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L’article descriu l’opinió del professorat de ciències de secundària sobre la implementació 
del projecte EduCAT2.0 així com les potencialitats i limitacions que comporta l’ús de no-
ves tecnologies a l’aula. Els resultats s’han obtingut a partir de l’anàlisi de les respostes 
recollides d’una enquesta dirigida als docents, distribuïda durant el curs 2011 – 2012 i 
principis del 2012 – 2013 (N=154). 
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INTRODUCCIÓ  

El programa EduCAT1x1 endegat l’any 2009 i 

posteriorment transformat en el programa Edu-

CAT2.0, està representant un important repte tec-

nològic i pedagògic pel professorat i alumat dels 

més de 600 centres educatius de Catalunya que 

s’hi han acollit. Aquest programa ha permès la digi-

talització de les aules gràcies a la incorporació de 

Pissarres Digitals Interactives (PDIs) i ajuts econò-

mics per a l’adquisició de portàtils i llibres digitals 

per a cada alumne.  

L’estudi que es descriu a continuació forma part 

del projecte ADIGIC
1
. Aquest projecte pretén explo-

rar els usos del professorat de ciències de secun-

dària dels recursos digitals a l’aula, especialment 

d’aquells que han estat promocionades pel pro-

grama EduCAT2.0. 

 

                                                      
1
 “La utilització de l’aula digital a les classes de Cièn-

cies: anàlisi de l’estat actual i identificació de bones pràc-

tiques”. Ref.: PZ610177 2011ACUP00260. 

 MARC TEÒRIC  

Expectatives i realitats dels usos 

dels entorns digitals amb finalitats 

educatives  

És ben conegut que l’ús de les Tecnologies de 

la Informació i la Comunicació (TICs) amb finalitats 

educatives pot reportar molts beneficis, com 

l’augment de la velocitat i la millora de la producció 

del treball alliberant als alumnes de tasques labori-

oses i manuals, l’increment de la motivació i 

l’adhesió a la tasca proposada així com la promoció 

de tasques d’autoregulació i l’aprenentatge 

col·laboratiu, entre d’altres (Pintó, 2011). 

Malgrat els avantatges descrits, els resultats de 

nombroses recerques posen de manifest 

l’existència d’una gran reticència per part del pro-

fessorat a incorporar les TIC de manera regular a 

les seves classes (Hill & Reeves, 2004; Pedró, 

2011). Alguns autors han pogut identificar diversos 

factors causants d’aquesta resistència, com, per 

exemple, les creences dels docents respecte la uti-

litat de la tecnologia, la formació en TICs rebuda, 

l’habilitat a l’hora d’utilitzar aquestes eines 

(Hammond, Reynolds, & Ingram, 2011; Wikan & 

Molster, 2011), o les importants limitacions d’espai, 

temps i robustesa d’equipament manifestades pel 

professorat (Pintó, 2009). Malauradament, no es 

coneix en profunditat de quina manera condicionen 

aquests factors la presa de decisions del professo-
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rat a l’hora de treballar amb TICs a l’aula, així com 

si aquests factors estableixen relacions de depen-

dència o de jerarquia entre ells. 

En aquest sentit, alguns autors afirmen que l’ús 

de noves tecnologies a l’aula comporta pocs avan-

tatges si s’utilitza de manera similar o amb els ma-

teixos propòsits a tasques anteriors. Caldria un 

canvi docent metodològic profund no només per 

poder explotar totes les potencialitats que ofereixen 

les TIC, sinó també per adaptar l’ensenyament a 

les necessitats de la societat actual (Kozma, 2012). 

No obstant, altres autors consideren que la majoria 

de professorat, i de manera especial aquell amb 

més anys d’experiència, a l’hora d’incorporar 

aquestes eines a l’aula, es veu incapaç de canviar 

el seu estil docent per adoptar un rol diferent al tra-

dicional i centrat en el docent tot i haver rebut, apa-

rentment, suficient formació i estímuls (Hill & 

Reeves, 2004).  

