. Ús d’Internet a classe, en l’etapa seleccionada: distribució per etapes

Igualment, es confirma la poca incidència de la titularitat dels centres en aquesta qüestió,

tot i que sembla que, als centres públics, l’ús d’Internet a les classes és lleugerament supe-

rior que en els privats.

Taula 44. Ús d’Internet a classe, en l’etapa seleccionada: diferències 
segons la titularitat dels centres

L’emplaçament dels centres tampoc no sembla un factor determinant de la intensitat d’ús a

què ens estem referint. Cal dir, tot i això, que és en l’escola rural on es detecten nivells d’ús

més elevats. Més d’una quarta part del professorat d’aquests centres diu que està comen-

çant a incorporar Internet a les seves classes. En aquest aspecte, la diferència amb els cen-

tres situats en altres ubicacions és significativa.

Taula 45. Ús d’Internet a classe, en l’etapa seleccionada: diferències segons 
l’emplaçament dels centres

En la interpretació d’aquest baix nivell de connexió, també ens interessa fer notar que els

professors que accedeixen a Internet amb els seus alumnes ho fan, pràcticament sempre

(90,2%), des de l’aula d’informàtica. Són pocs (8,7%) els que s’hi poden connectar des

de l’aula classe i encara menys els que ho fan des de la biblioteca (4,6%) o des d’altres

llocs (4,7%).

Aquesta situació es manté gairebé en totes les etapes. Únicament en els cicles forma-

tius augmenta significativament el percentatge de professors que diuen que es connec-

Total Primària ESO Batxillerat CF

No l’utilitza 69,3 66,8 71,9 74,3 54,7

L’utilitza 30,2 32,5 27,8 25,1 44,8

Total Públic Privat

No l’utilitza 69,3 66,5 73,5

L’utilitza 30,2 32,9 26,1

Total BCN i
 AMB

Ciutats 
grans 

no AMB

Ciutats 
petites

no AMB

D’àmbit
rural

No l’utilitza 69,3 70,5 70,5 67,6 63,6

L’utilitza 30,2 28,8 29,5 32,2 35,5
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ten a Internet des de l’aula classe (26%). Aquesta dada ajuda a comprendre que, en

molts casos, aquests cicles mostren una dinàmica diferent pel que fa a la seva relació

amb la xarxa.

Taula 46. Lloc des d’on s’accedeix a Internet en l’activitat docent: diferències segons

les etapes

L’emplaçament dels centres tampoc no introdueix modificacions en aquesta apreciació general.

Taula 47. Lloc des d’on s’accedeix a Internet en l’activitat docent: diferències segons

l’emplaçament dels centres

Únicament cal apuntar que els índexs més alts de connexió des de l’aula (16,3%) es troben en

els centres de l’àmbit rural, la qual cosa apunta una vegada més a les peculiaritats de funcio-

nament d’aquests centres que, en alguns casos, es tradueixen en un ús singular de la xarxa.

d) Intensitat en l’ús d’Internet i les TIC amb el grup seleccionat

Amb un enfocament més concret, referit a la mesura en què Internet és utilitzada pels pro-

fessors i professores a les seves classes amb el grup seleccionat, es posa de manifest de

nou que la presència d’Internet a les aules, com a instrument docent, encara és molt limita-

da: gairebé tres quartes parts del professorat (71,2%) diu que mai utilitza Internet a les se-

ves classes amb el grup seleccionat (percentatge molt similar al del professorat que diu que

no utilitza mai Internet a la resta d’aules del conjunt de l’etapa seleccionada: 69,2%) i un

percentatge molt menor diu que, de mitjana, solament la utilitza 1 hora al mes (10,8%). Des

Total Primària ESO Batxillerat CF

Des de l’aula d’informàtica 90,2 92,5 92,0 90,3 77,9

Des de l’aula classe 8,7 9,4 3,7 4,5 26,0

Des de la biblioteca 4,6 3,1 4,8 6,7 5,2

Altres 4,7 3,5 5,3 8,2 1,3

Total BCN i 
AMB

Ciutats
grans

no AMB

Ciutats
petites

no AMB

D’àmbit
rural

Des de l’aula d’informàtica 90,2 92,2 92,2 86,7 84,9

Des de l’aula classe 8,7 6,1 3,9 14,2 16,3

Des de la biblioteca 4,6 4,8 3,9 5,0 3,5

Altres 4,7 5,6 3,9 2,5 4,7
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d’aquest punt de vista, podríem dir que la xarxa ha arribat poc a les aules, tot i que un 12,3%

diuen que hi accedeixen de 2 a 5 hores al mes. Els que en fan un ús més intensiu i la utilit-

zen, de mitjana, més de 5 hores al mes són molt pocs (3,2%). 

Aquests índexs es mantenen, sense excessives diferències, entre la major part d’etapes, tot i

que a secundària i sobretot al batxillerat, en termes absoluts,232 sembla que la mitjana d’ús és

més baixa que a primària. Cal fer notar, però, que els nivells més alts d’accés a la xarxa es tro-

ben als cicles formatius, en què un 32,5% dels professors diuen que es connecten a Internet a

les seves classes de 2 a 5 hores (23,8%) i, fins i tot, més de 5 hores al més (3,2%). Això subrat-

lla, novament, una dinàmica de funcionament diferenciada en aquests cicles, probablement vin-

culada a la naturalesa mateixa dels processos de formació que s’hi ofereixen.

Taula 48. Mitjana mensual d’hores d’ús d’Internet a classe, amb el grup seleccionat: 
distribució per etapes

La titularitat no sembla un factor excessivament determinant per a la intensitat d’ús. No es

detecten diferències importants entre centres públics i privats, tot i que, en els públics, sem-

bla que el nivell d’ús és més elevat, tal com s’observa en la taula següent. 

Taula 49. Mitjana mensual d’hores d’ús d’Internet a classe, amb el grup seleccionat: 
distribució segons la titularitat

232. En aquesta primera part de l’anàlisi hem utilitzat valors absoluts de freqüència d’ús d’Internet i dels ordinadors per
part de cadascun dels professors amb el grup classe seleccionat, sense tenir en compte el nombre total d’hores de docèn-
cia que cada professor imparteix en aquest mateix grup. 

Total Primària ESO Batxillerat CF

Cap 71,2 67,6 74,9 76,5 56,4

1 hora 10,8 11,6 9,1 11,8 10,5

De 2 a 5 12,3 14,0 11,4 7,1 23,8

Més de 5 3,2 2,7 2,4 3,2 8,7

Total Públic Privat

Cap 71,2 68,1 75,9

1 hora 10,8 12,9 7,5

De 2 a 5 12,3 13,1 11,1

Més de 5 3,2 3,2 3,2
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Tanmateix, les diferències es mouen en una mitjana d’hores d’ús d’Internet a l’aula per ca-

dascun dels professors molt baixa (0,88 hores als centres públics i 0,71 als privats), que so-

lament ens permet parlar d’una aproximació molt temptativa a la xarxa des de les aules.

L’anàlisi de l’ús d’ordinadors a les aules, més enllà de l’accés a Internet, reforça la situació

que acabem de descriure. Tot i que, en aquest cas, la mitjana d’hores d’ús amb el grup se-

leccionat és més elevada (2,02 hores al mes), el nivell d’utilització d’aquestes eines conti-

nua essent molt restringit: un 60,1% diuen que mai fan servir els ordinadors a les seves

classes i un 14,2% diuen que els utilitzen de manera limitada (2 hores o menys al mes). Els

que en farien un ús més freqüent són solament una dècima part (10,3%) del conjunt (de 5

a 10 hores mensuals, 6,5%; més de 10 hores al mes, 3,8%).

La mitjana d’ús dels ordinadors en els cicles formatius (5,85 hores mensuals) es distingeix

significativament de la resta en el fet que aquesta xifra es redueix sensiblement i arriba, com

a màxim, a 2,09 hores al mes, en el cas d’educació primària. Amb tota probabilitat, tal com

dèiem abans, els continguts dels cicles formatius acaben incidint clarament en una utilitza-

ció més gran d’aquesta tecnologia: un 28,5% del professorat d’aquests cicles diu que en fa

ús a l’aula entre 5 i 10 hores al mes (10,5%) i, en una proporció encara més elevada (18%),

més de 10 hores mensuals. La diferència amb la resta d’etapes és prou significativa.

Taula 50. Mitjana mensual d’hores d’ús dels ordinadors a classe, amb el grup 
seleccionat: distribució per etapes

En aquestes etapes restants, s’observa un ús més elevat a l’educació primària (0,81 hores

mensuals per professor de mitjana) que a la secundària (0,68 hores mensuals per professor

de mitjana). Si analitzem amb més profunditat aquestes diferencies, tal com mostra la taula

sobre la mitjana d’hores d’ús dels ordinadors a classe, per etapes, el que podem afirmar és

que hi ha un percentatge més elevat de professorat de primària que utilitza, poc o molt, els

ordinadors amb els alumnes del grup seleccionat (un 17,1% més que a l’ESO i un 18,7%

més que al batxillerat), però com que les mitjanes estan expressades en valors absoluts, la

màxima freqüència d’ús del professorat de primària, com veurem més endavant, està em-

mascarada pel fet que, en general, a primària, el professorat fa docència a menys grups i,

en canvi, fa més hores de docència en els grups en què intervé.

Total Primària ESO Batxillerat CF

Cap 60,1 50,7 67,8 69,4 44,8

2 o menys 14,2 14,0 12,6 15,2 18,6

De 2 a 5 13,0 21,9 9,1 6,6 7,6

De 5 a 10 6,5 8,0 5,2 4,5 10,5

Més de 10 3,8 1,9 3,1 2,8 18,0
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e) Formes d’ús d’Internet en la docència

Més enllà dels valors que hem detectat en relació amb la baixa intensitat en l’ús de la xarxa

amb finalitats docents, aquest estudi també pretén posar de manifest quines són aquestes

finalitats, és a dir, per a quin tipus de qüestions i amb quins objectius fa ús d’Internet el pro-

fessorat que diu que la utilitza d’alguna manera a l’aula. En una primera visió general

d’aquesta qüestió, s’hi reflecteix el baix nivell d’utilització de la xarxa, a què ja ens hem re-

ferit, en una bona part de les seves funcionalitats. Únicament per al cas de la cerca d’infor-

mació relacionada amb l’assignatura sembla que aquest nivell augmenta sensiblement. Ho

veurem a continuació amb més detall.

Més de tres quartes parts dels professors i professores (78,1%) diuen que utilitzen In-

ternet força (45,8%) o, fins i tot, molt (32,3%) en la seva activitat docent per a la cerca

d’informació relacionada amb l’assignatura. Tal com acabem d’apuntar, sembla que

aquesta és l’opció predominant en el procés d’incorporació de la xarxa a la docència

que estem estudiant. Els que diuen que utilitzen poc (19,6%) aquesta opció o gens

(1,4%) ocupen una fracció reduïda (21%).

Figura 10. Ús d’Internet a l’aula per a la cerca d’informació

Segurament, com a derivació de la seva potencialitat en la cerca d’informació, Internet tam-

bé és utilitzada pel professorat per a la creació de material didàctic propi. Més de la meitat

del professorat (54,3%) diu que utilitza la xarxa amb aquesta finalitat força sovint (33,8%) i,

fins i tot, amb molta freqüència (20,5%). A aquest percentatge encara hi podríem afegir una

quarta part del professorat (24,3%), que diuen que en fan ús alguna vegada, però poc. So-

lament el 16,1% restant diuen que mai fan ús d’aquesta potencialitat de la xarxa en la seva

activitat docent a l’aula. Així doncs, aquesta sembla la segona funcionalitat a què més re-

corre el professorat per a la seva activitat docent.



L’escola a la societat xarxa 515 Usos d’Internet i pràctiques docents...

http://www.uoc.edu/in3/pic

Figura 11. Ús d’Internet a l’aula per a la creació de material didàctic propi

En la comparació entre etapes, sembla que és en els cicles formatius on més es recorre a

Internet per a la creació de material didàctic propi. Un 69,9% del professorat d’aquests ci-

cles que diu que utilitza Internet a l’aula també diu que accedeixen molt (35,1%) o força

(33,8%) a la xarxa amb aquesta intenció. Els professors i professores d’ESO, en canvi,

sembla que fan menys ús d’aquesta opció.

Taula 51. Ús d’Internet en l’activitat docent, per a la creació de material didàctic propi: 
diferències entre etapes

Internet també pot ser utilitzada com a mitjà per a l’atenció a la diversitat dels alumnes. Per

a aquesta finalitat, sembla que es repartirien de manera força equilibrada els professors i

professores que mai (24,7%) o poques vegades (31,2%) han fet ús de la xarxa amb aquest

propòsit i els que es valen d’aquesta oportunitat força (29,6%) o molt (7,4%).

Tot i que aquest patró es manté per a totes les etapes, és en l’educació primària on es tro-

ben els percentatges d’ús més alts quan es tracta d’atendre la diversitat d’alumnes emprant

la xarxa. En aquesta qüestió, podem identificar les diferències més importants amb el bat-

xillerat, que és l’etapa en què s’utilitza menys Internet per a aquests propòsits, probable-

ment en correspondència amb les diferències amb l’educació primària quant a l’estil de

docència de què ja hem parlat anteriorment.

Total Primària ESO Batxillerat CF

Molt 20,5 19,2 18,7 17,2 35,1

Força 33,8 3,01 30,5 44,0 33,8

Poc 24,3 28,2 24,6 23,1 13,0

Gens 16,1 17,6 18,2 11,9 13,0
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Taula 52. Ús d’Internet en l’activitat docent, com a mitjà per a l’atenció a la diversitat: 
diferències segons les etapes

L’ús de la xarxa com a mitjà d’atenció a la diversitat d’alumnes sembla que és més present en

la pràctica dels professors que s’atribueixen unes pràctiques més personalitzades i flexibles.

Els nivells són baixos en qualsevol dels casos, però la tendència que apuntem es pot observar

clarament, de manera que, en els seus extrems, es detecten diferències significatives.

Taula 53. Ús d’Internet en l’activitat docent, com a mitjà per a l’atenció a la diversitat: 
diferències segons el tipus de pràctiques docents

D’entre el professorat que fa servir Internet a l’aula, més d’una quarta part diu que en fa ús

com a espai per al treball en equip entre els alumnes. La majoria (60,4%), però, diu que, o

bé no utilitza mai aquesta possibilitat (29,6%) o bé la utilitza poc (30,8%).

