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Amb les tecnologies integrades a la
vida diària, els experts denuncien
que l’escola és encara una “illa” al
marge. Reclamen una revisió dels
currículums i els mètodes d’avalu-
ació per adaptar-los a l’era digital.

aprendre altres coses més útils en la
societat del coneixement.

“Tots som ja una mica ziborgs,
portem una memòria externa al dis-
positiu que tenim a la butxaca”, co-
incideix el professor de psicologia de
l’educació de la UAB Carles Mone-
reo, que moderarà una de les taules
de debat a la pròxima jornada del
Consell Escolar de Catalunya titula-
da L’impacte i la contribució de les
tecnologies digitals en l’educació.
Monereo aposta també perquè els
currículums escolars “s’estructurin
d’acord amb els problemes prototí-
pics dels ciutadans” i que els contin-
guts mínims exigibles deixin de ban-
da “tot el que no serà útil als alumnes
en la seva vida quotidiana”.

En la mateixa línia, el professor
del departament de psicologia evo-
lutiva i de l’educació a la UB César
Coll reclama “revisar en profunditat
el currículum” de l’ensenyament
obligatori, “no per afegir-hi més ho-
res d’ús de les tecnologies sinó per
repensar totes les matèries en el
marc d’una cultura digital”.

Una avaluació massa tradicional
El currículum, diuen els experts,
hauria de promoure capacitats ne-
cessàries per a “un ciutadà del segle
XXI”, com la recerca d’informació i
la seva anàlisi crítica, el treball en
equip, la resposta flexible a proble-
mes complexos i la producció de co-
neixement. “No tinc cap dubte que
les noves tecnologies poden millorar
els resultats escolars”, sentencia

Coll, i assenyala que, de fet, ja ho es-
tan fent ara. “L’avaluació posa a pro-
va el que l’alumne ha après dins i fo-
ra de l’escola. I els nens que tenen ac-
cés a aquestes eines a casa amb una
orientació correcta dels pares tenen
més bons resultats que els que no ho
tenen”, explica el professor.

Els tres experts coincideixen, pe-
rò, que els mètodes d’avaluació en-
cara són massa tradicionals per po-
der constatar aquesta millora dels
alumnes, que ha de ser competenci-
al i no memorística. “No es tracta de
traslladar els qüestionaris de paper
a l’ordinador”, adverteix Marquès,
sinó d’integrar les eines tecnològi-
ques en la manera d’examinar. Mo-

SÒNIA SÁNCHEZ

BARCELONA. A finals del segle XX
ens sabíem de memòria els números
de telèfon dels familiars i amics més
pròxims. Avui la majoria de gent no-
més és capaç de recordar-ne un o
dos, però ni tan sols aquests cal te-
nir-los al cap, perquè només són a un
toc de pantalla al mòbil. L’ordina-
dor, la tauleta o el mòbil s’han con-
vertit en eines fonamentals del nos-
tre dia a dia, tant personal com labo-
ral. Sempre a l’abast per compartir-
hi o consultar-hi informació abans
de prendre cap decisió. Per què en-
cara obliguem els nens, doncs, a res-
pondre a preguntes amb l’única aju-
da d’un paper i un bolígraf?

“El que va ser la calculadora fa 40
anys és avui internet”, resumeix el
director del grup didàctica innova-
ció i multimèdia (DIM) de la Facul-
tat d’Educació de la UAB, Pere Mar-
qués, i recorda que fins fa uns anys
encara es feia aprendre els alumnes
a fer arrels quadrades i se’ls prohibia
fer servir la calculadora als exàmens.
Ara això passa amb internet. Per
Marquès, els alumnes del futur “dei-
xaran de memoritzar tot el que no
els cal perquè ja és a internet” i alli-
beraran espai a la seva memòria per

nereo també és molt partidari
d’aquest canvi, sobretot en les pro-
ves de selectivitat, en què caldria
–diu– “introduir les tecnologies com
a eines per resoldre problemes”. “Ja
no viatgem com abans ni ens relaci-
onem com abans: les tecnologies
han transformat la nostra vida, però
encara avui s’obliga els nens a dei-
xar-les a la porta de l’escola”, refle-
xiona Coll. També, segons Monereo,
fets com la prohibició dels mòbils a
classe en alguns centres alerten del
“perill” que l’escola esdevingui una
“illa” enmig del mar digital.