 

Resultats d’estudis anteriors sobre 

l’impacte del programa EduCAT1x1 - 

EduCAT2.0 en l’opinió del professorat  

La introducció de la tecnologia a l’aula no impli-

ca necessàriament la modificació dels objectius 

d’ensenyament i la dinàmica general de treball, 

però la seva incorporació i l’adopció de la innovació 

sense ruptures comporta una “reinvenció” important 

i un esforç considerable en el professorat (Rogers, 

2003). Malauradament, el programa EduCAT2.0 no 

compta amb precedents propers i, per tant, el pro-

fessorat ha hagut de construir progressivament no-

ves maneres de guiar l’aprenentatge dels seus es-

tudiants en aquesta situació d’incertesa o repte 

sense referències clares, havent d’optimitzar el ti-

pus d’avaluació, els recursos docents propis i les 

dinàmiques de classe efectives, entre d’altres 

(Dunleavy, Dexter, & Heinecke, 2007). 

A Catalunya, per altra banda, hi ha una man-

cança d’informació actualitzada sobre la percepció 

del professorat respecte la implementació del pro-

grama EduCAT2.0 i l’ús de noves tecnologies a 

l’aula. L’any 2009, el Consell Superior d’Avaluació 

del Sistema Educatiu va realitzar una valoració del 

primer any d’implementació del projecte Edu-

CAT1x1 a partir de les opinions dels directors i di-

rectores de 8 centres educatius (Consell Superior 

d’Avaluació del Sistema Educatiu, 2010). En aquest 

informe preliminar es posa de manifest el poc ús de 

les noves tecnologies i una opinió majoritàriament 

negativa del professorat.  

Més actualment, en l’any 2011, l’associació de 

professors Espiral va realitzar un qüestionari dirigit 

a diferents agents de la comunitat educativa, no 

només als docents, que va tenir una àmplia reper-

cussió a través de les xarxes socials i la pròpia pà-

gina web de l’associació (Padrós Rodríguez, 2011). 

En aquest document, es destaca que l’opinió del 

professorat sobre el programa EduCAT2.0 i la seva 

expansió és molt més favorable entre els docents 

que han participat directament en la seva imple-

mentació que entre aquells que han seguit el pro-

cés des d'una posició mes perifèrica. Tot i així, la 

sensació general del col·lectiu docent és d’un cert 

desencantament i abandó, possiblement agreujada 

per la manca de consens i d’implicació de totes les 

parts involucrades en la planificació del projecte 

EduCAT2.0 (Padrós Rodríguez, 2011). Els resultats 

coincideixen amb els reportats en l’estudi del ma-

teix any de López & Pintó, (2011), els quals no no-

més afirmen aquesta visió més positiva en els do-

cents que han estat implicats en el projecte Edu-

CAT2.0, sinó que destaquen que aquests mateixos 

docents utilitzen una diversitat major d'arguments a 

l’hora de justificar el seu ús de les TIC a l’aula, o 

els motius pels quals no volen utilitzar aquestes ei-

nes, més enllà de les restriccions de la planificació i 

implementació del projecte (López & Pintó, 2011). 

Aquests resultats posen de manifest la necessitat 

de fer front a la manca d’informació respecte el 

desenvolupament de la implementació del progra-

ma EduCAT2.0 així com la necessitat de cercar 

bons exemples propers en l’ús de noves tecnologi-

es a l’aula per tal de disminuir aquesta sensació de 

manca de recursos i de suport manifestada. 

Finalment, tenint en compte que ha transcorre-

gut un temps considerable entre els darrers estudis 

realitzats sobre l’opinió dels docents i que la realitat 

respecte l’ús de noves tecnologies evoluciona ràpi-

dament, es fa necessari desenvolupar una nova re-

cerca per avaluar algunes de les implicacions que 

el projecte EduCAT2.0 està provocant en el profes-

sorat. Aquests resultats no només permetran 

conèixer la situació actual, sinó que facilitaran 

l’elaboració de propostes per tal de contribuir a la 

millora de l’ensenyament i aprenentatge de les ci-

ències. 

