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3.1. Introducció

L’objectiu d’aquest capítol és fer una revisió dels estudis realitzats en els darrers anys, en

l’àmbit europeu, espanyol i català, sobre l’ús d’Internet i les TIC en els centres educatius,

per tal de presentar una panoràmica general de l’estat de la qüestió i disposar de referèn-

cies que permetin comparacions amb la nostra recerca.

Actualment gairebé bé tots els països europeus tenen un document oficial en relació

amb les TIC, atès que cada vegada més aquest tema forma part del pla d’acció de les

polítiques nacionals i per tant s’han realitzat força estudis que avaluen aquesta temà-

tica; tanmateix, no tots aquests treballs fan referència explícita a l’ús d’Internet. 

Per aquest motiu, i pel que fa als estudis anteriors al 2003, per a l’anàlisi que presentem a

continuació, s’ha fet una selecció prèvia amb l’interès d’analitzar només aquells estudis o

informes que es poguessin comparar amb els resultats del Projecte Internet Catalunya, i per

tant, que fan referència a l’ús d’Internet. Els criteris de selecció que s’han tingut en compte

són: la base empírica, la metodologia de recerca (tipus de mostra, anàlisi de les dades,

etc.), l’organisme que el realitzava, el moment cronològic i els indicadors sobre integració i

l’ús d’Internet que s’avaluaven en l’estudi.

També hem d’assenyalar que s’ha trobat un important nombre d’informes que utilitzen la

mateixa font de dades (l’Eurobaròmetre), i per tant no els hem considerat per a aquesta

revisió. A més d’aquests estudis se’n presenten d’altres que pel seu abast territorial o data

de publicació no pertanyen estrictament a la categoria anterior. El primer fa referència a les

principals conclusions relatives a Internet i les TIC que deriven de l’estudi PISA 2003. El seu

àmbit territorial comprèn per tant els països de l’OCDE. Un segon estudi, impossible d’ig-

norar pel seu abast, és un exhaustiu informe de la Comissió Europea que comprèn els 25

països membres de la UE l’any 2006 i Noruega i Islàndia. I finalment la visió es complemen-

ta amb un interessant estudi realitzat també l’any 2006 a l’àmbit dels països nòrdics (els tres

escandinaus i Dinamarca), possiblement els països europeus més avançats en l’aplicació

social i educativa d’Internet. 
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3.2. Estudis realitzats a Europa

3.2.1. Estudis anteriors a l’any 2003

Un dels projectes que ens interessa destacar en primer lloc, per la seva magnitud tant a ni-

vell del nombre de països que engloba com pel nombre d’indicadors que pretén analitzar,

és l’informe realitzat per l’Eurydice “Basic indicators on the incorporation of ICT into

European Education Systems” durant el 2000-2001.

Aquest estudi, que s’ha realitzat a partir d’un qüestionari estàndard de l’Eurobaròmetre, in-

clou els quinze estats membres de la Unió Europea, els tres països de l’Associació Europea

de Lliure Comerç i de l’Espai Econòmic Europeu, i els 12 països en situació de preaccés a

la Unió Europea. L’objectiu d’aquest estudi és analitzar comparativament la incorporació de

les TIC en el currículum escolar i en la formació dels professors, per tal de proporcionar in-

formació específica del temps dedicat a l’ensenyament d’aquestes tecnologies, els enfoca-

ments més recomanats i la formació del professorat en aquesta àrea. 

Respecte a l’ús d’Internet que fan els professors d’educació primària a l’aula, a nivell gene-

ral un 34% dels professors diu que utilitza la xarxa (vegeu figura 1). Els països que més uti-

litzen Internet (amb més d’un 60%) són Dinamarca, Irlanda, Luxemburg i Finlàndia. Per

contra, Alemanya, Grècia, França i els Països Baixos són els que menys en fan ús. Només

una tercera part dels professors que fan ús de l’ordinador a l’aula també en fan per consultar

Internet. Concretament a Espanya només un 19% dels professors diuen que fan ús de l’or-

dinador amb connexió a Internet.

Figura 1. Percentatge de professors que utilitzen ordinadors i/o Internet a l’aula
d’educació primària

Font: Extret de l’informe anual de l’Eurydice, 2000-2001

3.1. Estudis realitzats a Europa

3.1.1. Estudis anteriors a l’any 2003

Un dels projectes que ens interessa destacar en primer lloc, per la seva magnitud tant a ni-

vell del nombre de països que engloba com pel nombre d’indicadors que pretén analitzar,

és l’informe realitzat per l’Eurydice “Basic indicators on the incorporation of ICT into

European Education Systems” durant el 2000-2001.

Aquest estudi, que s’ha realitzat a partir d’un qüestionari estàndard de l’Eurobaròmetre, in-

clou els quinze estats membres de la Unió Europea, els tres països de l’Associació Europea

de Lliure Comerç i de l’Espai Econòmic Europeu, i els 12 països en situació de preaccés a

la Unió Europea. L’objectiu d’aquest estudi és analitzar comparativament la incorporació de

les TIC en el currículum escolar i en la formació dels professors, per tal de proporcionar in-

formació específica del temps dedicat a l’ensenyament d’aquestes tecnologies, els enfoca-

ments més recomanats i la formació del professorat en aquesta àrea. 

Respecte a l’ús d’Internet que fan els professors d’educació primària a l’aula, a nivell gene-

ral un 34% dels professors diu que utilitza la xarxa (vegeu figura 1). Els països que més uti-

litzen Internet (amb més d’un 60%) són Dinamarca, Irlanda, Luxemburg i Finlàndia. Per

contra, Alemanya, Grècia, França i els Països Baixos són els que menys en fan ús. Només

una tercera part dels professors que fan ús de l’ordinador a l’aula també en fan per consultar

Internet. Concretament a Espanya només un 19% dels professors diuen que fan ús de l’or-

dinador amb connexió a Internet.

Figura 1. Percentatge de professors que utilitzen ordinadors i/o Internet a l’aula
d’educació primària

Font: Extret de l’informe anual de l’Eurydice, 2000-2001



L’escola a la societat xarxa 185 Altres estudis sobre Internet i les TIC...

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

Respecte a l’ús d’Internet a l’aula que fan els professors d’educació secundària, el percen-

tatge general és d’un 42%. En termes generals, les diferències entre els professors que uti-

litzen l’ordinador a l’aula i els que consulten Internet amb els alumnes, són més baixes a

secundària que a primària. 

Els països amb un percentatge més alt de professors que utilitzen Internet són Dinamarca,

Irlanda, Luxemburg, Finlàndia, Àustria i Regne Unit. Per contra el percentatge més baix el

tenen Grècia, Espanya, Portugal i França (vegeu figura 2).

Figura 2. Percentatge de professors que utilitzen ordinadors i/o Internet a l’aula
d’educació secundària

Font: Extret de l’informe anual de l’Eurydice, 2000-2001

Pel que fa al nombre d’hores per setmana que s’utilitza Internet a l’educació primària, la mit-

jana també és bastant diferent entre els països avaluats (vegeu figura 3). La més alta és al

Regne Unit (quasi 8 hores per setmana), Holanda (7 hores i mitja), Irlanda (quasi 7 hores).

En canvi, tres o menys de tres hores per setmana correspon a Alemanya, Àustria, Portugal

i Espanya.202

202. Aquests resultats només corresponen als professors que ja havien dit que utilitzaven Internet a l’aula.
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Figura 3. Mitjana de temps que els professors de primària dediquen a l’ús de l’ordi-
nador (amb Internet o sense) a l’aula (hores setmanals)

Font: Extret de l’informe anual de l’Eurydice, 2000-2001

En relació amb la formació oficial203 que els professors han rebut sobre l’ús d’Internet, poc

més de la meitat dels professors que no han rebut formació oficial utilitzen els ordinadors a

l’aula. Els resultats també indiquen que no hi ha relació entre l’ús dels ordinadors i Internet

amb els estudiants i l’edat dels professors.

Respecte a la ràtio d’estudiants connectats a Internet, en general les escoles de primària es-

tan especialment ben equipades, tant d’ordinadors com de connexió a Internet, i el nombre

d’alumnes per ordinador és més elevat quan l’ordinador està connectat a Internet, especial-

ment a Dinamarca, Luxemburg i Finlàndia (entre 4-6 alumnes per ordinador i entre 6-10 alum-

nes per ordinador amb connexió). Tanmateix, Alemanya, Grècia i Itàlia estan bastant per

sobre de la mitjana d’alumnes per ordinador a nivell europeu, amb connexió a Internet o sen-

se, que varia d’entre 20-30 estudiants per ordinador i 50-80 estudiants per ordinador amb con-

nexió a Internet. En l’àmbit espanyol el nombre d’estudiants és d’11,2 alumnes per ordinador,

i de 30 alumnes per ordinador amb connexió.

Pel que fa als centres de secundària, el nombre d’estudiants per ordinador connectats o no

a Internet, és més favorable que a primària. La ràtio és especialment baixa a Dinamarca i

Suècia (2-4 alumnes), i per contra la més alta la tenen Grècia, Espanya i Portugal (25-39

alumnes). En general, quan els ordinadors són utilitzats amb objectius educatius aquests

203. Utilitzant la terminologia que hem trobat en els estudis europeus.
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estan connectats a Internet, especialment a Luxemburg, Finlàndia, Suècia, i amb menys

magnitud a Dinamarca, Àustria i Regne Unit.

Pel que fa a les raons que donen els professors de secundària sobre la no utilització d’In-

ternet a l’aula (vegeu figura 4), en primer lloc fan referència a problemes d’accés (els cen-

tres no estan equipats de prou recursos per a connectar-se, o perquè des de les classes

no es pot disposar de connexió a Internet). Aquesta raó és especialment rellevant a Ale-

manya i Regne Unit. Menys freqüents són les raons relacionades amb la manca de relle-

vància d’Internet en l’ensenyament, tant perquè els professors consideren que no és

necessari dirigir-se a la web per una o diverses assignatures que treballen amb els seus

estudiants, o perquè consideren que la informació disponible a Internet és difícil d’utilitzar

perquè generalment està en una llengua estrangera; aquest és el cas de Finlàndia, Dina-

marca i Suècia (65-75%). La raó menys citada pels professors està relacionada amb la

manca de familiaritat d’Internet per part dels estudiants o per manca de coneixements

dels professors. Tanmateix, per França, Àustria i Portugal les raons tenen a veure amb la

dificultat d’utilitzar Internet per un 20-30% dels professors.

Figura 4. Raons adduïdes pels professors per a no utilitzar Internet amb els alumnes.

Educació secundària

Font: Informe anual de l’Eurydice, 2000-2001 (el percentatge en alguns casos és superior a 100 perquè els professors poden adduir

diverses raons per no utilitzar Internet).

També hem analitzat un informe del mateix tipus que el que acabem de presentar però més

recent (realitzat durant el 2001-2002) que ha dut a terme Gallup Europe (Flash EB 118):

“Les responsables d’école et la société de l’information”, i que presenta les dades re-

collides en centres educatius de primària, secundària i formació professional dels 15 països

membres de la Unió Europea. La metodologia de recollida de les dades ha estat a través

d’entrevistes telefòniques.
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Pel que fa a les dades que fan referència específica a Internet, hem identificat dos aspectes

que ens semblen rellevants destacar. En primer lloc, en relació amb la mitjana del percentatge

d’ordinadors connectats a Internet en els centres a nivell general és d’un 58,1%, i específica-

ment és d’un 49,4% a primària, 69,9% a secundària i 69,2% a formació professional.

En segon lloc, respecte al percentatge de professors que decideixen la formació específica

sobre Internet en el seu centre, el percentatge general en l’àmbit europeu és d’un 73%, en-

front del 49% de professors a Espanya, o el 48% de Portugal i el 31% de Luxemburg, com

a països amb un nivell més baix de decisió.

A un altre nivell, atès que es tracta d’un pla d’acció, trobem l’Informe de evaluación com-
parativa de la acción eEurope 2002 (dades resumides de l’Eurobaròmetre 2001), que

hem considerat rellevant comentar pels indicadors que posa de manifest.

Aquest pla d’acció es proposa, com una de les metes primordials en l’àmbit educatiu, la con-

nexió de totes les escoles a Internet a finals de 2001. Aquest objectiu sembla que es va acon-

seguir l’any 2001 en més del 80% de les escoles de la Unió Europea. Tanmateix, aquest pla

assenyala que una escola connectada a Internet no significa accedir a Internet ni que aquest

recurs s’utilitzi amb finalitats docents. De fet, sembla que a més del 10% de les escoles con-

nectades, els alumnes no tenien accés perquè s’utilitzava amb objectius administratius. 

Davant aquest panorama, la Comissió Europea considera que és necessari focalitzar els

esforços en millorar les connexions i ampliar l’ús d’Internet amb objectius educatius, i per

tant caldria una integració de la xarxa en els plans d’estudi i “recolzar i formar els professors

per utilitzar eficaçment aquestes noves eines”.

Les dades d’aquest informe detallen que hi ha 12 alumnes per ordinador no connectat i 25 per

ordinador connectat. A més, les connexions segueixen estant dominades per tecnologies de

banda estreta. Tanmateix, sembla que l’esforç realitzat per la comissió en els darrers anys, ha

afavorit que el 94% dels centres de primària i secundària espanyols es trobin connectats a

Internet, enfront del 88% de mitjana europea, superant a França (84%) o Itàlia (89%).

A continuació, presentem tres estudis específics de diferents països europeus (Finlàndia, Reg-

ne Unit i Holanda), que considerem interessants pel seu abordatge metodològic (representa-

tius de la mostra d’interès i comparables amb els resultats del Projecte Internet Catalunya).

L’Statistics Finland ha estat realitzat a Finlàndia el 2001. En aquest treball es posa de manifest

l’augment que es va produir, entre els 1996 i 1999, d’estudiants d’entre 10 i 16 anys i estudiants

de cursos superiors, que utilitzen el correu electrònic o consulten pàgines web. Concretament, el

percentatge d’estudiants augmenta en grup d’estudiants de cursos superiors. En aquest estudi

també s’avaluen les competències dels estudiants sobre l’ús de l’ordinador i Internet, i els resul-
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tats posen de manifest un clar augment entre aquests anys (figura 5). D’entre les competències

identificades destaca en primer lloc fullejar pàgines d’Internet (un augment del 18% al 58%).

Figura 5. Percentatge d’estudiants amb bones habilitats per a utilitzar l’ordinador i
Internet

Font: Statistics Finland- Use of computers by school pupils 2001.

Un altre dels aspectes avaluats és la recerca de la informació per a ús escolar (figura 6). Els

estudiants de cursos superiors d’educació secundària utilitzen la recerca a Internet gairebé de

forma rutinària per tal d’ajudar-se en els deures i l’estudi de les assignatures. Gairebé la meitat

diuen que també utilitzen materials didàctics que es troben a la xarxa. En canvi, aquesta ac-

titud és força diferent en el grup d’estudiants de cursos inferiors, que el percentatge d’estudi-

ants és força més baix.

Figura 6. Cerca d’informació a Internet que fan els estudiants per a fer els deures el 1999

Font: Statistics Finland - Use of computers by school pupils 2001.
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Pel que fa al Regne Unit, hem analitzat el RM Survey of Internet Use in UK Primary
Schools (1999). Aquest és un estudi realitzat a través de qüestionaris, a centres d’edu-

cació primària que utilitzen Internet, i sobre com utilitzen la xarxa i l’actitud que hi tenen.

Els resultats ofereixen una representació ajustada de quina és l’actuació actual en els

centres de primària del Regne Unit.

Es confirma que Internet és encara un recurs nou en la majoria de centres, tot i que hi

ha hagut un canvi important en els darrers anys, de passar d’una actuació del govern

que només dóna èmfasi a proveir els centres d’infraestructura, a encoratjar el creixe-

ment dels recursos a nivell curricular, com els proveïdors de continguts, i que els cen-

tres disposin d’accés a Internet. En general, els centres que utilitzen Internet consideren

que Internet pot oferir un valor afegit a l’ensenyament, i el 83% dels enquestats afirmen

que els agradaria fer usos diferents d’Internet.

El principal problema per a les escoles és trobar la informació i els recursos que necessiten,

i el temps que els suposa a nivell individual. Per aquest motiu, la majoria de les persones

que han participat en l’estudi van respondre que creien que els centres educatius necessi-

ten subscriure’s a un proveïdor de continguts, per tal d’utilitzar Internet de manera efectiva

amb alumnes d’educació primària.

En darrer lloc, hem analitzat l’ICT Monitor realitzat a Holanda, durant els cursos acadèmics

de 1997-98; 1998-99; 1999-2000. L’ICT-Monitor descriu l’estat actual de les TIC a l’educa-

ció holandesa, i se centra concretament en quatre sectors del sistema educatiu: educació

primària, educació secundària, formació professional i formació d’adults i professors. La

metodologia utilitzada ha estat a través de qüestionaris i estudis de casos, per tal d’apro-

fundir en les dades. 

Aquest és un estudi centrat en les TIC, i resulta molt complex identificar les dades que

fan referència específicament a l’ús d’Internet. Els pocs resultats que mencionen l’ús

d’Internet assenyalen que els professors d’educació secundària utilitzen més els ordi-

nadors fora de les classes que durant les sessions de classe, i que el seu ús en hores

lectives encara és molt restringit. La tendència dels resultats indiquen que en moltes

àrees (ús educatiu, ús de l’ordinador en les assignatures; activitats amb els alumnes,

etc.) hi ha hagut pocs canvis respecte al primer informe del 1998. Tanmateix, hi ha hagut

grans canvis en les àrees que estan directament o indirectament relacionades amb l’ús

d’Internet (taula 1).
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Taula 1. Connexions a la xarxa i facilitats per a comunicacions externes

Font: Informe de l’ICT Monitor 1999-2000.

Aquest estudi també mostra que actualment un 59% dels professors fan un ús personal

d’Internet, contra el 28% l’any 1998, i un 40% dels estudiants sota la instrucció dels profes-

sors, contra el 15% també el 1998. Pel que fa a l’ús que fan els professors del correu elec-

trònic, s’ha passat d’un 21% el 1998 a un 46% el 2000; i pel que fa als alumnes, d’un 5% el

1998 a un 15% el 2000 (taula 2).

Taula 2. Percentatge de professors d’educació secundària que fan ús d’aplicacions 
d’ordinador personalment o que afavoreixen aquests ús per part dels estudiants

Font: Informe de l’ICT Monitor 1999-2000.

Característiques
% Escoles Nombre d’ordinadors

1998 1999 2000 1998 1999 2000

Connexió a la xarxa dins l’escola 83 91 98 36 54 75

Accés a Internet 74 86 92 11 27 59

Connexió a una xarxa de 
coneixement - - 38 - - 86

Aplicacions

Percentatge de professors

Personalment (el professor) Per alumne (sota la 
instrucció del professor)

1998 1999 2000 1998 1999 2000

Processament de text 59 70 74 30 40 46

Registre del progrés dels 
alumnes 44 52 56 1 2 2

Consulta de base 
de dades 36 47 51 17 26 31

Programes educatius 39 44 47 31 31 31

Internet 28 44 59 15. 29 40

Base de dades 30 35 34 11 14 14

Correu electrònic 21 33 46 5 10 15

Fulls de càlcul 24 28 29 7 10 9

Programes de dibuix 20 23 21 12 16 15

Software per tests - 23 26 - 10 10

Jocs 12 14 13 15 15 15

Programació 4 6 5 2 2 2

Videoconferència 1 1 1 0 0 1
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3.2.2. L’informe PISA 2003 i les TIC

a) Els estudis PISA

L ‘any 1997, l’OCDE va establir el “Programme for International Student Assessment” (PISA),

programa d’estudis trianuals destinat a comparar els resultats dels sistemes educatius en un

marc internacionalment acceptat basat en la mesura del rendiment dels estudiants. El primer

estudi PISA, dut a terme l’any 2000, es va centrar en la competència lectora, posant de ma-

nifest àmplies diferències en la capacitat dels adolescents de 15 anys de comprendre i inter-

pretar la informació escrita, de reflexionar respecte d’ella i d’aprofitar-la per a desenvolupar el

seu potencial. Les notables diferències entre països, mesurables en l’equivalent a anys sen-

cers d’escolarització, van preocupar moltes administracions educatives, i en alguns casos,

com a Alemanya, van originar un debat sobre l’educació sense precedents. A més de les di-

ferències entre països, l’informe PISA també va posar en relleu variacions significatives en el

resultats dels centres educatius, amb la consegüent preocupació sobre les desigualtats en la

distribució de les oportunitats d’aprenentatge en el si de cada país.

L’any 2003 es va fer un altre estudi, focalitzat en les matemàtiques, i un tercer estudi l’any

2006 ho va estar en les ciències de la naturalesa, amb resultats encara no fets públics.