 Figura 12. Ús d’Internet en l’activitat docent, com a espai per al treball en equip entre
alumnes del mateix grup classe

Total Primària ESO Batxillerat CF
Molt 7,4 10,2 8,0 3,0 3,9

Força 29,6 36,5 27,3 22,4 24,7

Poc 31,2 34,9 29,4 30,6 24,7

Gens 24,7 14,9 25,1 35,1 37,7

Total Poc centrades
en l’estudiant

Centrades en l’estudiant 
en un nivell mitjà

Més centrades
en l’estudiant

Molt 7,4 4,4 6,6 11,2
Força 29,6 20,3 30,0 37,1
Poc 31,2 32,3 32,5 28,1
Gens 24,7 34,8 23,0 18,5



L’escola a la societat xarxa 517 Usos d’Internet i pràctiques docents...

http://www.uoc.edu/in3/pic

D’altra banda, Internet s’utilitza encara menys per al treball entre alumnes de classes diferents.

Entre els professors que fan ús d’Internet a l’aula, solament un 12,1% recorren a aquesta opor-

tunitat amb certa freqüència. Tot i que una quarta part (24,2%) diuen que han fet ús d’aquesta

opció alguna vegada, la meitat (53,1%) no ho han fet mai.Tampoc en aquests casos no podem

identificar diferències importants entre etapes, tot i que els percentatges més elevats de profes-

sors que fan ús d’Internet per a l’activitat col·laborativa es poden trobar a l’educació primària. 

Taula 54. Ús d’Internet en l’activitat docent, per al treball en equip entre alumnes de 
classes diferents: diferències segons les etapes

La xarxa també pot proporcionar un mitjà per a la participació i la col·laboració dins del ma-

teix centre i d’obertura exterior cap a la resta de la comunitat educativa, però aquesta es-

cletxa encara sembla poc oberta. Fent atenció, en primer terme, a la col·laboració interna,

un 41,8% del professorat que utilitza Internet a l’aula diu que mai l’ha utilitzada com a mitjà

per a treballar en projectes interdisciplinaris i un 25,9% diu que ha utilitzat poc aquesta pos-

sibilitat. Solament un 23,9% afirmen que utilitzen força (17,9%) o molt (6%) aquesta opor-

tunitat per al treball entre disciplines diferents.

També en aquest cas sembla que es pot detectar un aprofitament més gran d’aquestes pos-

sibilitats entre els professors situats en les formes de docència més obertes i flexibles, les

que mostren més propensió a adaptar-se a la diversitat dels alumnes. La taula següent

mostra aquesta tendència a un ús més alt d’aquestes possibilitats de col·laboració interdis-

ciplinària a través de la xarxa en la mesura que l’estil de docència se centra en l’estudiant.

Les diferències més significatives s’observen principalment entre els que no utilitzen la xar-

xa per a treballar en aquests projectes (el 50,6% declaren unes pràctiques menys centrades

en l’estudiant i el 30,3% declaren unes pràctiques més centrades), però també entre els que

han portat a terme aquest tipus d’activitat a la xarxa amb més freqüència.

Taula 55. Ús d’Internet en l’activitat docent, per a treballar en projectes 
interdisciplinaris: diferències segons el tipus de pràctiques docents

Total Primària ESO Batxillerat CF
Molt 2,1 2,4 1,6 1,5 3,9
Força 10 13,3 8,0 9,7 3,9
Poc 24,2 25,5 23,0 20,9 28,6
Gens 53,1 51,4 56,1 53,7 50,6

Total Poc centrades
en l’estudiant

Centrades en
l’estudiant

en nivell mitjà

Més centrades
en l’estudiant

Molt 6,0 4,4 4,7 9,6
Força 17,9 13,3 18,0 21,9
Poc 25,9 20,3 25,2 32,0
Gens 41,8 50,6 43,8 30,3
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La situació canvia molt poc quan ens referim a la col·laboració amb altres centres. Tres quar-

tes parts del professorat (75,5%) diu que mai (48,4%) ha utilitzat Internet per a aquest objectiu

o bé que ho ha fet en poques ocasions (27,1%). Novament, repetint l’esquema de participació

que es posa de manifest per a la majoria de funcions que estem analitzant, el marge que que-

da per als que participen força (2,1%) o molt (0,3%) en aquests projectes a través de la xarxa

és molt restringit (2,4%). Aquest baix nivell de participació del professorat en aquestes fórmu-

les de col·laboració es correspon amb l’espai limitat que concedíem a la intervenció en aquest

tipus de projectes, en la caracterització de la pràctica docent que fèiem en un apartat anteri-

or.D’altra banda, cal dir que en la comparació entre etapes sembla que és en l’educació pri-

mària on hi ha un nivell de participació més elevat en aquestes formes de col·laboració.

Taula 56. Ús d’Internet en l’activitat docent com a mitjà per a la col·laboració 
amb altres centres: diferències entre etapes

Quan es tracta d’emprar la xarxa, no tant per a la cerca d’informació, sinó per a lliurar-la, el

nivell d’ús baixa sensiblement: la meitat del professorat que utilitza Internet a l’aula (49,8%)

diu que mai fa ús del web del centre per a oferir informació de l’assignatura i un 23% diuen

que utilitzen aquesta possibilitat poques vegades. Solament en un 17,8% dels casos diuen

que aprofiten aquesta oportunitat amb força freqüència (13%) o molta freqüència (4,4%).

Figura 13. Ús del web del centre per a oferir informació de l’assignatura

Si ens centrem en una altra funció, les possibilitats que pot oferir la xarxa per a la comuni-

cació del professorat amb els alumnes i dels alumnes entre ells no sembla que hagin estat

Total Primària ESO Batxillerat CF
Molt 3,4 3,9 1,1 6,0 2,6
Força 10,7 17,3 8,0 6,0 3,9
Poc 27,1 32,9 21,9 24,6 24,7
Gens 48,4 38,4 55,1 53,7 55,8



L’escola a la societat xarxa 519 Usos d’Internet i pràctiques docents...

http://www.uoc.edu/in3/pic

incorporades de manera àmplia per a la docència. Gairebé tres quartes parts del professo-

rat (73,7%) diu que utilitza poc (29,7%) o gens (44%) aquesta possibilitat i, en aquesta

qüestió, s’observen poques diferències entre etapes.

En tot cas, en aquesta forma d’ús d’Internet sembla que els professors i professores dels

centres privats porten un cert avantatge als dels públics.

Taula 57. Ús d’Internet en l’activitat docent, per a la 
comunicació amb els alumnes i dels alumnes entre ells: 
comparació segons la titularitat dels centres

Internet també obre possibilitats per a la participació dels pares i mares als centres educatius,

però aquesta opció tampoc no sembla que s’aprofiti gaires vegades. Gairebé tres quartes parts

del professorat (73,8%) que utilitza Internet a l’aula diu que no l’ha fet servir mai per a aquest pro-

pòsit. Solament un 2,1% ha utilitzat Internet per a la participació dels pares a les classes alguna

vegada, però poques vegades. Així, l’índex dels que treballarien més habitualment amb aquest

recurs és pràcticament inexistent (0,3%), la qual cosa es correspondria amb les limitacions que

detectàvem pel que fa a la intervenció dels pares en la caracterització de la pràctica docent.

Figura 14. Ús d’Internet en l’activitat docent, com a mitjà per a la participació dels pares

Total Públic Privat

Molt 4,0 3,0 5,8

Força 12,9 9,8 18,8

Poc 29,7 29,5 30,0

Gens 4,04 46,3 39,5
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En tot cas, les funcionalitats que permeten la comunicació i el treball en xarxa sembla que

encara tenen poc pes específic. Internet és present en la docència, principalment, com a

instrument per a la creació de material didàctic propi i per a la cerca d’informació. Però, fins

i tot aquest últim aspecte sembla que tot just s’està incorporant de manera temptativa i poc

sistematitzada. Un exemple d’això és que la majoria de professors i professores (84,4%)

diuen que no faciliten adreces d’Internet entre els materials que proporcionen als seus

alumnes (28,8%), que no tenen sistematitzats aquests recursos, però que, de tant en tant,

diuen als alumnes on poden trobar una determinada informació (44%) o que només donen

aquestes adreces si els alumnes les demanen (11,6%).

Figura 15. Inclusió de referències o adreces d’Internet entre els materials facilitats als
alumnes

Cal fer notar que solament un 14,3% del professorat afirma que disposa de guies d’adre-

ces segons els temes. Així doncs, els que sembla que han integrat de manera més con-

sistent en la seva pràctica docent la potencialitat d’accés a la informació que ofereix

Internet són pocs

f) Tipus de pràctiques docents, obertura de l’activitat professional i ús d’Internet a l’aula

En considerar l’efecte que pot tenir per a la incorporació de la xarxa als centres la manera

com s’hi configura la pròpia pràctica pedagògica, hem fet atenció especial a alguns trets dis-

tintius d’aquestes formes d’acció que ens haurien d’ajudar a comprendre el lloc que actual-

ment hi ocupa Internet: el tipus de pràctiques docents que s’atribueix el professorat, i la

posició d’obertura en la seva activitat professional i col·laboració d’aquests professionals.

En aquest sentit, analitzarem a continuació com es configuren els centres atenent aquests

factors per a veure de quina manera incideixen en l’ús que el professorat fa d’Internet.
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En primer lloc, cal fer notar que la tipologia de centre té poca incidència en la manera com

s’hi configura la pràctica docent. Ni la grandària dels centres ni la seva titularitat introduei-

xen grans diferències en aquest aspecte. Tot i això, per l’efecte que sembla que té en la in-

corporació de la xarxa, cal destacar que als centres de l’àmbit rural s’aprecia un augment

significatiu del professorat que se situa en les formes de docència que comporten un grau

més alt de personalització (14,3%).

Taula 58. Tipus de centre i tipus de pràctiques docents

Aquesta diferència, en la pràctica docent, troba la seva correspondència quan fem atenció

a la capacitat d’obertura del professorat d’aquest centres. Novament és en l’àmbit rural on

sembla que els professors es trobarien més disposats a la col·laboració i a la participació,

tant dins del mateix centre com de cara a l’exterior: el desplaçament del professorat cap a

la posició de més obertura (17,2%) és significatiu. En contrast, sembla que la posició de

més tancament, la trobem als centres privats de Barcelona i la seva àrea metropolitana, en

què augmenta significativament el percentatge de professors (36,3%) que s’atribueixen les

pràctiques que comporten un aïllament més gran de l’entorn, així mateix, disminueix també

de manera significativa (19,4%) el percentatge dels que consideren més oberta a la partici-

pació la seva activitat quotidiana al centre.

Total
Poc centra-

des en l’estu-
diant

Centrades en 
l’estudiant
en un nivell 

mitjà

Més centrades 
en l’estudiant

Centres públics de BCN i AMB 34,2 35,4 33,4 34,3

Centres privats de BCN i AMB 29,4 29,3 31,6 24,7

Centres públics de ciutats grans 
no BCN i AMB 3,8 5,3 2,9 3,9

Centres privats de ciutats grans 
no BCN i AMB 4,2 4,5 4,5 3,3

Centres públics de ciutats peti-
tes no BCN i AMB 11,4 14,0 9,6 12,0

Centres privats de ciutats petites 
no BCN i AMB 5,8 4,1 6,2 7,1

Centres públics de l’àmbit rural 11,0 7,3 11,8 14,3

Centres privats de l’àmbit rural 0,1 0 0,1 0,4
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Taula 59. Tipus de centre i obertura de l’activitat professional del professorat

És a primària, amb independència de la situació socioeconòmica dels alumnes, on els

professors s’atribueixen les formes de docència més ajustades a les peculiaritats de cada

estudiant. En canvi, al batxillerat aquesta tendència s’inverteix: el professorat d’aquesta

etapa es concentra significativament (34,8%) en les formes de docència menys persona-

litzades.

Taula 60. Tipus de pràctiques docents segons l’etapa

Això mateix es posa de manifest quan fem atenció a l’obertura de l’activitat del professo-

rat: els professors de secundària, en les seves diferents etapes, se situen significativa-

ment més en les pràctiques menys obertes i, en canvi, a primària aquesta inclinació

s’inverteix.

Total Tancada Obertura
intermèdia Oberta

Centres públics de BCN i AMB 34,2 31,9 34,1 36,4

Centres privats de BCN i AMB 29,4 36,3 31,0 19,4

Centres públics de ciutats grans no 
BCN i AMB 3,8 4,0 3,2 4,9

Centres privats de ciutats grans no 
BCN i AMB 4,2 2,8 5,1 3,6

Centres públics de ciutats petites no 
BCN i AMB 11,4 10,8 11,8 11,3

Centres privats de ciutats petites no 
BCN i AMB 5,8 5,2 5,7 6,8

Centres públics de l’àmbit rural 11,0 9,0 9,1 17,2

Centres privats de l’àmbit rural 0,1 0,2 0 0,4

Total Poc centrades
en l’estudiant

Centrades en
l’estudiant en un 

nivell mitjà

Més centrades
en l’estudiant

Primària 36,3 24,6 37,9 48,0

ESO 31,1 32,2 32,6 26,5

Batxillerat 24,6 34,8 21,4 18,6

CF 8,0 8,5 8,1 6,9
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Taula 61. Obertura de l’activitat del professorat segons l’etapa

Quant a la relació d’aquests factors amb l’objecte del nostre estudi, es posa de manifest que

els professors que s’atribueixen les formes d’activitat menys obertes també són els que fan

un menor ús dels ordinadors a classe: el percentatge dels que no els utilitzen mai augmenta

significativament (70,5%) per al cas dels professors que s’identifiquen amb les pràctiques

més tancades i, així mateix, també baixa de manera significativa (47%) quan l’obertura en

l’activitat professional és més gran. En sentit contrari, el nombre d’hores mensuals d’ús dels

ordinadors augmenta quan els professors situen la seva acció quotidiana en processos de

més obertura.

Taula 62. Mitjana mensual d’hores d’ús dels ordinadors a classe i obertura de 
l’activitat del professorat

Quan ens centrem estrictament en l’ús d’Internet, la proclivitat a què al·ludim es confirma:

entre els professors i professores que mai no utilitzen Internet a classe augmenta significa-

tivament el percentatge dels que consideren més tancada la seva activitat professional

(80,5%) i, de la mateixa manera, disminueix el percentatge dels que s’atribueixen pràcti-

ques més obertes. Aquest plantejament s’inverteix entre el professorat amb una activitat

quotidiana més oberta, que augmenta significativament quan també ho fa el nombre d’hores

d’ús de la xarxa a classe.

Total Tancada Obertura intermèdia Oberta

Primària 36,3 17,1 35,2 56,8

ESO 31,1 41,2 31,4 20,9

Batxillerat 24,6 30,7 25,7 16,6

CF 8,0 11,0 7,7 5,7

Total Tancada Obertura intermèdia Oberta

Cap 60,1 70,5 61,7 47,0

2 o menys 14,2 9,2 15,2 17,0

De 2 a 5 13,0 9,0 11,7 19,6

De 5 a 10 6,5 4,8 6,0 9,1

Més de 10 3,8 4,0 3,6 4,0
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Taula 63. Mitjana mensual d’hores d’ús d’Internet a classe i obertura de 
l’activitat del professorat

En aquest mateix sentit, podem veure la relació entre les característiques de l’activitat del

professorat i l’ús d’Internet en la utilització de portals educatius específics: també en aquest

aspecte, les pràctiques més obertes es tradueixen en un augment significatiu d’accés a

aquests portals. En l’ús de l’Edu365.com, això es posa clarament de manifest: d’entre els

professors que hi accedeixen sovint, augmenten significativament (15,5%) els que s’atribu-

eixen les formes d’acció més obertes i, en canvi, disminueixen (5,6%) els que se situen en

l’activitat que comporta menor predisposició Sa la participació o col·laboració, tant interna

com externa. Això mateix es reprodueix, però en sentit contrari, quan ens referim als que

no han accedit mai a aquest portal.