 

PREGUNTES DE RECERCA  

A partir de l’estat de la qüestió descrit en 

l’apartat anterior, s’ha desenvolupat una recerca al 

voltant de les dues preguntes següents: 

 

 Quina opinió manifesta el professorat de cièn-

cies de secundària en relació al projecte Edu-

CAT2.0 i l’ús de noves tecnologies a l’aula?  

 Quins criteris manifesten els docents de ciènci-

es de secundària a l’hora de seleccionar i utilit-

zar les noves tecnologies a l’aula? 
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METODOLOGIA  

Amb l’objectiu de respondre les preguntes de 

recerca s’ha realitzat una enquesta al professorat 

de ciències de secundària dels centres participants 

del programa EduCAT2.0 entre finals del curs 2011 

– 2012 i principis del curs 2012 – 2013. A continua-

ció es descriuen les característiques del qüestionari 

així com el procés d’anàlisi de les respostes obtin-

gudes. 

 

Perspectiva general de l’enquesta  

L’enquesta ha estat dissenyada, pilotada amb 

un grup reduït de professorat i refinada per tal 

d’optimitzar el nombre de preguntes i els tipus de 

demanda de cadascuna. El qüestionari, que es fo-

calitza en la freqüència en les que s’utilitzen diver-

ses eines TIC a l’aula, també contempla altres pre-

guntes relacionades amb les característiques per-

sonals dels enquestats i la seva opinió. 

La difusió del qüestionari es va realitzar de ma-

nera telemàtica mitjançant l’enviament d’una carta 

de presentació i l’enllaç de l’enquesta al correu ins-

titucional dels centres participants del programa 

EduCAT2.0 cap a finals del curs 2011 – 2012. 

Malauradament, no es va poder realitzar una se-

lecció més acurada de la mostra per a obtenir re-

sultats estadísticament significatius per manca de 

recursos i de la informació demogràfica pertinent. 
 

Metodologia d’anàlisi 

L’anàlisi de l’opinió dels docents respecte l’aula 

digital de ciències i el projecte EduCAT2.0, s’ha re-

alitzat mitjançant el programa ATLAS.ti (ATLAS.ti 

Scientific Software Development GmbH, Berlin). A 

partir de les respostes recollides a l’enquesta i 

d’altres estudis similars descrits en el marc teòric, 

s’han construït una sèrie de categories relaciona-

des amb l’ús de les TIC a l’aula i el projecte Edu-

CAT2.0 que pretenen reflectir i englobar els argu-

ments més rellevants descrits pel professorat. 

Posteriorment, s’ha realitzat un còmput amb el 

nombre de vegades que apareixia cada categoria 

descrita per avaluar la seva importància així com 

també s’ha tingut en compte el tipus de recurs digi-

tal mencionat. 

 

RESULTATS  

Descripció de la mostra  

Han respost l’enquesta un total de 154 docents 

de Catalunya corresponents a 101 centres distribu-

ïts al llarg del territori català (Figura 1). La repre-

sentativitat en la resposta ha estat, en la majoria de 

casos, d’un docent per centre. La major part dels 

docents de ciències que han respost l’enquesta són 

dones (68%) amb una gran experiència docent, ja 

que les franges majoritàries es troben entre els 11 i 

30 anys d’experiència, però amb una experiència 

en l’ús de TICs entre 1 i 2 anys. De la mateixa ma-

nera, el professorat, a nivell general, ha rebut entre 

6 i 15 hores de formació en les PDI (Pissarres Digi-

tals Interactives), i entre 2 i 5 hores en el cas dels 

ordinadors portàtils i els llibres digitals. 