D’acord amb el treball del 2003 es van publicar dos informes principals. Un d’aquests és

“Learning for Tomorrow’s World – First Results from PISA 2003”, que se centra en el conei-

xement i les destreses en matemàtiques, ciències i lectura, i l’altre és “Problem Solving for

Tomorrow’s World – First Measures of Cross-curricular Competencies from PISA 2003”, que

analitza la capacitat de resolució de problemes. A PISA 2003 hi van participar 41 països,

els 30 de l’OCDE i 11 més amb caràcter associat (“partner countries”). 

L’avaluació que es realitza en els estudis PISA, donat el seu caràcter internacional, no està

lligada als continguts de cap currículum en concret i fa servir unes proves orientades espe-

cialment als procediments. El fet que els estudis PISA posin de relleu la importància dels

procediments de treball amb la informació i de resolució de problemes i que també, indirec-

tament, facin palesa la importància d’estimular l’autonomia i la creativitat de l’alumnat, es-

tableix un conjunt de potencials interrelacions amb l’ús educatiu de les TIC, atès que

aquestes proporcionen substrats instrumentals i metodològics al treball amb la informació,

la creativitat i la resolució de problemes.

b) Les TIC i l’informe PISA 2003

El projecte PISA va posar per primera vegada la seva atenció en les TIC d’una manera mo-

nogràfica mitjançant l’informe “Are Students Ready for a Technology Rich World? What
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PISA Studies Tell Us”, que va publicar l’OCDE el 2005 basat en les dades obtingudes a l’es-

tudi de l’any 2003. 

Aquest informe presenta un perfil de com els estudiants accedeixen a les TIC i de com les

empren, perfil que es basa en tres fonts d’informació: 1) la subministrada pels directors dels

centres, 2) les respostes donades per l’alumnat a unes quantes preguntes relatives a les

TIC incloses en el qüestionari general aplicat a cada alumne, i, 3) les respostes de l’alumnat

a un qüestionari específic sobre les TIC. És necessari tenir present, però, que a PISA 2003

no hi va haver cap mena de prova de competència de TIC ni cap observació sistemàtica de

l’ús de les tecnologies, per la qual cosa les conclusions es basen en opinions i valoracions

dels estudiants i dels directors dels centres.

– El qüestionari de l’alumne

Els estudiants de tots els països que van participar a PISA 2003 van emplenar un qües-

tionari sobre el seu entorn, els seus hàbits d’aprenentatge en tant que estudiants, les

seves percepcions sobre l’entorn d’aprenentatge i escolar, així com del seu compromís

i motivació. En aquest qüestionari se’ls demanava, entre altres coses, si disposaven a

casa d’un ordinador per a fer treballs escolars i de connexió a Internet. En 14 dels 41

països, més del 90% d’alumnes van respondre afirmativament, amb Corea, Islàndia i

Holanda amb un 95% o més. Espanya, amb un 80% va ocupar el lloc 21, seguit imme-

diatament per França i Itàlia.

– El qüestionari de centre

En aquest qüestionari adreçat als directors dels centres educatius les preguntes feien refe-

rència a la disponibilitat d’ordinadors, a l’existència de clubs d’informàtica per les matemà-

tiques, així com la seva percepció de si la manca d’ordinadors, de programes i de recursos

audiovisuals era un obstacle per a l’ensenyament que s’impartia al seu centre.

– El qüestionari de TIC

Aquest era un qüestionari addicional per a l’alumnat destinat a aprofundir la informació so-

bre el seu accés a les TIC i la familiaritat i confiança amb què les empraven i les destreses

procedimentals que tenien. Espanya, per decisió de les autoritats educatives estatals, va

ser un dels vuit països que no varen aplicar aquest qüestionari addicional. 

En relació amb Internet es preguntava sobre quin n’era l’ús amb la finalitat de cercar infor-

mació relativa a coses, idees i persones; per a descarregar programari, jocs i música; per a
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comunicar-se amb altres persones per correu electrònic i xat, i per a participar en activitats

que comporten col·laboració amb grups de persones. També es va demanar informació so-

bre el maneig de diversos tipus de programari, com ara el processador de textos, el full de

càlcul, i diversos programes de dibuix, gràfics i disseny. La utilització de l’ordinador per a

ajudar a aprendre continguts escolars i fer servir programari específicament curricular, la

utilització de jocs d’ordinador i la programació foren altres tipus d’ús dels enquestats. 

c) Equipament i connectivitat

– Equipament dels centres 

La taula 3, derivada del quadre “ICT resources at school” de l’informe “Are Students Ready ...”,

presenta el nivell mitjà de dotacions per països dels anys 2003 i 2000, en funció de les respostes

dels directors dels centres de la mostra. Una de les dades que presenta és el nombre total d’or-

dinadors per centre, i una altra, més interessant, és la disponibilitat relativa d’equipament en fun-

ció dels alumnes, que està tabulada en nombre d’ordinadors per alumne (valor entre 0 i 1).

Taula 3. Ordinadors per centre i per alumne (valor mitjà i error estàndard) als informes 
PISA 2003 i PISA 2000, ordenats per nombre descendent d’ordinadors per alumne a 
l’estudi PISA 2003204-205

Nombre total 
d’ordinadors 

per centre

Ordinadors 
per alumne

Nombre total 
d’ordinadors 

per centre

Ordinadors 
per alumne

PISA 2003 PISA 2000

Països OCDE

Estats Units 377 (15,9) 0,30 (0,01) 237 (21,4) 0,22 (0,01)

Austràlia 255 (12,9) 0,28 (0,01) 184 (13,5) 0,22 (0,01)

Corea 289 (7,4) 0,27 (0,01) 198 (7,2) 0,21 (0,03)

Hongria 90 (3,6) 0,23 (0,01) 61 (3,7) 0,16 (0,01)

Nova Zelanda 232 (8,0) 0,23 (0,01) 169 (5,8) 0,18 (0,01)

Àustria 128 (11,3) 0,22 (0,01) 85 (7,2) 0,15 (0,01)

Canadà 198 (5,3) 0,22 (0,01) 176 (3,0)

Japó 128 (7,2) 0,19 (0,02) 92 (4,4) 0,11 (0,01)

Dinamarca 68 (2,8) 0,19 (0,01) 53 (2,2) 0,19 (0,03)

Noruega 50 (1,8) 0,18 (0,01) 37 (1,2) 0,21 (0,01)

Islàndia 73 (0,2) 0,18 (0,00) 39 (0,1) 0,12 (0,00)

Luxemburg 254 (0,2) 0,18 (0,00) 159 (0,1) 0,11 (0,00)
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204. No hi ha dades relatives a TIC en l’informe PISA 2003. Per això s’ometrà França en taules posterior relatives a PISA
2003.
205. A causa de la seva baixa participació en PISA 2003, les dades del Regne Unit no són estadísticament significatives.

Nombre total 
d’ordinadors 

per centre

Ordinadors 
per alumne

Nombre total 
d’ordinadors 

per centre

Ordinadors 
per alumne

PISA 2003 PISA 2000

Països OCDE

Suïssa 70 (6,3) 0,17 (0,03) 47 (4,2) 0,14 (0,01)

Finlàndia 57 (1,9) 0,17 (0,01) 45 (1,5) 0,13 (0,01)

Suècia 85 (3,8) 0,16 (0,00) 64 (3,6) 0,14 (0,01)

Bèlgica 89 (3,3) 0,15 (0,01) 67 (3,1) 0,11 (0,00)

Països Baixos 129 (5,8) 0,14 (0,01) 101 (6,8) 0,11 (0,01)

Itàlia 77 (3,6) 0,13 (0,01) 74 (7,2) 0,10 (0,00)

Rep. Txeca 47 (2,4) 0,11 (0,01) 34 (2,5) 0,08 (0,01)

Irlanda 60 (3,4) 0,11 (0,00) 41 (1,7) 0,08 (0,00)

Mèxic 59 (3,6) 0,09 (0,01) 32 (2,3) 0,06 (0,01)

Grècia 24 (2,7) 0,08 (0,01) 15 (1,5) 0,05 (0,00)

Alemanya 48 (2,1) 0,08 (0,00) 31 (1,3) 0,06 (0,00)

Espanya 52 (2,8) 0,08 (0,00) 42 (2,4) 0,06 (0,00)

Polònia 21 (0,7) 0,07 (0,00) 25 (1,4) 0,10 (0,01)

Portugal 69 (2,9) 0,07 (0,00) 27 (1,8) 0,09 (0,03)

Eslovàquia 29 (1,1) 0,07 (0,00)

Turquia 25 (3,9) 0,04 (0,00)

França3 119 (9,1) 0,13 (0,01)

Regne Unit4 245 (8,2) 0,23 (0,01) 140 (4,8) 0,14 (0,00)

Mitjana de l’OCDE 115 (1,1) 0,16 (0,00) 82 (1,2) 0,13 (0,00)

Països associats

Liechtenstein 70 (0,2) 0,33 (0,00) 35 (0,1) 0,19 (0,00)

Hong Kong-Xina 222 (5,2) 0,22 (0,01) 200 (5,7) 0,20 (0,00)

Macao-Xina 225 (0,4) 0,12 (0,00)

Letònia 35 (4,4) 0,06 (0,00) 22 (1,0) 0,16 (0,03)

Tailàndia 84 (7,3) 0,05 (0,00) 70 (8,1) 0,05 (0,01)

Uruguai 21 (1,1) 0,05 (0,00)

Indonèsia 12 (1,2) 0,04 (0,01) 10 (1,4) 0,03 (0,00)
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Font: “Are Students Ready for a Technology Rich World? What PISA Studies Tell Us”.

En nou països (sense comptar el Regne Unit) el nombre d’ordinadors per estudiant és su-

perior a 0,2 o, el que és equivalent, hi ha menys de 5 alumnes per ordinador. Aquests països

són Estats Units, Austràlia, Corea, Hongria, Nova Zelanda, Àustria i Canadà (membres de

l’OCDE) i dos partners, Liechtenstein i Hong Kong-Xina.

Amb una ràtio d’entre 5 i 10 alumnes per ordinador (nombre d’ordinadors per estudiant en-

tre 0,2 i 0,1) hi ha 14 països, 13 de l’OCDE (Japó, Dinamarca, Noruega, Islàndia,

Luxemburg, Suïssa, Finlàndia, Suècia, Bèlgica, Països Baixos, Itàlia, Rep. Txeca i Irlanda)

i un país partner (Macao-Xina).

Un ordinador entre 10 i 20 alumnes (nombre d’ordinadors per estudiant entre 0,1 i 0,05) és

el cas de 10 països de l’OCDE (Mèxic, Grècia, Alemanya, Espanya, Polònia, Portugal,

Eslovàquia) i 3 països partners (Letònia, Tailàndia, Uruguai). 

Finalment, Turquia és l’únic país de l’OCDE en què el nombre d’ordinadors per estudiant és

inferior a 0,05 (la ràtio és de més de 20 alumnes per ordinador). Els altres són Indonèsia,

Federació Russa, Sèrbia, Brasil i Tunísia.

Així, segons la informació subministrada pels directors dels centres educatius, Espanya es va

situar en el lloc 26 amb 0,08 ordinadors per alumne (uns 12 alumnes per ordinador), just la mei-

tat de la mitjana de països de l’OCDE (0,16). D’aquesta manera, l’any 2003, el nivell espanyol

era igual al d’Alemanya o Grècia i tres vegades inferior al de Corea, Austràlia o els Estats Units.

– Connexió dels ordinadors a Internet

La taula 4 presenta el percentatge d’ordinadors escolars connectats a Internet per països

en ordre descendent segons el percentatge d’equips connectats, acompanyat del percen-

tatge d’ordinadors connectats a una xarxa local.

Nombre total 
d’ordinadors 

per centre

Ordinadors 
per alumne

Nombre total 
d’ordinadors 

per centre

Ordinadors 
per alumne

PISA 2003 PISA 2000

Països OCDE

Federació Russa 20 (2,2) 0,03 (0,00) 12 (0,8) 0,02 (0,00)

Sèrbia 26 (1,4) 0,03 (0,00)

Brasil 23 (4,5) 0,02 (0,00) 16 (2,7) 0,13 (0,09)

Tunísia 12 (1,2) 0,01 (0,00)
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Taula 4. Percentatges d’ordinadors connectats a Internet i a una xarxa local, amb els 
respectius errors estàndard, ordenats per ordre decreixent d’ordinadors connectats 
a Internet

Font: “Are Students Ready for a Technology Rich World? What PISA Studies Tell Us”.

Connectats a Internet Connectats a una xarxa
d’àrea local

Països OCDE

Islàndia 96 (0,1) 89 (0,1)

Luxemburg 96 (0,0) 95 (0,0)

Canadà 94 (0,7) 87 (1,6)

Austràlia 93 (0,9) 93 (1,1)

Nova Zelanda 92 (1,3) 92 (1,6)

Corea 92 (1,2) 91 (1,4)

Suècia 92 (1,1) 80 (2,2)

Finlàndia 92 (0,9) 76 (2,9)

Estats Units 91 (1,3) 84 (2,0)

Dinamarca 88 (1,4) 77 (2,2)

Àustria 87 (1,9) 71 (3,1)

Països Baixos 85 (2,6) 81 (3,0)

Polònia 83 (2,0) 64 (2,8)

Noruega 81 (1,7) 48 (3,2)

Suïssa 80 (1,8) 70 (2,9)

Hongria 79 (2,0) 79 (2,2)

Espanya 79 (1,7) 59 (3,3)

Rep. Txeca 77 (1,6) 68 (2,6)

Japó 74 (2,5) 73 (2,3)

Bèlgica 74 (1,5) 54 (2,3)

Itàlia 71 (2,1) 50 (2,7)

Alemanya 71 (2,0) 45 (2,9)

Grècia 69 (3,7) 56 (4,4)

Irlanda 67 (2,6) 36 (3,5)

Portugal 60 (2,3) 50 (3,4)

Eslovàquia 51 (1,9) 53 (2,2)

Mèxic 44 (4,2) 51 (4,4)

Turquia 28 (3,1) 12 (2,4)

Regne Unit 90 (1,3) 88 (1,7)

Mitjana de l’OCDE 78 (0,4) 68 (0,5)

Liechtenstein 97 (0,2) 97 (0,2)

Hong Kong-Xina 91 (1,2) 89 (1,5)

Macao-Xina 91 (0,1) 84 (0,1)

Tunísia 68 (4,8) 16 (4,3)

Letònia 61 (3,4) 71 (2,5)

Brasil 42 (3,3) 32 (3,2)

Tailàndia 40 (2,8) 38 (2,6)

Indonèsia 4 (0,8) 4 (1,5)

Uruguai 27 (2,1) 32 (2,5)

Federació Russa 16 (2,5) 34 (2,9)

Sèrbia 16 (2,1) 28 (3,3)
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Dotze països tenen un nivell de connectivitat a Internet molt alt: són els que tenen una pro-

porció del 90% o superior. En 18 països la taxa és de més del 80% dels ordinadors connec-

tats a Internet i n’hi ha 9 que tenen entre el 60% i el 80%. En els altres casos la disponibilitat

d’accés a Internet en els centres escolars amb alumnes de 15 anys és molt menor.

Els percentatges d’ordinadors connectats en xarxa local són en general similars als de l’ac-

cés a Internet, sobretot en els països en què aquest és més alt.

Quant a l’àmbit familiar, l’estudi constata que en els països més desenvolupats la pro-

porció de llars amb nens i adolescents que tenen accés a Internet és molt superior a la

de la població general.

– Tipus d’ús dels ordinadors

La taula 5 fa referència als percentatges d’ordinadors en funció dels usos: disponibles per

als alumnes de 15 anys, a disposició exclusiva del professorat, i a disposició exclusiva del

personal administratiu, tal com assenyalen els directors dels centres educatius.
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Taula 5. Tipus d’ús dels ordinadors, ordenat per ordre decreixent de disponibilitat per 
a l’alumnat. Percentatges i errors estàndard

Font: “Are Students Ready for a Technology Rich World? What PISA Studies Tell Us”.

Ordinadors a 
disposició de l’alumnat 

de 15 anys

Ordinadors 
disponibles 

només per al 
professorat

Ordinadors disponibles 
només per al personal 

administratiu

Països OCDE

Polònia 79 (0,7) 9 (0,6) 10 (0,5)

Àustria 77 (1,4) 11 (0,8) 6 (0,3)

Canadà 75 (0,9) 14 (0,5) 6 (0,2)

Mèxic 73 (1,7) 22 (2,9) 18 (1,1)

Finlàndia 73 (1,4) 12 (0,7) 7 (0,3)

Suïssa 70 (1,7) 15 (0,9) 7 (0,5)

Grècia 69 (2,2) 18 (1,4) 10 (1,7)

Irlanda 69 (2,1) 12 (1,3) 8 (0,7)

Estats Units 69 (1,7) 23 (1,4) 9 (1,4)

Alemanya 69 (1,3) 14 (1,5) 10 (0,4)

Austràlia 69 (1,1) 18 (0,8) 7 (0,6)

Països Baixos 68 (1,6) 12 (1,1) 10 (0,7)

Nova Zelanda 68 (1,0) 23 (0,8) 7 (0,3)

Dinamarca 67 (1,4) 11 (0,9) 9 (0,4)

Hongria 66 (1,5) 12 (0,6) 9 (0,4)

Bèlgica 65 (1,3) 10 (0,9) 14 (0,6)

Rep. Txeca 62 (1,2) 22 (0,9) 11 (0,6)

Japó 61 (1,5) 25 (1,2) 5 (0,3)

Eslovàquia 60 (1,5) 14 (0,9) 18 (1,1)

Luxemburg 59 (0,0) 8 (0,0) 8 (0,0)

Itàlia 57 (1,6) 8 (0,6) 13 (0,7)

Espanya 56 (1,6) 19 (1,1) 8 (0,5)

Suècia 55 (1,5) 18 (0,7) 10 (0,4)

Corea 52 (1,5) 32 (0,6) 3 (0,1)

Portugal 51 (1,9) 13 (0,6) 15 (0,7)

Turquia 47 (4,5) 9 (1,5) 38 (4,2)

Noruega 46 (1,5) 21 (0,9) 11 (0,4)

Islàndia 38 (0,1) 25 (0,1) 7 (0,0)

Regne Unit 78 (0,9) 16 (1,3) 7 (0,7)

Mitjana de l’OCDE 64 (0,3) 16 (0,2) 10 (0,2)

Federació Russa 75 (2,4) 9 (0,7) 13 (2,0)

Macao-Xina 71 (0,1) 13 (0,0) 5 (0,0)

Sèrbia 70 (2,0) 8 (1,1) 12 (0,8)

Letònia 70 (1,7) 26 (2,9) 14 (1,1)

Liechtenstein 70 (0,2) 16 (0,2) 5 (0,0)

Hong Kong-Xina 68 (1,7) 22 (0,9) 5 (0,3)

Tailàndia 67 (1,5) 22 (1,0) 6 (0,6)

Uruguai 57 (2,6) 15 (1,9) 22 (1,9)

Tunisia 49 (5,1) 20 (3,9) 28 (2,7)

Brasil 47 (2,8) 18 (2,0) 39 (2,5)

Indonèsia 31 (3,1) 4 (0,6) 39 (2,8)
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El percentatge d’ordinadors accessibles als alumnes en cap cas supera el 80%. 24 països

tenen aquest percentatge entre el 60% i el 80% (llevat del Regne Unit), cosa que equival a

un 60% del total. Cal destacar el cas de Corea, que té un índex d’ordinadors per estudiant

mol alt (0,27), però en canvi només posa un 52% d’equips a disposició dels estudiants i més

del 30% a disposició exclusiva del professorat.

El percentatge d’ordinadors dedicats exclusivament a la gestió és baix, inferior al 20%, lle-

vat de 5 països que el tenen entre el 20% i el 40%, que són precisament països on hi ha

una ràtio menys favorable d’ordinadors. 

d) Les TIC i l’aprenentatge de les matemàtiques

L’informe “Are Students Ready for a Technology Rich World? What PISA Studies Tell Us”

proporciona una interessant sèrie de conclusions de diversa mena, que donen una àmplia

perspectiva de l’impacte educatiu de les TIC a escala mundial. Atès que PISA 2003 estava

orientat als resultats en matemàtiques, són particularment notòries les relacions que aquest

informe estableix entre l’ús de les TIC i l’aprenentatge de les matemàtiques, tot i que asse-

nyala que no hi ha una relació simple que demostri que el rendiment és millor com més es

fan servir els ordinadors. Alhora adverteix que associar l’accés i l’ús dels ordinadors amb el

rendiment no proporciona evidència del seu impacte en l’aprenentatge, ja que PISA no de-

mostra causalitat.

L’informe “Are Students Ready ...” posa, tanmateix, de manifest que hi ha una relació molt

destacable entre l’ús de les TIC i els resultats en matemàtiques. Els estudiants que han fet

servir els ordinadors durant uns quants anys tenen millors resultats que els de la mitjana.