Coll no creu que sigui un proble-
ma de recursos, tot i que demana “un
esforç” a l’administració en aquest

Retard digital
a les aules

El món acadèmic insta a impulsar un canvi
tecnològic integral en el sistema educatiu
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Alemanya també s’encalla amb les TIC a l’escola, com Catalunya
Smart Technologies. Esclar

que hi ha col·legis ale-
manys –més enllà dels

d’elit– que s’organit-
zen per impartir as-
signatures a través
només d’ordina-
dors. Els alumnes
de 12 anys han de
pagar pels ordina-
dors 30 euros al

mes, fins que se’l
queden en propietat

just quan fan els exà-
mens de selectivitat. Pe-

rò la realitat general de les
classes a Alemanya és una altra.

En moltes escoles tot just hi ha una
sala d’ordinadors comuna amb PCs
poc moderns a disposició de dife-
rents cursos.

ISAAC LLUCH

BERLÍN. La responsabilitat sobre el
sistema educatiu a Alemanya està
dividida entre l’estat federal i els
lands. Aquests tenen dret a legislar
i administrar gairebé tot el que afec-
ta el sector escolar, així que la digi-
talització a les aules pot variar molt
d’un punt a l’altre de la geografia
alemanya. No hi ha una reglamenta-
ció general sobre com portar les tec-
nologies de la informació i la comu-
nicació (TIC) a l’aula, per bé que una
comissió parlamentària del Bun-
destag va proposar a principis d’any
que l’estat proveeixi cada escolar
d’un ordinador portàtil o una tablet.

Els lands i els municipis han
d’aconseguir plegats aquest objectiu,
però sovint la falta de diners fa fra-

L’ordinadornoés,demoment,cap
arma pedagògica meravellosa a Ale-
manya.Elsexpertseneducaciódeba-
ten encara sobre si la digitalització
millora realment les classes. En tot
cas, normalment la introducció de
nous mitjans no depèn tant d’aspec-
tes tècnics com de la formació i con-
vencimentqueentinguielprofessor.
Els que s’aboquen a la digitalització
destaquen que és important que el
docent mantingui el control electrò-
nic de la classe: pot desconnectar in-
ternetperquèelsalumnesnoxategin,
potdeixarenevidènciaquihagiacce-
dit al Facebook o a YouTube mos-
trant per la pantalla central de clas-
sel’escriptoriindividuald’unalumne
distret o pot analitzar quines pàgines
visita l’estudiant a casa. Encara hi ha
molt camí a estudiar.e

El Govern
aposta per
pissarres
digitals. M. GARCÍA

cassar el pla. La gestió dels mitjans
digitals a les aules es deixa fins ara en
mans de cada escola i, fins i tot, so-
vint en mans de cada professor.
Només en alguns lands és obli-
gatòria la pedagogia de mit-
jans en la formació de do-
cents, i en els currículums es-
colars tampoc està estipulat
l’ús d’ordinadors.

Es calcula que a les escoles
alemanyes hi ha més de
80.000 pissarres electròni-
ques, una xifra que per als co-
mercials del sector indica que la
introducció de les TIC a la classe es-
tà a anys llum de la Gran Bretanya.
El 80% de les aules britàniques es-
tan equipades amb material in-
teractiu, mentre que a Alemanya és
l’11%, diu el proveïdor canadenc
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Jordi Jubany
MESTRE I ASSESSOR EN RECURSOS
DIGITALS PER A L’APRENENTATGE

S.S.

Connecta’t per aprendre. És la reco-
manació de Jordi Jubany, mestre i
especialista en noves tecnologies a
l’educació. Al seu llibre, amb aquest
títol, defineix les habilitats que
aquestes eines poden donar als ciu-
tadans del segle XXI, com creativi-
tat, lideratge i treball en equip.