 

Opinió del professorat respecte les 

potencialitats i limitacions de l’ús de 

TICs a l’aula 

 
Figura 1: Localització dels professors participants 

de l'enquesta. Mapa disponible a 

http://goo.gl/maps/kew9B 

A partir de les opinions manifestades i la biblio-

grafia consultada s’han definit les categories que es 

mostren en la Taula 1, que es troben agrupades en 

dos nivells: Usos i percepcions del professorat so-

bre les TIC a l’aula i opinions sobre el programa 

EduCAT2.0. Les freqüències en les que apareixen 

aquestes categories es troben recollides en la Grà-

fica 1. Val a dir que, per tal de facilitar la visualitza-

ció dels percentatges, les categories relatives a 

respostes en blanc així com les relacionades amb 

altres tipus d’opinions no classificables s’han agru-

pat en la mateixa secció de la gràfica anomenada 

sense resposta o sense especificar. 

 

 

http://goo.gl/maps/kew9B
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Dimensió Família Categoria 

Opinions 

relatives al 

projecte 

Edu-

CAT2.0 i el 

seu procés 

d'imple-

mentació a 

l'aula. 

Aspectes 

negatius 

EduCAT2.0 

(Edu_N1) Aspectes negatius relacionats amb la gestió administrativa, la planificació i 

desenvolupament del projecte. 

(Edu_N2) Aspectes negatius relacionats amb la formació del professorat i la seva adap-

tació a les noves tecnologies. 

(Edu_N3) Aspectes negatius relacionats amb el suport econòmic i logístic. 

(Edu_N4) Altres aspectes negatius sobre el programa EduCAT2.0 

Aspectes 

positius 

EduCAT2.0 

(Edu_Positives) Aspectes positius relacionats amb el projecte EduCAT2.0 

(Edu_Altres) Altres opinions sobre aspectes relacionats amb el programa EduCAT2.0 que no poden ser 

classificats en positius o negatius. 

Aspectes 

educatius 

sobre la in-

troducció 

de les TIC 

a l'aula i 

els tipus 

d'usos que 

se’n deri-

ven. 

Aspectes 

negatius 

TICs 

(TIC_N1) Aspectes negatius sobre l'actitud i l'atenció de l'alumnat amb l'ús de TICs.  

(TIC_N2) Actituds negatives del professorat respecte la preparació i planificació de 

sessions, la gestió de l'aula i mètodes d'ensenyament.  

(TIC_N3) Aspectes negatius sobre les característiques dels materials. 

(TIC_N4) Altres aspectes negatius sobre l'ús de TICs a l'aula.  

Aspectes 

positius 

TICs 

(TIC_P1) Aspectes positius relacionats amb característiques personals de l'alumnat.  

(TIC_P2) Aspectes positius relacionats amb característiques pedagògiques de l'apre-

nentatge de l'alumnat. 

(TIC_P3) Aspectes positius relacionats amb la capacitat gràfica de les TIC. 

(TIC_P4) Aspectes positius relacionats amb la disponibilitat dels materials. 

(TIC_P5) Actituds positives relacionades amb la gestió de l'aula i les diferents maneres 

d'atendre la diversitat amb l’ús de TIC. 

(TIC_P6) Aspectes positius relacionats amb la comunicació entre famílies, alumnat i pro-

fessorat. 

(TIC_P7) Altres aspectes positius sobre l’ús de TICs a l’aula. 

(TIC_Altres) Altres comentaris sobre aspectes relacionats amb l’ús de TICs a l’aula que no poden ser 

classificats en positius o negatius. 

Opinions que no poden ser classificats en cap de les categories anteriors o bé preguntes sense resposta 

 