Taula 64. Obertura de l’activitat del professorat i accés a Edu365.com

g) Ús de portals educatius específics

Finalment, completarem l’anàlisi de les formes d’ús d’Internet, fen atenció a la presència d’al-

guns portals educatius que considerem especialment significatius: Edu365.com, el portal impul-

sat pel Departament d’Ensenyament a través de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya

(XTEC), i Educalia.org, fruit de la col·laboració de la iniciativa privada, la universitat i la Genera-

litat, amb la missió d’oferir continguts d’educació no formal a tota la comunitat educativa. Pel que

fa al primer, sembla que un percentatge prou important del professorat (65%) diu que ha utilitzat

l’Edu365.com, però cal fer notar que d’aquesta fracció la major part (54,6%) diuen que només

l’han utilitzat alguna vegada. Els que diuen que l’utilitzen sovint són menys (10,4%).

No hi ha gaires diferències entre etapes en aquests nivells d’ús, però sembla que és a l’edu-

cació primària on hi ha més usuaris i en els cicles formatius on n’hi ha menys.

Total Tancada Obertura intermèdia Oberta

Cap 71,2 80,5 72,1 60,4

1 hora 10,8 5,6 11,1 14,9

De 2 a 5 12,3 8,2 11,5 17,9

Més de 5 3,2 3,2 2,9 3,8

Total Tancada Obertura intermèdia Oberta

Sí, sovint 10,4 5,6 10,3 15,5

Sí, alguna vegada 54,6 47,6 55,8 58,9

No, mai 34,5 46,2 33,4 25,7
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Taula 65. Professors usuaris del portal Edu365.com: diferències segons l’etapa

Tampoc no hi ha excessives diferències pel que fa a l’ús que fa el professorat d’aquests por-

tals, però la tendència indica que l’Edu365.com té un nombre més elevat d’usuaris als cen-

tres públics.

Taula 66. Professors usuaris del portal Edu365.com: diferències 
segons la titularitat 

D’altra banda, sembla que aquest portal és utilitzat seguint el patró d’ús de la xarxa que hem

anat descrivint anteriorment. D’entre el professorat que diu que fa ús de l’Edu365.com, la

major part (82,7%) diu que l’utilitza per a buscar informació, i també hi ha un percentatge

elevat de professors i professores que reconeixen que hi han accedit simplement per a co-

nèixer aquest espai (60,1%).

Una mica menys de la meitat (45%) del professorat diu que s’hi connecta per a utilitzar al-

guns dels programes que s’hi ofereixen o per baixar arxius o programes (30,2%).

En darrer terme i seguint l’esquema d’ús que hem identificat, trobem les opcions vincu-

lades a la comunicació i al treball en xarxa: un 10,2% del professorat diu que hi entra

per a atendre consultes d’alumnes. La resta d’opcions ja són molt minoritàries: utilitzar

el correu electrònic (7,7%), participar en debats (3,3%) i, finalment, col·laborar amb al-

tres escoles (3%).

Total Primària ESO Batxillerat CF

Sí, sovint 10,4 12,6 9,7 9,6 6,4

Sí, alguna vegada 54,6 57,1 52,0 57,8 44,2

No, mai 34,5 29,7 37,9 32,5 49,4

Total Públic Privat

Sí, sovint 10,4 11,4 9,0

Sí, alguna vegada 54,6 56,8 51,4

No, mai 34,5 31,6 38,9
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Figura 16. Formes d’ús de l’Edu365.com

La forma d’ús d’aquest portal, que reproduiria, en certa manera, l’ús general de la xarxa per

part del professorat, no presenta excessives diferències quan fem atenció al professorat de

les diferents etapes, ni tampoc per efecte de la titularitat dels centres.

En el cas d’Educalia.org el nombre d’usuaris és més baix. Més de la meitat del professorat

(59,9%) admet no haver-s’hi connectat mai. De la resta, solament un 3,7% diu que s’hi con-

necta sovint. El 36% diu que solament s’hi ha connectat alguna vegada.

El nombre més elevat d’usuaris d’aquest portal es troba a l’educació primària, en què més

de la meitat del professorat (56,2%) diu que s’hi ha connectat alguna vegada.

Taula 67. Professors usuaris del portal Educalia.org: diferències per etapes

D’altra banda, en aquest cas, sembla que el nombre més alt de professors i professores

usuaris es troba a les escoles privades i no pas a les públiques, com passava amb el portal

anterior.

Total Primària ESO Batxillerat CF

Sí, sovint 3,7 6,1 2,8 1,7 1,7

Sí, alguna vegada 36,0 50,1 30,8 25,9 23,3

No, mai 59,9 43,1 66,0 72,2 75,0
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Taula 68. Professors usuaris del portal Educalia.org: diferències segons la titularitat

L’anàlisi de les formes d’ús d’aquest portal repeteixen de manera molt semblant l’ordre que

apuntàvem per a l’Edu365.com, de manera que, novament, les opcions de cerca d’informa-

ció i l’accés per a conèixer el web són les més utilitzades. En segon terme, se situen les

possibilitats d’accés a programari i les que fan possible la comunicació o el treball en xarxa

apareixen, en darrer terme, com a minoritàries.

Figura 17. Formes d’ús d’Educàlia.org

En aquest cas també hem de dir que les formes d’ús d’aquest portal no difereixen dels patró

general que sembla seguir el professorat en l’ús de la xarxa.

h) Percepció sobre l’ús d’Internet a classe

A banda de posar de manifest la manera com Internet és utilitzada en la docència, també ens

interessa conèixer la valoració que fa el professorat de la integració de la xarxa en la pròpia

activitat docent i la percepció de com l’estan fent la resta de professors i professores amb qui

comparteix l’activitat quotidiana. Entenem que, tot plegat, ens pot ser útil per a entendre com

s’està assimilant l’ús de la xarxa en el present i quines són les perspectives de futur.

Total Públic Privat

Sí, sovint 3,7 2,8 5,0

Sí, alguna vegada 36,0 31,8 42,3

No, mai 59,9 65,1 52,0
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En aquest sentit, cal dir que la posició del professorat davant la qüestió de l’ús d’Internet sem-

bla que en bona part és expectativa. Més de la meitat dels professors i professores (58%) di-

uen que hi estant interessats, però tot i que hi ha molt pocs professors i professores (5%) que

no creguin que els pugui ser d’utilitat per a la seva pràctica docent, encara n’hi ha força

(23,9%) que no acaben de veure com vincular Internet a la seva activitat de classe. Així, els

que ja tenen experiència en l’ús la xarxa en les pròpies classes i, a partir d’aquí, en valoren la

utilitat són encara minoria (15,6%).Entre aquests últims, és a dir, entre els que valoren l’ús de

la xarxa a partir de la pròpia experiència, hi destaca significativament el professorat dels cicles

formatius. Més d’una quarta part dels professors i professores d’aquests cicles (26,2%) diuen

que Internet ja els és de molta utilitat per a les seves classes. A continuació, sembla que és a

l’educació primària on es detecta més interès i on la percepció d’utilitat és més elevada. En

aquesta etapa, els professors que no creuen que Internet els pugui ser d’utilitat ocupen un

percentatge significativament baix (3,2%). En el batxillerat, en canvi, tot i que es manté l’inte-

rès d’una bona part del professorat (52%), són significativament més que en la resta d’etapes

(28,5%) els que diuen que no saben com fer ús d’Internet en la docència. En aquesta etapa,

per comparació amb la resta, els que ja n’estan fent ús i en valoren la utilitat ocupen el per-

centatge més baix (12,6%).

Taula 69. Valoració de l’ús d’Internet en la pròpia pràctica docent, per etapes

S’obté més concreció d’aquesta percepció quan el professorat posa de manifest les seves

intencions en relació amb el conjunt de funcionalitats d’Internet que exploràvem en l’apartat

anterior. Fent atenció als propòsits dels professors i professores pel que fa a la incorporació,

a curt termini, d’aquest conjunt de funcions, no sembla que la situació que hem descrit hagi

de canviar de manera immediata. La qüestió és que entre les diferents potencialitats de la

xarxa les que ja tenen més presència en l’activitat docent són també les escollides pel pro-

fessorat quan ha d’indicar les funcions d’Internet que té la intenció d’augmentar o d’incor-

porar a la seva docència a curt termini.

Així, més de tres quartes parts del professorat (77,4%) diu que pretén augmentar l’ús de la

xarxa per a la cerca d’informació relacionada amb l’assignatura, i també és important el

Total Primària ESO Batxillerat CF

Molt útil 15,6 16,3 14,6 12,6 26,2

Hi estic interessat 52,6 55,2 51,6 52,0 47,1

No acabo de veure com 
vincular Internet a l’activi-
tat de classe

23,9 21,9 23,5 28,5 19,8

No crec que pugui ser 
d’utilitat 5,0 3,2 6,8 5,6 4,7
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nombre de professors i professores (67%) que diuen que, a curt termini, volen incrementar

l’accés a Internet per a la creació de material didàctic propi. Els que tenen la intenció d’aug-

mentar l’ús de la xarxa per a oferir informació de l’assignatura a través de la web del centre,

ja en són menys (45,7%).

També és rellevant que, més de la meitat dels professors i professores (58%) diuen que te-

nen la intenció d’aprofitar en major mesura la potencialitat que ofereix la xarxa com a mitjà

per a atendre la diversitat d’alumnes. En canvi, són sensiblement inferiors els percentatges

dels que, a curt termini, mostren predisposició a fer més ús de les funcions relacionades

amb la comunicació amb els alumnes (42,5%), el treball en equip entre els de la mateixa

classe (49,4%) o entre alumnes de classes diferents (47,3%).

Així mateix, són menys els que mostren el propòsit d’utilitzar Internet en breu quan ens re-

ferim a les funcions que comporten obertura i més possibilitats de participació en l’activitat

docent. Ens referim a la intenció d’utilitzar la xarxa per a treballar en projectes interdiscipli-

naris (49,6%), per a col·laborar amb altres centres (46,6%). En darrer terme, també cal

apuntar la poca disposició dels professors a obrir la seva activitat docent a la participació

dels pares, mitjançant la xarxa. Solament un 18,1% del professorat diu que té la intenció de

fer-ne més ús amb aquesta finalitat.

En l’anàlisi entre etapes d’aquestes intencions de futur, no s’observen diferències gaire im-

portants, però sembla que és a l’educació primària on es fa més present el propòsit de fer

més ús de la xarxa a curt termini, la qual cosa segurament es correspondria amb la carac-

terització de l’activitat docent que hem fet anteriorment per a aquesta etapa, que ens per-

metia atribuir-li formes de docència més obertes, flexibles i centrades en l’alumne. Ho

podem veure, per exemple, en l’opinió expressada pel professorat amb relació a la seva in-

tenció d’augmentar l’ús d’Internet com a mitjà per a la col·laboració amb altres centres, però

ens trobaríem en una situació semblant en l’anàlisi de la intencionalitat del professorat pel

que fa a la incorporació de la resta de funcionalitats. En aquest cas, la diferència entre l’edu-

cació primària i el batxillerat és significativa.

Taula 70. Intenció d’augmentar l’ús d’Internet com a mitjà per a la col·laboració amb 
altres centres: diferències entre etapes

Total Primària ESO Batxillerat CF

Sí 46,6 53,6 44,3 42,4 36,0

No 35,6 29,2 37,1 41,3 41,9
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Aquest mateix exemple també ens és útil per veure com es materialitza aquesta perspectiva

de futur als centres quan fem atenció al seu emplaçament. En aquest cas, tampoc no s’ob-

serven grans diferències entre els centres, però sembla que, en la majoria dels casos, l’es-

cola rural mostra més inclinació a incrementar l’ús d’Internet en el conjunt de funcionalitats

a què ens hem referit. 

Taula 71. Intenció d’augmentar l’ús d’Internet com a mitjà per a la col·laboració amb 
altres centres: diferències segons l’emplaçament dels centres

En la qüestió de l’ús de la xarxa com a mitjà per a incrementar la col·laboració amb altres

centres, les diferències entre l’opinió expressada pel professorat dels centres de l’àmbit ru-

ral i la dels professors i professores dels centres de Barcelona i la seva àrea metropolitana

són significatives, però també ho són quan analitzem la posició del professorat davant altres

funcions d’Internet.

D’altra banda, encara utilitzarem aquesta mateixa qüestió per a exemplificar com el tipus

de pràctica docent del professorat també comporta diferències pel que fa a la intenciona-

litat a què ens estem referint. Sembla que els professors i professores que s’atribueixen

més personalització, flexibilitat i obertura en la seva pràctica també són, en general, els

més disposats a fer un ús més intensiu de la xarxa en la seva activitat docent quotidiana.

Novament ho veurem, primerament, per a la qüestió de la col·laboració amb altres centres

a través de la xarxa.

Taula 72. Intenció d’augmentar l’ús d’Internet com a mitjà per a la 
col·laboració amb altres centres: diferències segons el tipus de 
pràctiques docents

Però aquestes diferències es poden veure també en altres funcionalitats, com en la inten-

cionalitat d’utilitzar Internet per a treballar en projectes interdisciplinaris.

Total BCN i AMB Ciutats grans 
no AMB

Ciutats petites 
no AMB D àmbit rural

Sí 46,6 42,8 49,1 51,5 58,3

No 35,6 37,7 38,7 33,5 24,8

Total Poc centrades
en l’estudiant

Centrades en 
l’estudiant en 
un nivell mig

Més centrades 
en l’estudiant

Sí 46,6 39,7 46,6 55,3

No 35,6 39,2 35,1 32,2



L’escola a la societat xarxa 531 Usos d’Internet i pràctiques docents...

http://www.uoc.edu/in3/pic

Taula 73. Intenció d’augmentar l’ús d’Internet com a mitjà per a treballar en projectes 
interdisciplinaris: diferències segons el tipus de pràctiques docents.

Semblaria doncs que són precisament els professors que s’atribueixen més capacitat d’adapta-

ció a les peculiaritats de cada estudiant, més propensió a obrir la seva pràctica docent a la par-

ticipació interna i externa, més tendència a promoure l’activitat col·laborativa i un estil docent

més flexible els més ben disposats a incorporar Internet en la seva docència, precisament com

a mitjà que els ha de permetre impulsar la seva particular concepció del procés pedagògic.