Els que no tenen accés als ordinadors o que porten poc temps fent-los servir tenen resultats

inferiors. Els que porten menys d’un any fent servir ordinadors (10% de la mostra total) pun-

tuen clarament per sota de la mitjana de l’OCDE. Els que porten més de cinc anys fent-los

servir (37% del total de la mostra) puntuen força per sobre de la mitjana. 

En l’informe literalment s’afirma “que els estudiants que no han fet servir mai un ordinador

o que a casa o a l’escola no tenen accés als ordinadors tenen resultats més baixos”, cosa

que argumenta segons el criteri de correlacionar la disponibilitat i la utilització d’ordinadors

amb les puntuacions obtingudes en les proves de matemàtiques.206 En el conjunt dels paï-

206. pàg. 61.
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sos de l’OCDE, els estudiants que tenen ordinadors a casa obtenen una puntuació mitjana

de 514 punts, mentre que els que no tenen ordinador obtenen 453 punts. Aquesta és una

diferència substancial que equival a un nivell sencer de proficiency en l’escala de sis nivells

de PISA per a les matemàtiques.

L’informe “Are Students Ready ...” també fa referència a d’altres estudis que demostren que

hi ha una forta correlació entre l’ús d’ordinadors a casa i els resultats acadèmics. En aquest

sentit cita un estudi anglès del 2005207 amb estudiants d’11 i 14 anys que ha arribat a la con-

clusió estadísticament significativa que l’alumnat que empra les TIC a casa seva amb ob-

jectius educatius té millors resultats en matemàtiques. Es considera que les TIC augmenten

l’autoconfiança de l’alumne i la motivació fent que l’estudiant gaudeixi més del treball esco-

lar. Aquest mateix estudi també arriba a la conclusió que hi ha una associació negativa entre

el rendiment i l’ús de les TIC fora de l’escola amb finalitats lúdiques.

Es conclou que en relació amb el rendiment acadèmic, la manca d’accés a casa és un im-

pediment més substancial que la falta d’accés a l’escola. Aquesta diferència és significativa

en tots els països, màxima a Bèlgica (diferència d’un nivell i mig de l’escala de PISA per a

les matemàtiques) i mínima a Finlàndia (mig nivell de diferència).

3.2.3. L’estudi de la Comissió Europea de l’any 2006

En el marc del pla d’accions “Lisbon Strategy ad Policies for the Information Society” (Lis-
bon Strategy and i2010), la Comissió Europea va decidir al gener de 2006 la realització de

l’estudi “eLearning Policy Indicators 2006” amb els següents objectius:

Obtenir estimacions actualitzades de l’indicador “nombre d’alumnes per ordinadors amb

connexió Internet (especificant l’abast de la banda ampla) i relacionar-lo amb altres indica-

dors de l’ús educatiu de les TIC a l’educació obligatòria.

Conèixer quines són les infraestructures disponibles i veure com s’utilitzen per part dels pro-

fessors als centres educatius.

207. Children and Young People’s Home Use of ICT for Educational Purposes: The Impact on Attainment at Key Stages
1-4. G. Valentine, J. Marsh, C. Pattie and BMRD.
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Un altre objectiu d’aquest estudi, indirecte però important, va ser incrementar la capacitat del

programa i2010 per a assolir els seus objectius amb informació relativa a la disponibilitat de TIC

i ús d’e-learning als centres educatius (dits “escoles” d’ara en endavant). 

L’estudi fou encomanat a l’empresa Empirica (Empirica Gesellschaft für Kommunikations

und Technologieforschung mbH, Bonn, Alemanya), que va coordinar els treballs, l’anàlisi

dels resultats i l’informe final i que va comptar amb l’empresa TNS Emor (Tallinn, Estònia)

i una xarxa d’empreses nacionals per a la realització del treball de camp. L’estudi es va

fer als països de la Unió Europea (als 25 països membres l’any 2006) i a més a Noruega

i a Islàndia. 

Com a resultat del que s’ha dit abans, a l’agost de 2006 la Comissió Europea va publicar l’in-

forme “Benchmarking Access and Use of ICT in European Schools 2006 - Final Report from

Head Teacher and Classroom Teacher Surveys in 27 European Countries”, que es comenta

en aquesta secció. L’informe té com a subproducte una col·lecció de 27 “country briefs”, que

descriuen la situació a cada país seguint un format comú. Tant l’informe com els “country bri-

efs” són disponibles a Internet.208

Els instruments de treball foren dos qüestionaris elaborats amb la cooperació de les di-

reccions generals de Societat de la Informació i d’Educació i Cultura de la Comissió Eu-

ropea. Un dels qüestionaris (“HTS – Head Teacher Survey 2006 Questionnaire”)

anava adreçat als directors de les escoles per a obtenir informació d’aquestes. L’altre

qüestionari, (“CTS – Classroom Teacher Survey 2006 Questionnaire”) adreçat al pro-

fessorat, demanava informació sobre l’ús i l’aproximació metodològica en relació amb

les TIC a la pràctica educativa. 

Els qüestionaris es van aplicar telefònicament a 10.456 directors d’escoles (HTS) i a 20.449

professors (CTS) d’EU 25+2 durant la primavera de 2006.

208. http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/benchmarking/index_en.htm
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a) Resum de conclusions

– Ordinadors

La utilització d’ordinadors ha arribat pràcticament al 100% de les escoles dels estats

membre de la UE25, sense que s’apreciïn diferències entre països ni tipus de centres.

Tanmateix, hi ha diferències molt importants quant al nombre d’ordinadors per a cada

100 alumnes (vegeu la taula 6). Els líders europeus són Dinamarca, amb 27 ordinadors

(dels quals 26 estan connectats a Internet), Noruega (24/23, respectivament), els Paï-

sos Baixos (21/20), el Regne Unit (20/19) i Luxemburg (20/18). Aquestes xifres són sig-

nificativament més altes que la mitjana europea d’11 ordinadors cada 100 alumnes, 10

dels quals tenen connexió a Internet. 

El nivell d’equipament de TIC varia segons el tipus de centre, amb una mitjana de 9

ordinadors cada 100 alumnes a les escoles de primària (8 connectats a Internet), 16 a les

de formació professional (14 dels quals connectats a Internet), de manera que els centres

d’FP estan en termes generals el doble d’equipats que els de primària. Els centres de

secundària estan situats en un terme mitjà. Només a Alemanya, Luxemburg i Malta hi ha

els centres de primària més ben equipats que els de formació professional.

Més del 80% dels centres que empren ordinadors els fan servir a les classes en països com

Regne Unit, Eslovènia, Suècia i Països Baixos, entre d’altres.

En relació amb la UE15, el 2001 hi havia 8 ordinadors cada 100 alumnes, xifra que ha

augmentat en un 50% en 5 anys, fins a arribar a 12 ordinadors per cada 100 estudiants.
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Taula 6. Nombre d’ordinadors per cada 100 alumnes segons el tipus de centre 
educatiu. Dades presentades per ordre descendent d’ordinadors per cada 100 
alumnes

Font: “Benchmarking Access and Use of ICT in European Schools 2006”.

Total
Escoles 

de 
primària

Escoles de 
secundària 
elemental

Escoles de
secundària 

superior

Escoles de 
formació 

professional

1 Dinamarca 27,3 18,6 18,4 37,3 50,3

2 Noruega 24,2 18,1 21,9 40,9 38,8

3 Països Baixos 21,0 15,4 19,7 22,4 27,5

4 Luxemburg 19,8 22,6 21,3 20,9 7,9

5 Regne Unit 19,8 15,9 25,0 26,4 28,5

6 Suècia 17,4 14,6 13,2 29,2 17,2

7 Finlàndia 16,8 12,2 12,3 17,5 22,2

8 Àustria 16,2 11,4 13,8 20,6 24,3

9 Islàndia 15,3 14,5 14,3 17,3 18,8

10 França 12,5 8,1 11,4 19,7 25,1

11 Xipre 12,4 7,3 12,1 18,6 19,8

12 Malta 11,0 12,8 8,9 8,9 12,2

13 Irlanda 10,3 9,2 9,6 10,6 14,6

14 Bèlgica 9,7 7,7 13,3 11,9 13,6

15 Hongria 9,6 6,8 7,8 11,6 16,4

16 Espanya 9,5 8,6 10,0 11,3 11,8

17 Rep. Txeca 9,3 7,6 7,2 10,9 12,1

18 Alemanya 8,9 10,6 8,3 8,0 9,4

19 Itàlia 8,0 5,7 6,9 10,7 12,4

20 Slovènia 8,0 8,0 8,0 8,1 9,0

21 Estónia 7,3 6,1 6,0 6,4 14,1

22 Eslovàquia 6,7 5,4 5,0 8,3 9,2

23 Grècia 6,5 4,8 6,6 9,0 19,9

24 Portugal 6,4 5,8 5,8 7,1 15,5

25 Polònia 6,1 5,6 5,7 7,3 7,2

26 Letònia 5,9 5,5 5,6 5,4 7,0

27 Lituània 5,9 5,5 5,9 5,9 8,3

EU25 11,3 9,4 10,8 12,5 15,6

EU25+2 11,4 9,5 10,9 12,7 15,8

EU15 12,1 10,2 11,8 13,6 16,8
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– Internet

La gran majoria d’escoles europees tenen accés a Internet (vegeu la taula 7). A la majoria

de països la taxa és propera al 100% i en cap país és inferior al 90%. La probabilitat de dis-

posar d’accés a Internet creix amb el nivell educatiu. És menor en els centres de primària

de Letònia, Hongria i Lituània (per sota del 70%) i sorprenentment a Àustria (71%). Aquests

valors són força inferiors a la mitjana europea del 88% a les escoles de primària. Aquesta

mitjana puja fins al 96% pel que fa els centres de secundària.

On hi ha àmplies diferències és en el tipus de connexió. La banda ampla arriba a més del

90% de centres als països nòrdics, als Països Baixos i també a Estònia i Malta. La mitjana

europea de banda ampla és el 67% i Grècia, amb només el 13%, és amb molta diferència

l’estat amb menor percentatge. Les connexions DSL són de molt les més populars (45% de

mitjana), i en alguns països el cable té un paper molt significatiu.

També hi ha una correlació positiva entre el nivell educatiu i l’amplada de banda disponible:

com més alt és el nivell educatiu que imparteix el centre més gran és l’amplada de banda

de què disposa.

Si es consideren només els estats de la UE15, el 72% de les escoles tenen connexions a

Internet de banda ampla. La mitjana dels nous països membres és el 43%, i la ponderació

d’aquests valors proporciona la mitjana europea del 67% abans esmentada.
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Taula 7. Nombre d’ordinadors connectats a Internet per cada 100 alumnes per tipus 
de centre

Font: “Benchmarking Access and Use of ICT i European Schools 2006”. Dades presentades per ordre descendent d’ordinadors
per cada 100 alumnes.

Total Escoles de
primària

Escoles de 
secundària 
elemental

Escoles de 
secundària 

superior

Escoles de
formació

professional

1 Dinamarca 26,3 17,9 17,9 37,2 48,0

2 Noruega 22,7 16,0 20,5 39,9 38,6

3 Països Baixos 20,0 14,2 18,4 20,4 26,8

4 Regne Unit 18,5 14,6 23,4 24,9 28,4

5 Luxemburg 18,3 20,9 21,3 18,9 7,9

6 Suècia 16,5 13,8 12,7 27,5 17,0

7 Finlàndia 16,2 11,3 11,9 17,2 21,7

8 Islàndia 14,8 14,1 14,3 17,2 17,6

9 Àustria 14,2 7,0 12,8 19,8 23,1

10 Malta 10,2 12,2 8,6 8,6 10,2

11 França 8,9 4,8 10,0 14,0 18,2

12 Xipre 8,9 6,1 9,9 12,1 9,6

13 Irlanda 8,7 7,0 8,9 9,9 14,0

14 Hongria 8,6 5,9 7,1 11,0 14,8

15 Espanya 8,5 7,4 9,2 10,6 11,2

16 Rep. Txeca 8,2 6,4 6,2 10,1 11,0

17 Bèlgica 7,7 5,2 12,0 10,6 12,0

18 Alemanya 7,7 7,1 7,4 7,5 8,7

19 Slovènia 7,5 7,4 7,5 7,8 8,5

20 Estònia 7,2 6,1 5,9 6,4 13,8

21 Itàlia 6,5 4,2 5,1 9,8 10,5

22 Grècia 5,9 4,2 6,1 8,3 19,1

23 Eslovàquia 5,8 4,9 4,5 6,9 7,4

24 Polònia 5,6 4,7 5,2 7,0 6,8

25 Portugal 5,4 4,4 5,2 6,2 15,3

26 Lituània 5,2 4,7 5,2 5,4 7,8

27 Letònia 5,1 4,8 4,9 4,8 5,8

EU25 9,9 7,7 9,7 11,4 14,1

EU25+2 10,0 7,8 9,8 11,6 14,3

EU15 10,6 8,2 10,7 12,4 15,1
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- Ensenyament de la informàtica

La informàtica s’ensenya com una matèria separada en la majoria dels països europeus i

això contribueix parcialment al coneixement i l’ús d’Internet. Aquest fet és particularment ac-

centuat en els estats de l’est que han accedit més recentment a la UE25: si situa entre el

80% i el 90% a Polònia, Hongria, Letònia, Eslovènia, Lituània i Estònia, i Grècia (78%) és

l’únic país que s’acosta a aquests valors. Tots els altres estats de la UE25 són significativa-

ment menys actius en l’ensenyament de la informàtica i les TIC com a matèria separada, i

ho són molt més quant a fer servir les TIC com a part integral de l’ensenyament de les ma-

tèries del currículum.

Es posa de manifest el fet que la majoria dels membres més antics de la UE25 ja han passat

la fase d’un ús intensiu d’aules d’informàtica per a ensenyar les TIC com a matèria en ella

mateixa, i que, de manera corresponent, hagin desplaçat el focus a la utilització dels ordi-

nadors i d’Internet en l’ensenyament de la majoria de matèries. Tanmateix, països com

Portugal, Itàlia i Espanya encara estan a un estadi força primerenc d’un ús més intensiu i

integrat de les TIC a les escoles, i encara és predominant que els alumnes emprin els ordi-

nadors i d’Internet independentment de les matèries escolars. 

Els països més avançats en termes d’ús de les TIC (principalment Regne Unit, Suècia,

Finlàndia, Països Baixos, Dinamarca) responen afirmativament en una gran proporció a la

pregunta de si els ordinadors i Internet estan integrats en l’ensenyament de la majoria de

matèries i en canvi responen en una baixa proporció a la pregunta de si fan servir els ordi-

nadors i Internet per a ensenyar informàtica com una matèria separada. 

– Intensitat d’ús de les TIC a les aules

Segons l’informe, a la majoria dels països europeus sembla que creix tant la freqüència com

la intensitat dels usos de les TIC a les aules amb finalitats educatives. Comparant amb da-

des d’altres procedències, l’informe posa de manifest que en 5 anys s’ha produït un impor-

tant increment de la disponibilitat i l’ús de les TIC a les escoles. Considerant només els

estats de la UE15 el percentatge d’escoles que fan servir les TIC amb finalitat educativa ha

passat del 94% el 2001 al 99% el 2006.

La intensitat de l’ús de les TIC varia molt a les escoles europees. El cas més elevat és el

del Regne Unit, o el 38% de professors responen que fan servir les TIC en més del 50% de

les seves classes. En els països que tenen nivells baixos d’utilització es dóna el cas que el
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professorat que fa servir les TIC en fa un ús força intens; aquest és, entre d’altres, el cas

d’Hongria (27%) i Portugal (19%).

En països com Suècia, Finlàndia, Països Baixos i Dinamarca, que tenen un alt nivell d’ús,

es posa de manifest que aquest ús per part del professorat no és en absolut intensiu: només

al voltant d’un 10% del professorat d’aquests països fa servir les TIC en més de 50% de les

seves classes. 

Internet i les TIC juguen un paper important en l’ensenyament d’idiomes estrangers, cosa

que és dóna en el 75% de les escoles europees, i amb major freqüència a les dels països

nòrdics, amb percentatges ben superiors al 80%. 

Més de la meitat dels centres indiquen que s’empren les TIC per donar suport a l’alumnat

que té necessitats educatives especials. Només 8 dels 27 països presenten percentatges

inferiors a la mitjana (57%), amb casos notables com Irlanda (27%) i França (29%). La uti-

lització és menor en el nivell d’educació secundària elemental.

– Correu electrònic, pàgina web escolar, intranet i xarxa local

Dos terços dels professors europeus tenen una adreça de correu electrònic facilitada pel

seu propi centre o pel sistema educatiu, però en canvi només una quarta part dels alumnes

en disposen.

Gairebé dues terceres parts de les escoles europees tenen el seu propi lloc web. L’any 2001

el 44% de les escoles de la UE15 tenien la seva pròpia web, percentatge que en 5 anys va

passar a ser del 62%. Tanmateix, aquests països es queden endarrere respecte dels de re-

cent incorporació a la UE, en els quals el 67% de les escoles disposa de pàgina web pròpia.

La disponibilitat i l’ús d’una intranet, considerada una bona mesura de la sofisticació dels

usos, només arriba a 2 de cada 5 escoles europees. Només Dinamarca i Islàndia ultrapas-

sen el 70%, en obert contrast amb països com Portugal (9%) i Grècia (10%). Les diferències

per tipus de centre són destacables: fan servir una intranet més del 50% dels centres de

formació professional i d’educació secundària superior, i en canvi menys d’una tercera part

de les escoles de primària.

Als països de la UE15 la disponibilitat de xarxa d’àrea local va passar del 47% el 2001 al

54% el 2006, on els nous països membres eren els més ben equipats, atès que el 60% de

les escoles en disposen. 
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– Suport i manteniment

A nivell europeu hi ha grans diferències pel que fa la disponibilitat d’un contracte de mante-

niment o de servei que doni suport a les escoles en els assumptes relacionats amb les TIC.

Els percentatges van del 82% del Regne Unit al 12% de Portugal, amb una mitjana europea

del 47%. El percentatge és també baix a Noruega, que precisament té una taxa molt alta

d’ordinadors cada 100 alumnes, i fa que aquest servei sigui demanat per gairebé tres quar-

tes parts del professorat. 

b) Equipament de TIC i Internet a les escoles

La taula 8 presenta una sèrie de 39 indicadors relatius al nombre d’ordinadors i a les con-

nexions Internet de les escoles. Per cadascun es dóna el valor en el cas d’Espanya, el valor

mitjà en referència als països de la UE25 i es comenten els aspectes més destacats de cada

indicador.

Taula 8. Equipament de TIC i Internet a les escoles de 27 països europeus. Sèrie de 
39 indicadors

Ítem Indicador Espanya UE25 Valoració

A01
Percentatge d’escoles que empren 
ordinadors amb finalitats educati-
ves.

95,8 98,7 Tots els percentatges són superiors al 
95%, essent mínim el de Polònia (95,3%).

A02
Percentatge d’escoles que tenen 
més de 5 ordinadors per 100 alum-
nes.

76,9 81,6
Els països escandinaus, Luxemburg i els 
Països Baixos tenen percentatges 
superiors al 97%.

A03
Percentatge d’escoles que tenen 
més de 10 ordinadors per 100 
alumnes.

45,7 50,3 Dinamarca (94,0%) té el percentatge més 
alt.

A04
Percentatge d’escoles que tenen 
més de 20 ordinadors per 100 
alumnes.

19,3 15,9 Dinamarca (56,4%) té el percentatge més 
alt.

A05 Nombre total d’ordinadors per 100 
alumnes. 9,5 11,3 El valor més alt de la UE25 correspon a 

Dinamarca (27,3).

A06
Percentatge d’escoles de primària 
que utilitzen ordinadors per a l’edu-
cació.

95,2 97,3

Tots els països tenen percentatges 
superiors al 90%, llevat de Letònia 
(65,0%), Hongria (68,1%) i Lituània 
(88,9%).

A07
Percentatge d’escoles de secundà-
ria elemental que utilitzen ordina-
dors per a l’educació

98,5 99,1
Tots els països s’acosten al 100%. El va-
lor més baix és el dels Països Baixos 
(96,0%).

A08
Percentatge d’escoles de secundà-
ria superior que utilitzen ordinadors 
per a l’educació

97,4 97,5 Tots els països s’acosten al 100%. El va-
lor més baix és el de Polònia (91,6%).

A09
Percentatge d’escoles de formació 
professional que utilitzen ordina-
dors per a l’educació

86,7 96,7
Espanya té el menor percentatge de la 
UE25, seguit d’Estònia (89,6%). En molts 
d’altres països el percentatge és el 100%.
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Ítem Indicador Espanya UE25 Valoració

A10
Percentatge d’escoles que utilitzen 
ordinadors per a l’educació en au-
les d’informàtica

81,0 80,5

Són destacables els casos de Suècia 
(47,8%), Països Baixos (48,6%) i Àustria 
(50,7%) i en sentit ontrari Itàlia (98,8%) i 
Eslovènia (100,0%).