Cal reformar el currículum?
S’ha de repensar una mica tot. Cal un
consens de tots els actors (país, fa-
mílies, docents) de quines compe-
tències ha de tenir un ciutadà de la
societat actual. Però tota la respon-
sabilitat no pot recaure en l’escola.
Moltes famílies estan desubicades i
deleguen en l’escola, i al professorat
li falta posar-se al dia. És un canvi
que ha agafat tothom per sorpresa.

Què falla ara en les TIC a l’escola?
No es pot generalitzar. Però no és tan
important la quantitat d’ordinadors
com l’ús que se’n fa. La fractura digi-
tal avui no la causa l’accés a la tecno-
logia sinó saber fer-la servir. És clau
la cultura docent, si el docent té clar
que ha de formar ciutadans o si ha
d’impartir una assignatura.

¿Cal reduir la part memorística
perquè ja hi ha internet?
Ambmatisos.Éscertqueelcontingut
que pots trobar a dos clics és qüesti-
onable fer-lo aprendre, però no vol
dirdeixardeferservirlamemòria.No
cal renunciar a res sinó ampliar el
ventall.Nopodemalfabetitzarcomfa
20 anys, quan no hi havia internet. Jo
faria els exàmens amb internet per
treballar les habilitats.

Com és l’alfabetització digital?
Haver nascut quan hi havia internet
no vol dir ser competent. Cal apren-
dreainterpretarlainformaciódema-
neracrítica,saberquiemetelmissat-
ge i per què. Fins ara teníem el para-
digma Guttenberg, en què tot el que
hi havia al llibre de text era vàlid. Ara
anem al paradigma Zuckerberg, en
què cal contrastar-ho tot.e

Bretxa “La fractura digital ja no la
causa l’accés als recursos sinó l’ús
que se’n fa” Memòria “Tot el que és
a dos clics és qüestionable [fer-ho
aprendre de memòria]”

“Hem passat
de l’era

Guttenberg a
l’era Zuckerberg”

La comunitat educativa farà propostes
L’any 2009 el govern tripartit va
posar en marxa l’1x1, un programa
de digitalització que volia arribar a
un portàtil per alumne però que no
va passar de la fase pilot. El curs
passat la consellera d’Ensenya-
ment, Irene Rigau, el va substituir
per l’Educat 2.0, que inclou un ordi-
nador per a cada dos alumnes i
aposta per les pissarres digitals. Els
387 instituts (70%) que havien ini-
ciat l’1x1 (a un o dos grups) el van
mantenir, però es va aturar la gene-
ralització. L’Educat 2.0 va posar
també la vista a primària, en què el
pla abasta 86.000 alumnes (19%).
Però més enllà de plans governa-
mentals, cada centre pot utilitzar
recursos propis per digitalitzar-se i
fer projectes d’ús singulars, de ma-
nera que el balanç és desigual.

El debat sobre la integració de
les tecnologies a l’ensenyament és
des de fa mesos en un segon pla,
amagat per retallades i reformes
educatives. Ara el Consell Escolar
de Catalunya vol tornar a posar-lo
sobre la taula i per això centrarà la
seva 22a jornada de reflexió en
L’impacte i la contribució de les
tecnologies digitals en l’educació.
La jornada tindrà lloc el 10 de no-
vembre al CaixaForum, amb sis
grups de debat que tractaran qües-
tions com l’ús de les tecnologies
digitals en l’aprenentatge i en l’or-
ganització dels centres. Per impli-
car-hi al màxim la comunitat edu-
cativa el Consell ha obert un fò-
rum online (www.consescat.cat),
en què des de setembre rep aporta-
cions d’experts, docents i pares.

Aportacions

EDUCACIÓ INTERACTIVA
Alguns centres tenen projectes

propis de digitalització, com
l’Institut Cristòfol Ferrer de

Premià de Mar, que utilitza les
xarxes socials a classe. CÈLIA ATSET

sentit, perquè “la connexió a inter-
net no és encara tan bona com hau-
ria de ser” a les escoles catalanes. Pe-
rò a més dels equipaments, cal tre-
ballar encara en la “formació del
professorat” per a aquesta nova edu-
cació en l’era digital, apunta.