Completarem aquest intent de mostrar la percepció del professorat sobre la incorporació d’In-

ternet a la pràctica docent posant de manifest la manera com els mateixos professors i profes-

sores conceben la posició dels seus companys/es: l’apreciació de la major part del professorat

(61,2%) és que la majoria del companys/es estan començant a utilitzar la xarxa en la seva pràc-

tica docent i, fins i tot, entenen que, per a molts d’ells/es, aquesta és una prioritat (13,1%). La

impressió que es manifesta, per tant, podríem dir que és d’interès en aquest procés. Gairebé

ningú no considera que la resta de professors i professores no hi estan interessants, tot i que

gairebé una quarta part (21,9%) consideren que, en força casos (19,1%), aquesta no és consi-

derada una prioritat o bé que els altres professors i professores no s’ho plantegen (2,8%).

Aquesta apreciació es manté entre les diferents etapes, tot i que les posicions menys favo-

rables o més indiferents es detecten en el batxillerat Les més propenses es troben en els

cicles formatius i en l’educació primària.

Taula 74. Percepció del professorat sobre l’interès dels seus companys/es en la 
incorporació d’Internet en la pràctica docent: diferències segons les etapes

D’aquesta manera, sembla que la percepció del mateix professorat reforçaria les diferències en

la dinàmica de funcionament d’algunes etapes a què ens hem anat referint de manera repetida

i la relació d’aquesta dinàmica amb el procés d’incorporació de la xarxa a la pràctica pedagògica.

Total Poc centrades 
en l’estudiant

Centrades en l’estudiant en 
un nivell mitjà

Més centrades en 
l’estudiant

Sí 49,6 41,1 50,4 58,6

No 33,5 38,9 32,1 29,6

Total Primària ESO Batxillerat CF

Ho consideren una qüestió prioritària 13,1 11,1 14,6 11,6 20,9

L’estan començant a utilitzar 61,2 66,2 59,7 55,9 59,9

No ho consideren un tema prioritari 19,1 15,8 20,7 23,6 14,5

No s’ho plantegen 2,8 3,1 1,5 4,3 2,3

No hi estan interessats 0,9 0,9 1,0 0,8 0,6
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8.3.2. Ús d’Internet fora del centre

Precisament, en l’intent de comprendre de quina manera es produeix l’aproximació del pro-

fessorat a la xarxa en el seu treball al centre, es fa necessari vincular aquest procés a la

presència d’Internet en la vida quotidiana del professorat quan és fora del centre. Es tracta

d’intentar proporcionar, en la mesura que es pugui, un marc per a la interpretació que per-

meti comprendre de manera contextualitzada l’actuació del professorat davant la incursió

d’Internet en la seva pràctica professional. Amb aquest propòsit, farem atenció, principal-

ment, al nivell i a les finalitats d’ús de la xarxa per part del professorat quan no és al centre.

Cal fer notar, en primer lloc, que els professors i professores que diuen que fan servir Inter-

net quan són fora del centre són una gran majoria (81%). També es pot apreciar que aquest

ús és més elevat en el cas dels homes. Solament un 13,5% dels professors reconeixen que,

quan són fora del centre, no utilitzen Internet. Aquest percentatge, per al cas de les profes-

sores, és significativament més elevat (21,9%), la qual cosa, novament, sembla que les si-

tua a més distància de la xarxa.

La freqüència de connexió del professorat, quan és fora del centre, podríem dir que en ge-

neral és força elevada. En més de la meitat dels casos (69,8%) és força alta: un 37,3%

d’aquests professors diuen que es connecten a la xarxa 2 o 3 dies a la setmana i un per-

centatge similar (32,5%) diuen que hi accedeixen pràcticament cada dia. Els que hi acce-

deixen de manera més esporàdica ocupen una franja força limitada (14,8%) i són

pràcticament anecdòtics els casos que admeten que no s’hi connecten mai (0,5%).

Figura 18. Freqüència de connexió del professorat a Internet, fora del centre
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De fet, aquesta percepció sobre la freqüència de connexió també es completa amb el fet

que una gran majoria del professorat (90,6%) disposa de connexió a casa seva i és preci-

sament des de la pròpia llar des d’on es connecta habitualment a la xarxa.

A banda de la freqüència, també ens interessa posar de manifest les finalitats per a les

quals és utilitzada la xarxa pels professors que diuen que s’hi connecten quan no són al

centre. En aquest sentit, el primer que cal destacar és que l’ús del correu electrònic apareix

com l’opció més utilitzada (85%), la qual cosa situa aquesta possibilitat de comunicació en

una posició ben diferent de com la trobàvem en el marc del centre, en què, tal com ja hem

vist, les funcionalitats vinculades amb la comunicació apareixen entre les opcions menys

utilitzades. De fet, altres opcions referides precisament a la comunicació se situen entre les

menys freqüents: solament el 8,7% del professorat diu que accedeix a la xarxa per a parti-

cipar en llistes de discussió o fòrums i els que diuen que intervenen en xats també es man-

tenen en aquesta proporció: 8,5%.

Cal dir, però, que les funcionalitats que se situen a continuació es corresponen amb les fun-

cions a què atribuíem més pes en l’ús d’Internet als centres: la cerca d’informació, en ge-

neral (81,9%), i de manera específica per a la preparació de les classes (66,1%), també es

troben entre les opcions més utilitzades per una fracció majoritària del professorat.

Taula 75. Motius pels quals el professorat es connecta a Internet, fora del centre

Les altres possibilitats ja se situen a un nivell d’ús força inferior i es refereixen, en primer

terme, a funcionalitats relacionades amb la pròpia formació (38,6%) o l’actualització profes-

Total

Utilitzar correu electrònic 85,0

Informació en general 81,9

Informació per classe 66,1

Activitats d’oci 39,8

Pròpia formació 38,6

Actualització professional 35,0

Contractar serveis (viatges, compres...) 28,8

Obtenció de programari 23,6

Participar en llistes de discussió... 8,7

Per a participar en xats 8,5

Altres 11,2
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sional (35%). Des d’aquest punt de vista, el nombre de professors que recorren a la xarxa

per a la seva formació és prou rellevant, però encara no és majoritari.En aquest mateix ni-

vell, el professorat diu que també utilitza Internet per a activitats d’oci i afeccions (39,8%) i,

en darrer terme, però encara a un nivell superior a algunes de les opcions de comunicació

que apuntàvem abans, trobem opcions relacionades amb la contractació de serveis

(28,8%) o l’obtenció de programari (23,6%).
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8.4. Expertesa i formació del professorat en Internet

Més enllà de l’ús, aquest estudi pretén posar de manifest el nivell d’expertesa que podem

atribuir al professorat, les característiques de la formació de què disposen en l’ús de les TIC

i d’Internet, en general, i de manera específica, la formació rebuda en l’ús de la xarxa amb

finalitats educatives.

8.4.1. Domini d’Internet

Amb aquest objectiu, hem procurat posar de manifest la percepció que ofereix el professo-

rat de la seva pròpia capacitat en l’ús de la xarxa. En aquest sentit, el primer que es posa

de manifest és que una gran majoria del professorat (94,5%) afirma que sap utilitzar Inter-

net. En aquesta percepció general, hi ha poques diferències entre etapes i tampoc no és

gaire diferent l’apreciació dels professors i la de les professores, tot i que, en el cas d’aques-

tes últimes, la percepció de domini és lleugerament més baixa.

Per a matisar aquesta perspectiva general, cal dir que entre aquests professors que diuen

que saben utilitzar Internet, és a dir, gairebé la totalitat del professorat, una fracció força im-

portant (43%) es considera amb un nivell de domini alt (32%) o, fins i tot, molt alt (10,9%).

Els que se situen en les posicions més baixes són molts menys i superen de poc la quarta

part dels professors i professores (27,8%).

En aquesta apreciació més detallada, també podem observar que els professors se situen

en els llocs de més domini, amb diferències significatives en relació amb les professores.

Taula 76. Valoració del propi domini d’Internet, segons el gènere

Un altre indicador que ens ha de permetre comprendre l’expertesa dels professors i profes-

sores en aquest terreny és el nombre d’anys que fa que naveguen per Internet. En aquest

sentit, cal fer notar que el 46% del professorat que diu que fa més de 3 anys que utilitza la

Total Homes Dones

Molt alt 10,9 18,2 6,3

Alt 32,1 40,6 26,6

Ni alt ni baix 27,9 24,2 30,3

Baix 17,8 11,1 22,1

Molt baix 10,0 5,5 12,9
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xarxa (4 anys, el 29,2%, o bé entre 3 i 4 anys, el 16,8%). Encara són majoria, però, els que

han començat a accedir-hi recentment, és a dir, fa 3 anys o menys, i un 10,7% fa menys

d’un any que utilitza la xarxa.

D’altra banda, també en anys d’experiència en l’ús d’Internet els professors porten avantat-

ge a les professores. En el cas d’aquestes últimes, les que fa 2 anys o menys que l’utilitzen

arriben al 40,5%. En canvi, el percentatge de professors que es troben en aquesta situació

és pràcticament de la meitat (20,7%).

Taula 77. Nombre d’anys d’experiència en l’ús d’Internet, segon el gènere

En darrer terme, per les habilitats específiques que els professors i professores s’atribueixen

en l’ús de la xarxa, podem obtenir informació sobre l’expertesa a què ens estem referint. En

aquest sentit, cal dir que una gran majoria del professorat diu que domina dues de les habi-

litats bàsiques en l’ús d’Internet: enviar un missatge de correu electrònic (94,2%) i utilitzar un

cercador (92,7%). Altres destreses fonamentals per a l’usuari, com l’adjunció de fitxers als

missatges, se situen a un nivell una mica inferior (71,3%), tot i que encara és majoritari.

Les altres habilitats ja és redueixen sensiblement. Algunes, com la capacitat de baixar-se

un programa (53%) o de participar en un xat (51,7%), superen de poc la meitat del conjunt

del professorat. D’altres que ja exigeixen un nivell de coneixement addicional se situen en

quotes molt més baixes: un 35% del professorat diu que sabria incloure un enllaç en un mis-

satge de correu electrònic i són minoria els que afirmen que saben dissenyar o modificar

pàgines web. En qualsevol cas, però, segons la seva percepció, podríem dir que la major

part del professorat disposa d’un domini alt o mitjà de les principals habilitats d’ús d’Internet.

En el domini de les dues primeres habilitats bàsiques a què ens hem referit, no hi ha dife-

rències gaire importants entre professors i professores, tot i que els nivells són més alts en

la percepció de domini dels primers. En la resta, les diferències entre sexes són significati-

ves, de manera que en les destreses que probablement requeririen més nivell de formació

Total Homes Dones

No he navegat mai per Internet 0,8 0,4 1,0

Menys d’un any 10,7 7,3 12,9

Entre 1 i 2 anys 21,3 13,0 26,6

Entre 2 i 3 anys 20,3 17,0 22,4

Entre 3 i 4 anys 16,8 18,4 15,8

Més de 4 anys 29,2 43,8 19,9
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el grau de domini que s’atribueixen els professors duplica, i fins i tot triplica, el que s’atribu-

eixen les professores. Així, per exemple, un 51,7% dels professors diuen que saben inclou-

re un enllaç en un missatge de correu electrònic i, en canvi, les dones que diuen que sabrien

portar a terme aquest procediment són menys de la meitat (24,4%). En el cas del disseny i

la modificació de pàgines web, la diferència fins i tot es triplica: solament un 9,7% de les

professores se senten capacitades per a portar a terme aquest tipus d’operacions i, en can-

vi, més d’una quarta part dels professors (29,8%) se’n veuen capaços.

Taula 78. Domini d’habilitats específiques en l’ús d’Internet, segons el gènere

8.4.2. Característiques de la formació en Internet

Més enllà del grau d’expertesa dels docents a Internet, aquest estudi també posa l’atenció

en la manera com han adquirit el seu domini d’Internet i, al mateix temps, en el paper que

Internet ha tingut i té encara en les seves necessitats de formació.

La majoria de docents atribueixen el seu domini d’Internet a activitats informals i autònomes

(70,3%), és a dir, que es realitzen de manera autodidàctica (54,9%) o bé a la pròpia llar amb

l’ajut de familiars (15,4%). Els cursos de formació del professorat han estat la manera

d’aprendre del 22% i els que han recorregut a acadèmies d’informàtica constitueixen sola-

ment un 1%.

Les diferències observades entre els professors quant a l’origen de la seva formació en In-

ternet es relacionen novament amb el fet de ser home o dona, l’etapa educativa en què tre-

ballen i la ubicació del centre. En aquest sentit, sembla que la formació individual i

autodidacta és més freqüent entre els homes (69,6%) que en les dones (45,6%), mentre

que aquells atribueixen el seu domini d’Internet, amb menys freqüència, als cursos de pro-

Total Homes Dones

Enviar missatge correu 94,2 95,6 93,3

Utilitzar un cercador 92,7 96,0 90,6

Adjuntar un fitxer 71,3 83,5 63,5

Baixar un programari 53,0 72,7 40,4

Participar en un xat 51,7 59,7 46,6

Incloure un enllaç 35,0 51,7 24,4

Dissenyar/modificar pàgines web 17,5 29,8 9,7
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fessorat (només el 18,0% de professors davant el 24,5% de professores), i també menys a

l’ajut de familiars (6,4% de professors enfront del 21,1% de professores).

Taula 79. Origen de la formació en Internet del professorat en funció 
del gènere

En parar atenció a les diferències segons l’etapa educativa, es constata una incidència més

gran de l’aprenentatge autodidacta a la secundària postobligatòria (62,4% a batxillerat i

69,5% a cicles formatius) que a primària, que constituiria la font de formació d’un nombre

significativament menor de docents (44,4%) en favor dels cursos de formació de professo-

rat, on també destaquen de manera significativa els professors de primària.

Taula 80. Origen de la formació sobre Internet del professorat en funció de 
l’etapa educativa

Els professors de centres ubicats en zones rurals recorren amb més freqüència (29,7%) que

la mitjana als cursos de formació del professorat com a via d’aprenentatge d’Internet, men-

tre que en aquest grup baixa el percentatge dels que diuen haver adquirit el seu domini d’In-

ternet a través d’activitats autodidactes o amb familiars.