A11
Percentatge d’escoles que utilitzen 
ordinadors per a l’educació a les 
aules de classe

47,6 61,4
El Regne Unit (95,2%), Eslovènia (93,1%) 
i els Països Baixos (92,1%) tenen els per-
centatges majors.

A12
Percentatge d’escoles que utilitzen 
ordinadors per a l’educació a la 
biblioteca escolar

40,0 33,4
Contrasten els valors de Dinamarca 
(71,0%) amb els de Finlàndia (14,3%) i 
Suècia (23,7%)

A13
Percentatge d’escoles que utilitzen 
ordinadors per a l’educació en d’al-
tres llocs accessibles als alumnes

27,6 27,0 El país que més destaca és Dinamarca 
(78,1%).

A14 Percentatge d’escoles que tenen 
accés a Internet 94,7 96,2 França (90,3%) té el percentatge menor.

A15
Nombre total d’ordinadors 
connectats a Internet per 100 alum-
nes

8,5 9,9
Destaquen Dinamarca (26,3%) i els 
Països Baixos (20,0%) seguits del Regne 
Unit, Suècia i Finlàndia.

A16 Percentatge d’escoles que tenen 
accés a Internet de banda ampla 80,7 66,9

El màxim correspon a Dinamarca 
(95,1%), seguit d’Estònia (95,0%) i Malta 
(94,5%).

A17
Percentatge d’escoles que tenen 
accés a Internet per connexió tele-
fònica

4,4 9,3 El valor més alt i de molt és el de Portugal 
(45,7%).

A18 Percentatge d’escoles que tenen 
accés a Internet per connexió XDSI 6,5 16,8

Els països amb percentatges més alts són 
Grècia (74,7%), Eslovàquia (50,6%) i 
Xipre (44,9%).

A19 Percentatge d’escoles que tenen 
accés a Internet per connexió DSL 69,2 45,3 França (72,2%), Itàlia (67,1%) i Espanya 

tenen els percentatges majors.

A20
Percentatge d’escoles que tenen 
accés a Internet per un altre tipus 
de connexió de banda ampla

9,5 12,5 Percentatges màxims: Suècia (65,2%) i 
Finlàndia (43,7%).

A21
Percentatge d’escoles que tenen 
accés a Internet per connexió de 
banda ampla de tipus desconegut

1,9 9,1 Percentatge màxim: Regne Unit (46,5%).

A22
Percentatge d’escoles que tenen 
accés a Internet per un altre tipus 
de connexió

3,0 3,2 El valor més alt és Lituània (35,9%).

A23
Percentatge d’escoles que tenen 
ordinadors connectats a Internet en 
educació primària

84,8 88,4 Destaca el 100% dels Països Baixos.

A24
Percentatge d’escoles que tenen 
ordinadors connectats a Internet en 
educació secundària elemental

94,8 96,1 Finlàndia, Malta i Luxemburg tenen el 
100%.

A25
Percentatge d’escoles que tenen 
ordinadors connectats a Internet en 
educació secundària superior

93,7 95,9 Luxemburg, Malta i Suècia assoleixen el 
100%.

A26
Percentatge d’escoles que tenen 
ordinadors connectats a Internet en 
formació professional

84,2 94,7 Grècia, Irlanda, Luxemburg, Malta i 
Àustria assoleixen el 100%.

A27 Percentatge total d’ordinadors 
connectats a Internet 89,8 88,0 El màxim correspon a Estònia (98,8%).

A28 Percentatge d’escoles que tenen la 
seva pròpia pàgina o lloc web 53,2 63,0 Els percentatges extrems són Dinamarca 

(98,7%) i França (29,0%).
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Font: “Benchmarking Access and Use of ICT i European Schools 2006”.

c) Utilització d’ordinadors, d’Internet i d’eLearning a la classe

La taula 9, derivada de la “Classroom Teacher Survey”, proporciona 44 indicadors relatius

a l’ús d’ordinadors i d’Internet a les classes amb finalitats educatives. Per a cadascun dels

indicadors es presenta el valor que correspon a Espanya, el valor mitjà de la UE25 i es fa

una valoració dels resultats de l’indicador.

Ítem Indicador Espanya UE25 Valoració

A29

Percentatge d’escoles que tenen 
adreces de correu electrònic per a 
la majoria del professorat (més del 
50%)

65,1 65,2 Finlàndia i Suècia ultrapassen el 95%.

A30

Percentatge d’escoles que tenen 
adreces de correu electrònic per a 
la majoria de l’alumnat (més del 
50%)

14,2 23,5
Els percentatges superiors són els de Su-
ècia (69,6%), Malta (66,4%) i Dinamarca 
(57,5%).

A31 Percentatge d’escoles que tenen 
LAN (xarxa d’àrea local) 80,1 55,2

Espanya té el quart major percentatge 
després d’Eslovènia (88,1%), els Països 
Baixos (87,0%) i la República Txeca 
(80,6%).

A32 Percentatge d’escoles que tenen 
una intranet 35,0 40,8 Dinamarca (73,4%) i Suècia (68,8%) te-

nen els percentatges màxims.

A33
Percentatge d’escoles que un con-
tracte de suport o de manteniment 
amb un proveïdor de serveis

49,0 47,1 Amb el 82,3% el Regne Unit i els Països 
Baixos (69,4%) tenen els valors màxims.

A34 Percentatge d’escoles que no te-
nen cap de les TIC citades 3,4 4,0 Portugal (14,6%) és el país que presenta 

més carències, seguit de Grècia (9,0%).

A35

Percentatge d’escoles que estan 
d’acord amb l’afirmació “la 
informàtica s’ensenya com una ma-
tèria separada”

44,6 54,7
Els valors més alts corresponen a països 
de l’Europa de l’Est: Letònia (96,5%), 
Hongria (96,3%) i Polònia (96,3%).

A36

Percentatge d’escoles que estan 
d’acord amb l’afirmació “els ordina-
dors i Internet estan integrats en 
l’ensenyament de la majoria de ma-
tèries”

79,9 75,3
Els percentatges superiors són els del 
Regne Unit (93,7%), Suècia (90,9%) i 
Dinamarca (89,2%).

A37

Percentatge d’escoles que estan 
d’acord amb l’afirmació “els 
ordinadors i Internet es fan servir 
per ensenyar matèries tradicionals 
o destreses bàsiques (p. ex. lectura 
i escriptura)”

74,8 75,8
Els percentatges superiors són els de Su-
ècia (95,4%), Dinamarca (93,1%) i el 
Regne Unit (90,1%).

A38

Percentatge d’escoles que estan 
d’acord amb l’afirmació “els 
ordinadors i Internet es fan servir 
per ensenyar idiomes estrangers”

76,8 56,6
Destaquen França (28,5%) i Irlanda 
(27,4%) i en sentit contrari Dinamarca 
(95,4%) i Estònia (85,2%).

A39

Percentatge d’escoles que estan 
d’acord amb l’afirmació “els ordina-
dors i Internet es fan servir per 
ajudar els estudiants amb necessi-
tats educatives especials”

85,6 71,7

El valor inferior és el d’Estònia i Grècia 
(20,3%) i els superiors corresponen a Su-
ècia (97,4%), Regne Unit (95,5%), Dina-
marca (94,0%) i Països Baixos (92,55).
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Taula 9. Utilització educativa d’Internet i les TIC a 27 països europeus. Sèrie de 44 
indicadors

Ítem Indicador ES UE25 Valoració

E01
Percentatge de professors que no han uti-
litzat mai un ordinador, a la feina o fora de 
la feina.

99,4 98,6
Només a Grècia el percentatge no arriba 
al 90% (89,3%); en tots els altres països 
és superior al 96%.

E02
Percentatge de professors que han utilit-
zat un ordinador per preparar classes en 
els darrers 12 mesos.

87,6 89,2

Els menors percentatges es donen a 
Grècia (66,3%), Irlanda (77,8%) i Itàlia. 
(79,8%). Tots els països escandinaus i 
bàltics tenen percentatges superiors al 
90%.

E03
Percentatge de professors que han utilit-
zat ordinadors a la classe en els darrers 
12 mesos.

68,2 74,3
Tots els països escandinaus i 
bàltics tenen percentatge superiors al 
90%.

E04
Percentatge de professors que han utilit-
zat un ordinador a la classe per presentar 
o demostrar en els darrers 12 mesos.

61,7 63,4

El percentatge espanyol està molt allu-
nyat del del Regne Unit (89,5%), però no 
tant de països com Suècia (74,1%) o 
Finlàndia (64,7%).

E05
Percentatge de professors els alumnes 
dels quals empren un
ordinador a classe.

60,1 66,3
Dinamarca (92,5%) i els Països Baixos 
(85,5%) són els països
europeus més destacats.

E06
Percentatge de professors que
utilitza un ordinador en el 5% 
de totes les classes o menys.

11,8 18,5

Finlàndia (42,6%) té el valor més alt, lleu-
gerament inferior als 
percentatges de Luxemburg i 
Letònia.

E07
Percentatge de professors que utilitza un 
ordinador entre el 6 i el 10% de les clas-
ses.

20,2 22,5

En aquesta franja de baix nivell d’utilitza-
ció dels ordinadors a les classes desta-
quen Alemanya (32,6%), Dinamarca 
(31,2%), Suècia (31,0%) i França 
(30,7%).

E08
Percentatge de professors que 
utilitza un ordinador entre l’11 i el 24% de 
les classes.

27,8 22,2 En aquesta franja destaquen 
Dinamarca (28,9%) i Holanda (28,9%).

E09
Percentatge de professors que utilitza un 
ordinador entre el 25 i el 50% de les clas-
ses.

26,1 20,2
Els països en què més professors decla-
ren aquest nivell d’ús són Portugal 
(34,5%) i Malta (32,6%).

E10
Percentatge de professors que 
utilitza un ordinador en més del 50% de 
les classes.

14,1 16,5

El país que més destaca en aquest nivell 
d’utilització de l’ordinador és el Regne 
Unit (38,4%) i França (3,3%) és el que 
menys. Suècia, Finlàndia i Dinamarca te-
nen percentatges entre el 5 i el 9%.

E11
Percentatge de professors que
utilitza material que ha cercat 
a Internet.

84,6 82,7 Els valors extrems són Itàlia (66,8%) i Es-
tònia (96,7%).

E12
Percentatge de professors que 
utilitza material en línia de fonts educati-
ves establertes.

83,0 74,2

El Regne Unit (94,2%) té el 
percentatge més alt. Els països 
escandinaus tenen percentatges entre el 
76 i el 78%.

E13
Percentatge de professors que
utilitza material disponible a la 
xarxa o base de dades de l’escola.

55,3 63,1

El Regne Unit (83,8%) i els 
Països Baixos (83,1%) tenen els 
percentatges més alts. Els valors més pe-
tits són França (39,9%) 
i Malta (26,2%).

E14
Percentatge de professors que utilitza 
material electrònic offline (com ara discos 
CD-ROM).

86,5 83,0
Només Àustria (90,2%), Alemanya 
(88,3%) i Regne Unit (88,0%) tenen per-
centatges superiors a l’espanyol.
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Ítem Indicador ES UE25 Valoració

E15
Percentatge de professors que utilitza al-
tres materials d’aprenentatge quan utilitza 
ordinadors a classe.

2,6 8,8 Alemanya (26,8%) i Àustria (21,0%) pre-
senten els percentatges més alts.

E16
Percentatge de professors que se senten 
molt segurs quan utilitzen processadors 
de textos.

62,1 65,0

Bèlgica (89,6%) i Àustria (83,8%) tenen 
els percentatges més alts. França 
(59,2%), Finlàndia (52,6%) i Itàlia (50,3%) 
els tenen molt per sota la mitjana.

E17
Percentatge de professors que se senten 
molt segurs quan creen 
presentacions electròniques .

34,3 34,0

Són destacables els paixos 
percentatges de Luxemburg (24,2%), 
Finlàndia (21,7%) 
i França (18,9%).

E18
Percentatge de professors que se senten 
molt segurs quan empren el correu elec-
trònic.

65,1 65,9

Tots els països escandinaus tenen per-
centatges superiors al 77% i els Països 
Baixos arriben al 86,6%. Itàlia i Portugal 
no assoleixen el 40%.

E19

Percentatge de professors que se senten 
molt segurs quan 
descarreguen i instal·len 
programari.

38,3 35,8
Hongria destaca amb 
el 58,2%, seguit d’Irlanda (50,1%) i Malta 
(49,9%).

E20
Percentatge de professors sense experi-
ència d’usuari o amb experiència quasi 
nul·la.

7,6 6,8 Els percentatges extrems són Suècia 
(1,0%) i Grècia (31,1%).

E21 Percentatge de professors amb destreses 
TIC mínimes (novice ICT skills). 10,7 11,2 Només Letònia, Lituània i Portugal tenen 

percentatges superiorsal 20%.

E22 Percentatge de professors amb
bones destreses TIC. 44,0 42,0 Només Suècia ultrapassa el 50%, i 

Eslovàquia té el valor més baix (30,0%).

E23 Percentatge de professors amb molt bo-
nes destreses TIC. 37,7 40,0 Dinamarca i Malta són els únics països 

per damunt del 60%.

E24
Percentatge de professors que afirmen 
que la causa de no emprar ordinadors a la 
classe és la falta d’ordinadors.

48,3 48,8
El percentatge mínim és el dels Països 
Baixos (26,5%) i el màxim és el de Lituà-
nia (78,2%).

E25

Percentatge de professors que afirmen 
que la causa de no emprar ordinadors a la 
classe és la falta de contingut o material 
adequat.

22,9 20,3 Bèlgica (37,3%) i el Regne Unit (4,2%) re-
presenten els valors extrems.

E26

Percentatge de professors que 
afirmen que la causa de no emprar ordi-
nadors a la classe és la falta de contingut 
en llenguatge nacional.

8,8 8,6
Regne Unit i Luxemburg són els mínims 
amb el 0,0%, i Eslovàquia (20,6%) el mà-
xim.

E27

Percentatge de professors que afirmen 
que la causa de no emprar ordinadors a la 
classe és la falta 
de destreses adequades del 
professorat.

14,7 22,5
El 46,2% d’Alemanya i el 32,7% de 
França contrasten fortament amb el 3,7% 
de Suècia.

E28

Percentatge de professors que afirmen 
que la causa de no emprar ordinadors a la 
classe és que no hi ha beneficis o que no 
són clars.

11,9 16,2

El 47,5% d’Alemanya i el 5,2% del Regne 
Unit contrasten fortament, si bé països 
com Xipre, Malta, Grècia i Portugal tenen 
percentatges inferiors al del Regne Unit.

E29
Percentatge de professors que afirmen 
que la causa de no emprar ordinadors a la 
classe és la falta d’interès del professorat.

6,1 8,9

Alemanya (21,5%) presenta el 
percentatge més alt, seguit de Finlàndia 
(13,5%), en contrast amb el 0,0% del 
Regne Unit i l’1,8% dels Països Baixos.

E30

Percentatge de professors que afirmen 
que la causa de no emprar ordinadors a la 
classe és que la matèria no es presta a 
ser ensenyada amb ordinadors.

21,7 24,4
Països com Dinamarca, Suècia i 
Luxemburg presenten els percentatges 
més alts, entre el 36% i el 40%.
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Font: “Benchmarking Access and Use of ICT i European Schools 2006”.

Ítem Indicador ES UE25 Valoració

E31
Percentatge de professors que donen al-
tres raons per no emprar ordinadors a la 
classe.

26,8 21,3
Els percentatges màxims són 39,0 als 
Països Baixos, 36,8 a Finlàndia i 36,0 al 
Regne Unit.

E32

Percentatge de professors que afirmen 
que els ordinadors i Internet s’haurien 
d’usar en ensenyament per a permetre 
als alumnes fer exercicis i pràctiques

90,7 79,9
Els percentatges són alts, amb Espanya 
entre els primers. Destaca Luxemburg en 
sentit contrari, amb el 43,1%.

E33

Percentatge de professors que afirmen 
que els ordinadors i Internet s’haurien 
d’usar en ensenyament per a deixar 
recuperar informació als alumnes d’una 
manera autodirigida.

93,5 85,0
El percentatge espanyol és molt alt i con-
trasta amb França (70,6%), que és un 
dels més baixos.

E34

Percentatge de professors que afirmen 
que els ordinadors i Internet s’haurien 
d’usar en ensenyament per a ensenyar 
eines d’ofimàtica.

92,3 61,3
Els professors espanyols són els més fa-
vorables, molt més que els de Finlàndia 
(57,9%) o Itàlia (24,5%).

E35

Percentatge de professors que afirmen 
que els ordinadors i Internet s’haurien 
d’usar en ensenyament per al treball 
col·laboratiu i productiu dels alumnes.

82,4 80,5 Els valors més alts són 95,7% al Regne 
Unit i 95,4% a Dinamarca.

E36

Percentatge de professors que afirmen 
que els ordinadors i Internet no s’haurien 
d’usar en ensenyament per a cap de les 
anteriors finalitats.

0,6 0,6
El percentatge mínim és el dels Països 
Baixos (0,0%) i el màxim és el de 
Luxemburg (3,8%).

E37

Percentatge de professors que estan 
d’acord o molt d’acord que els alumnes 
estan més motivats i atents quan a la clas-
se s’utilitzen els ordinadors i Internet.

88,7 86,3
El màxim és el Regne Unit amb el 93,8% 
i el mínim França i Finlàndia (ambdós el 
76,8%).

E38
Percentatge de professors que estan 
d’acord o molt d’acord que la nostra esco-
la està ben equipada d’ordinadors.

73,9 74,2
El percentatge màxim és el del Regne 
Unit (86,9%) i els mínims són Portugal 
(51,0%) i França (55,7%).

E39
Percentatge de professors que estan 
d’acord o molt d’acord que la connexió a 
Internet és prou ràpida.

81,2 77,2

Els valors màxims són Eslovènia 
(90,0%), Països Baixos (89,8%) i Suècia 
(88,2%) i el mínim és 
Malta (57,6%).

E40

Percentatge de professors que estan 
d’acord o molt d’acord que els materials 
d’ensenyament a Internet són de poca 
qualitat.

40,3 29,9
Destaquen Suècia (54,0%), Finlàndia 
(23,1%) i 
Regne Unit (22,8%).

E41

Percentatge de professors que estan 
d’acord o molt d’acord que el professorat 
del seu centre no té prou destreses infor-
màtiques (computer skills).

48,2 42,0 Els valors extrems són Suècia (73,6%) i 
Polònia (24,7%).

E42

Percentatge de professors que estan 
d’acord o molt d’acord que en el nostre 
centre fa falta millor manteniment tècnic i 
suport.

63,8 64,8 Finlàndia i Suècia tenen percentatges 
molt similars al d’Espanya.

E43

Percentatge de professors que estan 
d’acord o molt d’acord 
que és difícil trobar materials 
d’aprenentatge adequats per ensenyar.

44,0 38,7 El valor màxim correspon a Suècia 
(61,9%) i el mínim a Malta (19,2%).

E44

Percentatge de professors que estan 
d’acord o molt d’acord que utilitzar ordina-
dors a la classe no té beneficis d’aprenen-
tatge significatius per als alumnes.

52,3 20,7

El valor màxim és l’espanyol, que és el 
doble del de Finlàndia (26,9%); entre els 
mínims hi ha el Regne Unit (10,3%) i 
Dinamarca (14,7%).
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3.2.4. L’estudi “E-learning Nordic 206”

Un ampli i profund informe sobre les condicions i la incidència de les TIC en l’ensenya-

ment i l’aprenentatge escolar als països escandinaus és l’estudi “E-learning Nordic 2006.

Impact of ICT in Education”. Aquest estudi va ser efectuat l’any 2006 per la consultora

Ramboll Management, en cooperació amb els departaments d’educació de Dinamarca

(Danish Ministry of Education), Finlàndia (Finnish National Board of Education), Noruega

(Norwegian Ministry of Education and Research) i Suècia (Swedish National Agency for

School Improvement). 

La mostra d’“E-learning Nordic 2006” es componia d’estudiants (5.023 alumnes dels graus 5è,

8è i 11è), professorat (1.312), directors de centres (183) i pares i mares d’alumnes (1.876), en

total més de vuit mil persones de 224 centres educatius. Com a part de l’estudi dotze d’aquests

centres van ser visitats i analitzats en profunditat. El treball de camp es va realitzar entre l’octu-

bre de l’any 2005 i el gener de 2006.

En termes generals l’informe conclou que les TIC tenen un impacte positiu en la millora de

l’aprenentatge dels estudiants, tot i que constata que molts centres estan lluny d’explotar en pro-

funditat el potencial de les TIC. L’orientació que predomina entre el professorat és d’aplicar les

TIC al domini de les matèries. L’impacte positiu es posa de manifest en un major compromís

dels estudiants, en la diferenciació de les activitats d’ensenyament (atenció a la diversitat), en

l’increment de la creativitat, i en una menor pèrdua de temps. També posa de manifest que a les

escoles nòrdiques existeixen les condicions prèvies perquè les TIC incideixin positivament en la

comunicació i la cooperació entre escola i llar.

a) Equipament

Dels centres de la mostra es dedueix una ràtio global d’alumnes per ordinador de 5,8 als

països nòrdics. Segons informen els directors, les dades bàsiques de disponibilitat d’ordi-

nadors amb accés a Internet són les que recull la taula 10.

