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Preliminar

Descripció de la recerca

La recerca identifica i analitza la incorporació d’Internet a l’educació primària i a l’educació

secundària de Catalunya i la seva relació amb l’organització, la cultura i les pràctiques edu-

catives dels centres. Es basa en una enquesta per qüestionaris a una mostra de 350

centres, representativa del conjunt de centres d’educació primària i secundària de

Catalunya. Es tracta d’un estudi que, des de la perspectiva dels responsables de centre, del

professorat i de l’alumnat, vol copsar quin és el grau d’utilització d’Internet en les diferents

activitats de la vida dels centres i amb quines finalitats s’utilitza. L’estudi també pretén iden-

tificar en quines transformacions és present Internet i en quina mesura contribueix a l’apa-

rició d’una nova cultura educativa, adaptada a les necessitats que es van configurant en la

societat informacional.
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