Total Homes Dones

De manera autodidacta 54,9 69,6 45,6

En cursos de formació del professorat 22,0 18,0 24,5

En una acadèmia d’informàtica 1,0 0,6 1,2

A casa, amb ajut de familiars 15,4 6,4 21,2

Altres 5,7 5,2 6,1

Total Primària ESO Batxillerat CF

De manera autodidacta 54,9 44,4 57,9 62,4 66,5

En cursos de formació del 
professorat 22,0 29,5 18,4 17,2 17,4

En una acadèmia d’infor-
màtica 1,0 0,8 1,4 0,6 1,2

A casa, amb ajut de fami-
liars 15,4 16,3 17,0 14,1 9,6

Altres 5,7 8,0 4,4 4,5 4,8
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Taula 81.Origen de la formació del professorat a Internet en funció de la ubicació del 
centre

a) Formació recent 

Parant atenció als cursos que els professors manifesten que han realitzat en els darrers

dos anys (tinguin o no relació amb els usos de les TIC i d’Internet), constatem que els tres

continguts que amb més freqüència han estat objecte de la formació dels professors són

les didàctiques específiques, amb un 35,1% de professors formats; els programes d’infor-

màtica bàsica (processador de textos, fulls de càlcul, presentacions, etc.), amb un 33,0%,

i la navegació i cerca d’informació per Internet, amb el 23,5% de professors formats. Entre

els continguts explicitats pels professors segueixen l’atenció a la diversitat i necessitats

educatives especials (18,3% de mencions), el disseny de pàgines web (16,7%), els cur-

sos sobre organització i gestió del centre (12,7%), i l’aplicació de recursos telemàtics a

àrees curriculars (10,6%). La dinàmica de grups, la interculturalitat en educació, els pro-

blemes de disciplina, els projectes educatius en xarxa, l’avaluació, els llenguatges de pro-

gramació i el treball cooperatiu han estat altres continguts en els quals s’han format els

professors, però ja amb una freqüència menor. Un 12,6% diu que no ha fet cap curs du-

rant els darrers dos anys.

Si agrupem els percentatges de les respostes dels professors, comprovem que el

38,9% ha fet cursos sobre Internet i el 36,4% n’ha fet sobre informàtica amb continguts

diferents d’Internet. Això fa un 75,3% de mencions referides a cursos sobre TIC. La res-

ta de continguts formatius, a banda de les TIC, han tingut un 64,9% de seguiment entre

els professors.

Total BCN i 
AMB

Urbans 
no AMB

Semi-urbans 
no AMB

Àmbit
rural

De manera autodidacta 54,9 56,2 54,6 54,2 49,1

En cursos de formació del pro-
fessorat 22,0 20,6 20,9 22,3 29,7

En una acadèmia d’informàtica 1,0 0,9 0 1,7 1,3

A casa, amb ajut de familiars 15,4 16,1 14,7 16,1 11,2

Altres 5,7 4,9 9,8 5,4 8,2
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Taula 82. Cursos de formació sobre Internet, informàtica i altres temes, en 
funció del sexe

Pel que fa a la formació realitzada darrerament, les diferències en funció del sexe no són

excessivament importants, però també per a aquesta qüestió sembla que, en general, els

professors encara porten a terme més sovint cursos sobre Internet i les TIC que les profes-

sores que, d’altra banda, centrarien els seus esforços de formació en altres temes. Més

concretament, podem distingir diferències significatives en continguts que suposen un cert

aprofundiment en l’ús de les TIC, com ara l’edició de pàgines web (23,4% els professors i

12,6% les professores) o la programació (10,1% els professors i 3,3% les professores).

Taula 83. Cursos de formació seguits pel professorat en els dos darrers anys, en 
funció del sexe

Total Homes Dones

En altres temes 64,9 61,5 66,9

En Internet 38,9 42,5 36,7

En informàtica, diferent d’Internet 36,4 38,1 35,4

Cap 12,6 13,6 12,0

Total Homes Dones

Didàctiques específiques 35,1 31,9 37,0

Organització i gestió del centre 12,7 15,0 11,2

Atenció a la diversitat i necessitats educatives especials 18,3 16,7 19,2

Interculturalitat i educació 8,7 8,0 9,1

Navegació i cerca d’informació per Internet 23,5 20,3 25,5

Disseny i desenvolupament de pàgines web 16,7 23,4 12,6

Llenguatges de programació 5,9 10,1 3,3

Programes d’informàtica: processador de textos, 
fulls de càlcul, PowerPoint, etc. 33,0 31,7 33,8

Problemes de disciplina a l’aula 8,5 7,0 9,4

Models i instruments d’avaluació 7,7 7,2 8,0

Dinàmica de grups 9,8 7,5 11,3

Projectes educatius a la xarxa 8,1 8,4 7,9

Aplicació de recursos telemàtics a àrees 
curriculars específiques 10,6 11,9 9,9

Treball cooperatiu 4,9 4,9 5,0

Altres 20,5 17,8 22,2
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No s’aprecien diferències gaire importants entre etapes educatives en aquest aspecte. Tot

i això, sembla que els professors de primària i batxillerat han rebut més formació en Internet

que els de la resta d’etapes. D’altra banda, sembla que els professors de primària han estat

formats en un percentatge significativament més alt (38%) en l’ús de programari bàsic. Els

docents de batxillerat, en canvi, destaquen per haver rebut més formació que els seus com-

panys en la creació i el desenvolupament de pàgines web (20,5%).

Taula 84. Cursos de formació seguits pel professorat en els dos darrers anys, en 
funció de l’etapa

En aquest últim aspecte, també cal fer notar que la titularitat dels centres planteja una diferèn-

cia significativa pel que fa a la formació en informàtica, diferent d’Internet (40,2% als centres

públics i 30,6% als privats). Sembla que els professors dels centres públics han fet cursos so-

bre l’ús de programari bàsic (37,3%) amb més freqüència que els dels centres privats (26,5%).

En darrer terme, cal fer notar que sembla que els professors amb un estil docent més persona-

litzat i obert a la participació també són els que segueixen més cursos de formació, però les di-

Total Primària ESO Batxillerat CF

Didàctiques específiques 35,1 37,8 33,6 33,8 32,6

Organització i gestió del centre 12,7 15,5 9,5 13,9 8,1

Atenció a la diversitat i necessitats edu-
catives especials 18,3 20,9 18,7 16,9 8,7

Interculturalitat i educació 8,7 10,7 7,3 8,6 5,2

Navegació i cerca d’informació per In-
ternet 23,5 26,1 22,6 21,6 21,5

Disseny i desenvolupament de pàgi-
nes web 16,7 14,8 16,8 20,5 14,0

Llenguatges de programació 5,9 4,7 5,5 7,5 7,6

Programes d’informàtica: processador 
de textos, fulls de càlcul, PowerPoint, 
etc.

33,0 38,0 29,9 31,3 27,9

Problemes de disciplina a l’aula 8,5 7,9 9,1 9,2 7,0

Models i instruments d’avaluació 7,7 7,8 8,6 7,1 5,2

Dinàmica de grups 9,8 10,6 9,2 8,6 12,8

Projectes educatius a la xarxa 8,1 9,6 6,8 7,7 7,6

Aplicació de recursos telemàtics a àre-
escurriculars específiques 10,6 11,1 10,0 11,3 9,3

Treball cooperatiu 4,9 6,2 5,1 3,2 4,1

Altres 20,5 22,2 20,4 16,9 25,0
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ferències significatives encara s’observen, en primer terme, en la formació en temes diferents de

l’ús de les TIC i Internet. Així, aquests professors que s’atribueixen les formes de docència més

centrades en els estudiants també destaquen significativament en la formació en didàctiques es-

pecífiques, en atenció a la diversitat i necessitats educatives especials, en l’ús de models i ins-

truments d’avaluació, en dinàmica de grups i treball cooperatiu. En canvi, els percentatges sobre

cursos seguits en ús de les TIC i Internet per aquests professors i professores, tot i que també

són superiors, encara no mostren diferències significatives en relació amb la resta.

Taula 85. Cursos de formació seguits pel professorat en els dos darrers anys, en 
funció del tipus de pràctiques docents

Total
Poc 

centrades en 
l’estudiant

Centrades en 
l’estudiant 
en un nivell 

mitjà

Més 
centrades

en 
l’estudiant

Didàctiques específiques 35,1 31,3 34,9 40,4

Organització i gestió del centre 12,7 10,5 12,8 15,1

Atenció a la diversitat i necessitats 
educatives especials 18,3 12,9 19,1 23,3

Interculturalitat i educació 8,7 6,5 9,3 10,2

Navegació i cerca d’informació per 
Internet 23,5 20,6 25,0 24,3

Disseny i desenvolupament de pà-
gines web 16,7 16,3 16,3 18,4

Llenguatges de programació 5,9 6,1 5,4 6,7

Programes d’informàtica: proces-
sador de textos, fulls de càlcul, 
PowerPoint, etc.

33,0 33,2 32,8 33,3

Problemes de disciplina a l’aula 8,5 7,0 8,3 10,8

Models i instruments d’avaluació 7,7 6,1 7,5 10,2

Dinàmica de grups 9,8 6,2 10,0 14,1

Projectes educatius a la xarxa 8,1 8,1 7,3 9,8

Aplicació de recursos telemàtics a 
àrees
curriculars específiques

10,6 10,4 9,8 12,7

Treball cooperatiu 4,9 3,7 4,6 7,3

Altres 20,5 17,4 21,7 22,0
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b) Prioritats de formació 

Si analitzem les necessitats de formació que s’atribueix el mateix professorat, es posa de

manifest la tendència a donar prioritat als continguts vinculats a les TIC, sobretot els relaci-

onats amb Internet.

Les tres primeres necessitats de formació de futur del professorat són les didàctiques

específiques (el 28,8%), l’aplicació de recursos telemàtics a les àrees curriculars espe-

cífiques (27,8%) i la navegació i cerca per Internet (26,6%). Segueixen en interès els

cursos sobre atenció a la diversitat (25,4%), projectes educatius en xarxa (22,6%), dis-

seny de pàgines web (21,8%) i, ara ja en setè lloc, els cursos sobre programari no vin-

culat a Internet (18,8%). La interculturalitat en educació, la disciplina, la dinàmica de

grups, el treball cooperatiu, els llenguatges de programació i, en darrer lloc, l’organitza-

ció i gestió del centre són, en ordre decreixent, els continguts a què es dóna menys pri-

oritat.

En comparar la formació feta en els darrers dos anys i les prioritats formatives, constatem

que creixen en expectativa tots els continguts vinculats a Internet, especialment els referits

a la seva aplicació a les àrees curriculars específiques (del 10,6 al 27,8%), els projectes

educatius en xarxa (del 8,1 al 22,6%). Es manté amb un lleuger increment l’interès per la

navegació i cerca a Internet (del 23,5 al 26,2%) i el disseny de pàgines web (del 16,7 al

21,8%). La tendència inversa s’observa en relació amb la necessitat de formació en progra-

mari no relacionat amb Internet, atès que es passa del 33,0% de professors que n’han fet

en els darrers dos anys al 18,8% amb intenció de fer-ne pròximament.
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Figura 19. Cursos de formació seguits pel professorat en els dos darrers anys i
prioritats/necessitats de formació del professorat

Si s’agrupen els diferents continguts en funció de la seva relació amb les TIC i Internet,

constatem que els continguts vinculats a Internet creixen en prioritat del 38,9% de cursos ja

fets al 56,7% en les previsions de formació, mentre que els continguts relacionats amb les

TIC, però no amb Internet, decreixen del 36,4% de cursos realitzats al 23,9% en la intenci-

onalitat. La resta de temes d’interès es mantenen en un percentatge (66%) similar.

Figura 20. Prioritats i necessitats de formació
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Novament, quan comparem les prioritats dels professors respecte a les de les profes-

sores, s’observen algunes diferències. Els primers, en els continguts relacionats amb

Internet i les TIC, donen prioritat amb més freqüència que les professores a continguts

referits a qüestions d’aprofundiment tècnic: disseny i desenvolupament de pàgines web

(25,4% d’homes, davant el 19,3% de dones) i llenguatges de programació (11,9% en-

front del 6,0%, respectivament). En canvi, la navegació i cerca per Internet sembla que

ja no és tan prioritària per als professors (20,6%) com per a les professores (28,3%).

Per tant, segons aquesta percepció, les professores donarien menys prioritat al domini

de la complexitat tecnològica en què se sustenta la xarxa que al seu ús i, en canvi, s’in-

teressen més que els professors en temes convencionals de formació no vinculats di-

rectament a aspectes tecnològics, amb diferències en alguns casos significatives, com

en el tema de l’atenció a la diversitat i necessitats educatives especials (28,3% de do-

nes davant el 20,6% d’homes).

8.4.3. Formació en l’ús d’Internet amb finalitats educatives

Més enllà de l’expertesa del professorat en el vessant més específicament tecnològic i d’ús

de la xarxa, també ens interessa poder posar de manifest en quina mesura aquesta forma-

ció s’adreça també a les aplicacions educatives d’Internet. En aquest sentit, el primer que

es posa de manifest és que la majoria de professors (71,2%) no ha fet cap tipus de formació

sobre l’ús educatiu d’Internet. Tan sols el 28% dels docents ha realitzat alguna activitat for-

mativa sobre aquest focus temàtic.

Sembla que aquest aspecte de la formació també arriba més als professors (31,9%) que a les

professores (25,5%). Aquesta diferència significativa apunta novament la tendència a una

major aproximació dels homes a les qüestions que planteja la introducció de la xarxa en els

centres educatiu i no solament en l’aspecte tecnològic.

Taula 86. Formació en l’ús d’Internet amb finalitats educatives 
en funció del gènere

Quan fem atenció a les etapes, l’educació primària destaca significativament, amb un

32,4% de professors formats en aquest àmbit, seguida de l’ESO, el batxillerat i els cicles

Total Homes Dones

Sí 28,0 31,9 25,5

No 71,2 67,6 73,5
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formatius, on menys de la quarta part de professorat (21,5%) diu que ha rebut algun tipus

de formació en aquests temes.

Taula 87. Professors amb formació en l’ús educatiu d’Internet segons les 
diferents etapes

Una altra qüestió és la incidència que pugui haver tingut aquest tipus de formació en la prò-

pia docència. En aquest sentit, la majoria de professors que han fet formació específica en

l’ús d’Internet amb finalitats educatives considera que li ha estat útil per a la seva pràctica

docent. El 79,3% pensa que ha estat de molta o força utilitat pràctica, mentre que solament

el 18% pensa que ha resultat poc o gens útil.

Figura 21. Utilitat de la formació del professorat en l’ús d’Internet

La formació en l’ús educatiu d’Internet realitzada pels professors s’ha portat a terme en

bona part (57,9%) a través dels plans de formació impulsats pel Departament d’Ensenya-

ment. La segona via sembla que és l’activitat autodidacta (38,8%) seguida de les accions

impulsades pel mateix centre educatiu (26,1%), que ja superen de poc la quarta part del

professorat. La resta de possibilitats ja són opcions a què s’ha acollit un nombre minoritari

de professors: accions formatives impulsades per altres administracions, vinculades a la

formació inicial de la llicenciatura o diplomatura, la formació universitària de postgrau i els

centres de formació de caràcter privat.

Total Primària ESO Batxillerat CF

Sí 28,0 32,4 27,0 24,8 21,5

No 71,2 67,1 71,6 74,7 77,9
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La titularitat del centre marca diferències respecte a les vies formatives en l’ús educatiu d’Inter-

net del professorat. Els centres públics s’acullen especialment (74,2%) als plans de formació im-

pulsats pel Departament d’Ensenyament, amb una significativa menor freqüència (20,1%) de

les iniciatives del mateix centre. Aquesta distribució es produeix de manera contrària entre el

professorat de centres privats, tal com mostra el gràfic següent. Aquesta variació sembla lògica,

atesa la menor vinculació dels centres privats amb l’Administració educativa.