Taula 10. Equipament de centres

Font: “E-learning Nordic 2006. Impact of ICT in Education”.

Nombre d’alumnes per ordinador 
amb accésa Internet % de centres (aprox.)

Menys de 2 3

Entre 2 i 3,99 14

Entre 4 i 9,99 41

10 o més 42
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Aquestes dades reflecteixen només els ordinadors que es fan servir per a ensenyar i els equips

als quals els alumnes tenen accés. Al 17% dels centres hi ha quatre alumnes o menys per or-

dinador, i els directors informen que hi ha molt pocs ordinadors no connectats a Internet.

L’informe explicita que hi ha una clara relació entre la disponibilitat d’ordinadors connectats

a Internet i l’impacte pedagògic. Els directors dels centres que tenen més ordinadors per

alumne manifesten un major grau d’integració de les TIC i de suport d’aquestes a nous mè-

todes pedagògics. A més a més, en aquests centres els professors i directors tenen més

competències de TIC que en els altres centres.

Gran part dels ordinadors són fixos. La incidència d’ordinadors portàtils en el conjunt dels

equipaments és en general baixa, com es pot apreciar a la taula 11.

Taula 11. Alumnes per ordinador portàtil

Font: “E-learning Nordic 2006. Impact of ICT in Education”.

La taula 12 mostra una altra informació particularment interessant relativa a les infraes-

tructures que fa referència a l’àrea dels edificis escolars amb cobertura de xarxa sense

fils (wireless) dedicada a l’ensenyament.

Taula 12. Superfície escolar amb cobertura sense fils

Font: “E-learning Nordic 2006. Impact of ICT in Education”.

b) Tipus de recursos tecnològics

L’estudi constata que la disponibilitat d’ordinadors de sobretaula i d’Internet està plenament

consolidada als centres educatius dels països nòrdics (taula 13). Però, a més, altres dispo-

sitius i tecnologies com ara les càmeres digitals i els telèfons mòbils també estan entrant en

els centres amb finalitats educatives.

Nombre d’alumnes per ordinador 
portàtil % de centres (aprox.)

Menys de 2 2

Entre 2 i 3,99 1

Entre 4 i 9,99 6

10 o més 90

Superfície % de centres (aprox.)

Entre el 0% i el 25% 62

Entre el 26% i el 50% 6

Entre el 51% i el 75% 3

El 76% o més 30
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Taula 13. Pregunta al professorat: Quins recursos de TIC heu deixat utilitzar als 
vostres alumnes a la classe durant el darrer curs escolar? (2004-2005). N=1289. 
Valors en percentatge

Font:: Extret de: “E-learning Nordic 2006. Impact of ICT in Education”.

El professorat manifesta que l’ús d’aquesta gamma ampliada de tecnologies dóna un important

suport a la diferenciació de l’aprenentatge en funció d’estils, necessitats i interessos de l’alum-

nat. Hi ha també una correlació positiva entre els professors que fan servir les càmeres digitals

i els telèfons mòbils i els professors que més sovint manifesten que les TIC milloren els resultats

dels alumnes, sigui quin sigui el seu nivell acadèmic.

c) Impacte de les TIC en els resultats de l’alumne

Aquest és de fet l’assumpte clau de les TIC a l’educació. Corresponentment, l’estudi de

Ramboll Management dóna molta importància a com els professors, els pares i els alumnes

valoren l’impacte de les TIC en els resultats de l’alumnat. La taula 14 estableix els principals

indicadors en aquest sentit segons la valoració dels professors, i les taules 15 i 16 presen-

ten els punts de vista de les famílies i dels mateixos alumnes.

Taula 14. Pregunta al professorat: Fins quin punt l’ús de les TIC en el seu 
ensenyament ha afectat els resultats de l’alumnat? N=1165 Valors en %

Font: “E-learning Nordic 2006. Impact of ICT in Education”.

Dinamarca Finlàndia Noruega Suècia

Ordinadors 94 93 92 91

Ord. portàtils 42 22 51 31

Càmeres digitals 53 40 47 54

Telèfons mòbils 19 34 19 10

Internet 94 93 95 87

Programes ofimàtics 89 69 86 84

Correu electrònic 54 62 52 55

Equips d’edició digital 24 22 25 30

Xat 9 16 19 11

Dinamarca Finlàndia Noruega Suècia

Millors resultats 64 39 71 59

Les TIC no tenen influència 
en els resultats 29 51 23 23

Pitjors resultats 1 1 1 1

No ho sé 6 9 5 5
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Taula 15. Pregunta als pares d’alumnes: Fins a quin punt creu que l’aprenentatge del 
seu fill està influït per l’ús de les TIC a l’escola? N=1777 Valors en %

Font: Extret d’“E-learning Nordic 2006. Impact of ICT in Education”.

Taula 16 - Pregunta als alumnes: Fins a quin punt aprens més o menys quan fas servir 
ordinadors a l’escola? N=4999. Valors en %

Font: “E-learning Nordic 2006. Impact of ICT in Education”.

La valoració dels professors és generalment positiva, especialment a Noruega i Dinamarca

i en general dos de cada tres pares la comparteix. Només un percentatge mínim de pares i

mares creu que els ordinadors tenen un impacte negatiu. La meitat de l’alumnat creu que

aprèn més pel fet de fer servir ordinadors al centre educatiu, però un de cada deu considera

que aprèn menys.

Una part substancial d’aquests impactes té relació amb les competències bàsiques. L’im-

pacte de les TIC en les competències bàsiques de càlcul, d’escriptura i de lectura es pre-

senten a les taules 17, 18 i 19.

Taula 17. Pregunta al professorat: Fins quin punt considera que l’ús de les TIC ha 
contribuït realment a assolir les competències bàsiques de càlcul? Valors en %

Font: “E-learning Nordic 2006. Impact of ICT in Education”.

Dinamarca Finlàndia Noruega Suècia

Més 66 71 75 62

Ni més ni menys 28 24 17 28

Menys 1 1 1 2

No ho sé 4 4 7 8

Dinamarca Finlàndia Noruega Suècia

Més 39 37 56 42

Ni més ni menys 39 38 28 39

Menys 11 14 7 10

No ho sé 11 11 10 9

Dinamarca Finlàndia Noruega Suècia

Molt o força 9 7 7 7

De manera moderada 28 45 34 26

Poc o gens 41 46 49 48

No ho sé 22 2 9 19
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Taula 18. Pregunta al professorat: Fins quin punt considera que l’ús de les TIC ha 
contribuït realment a assolir les competències d’escriptura? Valors en %

Font: Extret d’“E-learning Nordic 2006. Impact of ICT in Education”.

Taula 19. Pregunta al professorat: Fins quin punt considera que l’ús de les TIC ha 
contribuït realment a assolir les competències bàsiques de lectura? Valors en %

Font: “E-learning Nordic 2006. Impact of ICT in Education”

El professorat valora que les TIC tenen un impacte positiu en les competències de lectura i

escriptura. En aquestes darreres és on hi ha els resultats més significatius en la mesura en

què tres de cada cinc professors indiquen que han experimentat un impacte moderat o alt

en sentit positiu.

De les dades anteriors es dedueix que a Finlàndia el professorat percep un impacte superior

de les TIC en l’assoliment de les competències bàsiques de càlcul i de lectura que a Dina-

marca, Noruega i Suècia.

Hi ha àmplies diferències entre el professorat que valora que l’ús de les TIC millora força

les competències bàsiques dels seus alumnes i el professorat que no. El professorat que

percep un impacte superior normalment ha usat les TIC l’any anterior per seqüències

d’aprenentatge en què els alumnes han après a utilitzar programes ofimàtics estàndard.

d) Les TIC com a suport a la diferenciació de l’ensenyament

A l’estudi de Ramboll Management s’entén per diferenciació l’actuació del professor desti-

nada a diversificar l’ensenyament per a atendre la diversitat de l’alumnat, reptant de noves

maneres els alumnes acadèmicament més avançats o donant suport als alumnes amb més

Dinamarca Finlàndia Noruega Suècia

Molt o força 21 12 15 21

De manera moderada 39 44 53 34

Poc o gens 33 42 30 37

No ho sé 8 2 3 8

Dinamarca Finlàndia Noruega Suècia

Molt o força 9 7 10 9

De manera moderada 35 41 42 43

Poc o gens 47 44 44 41

No ho sé 10 8 4 8
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dificultats per aprendre, de manera que puguin participar més fàcilment en termes d’igualtat

amb els altres alumnes.

La majoria de professorat considera que en gran mesura les TIC proporcionen mecanismes

per a diferenciar el seu ensenyament, i són més els que troben més fàcil fer-ho amb les TIC

que no pas sense (taula 20). Només una minoria troba que els porta més temps diferenciar

l’ensenyament amb les TIC que sense.

Taula 20. Pregunta al professorat: Fins quin punt està d’acord amb l’afirmació sobre 
l’impacte de les TIC per a contribuir que l’ensenyament s’ajusti diferenciadament a 
les necessitats individuals de cada alumne? N=1258 Valors en %

Font: “E-learning Nordic 2006. Impact of ICT in Education”.

Es posa en evidència que el percentatge de professors que creuen que l’impacte es nota

més en els alumnes acadèmicament avançats és superior al dels que pensen que l’efecte

diferenciador és més important per als alumnes amb més dificultats  per a aprendre.

Els professors que fan servir les TIC més que la mitjana i que afirmen que consideren que

les TIC són eines valuoses per a diferenciar l’ensenyament són precisament els que més

sovint perceben l’impacte positiu de les TIC, tant amb els alumnes amb millors resultats com

amb els altres.

e) Impacte de les TIC en els processos d’ensenyament i d’aprenentatge

L’anàlisi de Ramboll Management posa de manifest que les TIC generalment tenen un im-

pacte positiu en l’ensenyament i l’aprenentatge però que, comparant amb expectatives ide-

als, s’ha de considerar que aquest impacte és encara limitat, cosa que es dedueix de les

respostes dels professors i dels alumnes als qüestionaris. S’hi demanava amb quina fre-

qüència alumnes i professors havien utilitzat les TIC la setmana anterior a l’aplicació del

qüestionari de l’estudi (taula 21). 

Dinamarca Finlàndia Noruega Suècia

Demana més temps diferenciar l 26 38 25 12

És més fàcil diferenciar 
l’ensenyament amb TIC que sense 48 33 11 9

Les TIC em proporcionen eines valu-
oses per diferenciar l’ensenyament 59 27 6 8
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Taula 21. Pregunta al professorat: Amb quina freqüència els alumnes de les seves 
classes han fet servir les TIC pel seu compte la setmana passada? N=1286. Valors en %

Font: “E-learning Nordic 2006. Impact of ICT in Education”.

El resultat és que al voltant d’un terç del professorat no havia fet que s’empressin les TIC a les

seves classes i que aproximadament la meitat l’havien fet servir entre una i cinc hores. Només

una fracció compresa entre el 5% i el 17% del professorat havia fet servir les TIC amb l’alumnat

6 o més hores, cosa que passava principalment en centres d’ensenyament secundari.

Aquests resultats mostren la correlació existent entre el nivell d’utilització i l’impacte expe-

rimentat de les TIC. Els alumnes que fan servir els ordinadors més de sis hores per setmana

consideren que aprenen més quan fan servir ordinadors que els alumnes que els empren

amb menys freqüència. 

En general els alumnes voldrien fer servir més els ordinadors a l’escola del que els fan servir

en realitat, però no és una demanda acrítica, sinó que té un punt de saturació.

f) Tipus d’utilització per part dels alumnes

Es va demanar als professors en quin context pedagògic i amb quins objectius d’ensenya-

ment i aprenentatge havien utilitzat les TIC. Un resultat general, tal com s’aprecia a la taula

22, és que els alumnes són més sovint consumidors que productors, és a dir, que empren

les TIC per recuperar informació i que un objectiu és aprendre a fer servir programes ofimà-

tics. Els professors també prefereixen fer servir recursos digitals d’aprenentatge prèviament

preparats, més que no pas involucrar els alumnes en la realització de produccions segons

el que han après. 

Dinamarca Finlàndia Noruega Suècia

1-2 hores 42 43 43 31

3-5 hores 21 12 16 19

6 hores o més 7 5 7 17

En cap de les meves 
classes 29 37 31 32

No ho sé 1 3 4 3
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Taula 22. Pregunta al professorat: Amb quina freqüència heu portat a terme els tipus 
següents de seqüències d’ensenyament amb TIC durant l’anterior any escolar? (curs 
2004-05). N=1264. Valors en % (aprox.)

Font: “E-learning Nordic 2006. Impact of ICT in Education”.

Encara que hi hagi molts nivells entre la producció de continguts multimèdia i la recepció

passiva d’informació, segons Ramboll Management no deixa de ser provocador que més

de la meitat del professorat dels països nòrdics mai involucri els seus alumnes en el desen-

volupament de productes multimèdia i que un de cada cinc només ho faci en ben poques

ocasions.

Encara que la cerca d’informació a Internet està més o menys al mig d’aquests dos pols, la

consultora autora d’aquest estudi afirma que sembla que el professor és encara la persona

de l’aula que n’aprèn més.

Sovint 
o molt 
sovint

A vegades Rarament 
o mai No ho sé

Seqüències en les quals els alumnes 
aprenen a usar diferents tipus 
de programes ofiàtics estàndars

26 40 31 3

Seqüències en les quals els alumnes 
busquen informació a Internet 37 47 14 2

Seqüències utilitzant recursos digitals 
d’aprenentatge desenvolupants per a 
matèries escolars específiques, àrees 
o temes

12 36 47 5

Seqüències orientades al treball en 
projectes en les quals les TIC es fan 
servir com una eina

22 41 35 2

Seqüències en les quals els alumnes 
treballen individualment fent servir les 
TIC

16 34 48 2

Seqüències en les quals els alumnes 
produeixen un producto multimèdia, 
per exemple, un video o una pàgina 
web

26 45 27 2

Seqüències en les quals els alumnes 
treballen explorativament i 
innovadorament fent servir les TIC

9 24 63 5
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g) Les TIC s’orienten a l’aprenentatge de continguts

Les afirmacions habituals en el sentit que les TIC poden canviar la manera d’ensenyar dels

professors i la manera com aprenen els alumnes semblen contradir-se amb la pràctica ha-

bitual (taula 23). Els resultats d’aquest estudi demostren que el professorat està més centrat

a fer servir les TIC per a reforçar el contingut del seu ensenyament que no pas a fer servir

les TIC per a reforçar els seus mètodes pedagògics.

Taula 23. Les TIC com a suport dels mètodes pedagògics i del contingut acadèmic. 
N=1290. Valors en % (aprox.)

Font: “E-learning Nordic 2006. Impact of ICT in Education”.

El percentatge de professors que en molta o gran mesura consideren que les TIC refor-

cen la metodologia més que no pas els continguts procedeix en bona part dels centres

de primària.

h) El punt de vista dels directors 

Més del 90% dels directors declaren que consideren les TIC eines que reforcen el desen-

volupament pedagògic i de l’escola, però només el 42% han experimentat que les TIC hagin

contribuït en gran mesura a la renovació dels mètodes pedagògics del seu centre. La gran

majoria dels directors valoren que les TIC només fins a un cert punt han tingut l’efecte

d’aportar nous mètodes pedagògics a l’ensenyament. 

Aquest 42% de directors que valoren que les TIC han contribuït en gran mesura a la incorpora-

ció de nous mètodes pedagògics són directors de centres en què la majoria dels professors han

participat en el desenvolupament de competències de TIC en el darrer any. També són centres

en què la direcció demana regularment als professors quin ús fan de les TIC en el seu ensenya-

En molta o 
gran mesura

Fins a un 
cert punt

Una mica 
o gens No ho sé

Pregunta al professorat: Fins a 
quin punt trobeu que les TIC 
reforcen els vostres mètodes 
pedagògics i didàctics 
d’ensenyament?

31 44 24 2

Pregunta al professorat: Fins 
a quin punt trobeu rellevant 
usar les TIC per a reforçar 
el contingut acadèmic del 
vostre ensenyament?

45 44 11 1
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ment i que aquest assumpte forma part de les entrevistes de desenvolupament professional del

personal. Això indica que els directors, a més de la responsabilitat, tenen possibilitats d’influir en

l’explotació del potencial de les TIC, no només facilitant les competències necessàries al pro-

fessorat, sinó fent un adequat seguiment de l’ús de les TIC que es fa al centre.

i) Àmbits d’impacte de les TIC

Encara que l’ús de les TIC amb finalitats d’ensenyament i d’aprenentatge no estigui primor-

dialment motivat pels seus avantatges didàctics, l’estudi assenyala que el professorat, els

pares i els alumnes experimenten un impacte positiu per l’ús de les TIC que està relacionat

amb la manera amb què es planifiquen els processos d’ensenyament i d’aprenentatge.

Aquest impacte de les TIC en l’ensenyament es manifesta en termes d’implicació de l’alum-

ne, de diferenciació, de creativitat i de menor pèrdua de temps.

Quan han estat preguntats directament, aproximadament la meitat del professorat i dos ter-

ços dels alumnes i dels pares diuen que han experimentat una sèrie de tipus d’impacte.

El primer és que els alumnes estan més implicats. Els professors diuen que els alumnes

participen més activament quan fan servir les TIC. Els mateixos alumnes valoren que

posen més atenció a la classe. Un altre impacte és que els alumnes treballen més a la

seva manera, segons els seus propis criteris. Els mateixos alumnes declaren que quan

fan servir l’ordinador tenen més interès en els treballs que els han assignat i prenen més

la iniciativa. Els pares també ho perceben i ho valoren positivament. Segons els pro-

fessors, l’ús de les TIC fa que els alumnes treballin més d’acord amb els seus propis estils

d’aprenentatge i per la seva part consideren que les TIC són una eina valuosa per dife-

renciar l’ensenyament i l’aprenentatge.

Un tercer impacte és que els alumnes són més creatius. Tant pares com professors di-

uen que els alumnes fan les tasques escolars i resolen els problemes amb més creati-

vitat quan fan servir les TIC. I un quart aspecte és que no es malgasta el temps

d’ensenyament. Els alumnes manifesten que passen menys temps fent coses que no

tenen rellevància per a la lliçó, i tant alumnes com professors diuen que quan fan servir

les TIC hi ha menys soroll inoportú, especialment a l’educació primària. L’estudi no ava-

la la idea que la planificació de l’ús de les TIC, la seva utilització i l’eventual mal funci-

onament dels equips comportin una pèrdua de temps que afecti negativament

l’ensenyament. Només un10% de centres educatius manifesten que han experimentat

aquesta mena d’efectes negatius.
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L’estudi de Ramboll Management recull que aquests resultats són consistents amb d’al-

tres estudis (com ara “ImpaCT2” i “The motivational effect of ICT on pupils”) que demos-

tren que generalment l’ús de les TIC a les classes motiva els alumnes, els fa canviar les

actituds i la implicació. Un element especialment interessant d’“E-learning Nordic 2006”

és que els alumnes i els pares experimenten aquests impactes positius en una major pro-

porció que els mateixos professors. D’altra banda, els professors, alumnes i pares que no

perceben en la pràctica aquests aspectes positius, tampoc diuen que hagin experimentat

el contrari: es limiten a afirmar que l’ús de les TIC no té cap impacte en especial en els

processos d’ensenyament i aprenentatge.

L’impacte de les TIC també depèn molt de com es facin servir. Sembla que hi ha una corre-

lació positiva entre el professorat que valora que els alumnes són més creatius quan fan

tasques i treballen més en concordança amb el seu propi estil d’aprenentatge, i el profes-

sorat que amb una freqüència superior a la mitjana assigna projectes als alumnes, els fa

treballar conjuntament i també els deixa treballar individualment amb les TIC.

j) Condicions per l’ús de les TIC als centres educatius 

Les condicions a nivell d’escola individual tenen una gran importància per a l’ús efectiu

i l’impacte de les TIC. L’estudi revela que, en general, com menys nombre hi ha d’estu-

diants per ordinador, més impacte pedagògic tenen aquests. Un altre condicionant a ni-

vell de centre és la formulació de plantejaments i de plans específics en relació amb les

TIC. Als països nòrdics, la gran majoria de centres educatius disposa d’objectius escrits

en relació amb les TIC, però no tots ni els més actius (taula 24).

Taula 24. Pregunta als directors: Disposa el vostre centre d’objectius escrits per a l’ús 
de les TIC? N=180. Valors en % (aprox.)

Font: “E-learning Nordic 2006. Impact of ICT in Education”.