Formació del professorat
Aquest és un altre punt d’acord dels
estudiosos: la necessitat de formar
el professorat perquè “deixi d’en-
tendre l’ensenyament com una
transmissió d’informació” i es pre-
pari per “donar eines als alumnes
perquè treguin tot el suc d’aquesta
informació, els sigui funcional i la
sàpiguen utilitzar per construir al-

guna cosa nova”, resumeix Mone-
reo. De fet, tot i ser “nadius digi-
tals”, els alumnes d’avui no poden
aprendre sols les possibilitats i els
riscos que obren les tecnologies de
la informació i la comunicació. Cal
que els professors els ensenyin els
criteris correctes per buscar i trac-
tar la informació i a navegar de ma-
nera segura pel ciberespai. Mar-
quès conclou: “Hi ha molta por,
com passava abans amb l’educació
sexual; mestres i pares pensen que
els nens ja ho aprendran per ells
mateixos perquè són nadius digi-
tals. És un error, perquè ells sols so-
vint ho aprenen malament, com
passa amb l’educació sexual”.e

Nou servei de lloguer
per fer de BCN referent

de la moto elèctrica

enbreu

Líder entre les ciutats europees
Barcelona fa aquesta setmana un salt important en
l’ús de la moto elèctrica. Un nou servei de renting,
impulsat per l’empresa Cooltra i que funciona amb
un miler d’escúters, permet a la ciutat doblar la se-
va flota de vehicles elèctrics i multiplicar per cinc el
nombre de motos elèctriques que té en circulació.
Aquest pas, de fet, converteix la capital catalana en
la ciutat europea amb més motos d’aquest tipus als
seus carrers. L’empresa hi ha fet una inversió de 4,2
milions d’euros i ofereix als usuaris la possibilitat de
llogar durant un mes una moto elèctrica per 149 eu-
ros (en un pack que inclou des de l’assegurança fins
al casc). Aquestes motos, model GO! S3.4 de la mar-
ca Govecs, assoleixen els 84 km/h (poden circular,
per tant, per les rondes i les vies ràpides) i en tenen
fins a 80 d’autonomia, cosa que segons els respon-
sables de l’empresa venç dues de les grans pors as-
sociades a aquest tipus de vehicles i dóna al servei
un enfocament metropolità. L’empresa té previst
exportar, durant l’any que ve, aquest servei de llo-
guer a ciutats com Roma i Berlín, però confia en “la
cultura de la moto” de Barcelona per garantir l’èxit
de la seva proposta.

Flota elèctrica a Barcelona World
El conseller d’Empresa i Ocupació, Francesc Xavier
Mena, va remarcar ahir, en el marc de la presentació
del projecte de Cooltra, la importància de moure’s rà-
pid en el camp del vehicle elèctric. “Qui es mou pri-
mer té avantatge”, va remarcar el conseller, que, du-
rant la seva intervenció, va avançar que en el futur
complex d’oci Barcelona World tota la flota de ve-
hicles serà elèctrica. Dins del perímetre de la zona
d’oci, doncs, no hi podrà haver cotxes no elèctrics.

Ús per a 19 solars buits
L’equip de govern de Barcelona, d’altra banda, va
aprovar ahir les bases del concurs que preveu cedir
a entitats i associacions sense ànim de lucre 19 so-
lars que, sobretot fruit de la crisi i la paràlisi de pro-
jectes, han quedat en desús. La idea del Pla Buits
és que aquests solars tinguin temporalment alguna
activitat. Espais com el de les Germanetes dels Po-
bres, a l’Eixample, i el que acollia la Casita Blanca, a
Gràcia, formen part d’aquesta llista.

MARIA ORTEGA ❊ BARCELONA

El servei de lloguer que impulsa l’empresa Cooltra
comptarà amb 1.000 motos elèctriques. ACN