Taula 88. Vies de formació del professorat en l’ús d’Internet en funció de la 
titularitat del centre

8.4.4. Formació a través d’Internet

Atenent el focus d’atenció del nostre estudi, ens interessa conèixer en quina mesura el pro-

fessorat està integrant Internet com a mitjà per a la pròpia formació. En aquest sentit, po-

dríem considerar que la formació a través de la xarxa probablement encara constitueix una

opció en creixement: el percentatge de professors que diuen haver seguit cursos en aques-

ta modalitat no arriba a una quarta part (20,3%). En qualsevol cas, per comparació amb la

població general, en què sembla que només el 6,1%233 hauria seguit algun curs per Inter-

net, aquesta xifra, per al cas del professorat, seria prou important, la qual cosa indicaria més

tendència d’aquest sector a incorporar-se a la xarxa per a la pròpia formació.

Total Públic Privat

En plans de formació impulsats pel 
Dept. d’Ensenyament 57,9 74,2 33,2

De manera autodidacta 38,8 36,0 43,2

En activitats de formació impulsades 
pel mateix centre 26,1 20,1 35,3

En plans de formació impulsats per 
altres administracions 8,4 7,7 9,5

En la formació inicial de la 
llicenciatura/diplomatura 7,8 6,6 9,5

Altres 7,6 6,3 9,5

En la formació de postgrau a la uni-
versitat 7,3 5,2 10,4

En centres privats de formació 6,1 2,2 12,0

233. DURSI. Observatori de la Societat de la Informació: (2003). Enquesta a les llars sobre equipament i l’ús de les tecno-
logies de la informació i la comunicació a Catalunya. Desembre de 2002. 
http://www10.gencat.net/dursi/pdf/si/observatori/informe_tic_llars_i_individus_des_2002.pdf

http://www10.gencat.net/dursi/pdf/si/observatori/informe_tic_llars_i_individus_des_2002.pdf
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També en aquest cas i en el mateix sentit és significativa la diferència entre els docents per

raó de sexe a l’hora de decidir-se a fer cursos de formació per Internet. El 26,2% dels pro-

fessors diuen que han fet algun curs a través de la xarxa, mentre que només el 16,7% de

les professores afirmen haver-ne fet algun.

Avançant en la idea de posar de manifest el grau d’aproximació del professorat a la xarxa i

la confiança que hi diposita com a mitjà per a la formació, hem fet atenció també en la va-

loració que fan els professors de l’experiència de formar-se a través d’Internet, tot compa-

rant la seva efectivitat amb la de la formació presencial. Pràcticament tres quartes parts dels

que han seguit cursos a través d’Internet, concretament el 74,1%, creu que o bé són tan

efectius com els realitzats presencialment (49,3%) o bé ho són més (24,8%). Així doncs,

podríem dir que el grau de reconeixement que el professorat fa d’aquest mitjà com a espai

adequat per a la pròpia formació sembla força elevat.

Figura 22. Valoració de la formació a través d’Internet

Fent extensiva aquesta qüestió a la totalitat de professors, hem procurat posar de ma-

nifest la importància que atribueixen a Internet com a mitjà per a la seva formació pro-

fessional. En l’anàlisi d’aquesta qüestió, sembla que es confirma el nivell de confiança

a què ens referíem abans: el 63,9% del professorat el considera un mitjà bastant o molt

important. Solament el 10,1% el contempla com a poc o gens important per a la seva

formació.

Cal matisar que aquest nivell de confiança sembla més elevat en el cas dels professors

que, en aquest sentit, concedeixen la màxima importància a Internet com a mitjà de for-

mació amb una freqüència significativament més elevada (21,7%) que les professores

(15,4%).
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Taula 89. Importància que el professorat atribueix a Internet com 
a mitjà per a la seva formació en funció del gènere

En darrer terme, per a concloure aquesta apreciació sobre la formació del professorat en

Internet, cal fer notar la mesura en què els centres disposen de procediments més o menys

formals que facilitin l’oportunitat de compartir el coneixement adquirit en les activitats de for-

mació amb la resta del professorat. En aquest sentit, la majoria de professors i professores

(82,2%) diuen que el seu centre no disposa de cap sistema que faciliti aquest procés

(32,8%) o bé que es produeix de manera informal (49,4%). Són una minoria (14,1%) els que

asseguren que l’activitat del seu centre preveu de manera ja establerta un procediment es-

pecífic en què aquest coneixement es pot compartir.

Cal dir que aquesta situació es posa més en evidència en el batxillerat, en què arriben al 40%

els professors i professores que diuen que, al seu centre, aquest procediment no es preveu.

D’altra banda, d’acord amb les diferències que hem anat subratllant en altres aspectes, a

l’educació primària, tot i que es manté aquesta circumstància, l’índex dels que asseguren que

el seu centre sí que disposa d’un sistema establert per a poder compartir aquest coneixement

amb la resta del professorat augmenta significativament per comparació amb la resta d’eta-

pes (19,7%)

Taula 90. Existència a les diferents etapes d’un sistema per a compartir el 
coneixement adquirit a les activitats de formació

Les diferències en aquesta qüestió per efecte de la titularitat dels centres són mínimes, però

sembla que als centres privats s’hi podria identificar una disposició més alta a afavorir aquest

Total Homes Dones

Molt important 17,8 21,7 15,4

Bastant 
important 46,0 46,0 46,0

Ni molt ni poc 25,2 23,3 26,4

Poc important 7,9 6,3 8,9

Gens important 2,2 2,4 2,1

Total Primària ESO Batxillerat CF

No n’hi ha cap 32,8 23,8 37,3 40,0 33,7

No està formalitzat 49,4 53,1 47,5 45,6 51,7

Sí que hi ha un procedi-
ment establert 14,1 19,7 9,7 12,0 11,6
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tipus d’espais: els professors d’aquests últims que diuen que al seu centre no disposen d’aques-

ta possibilitat són significativament menys (28,9%) que en el cas dels centres públics (35,3%).

Taula 91. Existència d’un sistema per a compartir el coneixement 
adquirit a les activitats de formació segons la titularitat dels 
centres

Aquesta situació que, en qualsevol cas, es podria considerar deficitària pel que fa a la capacitat

de gestió del coneixement dels centres, plantejaria limitacions per a la integració de la formació

en la seva dinàmica general de funcionament i, de manera més específica, per a la incorpora-

ció del coneixement adquirit sobre l’ús educatiu de la xarxa a la pràctica docent.

8.4.5. Expertesa i formació del professorat en Internet segons el tipus de 
pràctiques docents i l’obertura de l’activitat professional

Entre el professorat no hi ha diferències importants d’expertesa en l’ús de la xarxa quan fem

atenció a les formes de docència. Tot i això, els que diuen que no saben utilitzar Internet se

situen significativament més (7,8%) entre els que s’adscriuen a les pràctiques que compor-

ten una menor obertura professional.

Taula 92. Capacitat d’utilitzar Internet i obertura de 
l’activitat del professorat 

Aquesta mateixa tendència s’observa quan, amb més detall, ens fixem en el nivell del pro-

fessorat pel que fa al domini d’Internet. En aquest cas, els que es troben en el nivell més

baix també són els que s’atribueixen les formes de pràctica més tancades.

Total Públic Privat

No n’hi ha cap 32,8 35,3 28,9

No està formalitzat 49,4 47,2 52,8

Sí que hi ha un procediment 
establert 14,1 13,1 15,5

Tancada Obertura 
intermèdia

Sí 94,5 92,2 94,6

No 5,5 7,8 5,2



L’escola a la societat xarxa 551 Usos d’Internet i pràctiques docents...

http://www.uoc.edu/in3/pic

Taula 93. Domini d’Internet i obertura de l’activitat del 
professorat 

Quan fem atenció a la manera com els professors han après a utilitzar Internet, es pot apre-

ciar que els que mostren una menor inclinació a l’obertura i participació en la seva activitat

quotidiana al centre se situen significativament més (63,1%) entre els que n’han après de

manera autodidacta. Aquesta és, en qualsevol cas, l’opció majoritària, els que s’identifiquen

amb les pràctiques més obertes recorren significativament més que la resta (27,3%) als cur-

sos de formació per al professorat.

Taula 94. Origen de la formació en Internet i obertura de l’activitat del 
professorat 

D’altra banda, quan baixem al detall de la formació feta pel professorat en els darrers dos

anys, en primer terme, es posa de manifest que, en molts casos, els professors amb estils

de docència més personalitzats són també els que tenen més presència en els diferents

àmbits de formació, i en molts casos és significativa la diferència en comparació amb el per-

centatge dels professors amb estils més magistrocèntrics adscrits a qualsevol d’aquests

processos de formació.

Total Tancada Obertura
intermèdia Oberta

Molt alt 10,9 9,1 11,1 12,2

Alt 32,1 30,5 32,4 32,7

Ni alt ni baix 27,9 28,7 26,4 30,2

Baix 17,8 15,8 19,4 16,3

Molt baix 10,0 13,6 9,5 7,8

Ns/Nc 1,3 2,4 1,0 0,8

Mitjana 5,81 5,58 5,82 6,0

Total Tancada Obertura
intermèdia Oberta

De manera autodidacta 54,9 63,1 53,1 51,4

En cursos de formació del 
professorat 22,0 12,5 23,6 27,3

En una acadèmia d’informàtica 1,0 0,9 1,1 0,8

A casa, amb ajut de familiars 15,4 16,0 16,0 13,7

Altres 5,7 5,8 5,4 6,3
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Taula 95. Tipus de formació realitzada en els dos últims anys i tipus de pràctiques 
docents del professorat

Això mateix s’observa quan ens fixem en l’obertura de l’activitat professional: els professors

amb formes de pràctica més tancades segueixen cursos de formació en un percentatge, en

molt casos, significativament més baix que els que s’identifiquen amb l’acció més oberta a

la participació.

Total
Poc 

centrades en 
l’estudiant

Centrades 
en 

l’estudiant
en un nivell 

mitjà

Més 
centrades en 

l’estudiant

Didàctiques específiques 35,1 31,3 34,9 40,4

Organització i gestió 
de centre 12,7 10,5 12,8 15,1

Atenció a la diversitat 
i necessitats educatives 
especials

18,3 12,9 19,1 23,3

Interculturalitat i educació 8,7 6,5 9,3 10,2

Navegació i cerca d’informa-
ció per Internet 23,5 20,6 25,0 24,3

Disseny i desenvolupament 
de pàgines web 16,7 16,3 16,3 18,4

Llenguatges de programació 5,9 6,1 5,4 6,7

Programes d’informàtica: 
processador de textos, fulls 
de càlcul, PowerPoint, etc.

33,0 33,2 32,8 33,3

Problemes de disciplina a 
l’aula 8,5 7,0 8,3 10,8

Models i instruments d’avalu-
ació 7,7 6,1 7,5 10,2

Dinàmica de grups 9,8 6,2 10 14,1

Projectes educatius 
a la xarxa 8,1 8,1 7,3 9,8

Aplicació de recursos tele-
màtics a àrees curriculars 
específiques

10,6 10,4 9,8 12,7

Treball cooperatiu 4,9 3,7 4,6 7,3

Altres 20,5 17,4 21,7 22

Cap 12,6 15,0 12,2 10,4
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Taula 96. Tipus de formació realitzada en els dos últims anys i obertura de l’activitat 
del professorat 

Aquesta mateixa diferència que es manté per a les diferents temàtiques de formació també

s’observa per al cas específic de la formació en Internet, seguida significativament menys

pels professors amb pràctiques que comporten més tancament.

Taula 97. Tipus de formació realitzada en els dos últims anys i obertura de l’activitat 
del professorat

Total Tancada Obertura in-
termèdia Oberta

Didàctiques específiques 35,1 31,1 35,9 37,2

Organització i gestió de centre 12,7 4,4 9,4 27,5

Atenció a la diversitat i necessitats educa-
tives especials 18,3 13,1 19 21,5

Interculturalitat i educació 8,7 6 9,3 10

Navegació i cerca d’informació per Inter-
net 23,5 17,9 24,8 26

Disseny i desenvolupament de pàgines 
web 16,7 12,2 17,6 19,2

Llenguatges de programació 5,9 6,2 5,5 6,4

Programes d’informàtica:processador de 
textos, fulls de càlcul, PowerPoint, etc. 33 27,7 34,3 35,3

Problemes de disciplina a l’aula 8,5 6,6 9,1 9,1

Models i instruments d’avaluació 7,7 5,6 6,7 11,7

Dinàmica de grups 9,8 8,2 9,8 11,5

Projectes educatius a la xarxa 8,1 3,4 8,3 12,1

Aplicació de recursos telemàtics a àrees 
curriculars específiques 10,6 7 11,2 12,8

Treball cooperatiu 4,9 3 4,4 7,9

Altres 20,5 17,3 22,3 19,8

Cap 12,6 17,1 11,9 9,8

Total Tancada Obertura
intermèdia Oberta

En altres temes 64,9 55,6 65,6 72,1

En Internet 38,9 29,9 41,1 42,8

En informàtica, diferent d’Internet 36,4 32,5 37,2 38,5

Cap 12,6 17,1 11,9 9,8
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D’altra banda, sobre la mateixa base de l’obertura de l’activitat professional, també s’ob-

serven diferències pel que fa a la formació específica en l’ús d’Internet per a finalitats

educatives. Tot i ser majoria, en qualsevol cas, els que no han seguit cursos de formació

amb aquesta temàtica, cal fer notar que, entre els que disposen d’aquest tipus de for-

mació, són significativament més els professors que s’atribueixen les formes d’acció

més obertes.

Taula 98. Formació específica en l’ús d’Internet amb finalitats edu-
catives i obertura de l’activitat del professorat (P50)

Total Tancada Obertura
intermèdia Oberta

Sí 28,0 18,1 28,9 35,3

No 71,2 80,5 70,5 64,2
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8.5. Percepció del professorat sobre la incidència d’Internet en educació

Una altra qüestió que hem considerat fonamental en la representació de la manera com In-

ternet s’està integrant als centres educatius es refereix a la percepció de què disposen els

professors i professores sobre la capacitat d’Internet de modificar la dinàmica de funciona-

ment de l’etapa. Es tracta de posar de manifest les modificacions presents que els profes-

sors i professores ja atribueixen a Internet i, d’altra banda, les creences del professorat en

relació amb la capacitat que pot tenir la xarxa com a mitjà per a l’optimització dels processos

d’ensenyament i aprenentatge en el futur. 