El fet de disposar d’aquests plans escrits o d’una estratègia de TIC és un factor important,

però no assegura la integració educativa de les TIC. A diferència d’altres investigacions,

Dinamarca Finlàndia Noruega Suècia

No disposem d’objectius escrits 7 9 5 11

No disposem d’objectius escrits, 
però els tenim en procés 
de desenvolupament

8 5 23 12

Si, tenim objectius escrits 86 86 72 77
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l’estudi de Ramboll Management suggereix que disposar de documents escrits ajuda a pen-

sar en la integració de les TIC, però que en realitat no hi ha evidència que disposar d’objec-

tius escrits tingui cap impacte educatiu en especial. 

Això s’atribueix al fet que les TIC ja no són un fenomen aïllat que requereix una estratègia es-

pecial. En lloc d’això, les TIC s’han d’integrar en les estratègies generals de l’escola i utilitzar-se

com a eines per a aconseguir aquests objectius, no com un objectiu en elles mateixes. 

La taula 25 presenta la tipificació dels components que acostumen a tenir els documents

d’estratègia de TIC dels centres educatius.

Taula 25 - Pregunta als directors: En quines àrees hi ha objectius escrits per a l’ús de 
les TIC al vostre centre? N=144. Valors en %

Font: “E-learning Nordic 2006. Impact of ICT in Education”.

L’estudi de Ramboll posa de manifest que les TIC tenen un gran potencial per a fer de

catalitzadors dels canvis i també que en les escoles en què el director empra les TIC

per contribuir al desenvolupament del centre es dóna que hi ha més professors i també

pares que experimenten l’impacte positiu de les TIC. Com s’ha dit, l’existència o no

d’objectius escrits no sembla tenir transcendència quant a l’impacte escolar de les TIC,

però en canvi sí que en té l’actuació del director en el sentit de fer de les TIC un instru-

ment per al desenvolupament de la vida del centre.

Dinamarca Finlàndia Noruega Suècia

Integració de les TIC en 
la planificació i l’organització del 
treball escolar quotidià

46 64 67 41

Accés dels alumnes i ús de les TIC a 
l’escola 72 42 49 73

Desenvolupament de les 
competències TIC del professorat 68 79 64 63

Integració de les TIC a les matèries 66 77 63 62

Competències de TIC 
de l’ensenyament 94 85 84 67

Adquisició de recursos digitals per 
emprar-los en l’ensenyament 32 14 8 42

Desenvolupament de 
la infraestructura de TIC 54 38 44 42



L’escola a la societat xarxa 227 Altres estudis sobre Internet i les TIC...

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

k) Desenvolupament de les competències de TIC del professorat

Els tipus d’activitats orientades a desenvolupar les competències de TIC del professorat en

què han participat la majoria de professors són cursos focalitzats en l’ús pedagògic de les

TIC i seminaris locals a nivell d’escola (taula 26).

Taula 26. Pregunta als professors: En quin desenvolupament de competències de TIC 
per a la tasca docent heu participat en els darrers tres anys? N=842. Valors en %

Font: “E-learning Nordic 2006. Impact of ICT in Education”.

S’observa que els cursos de TIC pròpiament dits, siguin de tipus bàsic o avançat, se situen

a una certa distància dels cursos centrats en els temes pedagògics.

El desenvolupament de les competències de TIC en els centres educatius dels països nòr-

dics depèn freqüentment de la possibilitat de comptar amb persones-recursos properes al

professorat i al seu dia a dia, com posa de manifest la taula 27.

Taula 27. Pregunta als directors: A quines persones o recursos poden recórrer els 
professors en relació amb l’ús de les TIC a l’ensenyament? N=1289. Valors en %

Font: “E-learning Nordic 2006. Impact of ICT in Education”.

Dinamarca Finlàndia Noruega Suècia

Seminaris locals a nivell 
d’escola amb un responsable 
de TIC o un col·lega

73 47 58 65

Cursos per a un ús més avançat 
de les TIC 33 44 31 36

Cursos sobre l’ús pedagògic de 
les TIC 69 63 79 59

Cursos sobre l’ús bàsic de les 
TIC 56 49 54 38

Dinamarca Finlàndia Noruega Suècia

Un responsable tècnic de TIC a l’escola 88 66 89 66

Un assessor pedagògic de TIC a l’escola 81 25 67 77

Assistència tècnica municipal 51 54 48 69

Assistència pedagògica municipal 17 9 5 24

“Superusuaris” entre el professorat 52 19 60 30

Altres professors i col·legues 59 81 80 72
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Segons Ramboll Management, l’existència de professors “superusuaris” que donen ajuda

als altres professors fa que els directors considerin que es produeix una major integració de

les TIC a l’ensenyament. D’altra banda, la participació dels centres educatius en projectes

nacionals de promoció de les TIC no sembla tenir, en els països nòrdics, cap influència en

l’impacte de les TIC. L’anàlisi que fa Ramboll Management conclou que no hi ha evidència

que professors, alumnes o pares i mares de centres que han participat en projectes de TIC

promocionats per les administracions en els tres darrers anys, facin servir més les TIC o

que hagin experimentat que tinguin un impacte més gran.

l) Factors que afavoreixen la integració de les TIC 

El canvi de les pràctiques quotidianes d’ensenyament i d’aprenentatge és un procés com-

plex, que pot veure’s afavorit o dificultat per una àmplia gamma de factors. La consultora

Ramboll Management va preguntar als directors i als professors (taules 28 i 29, respectiva-

ment) els factors que afavoreixen la integració educativa de les TIC.

Taula 28. Pregunta als directors: Quines són els tres factors més importants per a assolir 
un impacte major de les TIC en l’ensenyament al vostre centre? N=181. Valors en %

Font: “E-learning Nordic 2006. Impact of ICT in Education”.

Dinamarca Finlàndia Noruega Suècia

Equipament de TIC fàcilment accessible 66 61 62 62

Bona selecció de programari interessant 
per a l’aprenentatge 18 57 4 7

Objectius pedagògics clars per a l’us de 
les TIC al centre 30 23 38 51

Noves oportunitats pedagògiques 21 37 37 34

Inspiració per part d’entusiastes 
compromesos 17 44 28 46

Inspiració de cursos de formació 21 12 2 12

Motivació dels estudiants per emprar 
les TIC 18 20 33 23

Bona col·laboració i suport per part 
de col·legues quan s’empren les TIC 
per ensenyar

43 14 31 15

Suport i èmfasi de la direcció de l’escola 
quant a l’ús de les TIC per ensenyar 30 15 42 38
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Taula 29. Pregunta al professorat: Quines són les tres forces més importants per a assolir 
un impacte major de les TIC en l’ensenyament al vostre centre? N=1245. Valors en %

Font: “E-learning Nordic 2006. Impact of ICT in Education”.

A tots els països nòrdics professors i directors van coincidir en el fet que el factor més im-

portant és la disponibilitat i l’accessibilitat de l’equipament. A banda d’això, hi ha grans dife-

rències sobre el que es valora com a més important per aconseguir un major impacte de les

TIC als centres educatius. A Suècia i a Noruega hi ha molts professors i directors que con-

sideren important que hi hagi objectius pedagògics clars per a l’ús de les TIC al centre, però

això no sembla tant important als directors de Dinamarca i de Finlàndia. En aquest darrer

país es valora molt la disponibilitat de programari d’aprenentatge, però als altres països això

no és gaire rellevant. Les diferències de visió entre professors i directors semblen especi-

alment destacades a Dinamarca.

m) Factors que dificulten la integració de les TIC 

Les taules 30 i 31 següents informen de les barreres per a la integració de les TIC als cen-

tres educatius, tal com les aprecien, respectivament, directors i professors.

Dinamarca Finlàndia Noruega Suècia

Equipament de TIC fàcilment 
accessible 73 57 49 72

Bona selecció de programari 
interessant per a l’aprenentatge 31 56 14 24

Objectius pedagògics clars per a l’ús
de les TIC 21 22 26 28

Noves oportunitats pedagògiques 13 22 25 25

Inspiració per part d’entusiastes com-
promesos 19 23 22 17

Inspiració de cursos de formació 31 21 19 25

Motivació dels estudiants per emprar les 
TIC 16 18 36 15

Bona col·laboració i suport per part 
de col·legues quan s’empren les TIC 
per ensenyar

22 20 17 24

Suport i èmfasi de la direcció de l’ús de 
les TIC per ensenyar 8 17 24 15
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Taula 30. Pregunta als directors: Quins són els tres obstacles més importants per a 
aconseguir un impacte major de les TIC en l’ensenyament al vostre centre? N=182. 
Valors en %

Font: “E-learning Nordic 2006. Impact of ICT in Education”.

Dinamarca Finlàndia Noruega Suècia

L’equipament de TIC del centre és massa 
antic 18 15 18 23

Hi ha massa poc equipament de TIC al 
centre 36 40 27 32

El disseny físic de l’escola és una 
barrera per accedir fàcilment a 
l’equipament TIC quan fa falta en 
situacions d’ensenyament rellevants

40 16 15 22

Falta de coneixements sobre oportunitats 
pedagògiques entre el professorat 31 29 44 43

Escàs èmfasi de la junta directiva 
respecte de l’ús de les TIC a 
l’ensenyament

7 0 7 12

Escàs èmfasi del professorat respecte de 
l’ús de les TIC a l’ensenyament 24 39 46 30

El professorat no té prou competències 
de TIC per a ensenyar amb les TIC 26 50 38 58

Falta d’assessorament pedagògic al 
professorat sobre com les TIC es poden 
emprar a l’ensenyament

12 25 21 7

Oportunitats limitades d’assessorament i 
suport tècnic 12 25 21 7
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Taula 31. Pregunta al professorat: Quins són els tres obstacles més importants per a 
aconseguir un impacte major de les TIC en l’ensenyament al vostre centre? N=1251. 
Valors en %

Font: “E-learning Nordic 2006. Impact of ICT in Education”.

Es posa de manifest que disposar de poc equipament de TIC a l’escola és un obstacle,

especialment rellevant per als directors dels centres que tenen més de 10 alumnes per

ordinador. Els professors són de la mateixa opinió. La falta de competències de TIC del

professorat representa una dificultat no només per als centres amb poc equipament sinó

també per a centres que han invertit fortament en TIC. A banda d’això, hi ha grans dife-

rències entre països en relació amb el que consideren obstacles majors. A Finlàndia els

directors destaquen les limitacions d’assessorament i suport tècnic, i a Dinamarca con-

sideren rellevant la qüestió del disseny físic del centre educatiu. Els professors de Su-

ècia i de Noruega troben inconvenient la falta de més coneixements sobre les

oportunitats pedagògiques de les TIC.

Dinamarca Finlàndia Noruega Suècia

L’equipament de TIC del centre és 
massa antic 24 16 28 16

Hi ha massa poc equipament de 
TIC al centre 52 53 44 52

El disseny físic de l’escola és una 
barrera per a accedir fàcilment a 
l’equipament TIC quan fa falta en 
situacions d’ensenyaments 
rellevants

38 16 25 24

Falta de coneixements sobre 
oportunitats pedagògiques entre 
el professorat

21 19 40 41

Escàs èmfasi de la junta directiva 
respecte de lús de les TIC a 
l’ensenyament

3 2 5 10

Escàs èmfasi del professorat 
respecte de l’ús de les TIC a 
l’ensenyament

14 21 16 23

El professorat no té prou 
competències de TIC per a 
ensenyament amb les TIC

29 46 35 32

Falta d’assessorament pedagògic 
al professorat sobre com les TIC 
es poden emprar a l’ensenyament

17 23 21 25

Oportunitats limitades 
d’assessorament i suport tècnic 14 27 21 14
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n) Conclusions globals

L’estudi “E-learning Nordic 2006. Impact of ICT in Education” de la consultora Ramboll

Management es va centrar en tres àmbits principals: el rendiment dels alumnes, els

processos d’ensenyament i aprenentatge, i el coneixement compartit, la comunicació i

la cooperació entre l’escola i la llar. Pel que fa el rendiment s’observa un cert impacte

positiu en les destreses de lectura i escriptura. Les millores són notables en l’atenció a

la diversitat, ja que d’una banda les TIC repten els alumnes acadèmicament millor

situats i per una altra ajuden els que ho estan menys. Molts professors escandinaus

confirmen que els és més fàcil atendre diferenciadament l’alumnat mitjançant les TIC

que sense aquestes.

Pel que fa als processos d’ensenyament i aprenentatge, es posa en evidència que l’im-

pacte de les TIC és generalment positiu, encara que no revolucionari, ja que el profes-

sorat tendeix sobretot a utilitzar les TIC perquè els alumnes aprenguin els continguts.

L’estudi demostra que cal buscar l’impacte d’integrar les TIC en profunditat en els àm-

bits de la motivació de l’estudiant, l’atenció diversificada a l’alumnat i la potenciació de

la creativitat.

L’àmbit menys desenvolupat, i que no és pas d’estranyar, és el del coneixement com-

partit, la comunicació i la cooperació entre l’escola i les famílies, encara que ja exis-

teixen les condicions prèvies quant a equipaments, coneixements i consciència de la

seva importància.

Els alumnes majoritàriament afirmen que aprenen a fer servir els ordinadors fora de l’esco-

la, i també que els empren més fora del centre que no pas dins. Els usos que fan dins i fora

són força diferents. Aplicacions bàsiques com el processador de textos o els fulls de càlcul

s’aprenen al centre educatiu. L’estudi de Ramboll Management també proporciona indicis

(però no conclusions) que els centres educatius tenen un paper important en l’aprenentatge

de l’ús de les TIC per a l’alumnat amb llenguatge matern diferent dels que es parlen als pa-

ïsos nòrdics. Per a aquests estudiants, que en l’entorn familiar sovint tenen menors oportu-

nitats de familiaritzar-se amb les TIC, les TIC contribueixen a la motivació, les destreses de

lectura i la satisfacció d’aprendre.

En definitiva, malgrat els innegables avenços aconseguits als països nòrdics, encara no es ma-

terialitza plenament el potencial educatiu de les TIC. L’informe fa palès que això es deu en gran

mesura al pes dels enfocaments curriculars generals, que tenen una influència determinant en
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la vida escolar i en l’aprenentatge, limitant la implementació organitzativa de les TIC, tot i que en

aquests països els directors dels centres tenen un ampli marge de maniobra.
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3.3. Estudis realitzats a Espanya

3.3.1. Estudis fins a l’any 2003

Tal com apuntàvem en la introducció, s’han trobat estudis que tracten sobre la implantació

i l’evolució de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a l’Estat espanyol, alguns

dels quals fan referència a l’ús de la xarxa. Aquests són els que interessa tenir en compte

en aquest capítol i que tot seguit passem a comentar. 

Per començar, és important destacar l’Informe sobre el Estado de la Tecnología Educa-
tiva del 2001. Tot i ser un estudi de fa dos d’anys, aquest resulta rellevant pel tipus de dades

que ofereix relacionades directament amb indicadors sobre l’ús d’Internet en els centres

educatius, que s’han establert també en el Projecte Internet Catalunya. A més, adquireix re-

llevància perquè és un informe que està inserit en el marc europeu de l’estudi del Flash Eu-

robaròmetre 101.209 

La mostra de l’estudi es concentra únicament en centres educatius privats i privats-concer-

tats de qualsevol nivell educatiu i de totes les comunitats autònomes de l’Estat espanyol dis-

tribuïdes de manera desigual. Una característica important de la mostra és que les escoles

que hi participen parteixen de la realitat que ja tenen connexió a la xarxa, i que és un per-

centatge residual de centres privats els que no hi tenen accés o no en fan ús. 

La metodologia de treball ha consistit en consultes directes fetes als centres mitjançant

qüestionaris que han omplert l’equip directiu i els responsables de tecnologia.

Seguint el criteri que exposem a l’inici de l’apartat, en determinats casos, en aquest informe,

no queda ben delimitat quan, fent referència a les TIC, també s’inclou l’ús de la xarxa i quan

no; i per tant, considerem que aquest aspecte és important a l’hora de presentar els

resultats.

Una de les dades significatives de l’informe (vegeu la taula següent) fa referència a com, a

mesura que el nivell educatiu és més alt, creix l’ús d’Internet a les aules. Així doncs, mentre

que a Primària l’ús de la xarxa és d’un 30,52%, a Secundària és del 33,97% i Formació Pro-

fessional del 37,88%. 

209. Aquest estudi compara els mateixos indicadors que presentàvem en l’apartat anterior de l’Eurydice (informe en què
s’analitzàvem aquests indicadors en diferents països).
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Taula 32. Percentatge d’ús d’Internet segons els diferents nivells educatius

Font: Informe sobre el Estado de la Tecnología Educativa de 2001.

L’informe presenta l’evolució de l’ús que s’ha fet d’Internet des de l’any 1998 fins al 2001.

En l’informe no es defineixen específicament els ítems que es presenten a la taula 33, és

per aquest motiu que es poden produir confusions a l’hora de comprendre’ls. Entre tots, cal

destacar l’ítem: “ús principal d’Internet docent”, que ha passat de tenir un 56,7% l’any 1998

a incrementar-se fins al 77,30% l’any 2001. Com dèiem, la comprensió d’aquest ítem no

queda prou clara en el sentit que no especifica si fa referència al fet que els professors uti-

litzen Internet per a preparar-se les classes o bé si fa referència al fet que els professors

utilitzen la xarxa en les seves classes. Per contra, els resultats obtinguts en l’ítem “Internet

és un ajut a l’ensenyament” passa d’un 84% de l’any 1998 a un 62,5% l’any 2001, en què

s’observa, en aquest cas, que la dada decreix.

Taula 33. Evolució des del 1998 fins al 2001 de l’ús d’Internet als centres educatius

Font: Informe sobre el Estado de la Tecnología Educativa del 2001.

Infantil Primària Secundària FP Escola 
de Turisme

Presentacions 32,63 28,57 31,58 25,76 23,08

Internet 22,11 30,52 33,97 37,88 38,46

Multimèdia 42,11 39,61 32,06 31,06 38,46

Videoconferència 3,16 1,3 2,39 5,3 0

1998 1999 2000 2001

El centre disposa de connexió a Internet 55,8 70,37 95,88 96,69

Els professors accedeixen lliurement 54,9 59,83 86,11 89,22

Els alumnes poden connectar-se lliurement 37,6 44,53 70,09 76,22

Els professors tenen coneixement sobre l’ús 
d’Internet 68,2 78,8 95,15 94,48

Els alumnes tenen coneixements sobre l’ús 
d’Internet 47,7 59,6 89,66 90,54

Ús principal d’Internet docent 56,7 43,8 69,70 77,30

Cursos de navegació programats en el centre 32,9 43,5 62,38 52,83

Internet és un ajut a l’ensenyament 84,0 78,1 85,29 62,50

Utilitza Internet com a mesura de relació amb 
altres centres 22,8 23,7 70,42 90,18
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Dos aspectes relacionats amb l’ús d’Internet en el centres educatius que s’expliciten en l’in-

forme, és el correu electrònic i la pàgina web. Respecte al correu electrònic de l’any 2000

al 2001 es manté el percentatge però no arriba encara al 100%. Pel que fa als centres amb

pàgina web, també s’ha produït un lleuger augment, en què l’any 2001  va ser d’un 41,76%. 

La percepció sobre Internet que té el professorat de centres educatius privats de l’Estat espanyol

és positiva, ja que les dades posen de manifest que l’any 2001 un 0% de professors perceben la

xarxa com una pèrdua de temps (un 44% ho veuen com una ajuda i un 56% com un recurs).

Atenent a l’ús d’Internet com a mitjà que facilita la col·laboració entre centres educatius, la

major part de centres (86,90%) es mostren interessats a participar en projectes col·labora-

tius mitjançant la xarxa. També resulta rellevant que un 78,74 % dels centres manté l’interès

per participar en projectes d’àmbit europeu. 

Pel que fa a la formació del professorat en Noves Tecnologies en general, l’any 2001 és

manté l’existència d’un 58,02% de centres amb projectes per formar el professorat. Aquesta

dada s’ha mantingut respecte de l’any 2000, en què hi havia un 57,28%. Ara bé, és desta-

cable que tant en el 2000 com en el 2001 es manté, sense gairebé variació, sobre un 40%,

els centres que no tenen projectes destinats a la formació del professorat. 

Altres dades extretes directament de l’informe i relacionades amb l’ús d’Internet que fan els

professors són les que posen de manifest que la disposició dels professors per aprendre

mitjançant Internet és positiva en un 80,41 dels casos, i només un 4,12 del professorat s’hi

oposa. A un 15, 45% dels professors li resulta indiferent (vegeu figura 7).

Figura 7. Disposició dels professors per aprendre mitjançant la xarxa

Font: Informe sobre el Estado de la Tecnología Educativa del 2001.
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A part d’aquests indicadors seleccionats de l’estudi que hem presentat com a rellevant per

la seva relació amb els indicadors que s’utilitzen en el Projecte Internet Catalunya, s’oferei-

xen altres dades que poden ser d’interès per al lector: per un costat, dades relacionades

amb la inversió destinada a les TIC que disposen els centres educatius;210 i per un altre cos-

tat, dades sobre la percepció i l’ús de l’e-learning en la formació. 