8.5.1. Percepció de la incidència d’Internet en la dinàmica de funcionament 

de l’etapa

En aquest sentit, poc més de la meitat dels professors i professores, concretament el

55,6%, manifesten que Internet, efectivament, ja ha produït canvis en la manera de treballar

en l’etapa seleccionada. De fet, en aquest percepció s’observen poques diferències entre

etapes, la qual cosa subratlla la percepció del professorat sobre la incidència d’aquest fe-

nomen en la seva pràctica quotidiana.

Així mateix, cal fer notar que sembla que aquest nivell de conscienciació es posa especialment

de manifest per al cas dels professors que s’han atribuït formes de docència més personalit-

zades i flexibles. En aquest sentit, sembla que els professors amb un tipus de pràctiques do-

cents més centrades en l’estudiant també són els que reconeixen aquests canvis en major

mesura (64,5%). En aquest sentit, la diferència amb la resta de professorat és significativa.

Taula 99. Percepció de la incidència d’Internet en la dinàmica de funcionament de 
l’etapa seleccionada: distribució segons el tipus de pràctiques docents

Quan procurem concretar quins són els canvis percebuts pels docents en la manera de treballar

en l’etapa educativa, immediatament es posa de manifest que les transformacions que més es

reconeixen en primer terme són precisament les que es relacionen amb les funcionalitats d’In-

ternet més utilitzades pels professors. Així, se subratlla, en primer terme, que Internet ha millorat

l’accés a la informació (88,2%) dels professors i, en segon terme, que ha facilitat la preparació

de les classes (53,7%). En un altre ordre de qüestions i en menor mesura, també se subratlla

Total Poc centrades
en l’estudiant

Centrades en
l’estudiant en 
un nivell mitjà

Més centrades
en l’estudiant

Sí 55,6 50,7 54,4 64,5

No 43,1 47,7 44,4 34,7
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la capacitat de la xarxa com a mitjà per a promoure l’elaboració del coneixement per part dels

alumnes (49,6%) i per a millorar la seva participació activa (48,1%). Les possibilitats relaciona-

des amb la comunicació i el treball en xarxa, també d’acord amb les funcionalitats més utilitza-

des pel professorat en l’etapa, es detecten en menor mesura: un 34,4% diuen que Internet ha

permès millorar i facilitar per contacte amb altres centres la comunicació amb altres professors

(29,8%) i el treball en equip (29,7%).

En darrer terme, ja són poc més d’una quarta part del professorat (25,7%) els que perceben

canvis en les possibilitats de flexibilitzar i personalitzar la docència, i encara és més limitat

el percentatge dels que creuen que Internet ha permès millorar la participació dels pares:

només un 8,5% de professors i professores detecten canvis en aquest aspecte.

Aquesta distribució en la freqüència dels tipus de canvis percebuts als processos docents

presenta poques diferències en analitzar les variables que caracteritzen els professors o els

centres on treballen. Ara bé, hi ha algunes diferències que convé destacar.

En general sembla que els professors perceben més els canvis a què ens estem referint

que les professores. Aquesta diferència és estadísticament significativa en relació amb la

millora de la comunicació amb la resta de companys, que és destacada pel 35,2% de pro-

fessors i només el 26,1% de les professores. Els canvis destacats amb menor diferència

entre ambdós sexes són els que fan referència directa a l’activitat dels alumnes: la millora

en l’elaboració dels seus coneixements i la participació activa. 

Taula 100. Percepció dels professors sobre els canvis produïts 
per Internet en l’etapa en funció del gènere

En aquesta percepció de canvis no hi ha pràcticament diferències significatives entre les

diferents etapes, tot i que podrien identificar algunes semblances entre els docents de l’edu-

cació primària i els de cicles formatius, d’una banda, i els d’ESO i batxillerat, de l’altra, que

podrien reflectir, al mateix temps, la manera com els professors d’aquestes etapes conce-

ben la seva activitat docent.

A part de la potencialitat per a l’accés a la informació, que es destaca en totes les etapes

com a principal canvi, als cicles formatius es fa notar amb més freqüència la incidència que

ha tingut Internet en la preparació de les classes i en els aspectes relacionats amb l’elabo-

ració del coneixement per part dels alumnes i la seva participació activa en el procés d’apre-

nentatge. En aquest mateix sentit, també es posa més èmfasi en la capacitat que pot tenir

Total Homes Dones

Sí 55,6 58,3 54,0

No 43,1 40,9 44,5
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la xarxa a l’hora de potenciar el treball en equip i, de manera significativa, a l’hora de flexi-

bilitzar i personalitzar la docència. La percepció dels professionals d’educació primària se-

gueix una pauta semblant, tot i que, en aquest cas, sembla que es posa més èmfasi en el

contacte amb altres centres i no tant en la preparació de les classes per part del professor.

A l’educació secundària obligatòria, en canvi, sembla que el professorat no percep en la ma-

teixa mesura la incidència d’Internet en aspectes com la preparació de la docència, però

tampoc en la participació activa dels alumnes en el seu procés d’aprenentatge, ni, en con-

seqüència, en el seu procés d’elaboració del coneixement. Tampoc, en aquest cas, no es

fa el mateix èmfasi en les noves possibilitats de contacte amb altres centres a través de la

xarxa. Al batxillerat s’observa un plantejament semblant, tot i que es posa èmfasi en el canvi

que ha comportat Internet per a la preparació de les classes. 

En tot cas, en el conjunt de les etapes es manté el plantejament general que ja hem descrit.

Taula 101. Percepció dels professors de les diferents etapes sobre els canvis 
produïts per Internet

Cal fer notar, també, que els docents dels centres públics petits, centres que són majoria a

l’àmbit rural, mostren una tendència més marcada que la resta a destacar la millora en la

facilitat de contacte amb altres centres. D’altra banda, els centres privats, els més grans i

els de Barcelona i l’àrea metropolitana són els que menys destaquen aquest avantatge a

partir de la incorporació d’Internet.

Taules 102. Percepció de la millora en el contacte amb altres centres en funció de la 
titularitat, la grandària del centre i el seu emplaçament

Total Primària ESO Batxillerat CF

Sí 55,6 50,6 59,7 57,6 56,4

No 43,1 47,3 39,1 42,2 43,0

Total Públic Privat

Millorant/facilitant el contacte amb altres centres 34,4 38,8 28,5

Total Petit Mitjà Gran

Millorant/facilitant el contacte amb altres centres 34,4 47,5 32,7 30,5

Total BCN i AMB Urbans 
no AMB

Semi-urbans
no AMB

Àmbit 
rural

Millorant/facilitant el contacte 
amb altres centres 34,4 30,1 39,0 39,1 48,4
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D’altra banda, s’observen algunes diferències en la percepció de millores en funció del tipus

de pràctiques docents en què se situen els professors, en el sentit que els que s’atribueixen

pràctiques més centrades en l’estudiant i en el seu procés d’aprenentatge sempre aprecien

més canvis positius, sobretot en els més vinculats a l’activitat dels alumnes. El gràfic se-

güent mostra aquestes diferències d’apreciació, sustentades probablement en una percep-

ció singular de la pròpia pràctica docent.

Taula 103. Percepció dels professors sobre els canvis produïts per Internet en l’etapa 
en funció del tipus de pràctiques docents

Total Poc centrades 
en l’estudiant

Centrades en
l’estudiant

en nivell mitjà

Més centrades
en l’estudiant

Millorant/facilitant l’accés a 
la informació 88,2 84,6 87,7 92,7

Millorant/facilitant la prepara-
ció de les classes 53,7 47,5 54,1 59,2

Promovent l’elaboració de 
coneixements per part de 
l’alumne

49,6 46,2 49,6 53,2

Millorant/facilitant la partici-
pació activa dels alumnes 48,1 46,2 46,4 53,2

Millorant/facilitant el contacte 
amb altres centres 34,4 30,5 32,5 41,8

Millorant/facilitant la comuni-
cació amb la resta de profes-
sors

29,8 27,4 27,9 35,4

Millorant/facilitant el
treball en equip 29,7 23,0 29,3 37,0

Possibilitant la flexibilització 
i personalització de 
la docència

25,7 18,6 26,0 32,3

Millorant/facilitant la partici-
pació dels pares 8,5 6,3 8,1 11,4

Altres 6,9 6,9 6,3 7,9
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8.5.2. Percepció de futur sobre la incidència d’Internet en els processos 
d’ensenyament i aprenentatge de l’etapa seleccionada

En darrer terme i amb un sentit més ampli, una bona part del professorat (69,2%) creu que,

en el futur, Internet tindrà una incidència important (47,8%) o, fins i tot, molt important

(21,4%) en l’educació, en general. Els que no li confien aquest protagonisme futur en l’àmbit

educatiu són minoria (10,5%).

Figura 23. Importància que el professorat concedeix a Internet per a l’educació, en
general

Quan fem atenció a la manera com es manté aquest nivell de confiança en les diferents eta-

pes, immediatament es posa de manifest que és en l’educació primària on el percentatge

dels que atribueixen més incidència a Internet en l’educació és significativament més elevat

(24,7%), tot i això el plantejament general es manté. Aquesta valoració difereix poc quan

comparem l’opinió dels professors amb la de les professores i tampoc no trobem grans con-

trastos entre tipologies de centre. Únicament la distinció entre formes de docència permet

observar algunes diferències en la seva valoració de la importància d’Internet. Són els que

se situen en un tipus de pràctiques amb més capacitat d’adaptació a les necessitats de cada

alumne, els que es mostren més convençuts d’aquesta influència.
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Taula 104. Importància que el professorat concedeix a Internet per a l’educació, en 
general: diferències en funció del tipus de pràctiques

A partir d’aquesta percepció general i amb un nivell de concreció més alt, una gran majoria

del professorat (91%) creu que la incorporació d’Internet originarà millores en els processos

d’ensenyament i aprenentatge en l’etapa educativa en què intervenen.

Aquesta creença es manté de manera força semblant entre els professors i les professores

dels diferents tipus de centre i les diverses etapes educatives. Solament quan fem atenció

al tipus de pràctiques docents podem trobar diferències significatives en aquesta percepció:

els professors que s’atribueixen formes de docència més participatives, flexibles i centrades

en l’alumne, també són els que concedeixen més capacitat d’incidència d’Internet en els

processos d’ensenyament i aprenentatge, tal com es produeixen en l’etapa seleccionada.

Taula 105. Percepció de futur dels professors sobre la incidència d’Internet en els 
processos d’ensenyament i aprenentatge: diferències en funció del tipus de 
pràctiques docents

Si anem més enllà en l’intent de concreció dels canvis previstos per la incorporació d’Inter-

net, observem certes diferències respecte del que es detecta en el present.

La millora en l’accés a la informació continua essent la que s’intueix per al futur amb més

freqüència (85,1%). Ara, però, alguns aspectes que, en la percepció del present, queden

en segon terme se subratllen amb més força com a objecte de transformació per la incidèn-

cia d’Internet: un 67,9% del professorat considera que l’accés a la xarxa facilitarà la partici-

Total
Poc 

centrades en 
l’estudiant

Centrades en 
l’estudiant en 

nivell mitjà

Més 
centrades en 

l’estudiant

Molt important 21,4 17,2 20,1 29,4

Important 47,8 47,5 47,9 47,8

Ni molt ni gens important 19,7 21,2 22,0 12,9

Poc important 8,6 10,2 8,1 7,8

Gens important 1,9 2,7 1,4 2,0

Total Poc centrades en 
l’estudiant

Centrades en l’estudiant 
en nivell mitjà

 Més centrades 
en l’estudiant

Sí 91,0 87,1 92,4 93,1

No 7,7 10,7 6,8 5,9
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pació activa dels alumnes en el seu procés d’aprenentatge i, així mateix, introduirà canvis

a l’hora de promoure l’elaboració del coneixement per part de l’alumne (63,5%).

En aquest mateix nivell (63,4%), se subratlla la importància que es preveu que Internet con-

tinuarà tenint en la preparació de les classes i, d’altra banda, en la millora de la capacitat de

contactes amb altres centres, que continua estant present (61,3%) entre les expectatives

del professorat.

La resta de possibilitats, vinculades a la flexibilització i personalització de la docència

(49,8%), a les oportunitats de millora del treball en equip (46,7%) i a més oportunitats de

comunicació amb la resta de professors (46%) també es destaquen però a un nivell inferior.

En darrer terme (29,1%), on menys es preveu la incidència d’Internet és en l’augment de la

participació dels pares.

Taula 106. Percepció dels canvis que pot comportar l’ús d’Internet en l’activitat 
docent

Les diverses variables que caracteritzen els docents i els seus centres de treball no

comporten diferències significatives respecte a aquesta percepció. Tot i això, sembla que

els professors de primària dipositen més confiança en aquests canvis en la major part dels

processos. 

Total

Millorant/facilitant l’accés a la informació 85,1

Millorant/facilitant la participació activa dels alumnes 67,9

Promovent l’elaboració de coneixements per part de l’alumne 63,5

Millorant/facilitant la preparació de les classes 63,4

Millorant/facilitant el contacte amb altres centres 61,3

Possibilitant la flexibilització i personalització de la docència 49,8

Millorant/facilitant el treball en equip 46,7

Millorant/facilitant la comunicació amb la resta de professors 46,0

Millorant/facilitant la participació dels pares 29,1

Altres 12,0
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8.6. Percepció del professorat sobre obstacles i motivacions per a la 
incorporació d’Internet

Finalment aquest estudi també pretén posar de manifest la percepció del professorat sobre

els aspectes que poden impulsar o dificultar la incorporació d’Internet a les pràctiques edu-

catives del centre, per tal d’entendre com s’està produint aquest procés, quins són els prin-

cipals frens i quins els elements facilitadors.

8.6.1. Percepció d’obstacles per a la incorporació d’Internet al centre 

educatiu

Aparentment, la dificultat més important que el professorat percep a l’hora d’incorporar In-

ternet als centres és la poca disponibilitat de temps: gairebé tres quartes parts dels profes-

sors (71,3%) consideren que aquest és el principal obstacle que s’ha de salvar, entenent

probablement que l’accés a la xarxa amb finalitats educatives comporta la necessitat d’un

temps addicional per a adaptar o dur a terme la pràctica docent.

Altres necessitats ja són destacades per un percentatge sensiblement inferior: gairebé la

meitat del professorat (46%) considera la manca de recursos tecnològics disponibles al

centre i l’insuficient nivell de formació del professorat en TIC (45,7%) com a dificultats fona-

mentals per a la integració d’Internet a la seva etapa. Aquest darrer aspecte és destacat de

manera significativa (50,8%) pel professorat d’educació primària que, d’aquesta manera, fa

èmfasi en les mancances dels professors i professores d’aquesta etapa en ús de les TIC.

En tercer terme, també es considera una dificultat la dispersió de la informació a la xarxa

(36%) o la manca de formació en l’ús d’Internet en la pròpia àrea curricular (35,9%). 