Un altre informe a destacar que ofereix dades que s’emmarquen dins l’Estat espanyol és

“La Encuesta piloto de la Sociedad de la Información y la Comunicación en los cen-
tros educativos”, que es va realitzar durant el curs 2000-2001 amb l’objectiu de conèixer

l’estat del país respecte les Tecnologies de la Informació i la Comunicació amb la finalitat

de poder extreure resultats que permetessin pensar i oferir propostes de millora per al curs

2002-2003.

Tot i ser un estudi pilot, es considera que és un estudi rellevant perquè es va realitzar en el

marc de la cooperació establerta entre les comunitats autònomes mitjançant la Comissió

d’Estadística de la Conferència Sectorial d’Educació. En aquest sentit, és un estudi que re-

cull dades aportades per totes les comunitats autònomes menys el País Basc.

Van participar en l’estudi centres educatius que impartien en el curs 2000-2001 primària, se-

cundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius d’FP de grau mitjà, i /o de grau superior, i

FPII (que encara s’oferia quan es va dur a terme l’estudi).

Dels resultats d’aquesta enquesta ens interessa destacar el percentatge d’ordinadors con-

nectats a Internet que hi ha als centres educatius, i per un altre costat, el nivell de coneixe-

ments que té el professorat sobre la xarxa, també el percentatge d’ordinadors connectats

que hi ha als centres educatius i el percentatge de centres que tenen pàgina web.

Respecte a la connexió a Internet es passa d’un 73,39% d’ordinadors connectats l’any 2001

a un 80,59% el 2002. L’evolució és considerable i creixent en tan sols un any.

Per un altre costat, les dades que s’ofereixen en aquest estudi apunten que el 54,2% del pro-

fessorat dels centres té un nivell d’usuari pel que fa al coneixement de les noves tecnologies. El

nivell d’usuari es defineix com que el docent “fa servir les eines habituals d’usuari final (paquets

informàtics), sap navegar per Internet i utilitza el correu electrònic”. A continuació un 34,4 % de

professorat no arriba al nivell d’usuari. Un 8,7% té un nivell avançat de coneixements, és a dir,

210. Aquestes dades no apareixen en el capítol perquè no diferencien la inversió destinada a les TIC en general de la
inversió en Internet. 
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que coneix les eines amb profunditat i sap navegar per Internet i un 2,6 % un nivell d’expert, per

tant, que sap gestionar la xarxa i/o programar i administrar-la (taula 34).

Taula 34. Nivell de coneixement dels professors sobre noves tecnologies

Font: Encuesta piloto de la Sociedad de la Información y la Comunicación en los centros educativos (2000-2001).

Finalment, els resultats conclouen que el 90,2% dels centres tenen connexió a Internet du-

rant el curs 2000-2001, i un 27% dels centres tenen pàgina web.

Un altre estudi desenvolupat sobre la temàtica de l’ús d’Internet als centres educatius s’ha

dut a terme a la Comunitat Valenciana (“Un primer diagnóstico del uso de Internet en los
centros escolares de la Comunidad Valenciana. Procesos de formación y efectos de
la calidad de la educación”) durant el curs 2000-2001. 

 Aquest informe destaca pel seu enfocament, ja que considera que no només és necessari

dotar als centres educatius de tecnologia, sinó que és important contemplar el professor

com a eix central del procés d’ensenyament i aprenentatge i com a professional que cal for-

mar en l’ús de les TIC a l’aula. 

La metodologia de l’estudi es presenta tant des del punt de vista qualitatiu com quantitatiu;

quantitativament s’han construït uns qüestionaris que han respost directors, coordinadors

d’informàtica, professors i alumnes; des de la perspectiva qualitativa s’aborda un enfoca-

ment d’estudi de casos desenvolupat en alguns centres de la Comunitat Valenciana.

La mostra se centra en 2.311 alumnes d’educació secundària obligatòria, de primer a quart,

ja que aquest sector de població escolar és el que més utilitza Internet. A més també hi van

participar 492 professors i un total de 87 centres educatius entre públics i privats concertats.

Els resultats d’aquest informe posen de manifest que un 93,8% dels centres educatius de

la Comunitat Valenciana disposa de connexió a la xarxa, mentre que un 78,7% disposa de

connexió a la xarxa a l’aula. 

Si tenim en compte dos usos molts concrets que es fan de la xarxa, i que anteriorment ja

hem esmentat dades a nivell de l’Estat espanyol, com són les pàgines web i el correu elec-

trònic, les dades obtingudes demostren que l’ús de les pàgines web per obtenir informació

és poc freqüent, així com també obté un índex baix l’ús del correu electrònic.

Usuari Avançat Expert No arriba al nivell d’usuari

Tots els centres 54,2 8,7 2,6 34,4

Centres públics 52,8 7,7 2.2 34,4

Centres privats 58,6 12,0 4,0 25,4
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 Pel que fa a l’ús curricular d’Internet, en l’estudi explicita textualment que se’n fa un ús baix

(vegeu taula 35), menys d’una vegada al mes. Aquesta dada la corroboren les dades extre-

tes de les enquestes dels professors que posen de manifest que aquests quan es connec-

ten i utilitzen la xarxa a nivell curricular, ho fan amb l’objectiu de trobar materials i recursos

que fan servir després a les aules.

Taula 35. Freqüència d’ús d’Internet per a obtenir informació o per a utilitzar el correu 
electrònic

Font: “Un primer diagnóstico del uso de Internet en los centros escolares de la Comunidad Valenciana. Procesos de formación y
efectos de la calidad de la educación”.

En general, tal com es posa de manifest en el mateix estudi de la Comunitat Valenciana,

l’ús d’Internet en els centres educatius és molt baix; la xarxa es fa servir poc com a recurs

educatiu, la finalitat més evident és la cerca d’informació mitjançant pàgines web i l’ús del

correu electrònic, tot i que ja hem comentat que l’ús que se’n fa és poc freqüent. 

Segons s’explicita en l’Informe, la percepció del mateix coneixement d’Internet dels pro-

fessors (amb un 56,5% de coneixements mínims o nuls), estudiants (amb un 55,6%) i

directors de centres (amb un 54,9%) és baixa, no tant així en els coordinadors d’infor-

màtica. En aquest mateix sentit, resulta interessant destacar que els alumnes perceben

que tenen un nivell de coneixements més alt que el dels professors sobre noves tec-

nologies (taula 36). 

Taula 36. Percentatge de la percepció del nivell de coneixement d’Internet 

Font: “Un primer diagnóstico del uso de Internet en los centros escolares de la Comunidad Valenciana. Procesos de formación y
efectos de la calidad de la educación”.

Freqüència d’ús d’Internet al centre

Alumnes Professors Directors Coordinadors

Pàgines web: 
Obtenir informació 1,68 2,13 3,0 3,0

Correu electrònic 1,93 1,96 3,61 3,56

Percepció del nivell de coneixement d’Internet

Alumnes Professors Directors Coordinadors

Cap 18,0 25,3 11,0 2,7

Principiant 37,6 34,3 43,9 5,4

Mitjà 29 27,8 37,8 17,6

Avançat o 
expert 15,5 12,6 7,4 74,3
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Si comparem aquesta dada de l’Informe valencià amb la de l’Informe sobre l’estat de la tec-

nologia del 2001, veiem que hi ha certes diferències en la percepció sobre Internet que te-

nen els professors; mentre que els professors de la Comunitat Valenciana perceben un

nivell de coneixement baix, aquesta contrasta amb la dada general de tot l’Estat, que indica

que el professorat percep positivament el seu coneixement de la xarxa. 

D’altra banda, l’indicador de la formació de professorat a Internet posa de manifest que la

major part dels professors aprenen de forma autodidacta, o a través dels companys. La for-

mació reglada, però, no ha estat el recurs de formació més utilitzat pels professors. 

En general, a partir dels resultats obtinguts en aquest indicador, i tal com s’exposa en

l’informe s’observa que la formació de professorat en matèria d’Internet és ben poca i

que cal potenciar-la per tal de garantir i facilitar el procés d’ensenyament-aprenentatge

amb l’ús de la xarxa. 

El darrer estudi està realitzat per la Diputació Foral de Gipuzkoa, “Gipuzkoa en la Socie-
dad de la Información” del 2002, i té l’objectiu d’oferir algunes dades generals sobre la

implantació de la Societat de la Informació a Gipuzkoa. És un informe anual, que forma part

del plan eGipuzkoa 2005, i per tant, representa el seguiment de l’informe del 2001. 

L’informe tracta temes sobre Societat de la Informació a nivell europeu i se centra en les

llars, en les empreses, la infraestructura de la societat de la informació i la formació en TIC

a Gipuzkoa.

De les dades que ofereix, interessa destacar-ne només una, però prou rellevant perquè per-

met la seva comparació i interpretació amb dades obtingudes i comentades d’altres comu-

nitats autònomes. S’observa un creixement durant el 2002 en el percentatge d’estudiants

(de 15 anys o més) amb accés a equipament TIC en general. Concretament, pot observar-

se un increment del 89% en el 2001 al 94% en el 2002 pel que fa a la disponibilitat d’ordi-

nadors; per un altre costat, durant el mateix període s’observa un increment del 84% fins al

87% d’ordinadors amb accés a la xarxa. Aquestes dades expliciten el creixement continuat

que s’ha produït en els darrers anys a Gipuzkoa en relació tant amb la disponibilitat d’ordi-

nadors com a la connexió a la xarxa (taula 37).
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Taula 37. Percentatge de connexió a Internet dels estudiants de 15 anys i més grans 
de Gipuzkoa

Font: Extret de l’informe Gipuzkoa en la Sociedad de la Información.

3.3.2. Les TIC i el sistema espanyol d’indicadors educatius

El títol VI de la Llei orgànica d’educació (LOE) estableix que el “Instituto de Evaluación”

(IE, denominació donada per la LOE a l’“Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del

Sistema Educativo, INECSE) elabora el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación

en col·laboració amb les comunitats autònomes. Aquests indicadors han de contribuir

al coneixement del sistema educatiu i orientar la presa de decisions de tots els sectors

implicats en l’educació.

Aquest sistema estatal d’indicadors de l’educació existeix des de l’any 2000 i ha tingut suc-

cessives edicions els anys 2002, 2004 i 2006, si bé les dades que contenen no sempre són

actualitzades.211

a) Els sistema estatal d’indicadors 

El mapa212 del sistema estatal d’indicadors de l’educació agrupa els indicadors de l’educa-

ció en cinc grans apartats: de context, de recursos, d’escolarització, de processos i de re-

sultats, alguns dels quals fan referència a les TIC.

– Indicadors de context

Comprenen aspectes com la proporció de la població en edat escolaritzable, el PIB per

habitant, el capital humà i la seva relació amb l’activitat econòmica, el nivell d’estudis de

Equipament informàtic del centre d’estudi (% de població 
estudiant de 15 anys i més) 2001 2002

Ordinador 89,3 93,8

Mòdem-fax 77,6 80,8

CD-ROM 79,5 86,5

Internet 84,1 87,2

E-mail 78,0 87,2

Total 100,0 100,0

211. http://www.institutodeevaluacion.mec.es/ 
212. http://www.ince.mec.es/Indicadores%20Publicos/pdfs/2000.pdf 

http://www.institutodeevaluacion.mec.es/
http://www.ince.mec.es/Indicadores%20Publicos/pdfs/2000.pdf
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la població adulta, les expectatives de nivell màxim d’estudis, etc. Els indicadors de con-

text inclouen les TIC en relació amb la disponibilitat d’ordinadors i de connexió a Internet

a les llars dels alumnes.

 – Indicadors de recursos

Es divideixen en dos grans apartats. Un d’ells, dedicat als recursos humans, inclou assump-

tes com la proporció de la població activa ocupada com a professorat i les ràtios d’alumnes

i de grups per professor. El segon apartat recull els recursos financers i econòmics com ara

la despesa en educació en relació amb el PIB, la despesa pública total en educació i la des-

pesa per alumne. Aquest segon apartat preveu les TIC al sistema educatiu en tant que da-

des quantitatives d’ordinadors als centres educatius, usos d’aquests ordinadors (docència

i pràctiques de l’alumnat, exclusius del professorat i de gestió), així com la seva agrupació

en aules d’informàtica i la distribució per les aules. Un segon element de les TIC al sistema

educatiu és l’accés a Internet, els tipus de tecnologies emprades i el percentatge de centres

amb connexió. 

Els indicadors de despesa no quantifiquen el volum de recursos dedicats a les TIC, sinó que

fan servir els capítols usuals dels pressupostos públics en les quals les TIC són subsumides

en múltiples conceptes. 

– Indicadors d’escolarització

Fan referència a l’escolarització a cada etapa educativa, a les taxes d’escolarització en les

edats dels nivells no obligatoris i la seva evolució, l’accés a la formació superior, les neces-

sitats educatives especials, l’atenció a l’alumnat estranger i l’atenció a la diversitat, etc. En

aquest bloc d’indicadors no es fa cap menció a les TIC.

– Indicadors de processos

Agrupats en activitats didàctiques, recursos didàctics i procediments d’avaluació, els indica-

dors de processos són una sèrie d’indicadors que fan referència a l’organització i funciona-

ment dels centres, a la pràctica educativa i al clima escolar. 

En l’apartat de pràctica educativa es parla de l’estil docent del professor que influeix en l’ac-

tivitat de l’alumne i s’esmenta l’ús de les TIC com a part de l’estil docent. No es preveu en
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canvi el possible paper de les TIC com a factor de treball en equip ni es fan referències a

les TIC en els processos d’avaluació.

– Indicadors de resultats

Es classifiquen en tres blocs: els resultats educatius dels alumnes, la promoció i la certifi-

cació, i els resultats a llarg termini. El primer d’aquests blocs conté els resultats a la primària

i a la secundària obligatòria de diverses àrees curriculars, les competències clau als 5 anys

en lectura i matemàtiques i l’adquisició d’actituds i valors. No es fan referències explícites a

les TIC o a com aquestes incideixen en els resultats.

b) Indicadors relacionats amb les TIC

El capítol d’indicadors de recursos del “Sistema estatal de indicadores de la educación

2006” destina dos apartats a les tecnologies de la informació i de la comunicació al sistema

educatiu, un dels quals relatiu als ordinadors en els centres i l’altre a l’accés a Internet, en

els quals presenta dades del curs 2004-05.

– Ordinadors en els centres educatius (Indicador Rc4.1)

Aquest indicador analitza el grau d’informatització dels centres escolars a partir de l’ús pre-

ferent que es dóna als ordinadors i de la ràtio d’alumnes i professors per ordinador. 

Classifica els usos dels ordinadors en: docència directa amb alumnes o pràctiques

d’aquests, tasques pròpies del professorat, i tasques administratives o d’altres. En el curs

2004-05, tots els centres destinen una mitjana d’entre set i vuit ordinadors de cada deu a la

docència directa amb alumnes o a les pràctiques d’aquests. Concretament, són per a l’ús

amb i dels alumnes, el 74% dels ordinadors dels centres públics de primària, el 77% dels

dels centres públics de secundària, i el 75% dels dels centres privats.

Per a l’ús del professorat es destinen respectivament, el 12%, el 14% i el 13% dels ordina-

dors, i en les tasques administratives s’empren el 14%, el 9% i el 12% dels ordinadors, de

manera que aproximadament un ordinador de cada deu és per a les tasques pròpies del

professorat i un altre és per a tasques administratives.

La taula 38 proporciona el nombre mitjà d’alumnes per ordinador, considerant els ordina-

dors destinats preferentment a la docència amb alumnes. S’especifiquen el valor total i els

valors per a les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla, i el seu desglossament

en funció de la tipologia dels centres.
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Taula 38. Nombre mitjà d’alumnes per ordinador, considerant els ordinadors 
destinats preferentment a la docència amb alumnes

Font: “Indicadores 2006. Instituto de Evaluación”.

Els percentatges més elevats d’equips destinats a la docència es dóna en els centres pú-

blics de primària de Catalunya i de La Rioja, en el centres públics de secundària d’Extrema-

dura i en els centres privats de Cantàbria i de La Rioja.

És destacable el menor nivell de dotació informàtica dels centres privats, que en tots els casos

és inferior o fins i tot molt inferior al global dels centres públics. En aquest sentit destaca la dis-

paritat de ràtios d’Extremadura, amb 2,8 ordinadors per alumne als centres públics i 22,4 en els

privats. Així, pel que fa a comunitats autònomes, Extremadura passa de tenir la ràtio més favo-

rable en els centres públics a tenir la menys favorable en el cas dels centres privats.

Nombre mitjà d’alumnes per ordinador

Educació pública Ed. privada

Global Total Prim. Sec.

Andalusia 11,5 10,4 13,5 8,7 17,0

Aragó 9,6 9,0 8,9 9,0 10,9

Astúries 9,3 8,6 8,9 8,4 11,4

Canàries 15,2 14,6 35,0 9,8 17,7

Cantàbria 11,1 10,5 11,3 10,0 12,4

Castella - la Manxa 11,3 10,5 10,7 10,4 17,4

Castella i Lleó 10,1 9,2 9,0 9,3 12,6

Catalunya 9,0 8,2 7,7 8,6 10,9

Extremadura 2,8 2,3 5,1 1,6 22,4

Galícia 12,9 12,1 12,5 11,8 15,8

Illes Balears 16,4 15,0 17,5 13,2 19,6

La Rioja 9,3 8,2 7,8 8,6 13,0

Madrid 13,6 12,6 14,2 11,6 15,0

Múrcia 12,1 10,7 12,6 9,4 19,5

Navarra 9,8 9,4 12,6 7,6 10,6

País Basc 6,9 6,0 7,7 5,1 8,0

País Valencià 13,9 12,8 15,5 11,0 17,4

Ceuta 14,4 11,8 10,6 13,5 45,2

Melilla 17,0 16,1 13,6 19,5 24,9

Total 10,3 9,3 11,3 8,0 13,6
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La taula 39 presenta el nombre mitjà de professors per ordinador destinat a tasques pròpies

del professorat. 

Taula 39. Nombre mitjà de professors per ordinador

Font: “Indicadores 2006. Instituto de Evaluación”.

Entre els cursos 2002-03 i 2004-05, el nombre mitjà d’alumnes per ordinador ha passat de

16 a 10, i el nombre mitjà de professors per ordinador ha baixat de 9 a 6.

– Accés a Internet en els centres educatius (Indicador Rc4.2).

En el curs 2004-05 el 98,5% dels centres educatius espanyols tenien accés a Internet. La

diferència global entre els centres públics de secundària (99,2%) i de primària (98,8%) era

Nombre mitjà de professors per ordinador

Educació pública Ed. privada

Global Total Prim. Sec.

Andalusia 6,5 6,3 8,9 4,8 7,6

Aragó 5,3 5,5 9,0 3,9 5,1

Astúries 6,0 5,7 11,3 4,1 7,3

Canàries 5,4 5,1 11,1 3,4 7,5

Cantàbria 6,0 5,3 9,3 4,0 9,5

Castella - la Manxa 6,3 6,0 8,2 4,7 8,2

Castella i Lleó 6,3 5,8 9,6 4,2 8,9

Catalunya 6,5 6,5 11,1 4,6 6,5

Extremadura 2,9 2,7 4,7 1,8 6,6

Galícia 6,5 6,7 6,3 7,1 5,8

Illes Balears 7,8 7,6 13,0 5,5 8,1

La Rioja 5,3 4,7 5,7 4,1 8,3

Madrid 6,8 6,5 8,8 5,2 7,4

Múrcia 7,1 6,6 8,9 5,2 9,9

Navarra 5,1 4,8 9,0 3,1 6,0

País Basc 3,6 3,6 5,2 2,8 3,6

País Valencià 7,7 8,0 9,0 7,3 6,9

Ceuta 4,1 3,8 3,4 4,5 6,8

Melilla 5,5 5,1 5,3 4,9 14,3

Total 6,0 5,9 8,5 4,5 6,6
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del 0,4% en favor dels primers. Els centres privats, amb el 97,3% de centres amb accés a

Internet, se situaven lleugerament per sota dels públics.

Les diferències per comunitats autònomes eren petites, atès que el nivell de connexió (con-

junt de centres públics i privats) de totes les comunitats estava per damunt del 99% llevat

del País Valencià (98,8%), Canàries (98,3%), Cantàbria (98,0%) i Galícia (88,4%). El menor

percentatge corresponia a Melilla (95,5%). L’únic percentatge destacablement inferior era

el dels centres privats de Galícia, amb només un 71,4% de centres connectats a Internet.

Quan al tipus de connexió, quatre de cada cinc centres estaven connectats mitjançant tec-

nologies ADSL (79,3%). La resta es distribuïa en XDSI (11,8%, línia telefònica normal

(10,4%) o altre tipus de connexió (7,3%). Totes les comunitats autònomes tenien percentat-

ges d’ADSL superiors al 74%, llevat de Cantàbria (67,5%), Canàries (58,4%), Galícia

(58,7%) i Extremadura (32,0%), cas aquest darrer que contrasta amb el seu alt nivell d’in-

formatització.

– Estil docent del professor d’educació primària (Indicador P6.1)

Aquest indicador pretén reflectir “l’estil docent del professor” a través de les seves pròpies

manifestacions i complementàriament amb les dels alumnes. Els individus de la mostra són

els tutors i els alumnes del darrer curs d’educació primària, i les seves respostes fan refe-

rència a qüestionaris aplicats l’any 2003.

El llibre de text i els materials elaborats pel professorat són, segons els alumnes i els ma-

teixos professors, els recursos didàctics més utilitzats. Pràcticament el 100% d’alumnes fa

servir llibres de text i un 72% utilitzen els materials preparats pel professorat. Els percentat-

ges baixen quan es tracta de recursos tecnològics: segons els professors només un 36,6%

d’alumnes fa servir mitjans informàtics i un 18,3% els mitjans audiovisuals. Tanmateix,

aquests percentatges baixen a 19,6% i al 15,9%, respectivament, quan és l’alumnat qui pro-

porciona la informació. Els centres de titularitat pública presenten un major nivell d’utilització

dels recursos informàtics que els privats.

Es posa de manifest que en relació a anteriors edicions del “Sistema estatal de indicadores

de la educación” va augmentar la tendència d’ús dels mitjans informàtics. Segons la infor-

mació proporcionada pels tutors, l’ús de mitjans informàtics va passar del 22% el 1999 al

37% el 2003. En canvi els mitjans audiovisuals van baixar del 21% a 18%, tal vegada per

efecte de la digitalització. 
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 La taula 40 proporciona els percentatges més alts d’alumnes amb els quals habitualment

s’utilitzen mitjans informàtics i mitjans audiovisuals, per nombre d’alumnes a l’aula, perma-

nència de tutor en el cicle i titularitat del centre (2003).

Taula 40. Ús de mitjans informàtics i audiovisuals segons informen els tutors

Font: “Indicadores 2006. Instituto de Evaluación”.

Aquestes dades tenen un marcat contrast, sempre a l’alça, respecte de les que proporciona

l’alumnat, que percep uns usos dels mitjans informàtics i audiovisuals força inferiors als que

declara el seu professorat (taula 41).

Taula 41. Ús de mitjans informàtics i audiovisuals segons informen els alumnes

Font: “Indicadores 2006. Instituto de Evaluación”.

– Estil docent del professor d’educació secundària (Indicador P6.2)

L’estil docent del professor de secundària es basa en les manifestacions dels professors del

darrer curs d’aquesta etapa, en resposta a qüestionaris aplicats l’any 2000. De la informació

recollida es van analitzar algunes pràctiques metodològiques que el professorat fa servir

amb bastant o molta freqüència, entre les quals nou activitats didàctiques, sis recursos di-

dàctics i deu procediments d’avaluació. 

Nombre d’alumnes
a l’aula

Permanència 
del tutor en el 

cicle

Titularitat 
del centre

Total 23 alumnes 
o menys

Més de 23 
alumnes No Sí Pública Privada

Mitjans 
informàtics 36,6 41,6 34,2 33,8 38,3 40,0 29,7

Mitjans 
audiovisuals 18,3 22,0 16,7 19,2 18,1 17,7 19,5

Nombre d’alumnes
a l’aula

Permanència 
del tutor en el 

cicle

Titularitat 
del centre

Total 23 alumnes 
o menys

Més de 23 
alumnes No Sí Pública Privada

Mitjans
informàtics 19,6 24,5 17,2 19,3 20,2 22,9 13,4

Mitjans 
audiovisuals 16,9 18,7 14,5 15,9 16,1 17,3 13,4
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Com que no hi ha referències a les TIC en les activitats didàctiques ni en els procediments

d’avaluació, a la taula 42 només es recullen les referències a recursos informàtics i mitjans

audiovisuals en les tres àrees curriculars enquestades: Ciències socials, Geografia i Histo-

ria; Llengua castellana i Literatura, i, Matemàtiques.

Taula 42. Pràctiques docents amb bastant o molta freqüència d’utilització de mitjans 
informàtics o d’audiovisuals. Percentatges segons els professors. Any 2000

Font: “Indicadores 2006. Instituto de Evaluación”.

Com es veu a la taula 43, novament l’apreciació dels alumnes és notablement inferior, sen-

se que el sistema d’indicadors proporcioni una explicació adequada d’aquest fet.

Taula 43. Pràctiques docents amb bastant o molta freqüència d’utilització de mitjans 
informàtics o d’audiovisuals. Percentatges segons els alumnes. Any 2000

Font: “Indicadores 2006. Instituto de Evaluación”.

La disparitat entre les dades proporcionades pel professorat i per l’alumnat en relació amb

l’ús de les TIC hauria de ser objecte d’una anàlisi aprofundida. Si fossin els alumnes els que

més s’aproximessin a la realitat, la utilització dels mitjans tecnològics en els centres educa-

tius espanyols es podria qualificar de pràcticament residual.

Tanmateix, dels anteriors indicadors sembla que no és agosarat concloure que la utilització

de les TIC en els centres educatius espanyols és baixa o molt baixa, cosa que probablement

té relació, entre d’altres, amb el predomini d’una pràctica transmissiva per part del professorat.

A la classe s’utilitzen Ciències socials, 
Geografia i Història

Llengua castellana 
i Literatura

Matemàtiques

Mitjans informàtics 16,1 17,0 12,3

Mitjans audiovisuals 53,9 25,9 4,6

A la classe s’utilitzen Ciències socials, 
Geografia i Història

Llengua castellana 
i Literatura

Matemàtiques

Mitjans informàtics 1,1 1,4 1,6

Mitjans audiovisuals 20,9 7,7 2,9
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3.3.3. Les escoles espanyoles i l’informe de la Comissió Europea del 2006

De l’estudi de la Comissió Europea “eLearning Policy Indicators 2006”213 se’n va obtenir l’in-

forme “Benchmarking Access and Use of ICT in European Schools 2006 - Final Report from

Head Teacher and Classroom Teacher Surveys in 27 European Countries”, que ja ha estat àm-

pliament comentat anteriorment. Prenent com a base aquest informe, es va publicar una col·lec-

ció de 27 “country briefs”214 que descriuen la situació a cada país seguint un format comú. 

Seguidament es presenten les principals dades i conclusions del country brief dedicat a Espanya.

a) Equipament de TIC i Internet a les escoles

La pràctica totalitat d’escoles215 espanyoles estan equipades almenys amb uns quants or-

dinadors. Tanmateix hi ha àmplies possibilitats de millora en l’equipament de TIC, atès que,

globalment, en mitjana hi ha menys de 10 ordinadors cada 100 alumnes, clarament per sota

de la mitjana europea que està situada en 12. No obstant això, l’increment en 5 anys ha

estat important, atès que el 2001 la mitjana era de 7 ordinadors cada 100 alumnes.

L’ús d’ordinadors i d’Internet amb finalitats educatives a les escoles espanyoles és gairebé

general. El percentatge d’escoles que empra les TIC amb aquesta finalitat ha passat del

88% el 2001 al 96% el 2006.

El 81% dels centres utilitza Internet amb una connexió de banda ampla, cosa que col·loca

Espanya en la desena posició dels 27 països participants en l’estudi. El 79% de les escoles

de primària i el 96% de secundària tenen aquest tipus de connexió. Les àrees urbanes den-

sament poblades tenen millor accés: el 82% de les escoles disposen d’accés de banda am-

pla, percentatge que baixa fins al 68% a les àrees menys poblades.

Hi ha un 53% d’escoles amb lloc web i un 65% ofereixen correu electrònic al professo-

rat, però només el 14% el proporcionen a l’alumnat.

213. Realitzat als 25 països membres de la Unió Europea l’any 2006 i a Noruega i Islàndia per l’empresa alemanya Empi-
rica amb la col·laboració de l’empresa TNS Emor d’Estònia i d’una xarxa d’empreses nacionals. 
214. http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/benchmarking/index_en.htm
215. El terme escoles s’empra per a designar els centres educatius en general.
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b) L’ús dels ordinadors i d’Internet als centres educatius

Les TIC s’introdueixen com a matèria en ella mateixa en més del 80% dels centres edu-

catius, percentatge que puja a pràcticament el 100% en els centres de secundària i el

85% dels centres de formació professional, segons afirmen els seus directors.

Els ordinadors també es fan servir a les diverses matèries curriculars. Tanmateix, no-

més el 68% dels professors consultats havien fet servir ordinadors a les classes en els

12 mesos anteriors a la investigació. Els usos comprenien tant les presentacions com

el treball directe dels alumnes amb els ordinadors.

Els professors que declaren fer servir les TIC a l’aula afirmen que ho fan entre el 10% i

el 50% de les seves classes, d’una manera lleugerament superior a la mitjana europea.

El professorat de formació professional fa servir els ordinadors una mica més que els

seus col·legues d’ensenyament general, amb un 58% dels professors fent servir ordina-

dors en més d’una quarta part de les seves classes.

Els professors espanyols són actius en la cerca de materials per Internet (85%) i en l’ús

de materials pedagògics ja preparats (83%), però només un 55% fa ús de materials dis-

ponibles a la xarxa local de l’escola. 

Un significatiu 32% de professors no fan servir els ordinadors a les classes. Les dificultats

més grans que declaren sobre la qüestió són la falta d’un nombre suficient d’ordinadors en

els seus centres (48%) seguit de la manca de continguts i materials adequats (23%). Només

un 12% dels professors que no fan servir els ordinadors a classe diuen que és perquè no

reporta beneficis o perquè aquests no estan prou clars. El professorat de major edat, me-

surada aquesta en anys d’experiència docent, són els que menys empren els ordinadors i

Internet a les escoles.

D’altra banda, les destreses de TIC del professorat i la seva motivació se situen entre les

més altes d’Europa. 

c) Actituds sobre la utilitat de les TIC en l’ensenyament

El percentatge de professors que creu que les TIC no s’haurien de fer servir en els centres

educatius està situat per sota de l’1%. El professorat espanyol té una actitud positiva davant

les diferents aplicacions educatives de les TIC, i valora molt per damunt de la mitjana euro-

pea usos com l’exercitació i la pràctica dels alumnes (91%), la cerca i recuperació autodiri-
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gides d’informació per part d’aquests (97%) i el treball productiu i cooperatiu dels estudiants

(82%). Les diferències entre tipus de centres educatius són petites. 

La immensa majoria de professors (93%) pensa que l’ensenyament de les eines ofimàti-

ques hauria de ser una part integral del procés d’ensenyament, fet que els situa en la posi-

ció més alta del rànquing europeu. 

d) Accés, competència i motivació per emprar les TIC

Una elevada proporció del professorat espanyol està més o menys satisfet amb els mitjans

tècnics del seu centre. Un 74% afirma que la seva escola està ben equipada amb ordinadors

i un 81% manifesta que la connexió a Internet és prou ràpida. Un 64% desitjaria que hi hagués

suport i manteniment millors. Un 44% indiquen que hi ha problemes respecte de trobar mate-

rials d’aprenentatge adequats i un 40% assenyala que el material disponible té poca qualitat. 

El professorat espanyol se sent molt competent utilitzant el correu electrònic i el processador de

textos però té menys confiança a l’hora de descarregar i d’instal·lar programari i d’utilitzar progra-

mes de presentació. En això no hi ha diferències sensibles entre els diversos tipus de centres.

Un 89% de professors troba que hi ha beneficis educatius significatius pel que fa a l’ús dels

ordinadors a les classes i manifesta que els alumnes estan més motivats i atents quan a les

classes es fan servir ordinadors i Internet.

e) L’indicador “ICT Readiness of Teachers”

L’aplicació del model ACM (Access-Competence-Motivation) per a caracteritzar la propen-

sió dels professors a utilitzar els ordinadors i Internet a les classes deixa el professorat es-

panyol en el lloc 15 dels 27 països participants en l’estudi, just al començament de la

segona meitat dels països europeus. 

La combinació de l’indicador ACM amb les dades de connexió a Internet i de nombre d’or-

dinadors disponibles dóna lloc a l’indicador “ICT Readiness of Teachers”, que mesura el

percentatge de professors realment en condicions d’emprar els ordinadors i Internet a les

classes. Aquest percentatge és del 25%, cosa que situa Espanya en el lloc 23 dels 27 paï-

sos participants a l’estudi, molt per sota del valor mitjà del 38% de la UE25.



L’escola a la societat xarxa 252 Altres estudis sobre Internet i les TIC...

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

3.4. Estudis específics de Catalunya

Per últim, i seguint el mateix criteri que fins ara, és dir, destacant aquelles dades dels infor-

mes que es refereixen a l’ús de la xarxa i no tant a les tecnologies de la informació i la co-

municació, s’han revisat els estudis i informes realitzats a Catalunya. Aquesta revisió posa

de manifest els pocs treballs que s’han dut a terme sota aquest criteri. En un primer apartat

es consideren els resultats derivats de l’avaluació de l’educació primària realitzada l’any

2003 pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, del Departament d’Educació,

i a continuació es presenten les dades més rellevats d’altres estudis.

3.4.1. Internet a l’avaluació de l’educació primària del 2003

L’esmentada avaluació de l’educació primària del curs 2002-03 es va dur a terme amb

l’alumnat de sisè curs d’educació primària d’una mostra de 100 centres educatius d’aquesta

etapa educativa. Per a determinar les competències de TIC dels alumnes es van emprar

ítems dissenyats d’acord amb l’estudi d’identificació de competències bàsiques en TIC ini-

ciat pel Consell Superior d’Avaluació l’any 2002, en el qual van participar set comunitats au-

tònomes. A més es van aplicar qüestionaris a directors, tutors i coordinadors de TIC

d’aquests centres. 

Centrant-nos en el tema d’Internet, i prenent com a base les afirmacions dels coordinadors

d’informàtica dels centres, les activitats realitzades per l’alumnat són bàsicament activitats

amb el programa Clic (95,6%), amb el processador de textos Word (94,4%), buscar infor-

mació per Internet (82,2%), emprar el correu electrònic (32,2%) i xatejar (17,8%). L’ús del

portal educatiu edu365.com del Departament d’Ensenyament era del 61,1%. La taula 44

mostra el percentatge, en general baix, d’alumnes que a les classes fan servir Internet per

buscar informació en diverses àrees curriculars.

Taula 44. Percentatge d’alumnat que busca informació a Internet, per àrees 
curriculars, segons els coordinadors d’informàtica

Font: “L’avaluació de l’educació primària 2003”

Pel que fa a les manifestacions dels alumnes, un 82,% declarava que voldria navegar més

per Internet en el centre, i un 72,7% que voldria xatejar i escriure missatges.

Català Castellà Anglès Coneixement 
del medi Matemàtiques Música Plàstica

18 16 8 53 6 11 7
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Un 79,2% manifestava el seu gust per navegar per Internet i un 81,9% per millorar la pre-

sentació dels treballs. Molt honestament el 86,7% assenyala que li agradava emprar els

ordinadors per jugar.

Quant a l’ús d’Internet fora del centre d’ensenyament amb finalitats relacionades amb

l’aprenentatge, el 26,8% de l’alumnat de sisè curs de primària va informar que feia servir el

portal educatiu edu365.com, i un 67,3% que buscava informació per fer deures en suports

digitals (CD-ROM i Internet). Pel que fa a les activitats externes al centre educatiu al marge

dels deures escolars, el 66,4% d’alumnes navegava per Internet, un 44,7% xatejava i el

43,6% feia servir el correu electrònic. Els jocs electrònics eren emprats per set de cada deu

alumnes, un respectable 66,9%.

3.4.2. Altres estudis

En aquest apartat es consideren en primer lloc els resultats d’un dels treballs més recents

fets a Catalunya sobre Educació i Noves Tecnologies (2003). Es tracta de l’informe que pro-

mou la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament d’Uni-

versitats Recerca i Societat de la Informació: Estadístiques Societat de la Informació
Catalunya 2003. 

Aquestes estadístiques es van publicar també l’any 2001, per tant, es pot comparar l’evolu-

ció de Catalunya durant aquest període al mateix temps que l’estudi permet comparar les

dades de la realitat catalana amb la d’Europa. 

Si comencem per aquest segon nivell de comparació i ens centrem en les estadístiques

del 2003, es pot observar com el 100% de centres educatius de Catalunya tenen accés a

Internet; aquesta dada és comparable al 93% que es refereix a Europa. Per un altre cos-

tat, un 85% dels centres educatius catalans tenen connexió ADSL, percentatge molt ele-

vat si el comparem amb el 19% d’Europa.216 Per últim, un altre indicador que hem recollit

també dels informes trobats de l’Estat espanyol és el dels centres que tenen pàgina web.

En aquest cas, Catalunya mostra un 51,3% i Europa quasi igual, un 51% (vegeu taula 45).

216. Aquesta dada del 19% de connexió amb línia ADSL a nivell europeu cal complementar-la amb el 28% de connexió
amb línia estàndard, un 6% amb mòdem, un 64% amb línia ISDN i un 7% d’altres tipus de connexió. 
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Taula 45. Dades comparatives entre Catalunya i Europa sobre connexió i ús d’Internet

Font: Estadístiques Societat de la Informació Catalunya 2003.

Si fem ara l’anàlisi comparativa entre l’evolució de Catalunya des del 2001 fins al 2003, s’ob-

serva el creixement en el percentatge de centres amb accés a Internet, ja que si el 2001 a

Catalunya hi havia el 98,5% de centres amb accés, el 2003 ja comptem amb el 100%. Pel

que fa a la connexió a Internet amb ADSL, l’any 2001 era del 6% i ha esdevingut un gran

creixement fins al 85% en el 2003; per últim, pel que fa als centres amb pàgines web, les

dades dels estudis posen de manifest que l’any 2001 hi havia el mateix percentatge de cen-

tres que el 2003, un 51,3%; aquest indicador, per tant, no s’ha incrementat durant aquest

període. 

D’altra banda, hem analitzat el projecte Astrolabi realitzat durant el 2000-2001. Es tracta

d’un observatori, dirigit per la Fundació Jaume Bofill i la Universitat Oberta de Catalunya per

mitjà de l’Edu Lab, amb l’objectiu de valorar l’evolució i l’aprofitament que els centres d’en-

senyament a Catalunya fan de les TIC. 

La mostra d’aquest projecte és de 33 centres de primària i secundària de Catalunya (11 de

primària, 11 de secundària o batxillerat i 11 mixtes que ofereixin primària, secundària i/o

batxillerat). 

Pel que fa a la metodologia de recollida de les dades, que s’ha fet a través de qüestionaris,

és necessari assenyalar que aquest projecte és un observatori i, per tant, no té per objectiu

analitzar a nivell estadístic quina és la situació a Catalunya, sinó que pretén “recollir de for-

ma sistemàtica la realitat i el treball que realitzen els centres amb les noves tecnologies per

tal d’obtenir una imatge dinàmica sobre les activitats, plantejaments i problemes amb què

es troben els centres en implementar les noves tecnologies”.

Aquest estudi analitza les TIC, però no fa referència a l’ús d’Internet als centres, sinó que

només assenyala que tots els centres estudiats disposen d’una aula d’informàtica correcta-

ment equipada tant per a utilitzar el programari educatiu més comú com per a accedir pun-

tualment a Internet.

Catalunya Europa

Ràtio alumnes per ordinador 11% 9,3%

Centres amb accés a Internet 100% 93%

Connexió amb ADSL 85% 19%

Centres amb pàgina web 51,3% 51%
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Un altre dels informes és La influència de les Tecnologies de la Informació i la Comu-
nicació en la vida de nois i noies de 12 a 16 anys, dirigit per Pere Amorós, M. Rosa Bu-

xarrais, i Ferran Casa, i realitzat per l’Institut d’Infància i Món Urbà durant el 2002. Aquest

estudi té per objectiu analitzar l’ús de les TIC en els joves i adolescents (de 12 a 16 anys)

tenint en compte les percepcions, valors i identitats que en tenen. És un estudi que se cen-

tra en l’àrea metropolitana de Barcelona; per tant, la mostra és molt concreta.

En síntesi, dels resultats extrets sobre l’ús que els joves i adolescents fan d’Internet, es con-

clou que el 65,7% dels nois i noies afirmen tenir accés a Internet. En aquest cas, l’activitat

que realitzen mitjançant la xarxa és la de navegació, amb una mitjana de 3,5 hores setma-

nals i la de xatejar, amb una mitjana igual de 3,5 hores a la setmana, la tercera activitat que

més realitzen és la de cercar informació concreta i a continuació l’ús del correu electrònic. 

Ens sembla rellevant assenyalar que cal tenir en compte que les dades que presenta aquest

estudi no fan referència a l’ús d’Internet que fan els joves a les escoles, a diferència dels

treballs presentats anteriorment. 