Altres dificultats ja són destacades per poc més d’una quarta part del professorat: la moti-

vació del professorat en algunes ocasions (28,5%) també es considera un obstacle. Cal fer

notar que els professors subratllen significativament més (34,1%) que les professores

(25%) aquest obstacle, la qual cosa potser es podria explicar per les diferències en l’apro-

ximació a Internet, en funció del sexe, que hem identificat repetidament en l’estudi.

Poc menys d’una quarta part del professorat consideren que les prioritats del projecte cur-

ricular i la fiabilitat de la connexió a Internet (24,3%) també suposen una dificultat a l’hora

d’incorporar Internet al centre amb finalitats educatives. Aquest últim aspecte és destacat

significativament més pels centres públics (28,3%) que pels privats (18,2%). Aquests con-

sideren més fiables la connexió de què disposen als seus centres. Així mateix, la poca fia-
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bilitat de la connexió també se subratlla significativament més als centres petits (35%) que

en els grans (19,2%) i, per extensió, als centres de l’àmbit rural, una part important del pro-

fessorat (44,6%) també apunten aquesta dificultat com un obstacle important en el procés

d’incorporació de la xarxa al seu centre. De fet, aquest percentatge implica una diferència

significativa en relació amb els centres de Barcelona i la seva àrea metropolitana, en què la

fiabilitat de la connexió és considerada un obstacle per un percentatge de professorat

menor (21,1%).

Altres qüestions també s’han identificat com a obstacles, però ja de manera minoritària: el

perfil de l’alumnat, en alguns casos (16,2%), també es considera una dificultat, principal-

ment als centres públics, en què aquesta qüestió se subratlla significativament més (20%)

que en el cas dels centres privats (10,3%). Això, probablement, es pot relacionar amb la si-

tuació socioeconòmica dels centres: els que se situen en una situació socioeconòmica bai-

xa subratllen significativament més (20,7%) que aquells en què aquest situació és alta

(10,7%) els problemes de perfil dels alumnes com a obstacle.

En aquesta mateixa posició ja minoritària, també s’apunten com a obstacle la manca de

pautes específiques per part de les administracions per a l’ús educatiu d’Internet i de recur-

sos educatius disponibles a Internet (15’8%). En aquesta darrera apreciació s’observen di-

ferències significatives entre etapes, i és en els cicles formatius (23,8%) i a l’ESO (20,1%)

on aquest problema es fa més palès i en l’educació primària (10,3%) on sembla que és

menor.
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Taula 107. Principals dificultats per a la incorporació d’Internet als centres

8.6.2. Percepció de motivacions i incentius per a la incorporació d’Internet 
al centre educatiu

Tot i que en algunes etapes es pot veure com una dificultat, en general, la possibilitat

d’accedir a recursos educatius, és considerat, en major mesura (50,8%) com un incentiu per

a la incorporació d’Internet als centres. En aquest sentit, se subratlla, una vegada més, la

potencialitat d’accés a la informació com a màxim atractiu per a l’accés a la xarxa del

professorat.

En segon lloc, la necessitat d’adaptació a les necessitats actuals és una de les motivacions

més importants (45,4%) que expliquen la necessitat d’aproximació dels centres a la xarxa.

Total

La disponibilitat de temps del professorat 71,3

Els recursos tecnològics disponibles al centre 46,0

El nivell de formació del professorat en TIC 45,7

La dispersió de la informació a Internet 36,0

L’assessorament per a l’ús d’Internet en l’àrea curricular pròpia 35,9

La motivació del professorat 28,5

El personal especialitzat en TIC de què disposa el centre 25,8

La fiabilitat de la connexió a Internet 24,3

Les prioritats del projecte curricular 24,0

El perfil de l’alumnat 16,2

Els recursos educatius disponibles a Internet 15,8

Les pautes específiques per a l’ús educatiu d’Internet que donen les administracions 15,0

Les demandes del pares 5,1

Altres 4,0

L’adaptació a les necessitats actuals 3,2

Cap 1,2
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La motivació del professorat que, tal com dèiem abans, es pot veure com una dificultat per

a aquest procés (28,5%), es considera, en major mesura (36,2%), un aspecte que facilita la

incorporació d’Internet als centres. Aquesta motivació, d’altra banda, sembla que es percep

significativament més a l’educació primària (42,2%) i, en segon terme, als cicles formatius

(42,4%) que no pas al batxillerat (30,4%) o a l’ESO (32,1%). D’altra banda, fent atenció a

l’emplaçament dels centres, cal subratllar que és en els de l’àmbit rural on un percentatge

significativament més elevat (47,1%) considera que la motivació del professorat constitueix

un aspecte facilitador en la incorporació d’Internet als centres, la qual cosa subratlla una ve-

gada més la singularitat d’aquests centres pel que fa al seu acostament a la xarxa.

El recursos tecnològics que hem considerat com a segona dificultat identificada pel profes-

sorat (46%), en alguns casos, tot i que en menor mesura (30,1%), també es considera un

aspecte facilitador, significativament més en el cas dels professors (34%) que no pas en el

de les professores (27,6%).

El perfil de l’alumnat, especialment en determinat tipus de centres, ja hem vist que es con-

sidera (16,2%) un obstacle per a la introducció d’Internet, però en un major nombre de ca-

sos (29%) es considera que fa més fàcil aquest procés. Aquest avantatge, però, es percep

significativament menys als centres amb una situació socioeconòmica baixa (24,2%). D’al-

tra banda, els professors que s’atribueixen les formes de docència menys centrades en l’es-

tudiant consideren en menor mesura el perfil de l’alumnat com a incentiu per a la introducció

d’Internet.

En darrer terme, les demandes dels pares, en alguns casos (11,9%) també es consideren

un incentiu per a la introducció d’Internet. En aquesta apreciació, però, hi ha diferències sig-

nificatives segons les etapes, de manera que són els professors i professores d’educació

primària els que hi posen més èmfasi (15,9%) i els dels cicles formatius (5,2%) i batxillerat

(7,3%) els que perceben menys aquesta motivació. Així mateix, els professors dels centres

privats també constaten significativament més (14,5%) que els dels públics (10,3%) aques-

ta influència dels pares, la qual cosa, probablement, es pot vincular amb el fet que sigui als

centres amb una situació socioeconòmica més baixa on els professors detecten menys

(8,9%) aquestes demandes dels pares i, per tant, on menys es consideren com un factor

d’incentivació per a la incorporació d’Internet al centre.
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Taula 108. Motivacions i incentius per a la incorporació d’Internet als centres amb 
finalitats educatives

8.6.3. Percepció del professorat sobre Internet segons el tipus de 
pràctiques docents i l’obertura de l’activitat professional 

La percepció del professorat sobre la incorporació d’Internet a la seva etapa es veu majoritària-

ment de manera positiva, per la millora que suposarà dels processos d’ensenyament i aprenen-

tatge. En aquesta apreciació, però, sembla que els professors i professores que s’atribueixen

un tipus de pràctiques docents més transmissores, són significativament menys optimistes.

Taula 109. Tipus de pràctiques docents i percepció del professorat sobre la 
incidència d’Internet en la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge de 
l’etapa 

Total

Els recursos educatius disponibles a Internet 50,8

L’adaptació a les necessitats actuals 45,4

La motivació del professorat 36,2

Els recursos tecnològics disponibles al centre 30,1

El perfil de l’alumnat 29,0

La fiabilitat de la connexió a Internet 17,9

L’assessorament per a l’ús d’Internet en l’àrea curricular pròpia 17,5

El nivell de formació del professorat en TIC 16,4

El personal especialitzat en TIC de què disposa el centre 13,3

Les prioritats del projecte curricular 13,2

Les demandes del pares 11,9

Les pautes específiques per a l’ús educatiu d’Internet que donen les administracions 9,4

La disponibilitat de temps del professorat 9,0

La dispersió de la informació a Internet 5,3

Altres 5,2

Cap 2,2

Total Poc centrades
en l’estudiant

Centrades en
l’estudiant

en un nivell mig

Més centrades
en l’estudiant

Sí 91 87,1 92,4 93,1
No 7,7 10,7 6,8 5,9
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Taula 110. Obertura de l’activitat del professorat i percepció del professorat sobre la 
incidència d’Internet en la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge de 
l’etapa

En el mateix sentit, sembla que el professorat amb estil docent més centrat en l’estudiant,

el que s’atribueix una pràctica professional més oberta també és el que percep de manera

més significativa els canvis que ha introduït Internet en la manera de treballar de la seva

etapa.

Taula 111. Tipus de pràctiques docents i percepció del professorat sobre els canvis 
introduïts per Internet en la manera de treballar en l’etapa 

Taula 112. Obertura de l’activitat del professorat i percepció del professorat sobre els 
canvis introduïts per Internet en la manera de treballar en l’etapa

Si bé les diferències amb la resta del professorat, en molts casos, no són significatives, els

professors a què ens acabem de referir subratllen, amb més èmfasi que la resta, els canvis

que perceben en molts aspectes de la dinàmica de treball actual i futura de l’etapa. Aquest

convenciment s’expressa de manera significativa quan es refereixen a aspectes prou reve-

ladors del canvi: la millora del contacte amb altres centres, el treball en equip, les possibili-

tats de flexibilització i personalització de la docència o de millora de la participació dels

pares.

Total Tancada Obertura
intermèdia Oberta

Sí 91 88,2 91,3 92,8

No 7,7 10,4 7,4 5,8

Total Poc centrades
en l’estudiant

Centrades en
l’estudiant

en un nivell mitjà

Més centrades
en l’estudiant

Sí 55,6 50,7 54,4 64,5

No 43,1 47,7 44,4 34,7

Total Tancada Obertura intermèdia Oberta

Sí 55,6 50 54 64,3

No 43,1 48,4 44,7 34,9
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Taula 113. Tipus de pràctiques docents i percepció del professorat sobre els canvis 
introduïts per Internet en aspectes específics de la dinàmica de treball de l’etapa

Total Poc centrades 
en l’estudiant

Centrades en 
l’estudiant en 
un nivell mitjà

Més centrades 
en l’estudiant

Millorant/facilitant l’accés a 
la informació 88,2 84,6 87,7 92,7

Millorant/facilitant la prepa-
ració de les classes 53,7 47,5 54,1 59,2

Promovent l’elaboració de 
coneixements per part de 
l’alumne

49,6 46,2 49,6 53,2

Millorant/facilitant la partici-
pació activa dels alumnes 48,1 46,2 46,4 53,2

Millorant/facilitant el con-
tacte amb altres centres 34,4 30,5 32,5 41,8

Millorant/facilitant la comu-
nicació amb la resta de 
professors

29,8 27,4 27,9 35,4

Millorant/facilitant el treball 
en equip 29,7 23,0 29,3 37,0

Possibilitant la flexibilitza-
ció i personalització de la 
docència

25,7 18,6 26,0 32,3

Millorant/facilitant la partici-
pació dels pares 8,5 6,3 8,1 11,4

Altres 6,9 6,9 6,3 7,9
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Taula 114. Obertura de l’activitat del professorat i percepció dels canvis que, en el 
futur, pot introduir Internet en aspectes específics de la dinàmica de treball de l’etapa

En aquest mateix sentit, quan hem fet atenció a les motivacions que troba el professorat per

a la incorporació d’Internet al centre, els que adopten posicions de més flexibilitat i obertura

en la seva activitat professional també són els que tenen un pes més significatiu a l’hora

d’identificar aspectes que, des del seu punt de vista, constitueixen una motivació per a la

introducció d’Internet al centre. El percentatge de professorat que s’atribueix les formes

d’acció més tancades baixa significativament a l’hora d’identificar aquestes motivacions.

Total Més centrat en 
l’estudiant Tancada Obertura 

intermèdia

Millorant/facilitant l’accés a la in-
formació 85,1 82,5 85,3 85,1

Millorant/facilitant la participació 
activa dels alumnes 67,9 69,3 60,3 68,2

Promovent l’elaboració de conei-
xements per part de l’alumne 63,5 62,9 60,0 64,4

Millorant/facilitant la preparació de 
les classes 63,4 62,1 62,5 63,0

Millorant/facilitant el contacte amb 
altres centres 61,3 68,2 51,0 62,1

Possibilitant la flexibilització i per-
sonalització de la docència 49,8 55,9 44,7 50,0

Millorant/facilitant el treball en 
equip 46,7 51,1 41,1 44,3

Millorant/facilitant la comunicació 
amb la resta de professors 46,0 50,9 41,1 45,4

Millorant/facilitant la
participació dels pares 29,1 38,2 20,3 26,7

Altres 12,0 16,7 10,2 11,5
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Taula 115. Obertura de l’activitat del professorat i percepció de motivacions per a la 
incorporació d’Internet al centre amb finalitats educatives

En darrer terme, són aquests mateixos professors els que, en una valoració general, con-

cedeixen més importància a Internet per la incidència que creuen que pot tenir en l’educa-

ció. Entre els professors que, en aquesta apreciació, concedeixen a Internet la màxima

importància, destaquen significativament els que s’han atribuït les pràctiques que compor-

ten un grau d’obertura més gran i, en contrast, entre els que consideren que aquesta inci-

dència serà poc important, és significativament més elevat el percentatge de professorat

adscrit a les formés d’acció més tancades.

Total Tancada Obertura 
intermèdia Oberta

Els recursos educatius disponibles a In-
ternet 50,8 43,2 52,3 54,7

L’adaptació a les necessitats actuals 45,4 43,2 46,7 44,9

La motivació del professorat 36,2 28,1 36,3 43,4

Els recursos tecnològics disponibles al 
centre 30,1 25,7 30,1 34,2

El perfil de l’alumnat 29,0 25,7 28,2 33,8

La fiabilitat de la connexió a Internet 17,9 16,5 17,0 21,1

L’assessorament per a l’ús d’Internet en 
l’àrea curricular pròpia 17,5 17,1 17,2 18,5

El nivell de formació del professorat en 
TIC 16,4 11,8 15,5 22,6

El personal especialitzat en TIC de què 
disposa el centre 13,3 8,2 12,6 19,6

Les prioritats del projecte curricular 13,2 9,8 12,2 18,7

Les demandes del pares 11,9 7,8 11,1 17,5

Les pautes específiques per a l’ús edu-
catiu d’Internet que donen les adminis-
tracions

9,4 9,8 8,6 10,9

La disponibilitat de temps del professorat 9,0 5,8 9,9 10,2

La dispersió de la informació a Internet 5,3 5,0 5,4 5,5

Altres 5,2 4,8 4,9 6,4

Cap 2,2 4,0 1,3 2,3
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Taula 116. Obertura de l’activitat del professorat i percepció sobre la importància 
d’Internet per a l’educació en general

Total Tancada Obertura
intermèdia Oberta

Molt important 21,4 14,9 21,6 27,0

Important 47,8 46,4 47,7 49,2

Ni molt ni gens important 19,7 23,1 19,8 16,2

Poc important 8,6 11,4 8,9 5,5

Gens important 1,9 2,8 1,7 1,7

NS/NC 0,6 1,4 0,4 0,4

Mitjana 7,1 6,72 7,11 7,43