Taula 1: Categories per a la classificació de les opinions del professorat relatives a l'ús de TICs a l'aula i a la 

implementació del projecte EduCAT2.0 
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Tot i l’existència d’un gran nombre de docents 

que no ha volgut manifestar la seva opinió en 

l’enquesta (45% respecte el total de docents en-

questats) una perspectiva global sobre la Gràfica 1 

evidencia que la percepció sobre l’ús de TICs a 

l’aula (TIC+ i TIC-) i el programa EduCAT2.0 (Edu+ 

i Edu-) és més positiva que negativa. Així doncs, es 

podria concloure que, en conjunt, el professorat va-

lora molt més les avantatges que comporta la utilit-

zació de TICs a l’aula per sobre dels possibles in-

convenients tant derivats del seu ús, com de res-

triccions externes. En aquest sentit, el que més va-

lora el professorat és la facilitat i rapidesa per a 

disposar d’una gran quantitat de recursos digitals i 

d’informació (TIC_P4, 9.1%), així com les possibili-

tats que ofereixen les TIC per a la contextualització 

de l’ensenyament, la modelització, l’optimització de 

la producció del treball i el treball col·laboratiu 

(TIC_P2, 7.9%). 

Per altra banda, en la mateixa Gràfica 1, també 

es pot observar que gairebé la totalitat de valoraci-

ons respecte el programa EduCAT2.0 són negati-

ves (Edu -), ja que només un docent ha mostrat 

una opinió favorable. En aquest sentit, el professo-

rat considera que les limitacions econòmiques que 

es tradueixen en mancances en el suport tecnolò-

gic als centres, ja sigui a nivell tècnic especialitzat o 

implicacions logístiques incideixen de manera im-

portant. Per tant, tenint en compte que aquest fac-

tor esmentat ocupa el segon lloc en la classificació 

de les opinions del professorat a nivell general, cal-

drà considerar-lo com una restricció crucial en la 

implementació òptima del programa EduCAT2.0. 

 

Criteris del professorat a l’hora de se-

leccionar i utilitzar noves tecnologies 

a l’aula. 

De manera paral·lela, s’ha realitzat una anàlisi 

per posar de manifest quina és l’opinió del profes-

sorat sobre l’ús en concret d’algunes de les eines 

més utilitzades a l’aula de ciències de secundària, 

com són el Llibre digital, la Pissarra Digital Interac-

tiva, els Netbooks, les Plataformes i les Simulaci-

ons i Visualitzacions. El que pretén aquesta des-

cripció és poder afinar millor quins són els criteris 

del professorat a l’hora de triar o seleccionar les 

TIC necessàries per a les classes. 

Els resultats d’aquest segon anàlisi revelen que 

les simulacions i els llibres digitals són les eines 

que més s’esmenten en les opinions dels docents, 

ja sigui per aspectes positius com negatius (41% i 

31% respectivament, respecte totes les mencions a 

diverses eines digitals). Cal destacar que els recur-

sos millor valorats pel professorat són les simulaci-

ons i la PDI. En el primer cas, el 29% del total de 

referències respecte simulacions coincideixen amb 

valoracions positives sobre les seves característi-

ques pedagògiques per a l’aprenentatge de 

l’alumnat o sobre les seves capacitats gràfiques i 

de visualització (24%). En el cas de la PDI, en can-

vi, el 24% del total de les mencions a aquesta eina, 

coincideixen amb valoracions positives sobre la fa-

cilitat i disponibilitat per a disposar de recursos i 

materials. 

Aquesta mateixa anàlisi mostra un gran descon-

tent del professorat pel que fa a l’ús de la platafor-

ma del centre, els Netbooks i els llibres digitals, en 

ordre creixent de rellevància. En el cas dels llibres 

digitals i les plataformes virtuals, la valoració del 

professorat és majoritàriament negativa, essent les 

mancances en les característiques d’aquesta eina, 

com el tipus d’accés o la seva qualitat, la opinió 

més rellevant (32% i 46% del total de citacions a 

les eines, respectivament). Finalment, les valoraci-

ons relatives als Netbooks també estan bastant di-

vidides entre diferents categories d’opinions negati-

ves, essent els problemes relatius al suport eco-

nòmic i la logística el criteri majoritari del professo-

rat (coincidència amb el 30% del total de les men-

cions). 

 

DISCUSSIÓ DELS RESULTATS I 

CONCLUSIONS 

Avantatges i inconvenients en l’ús de 

noves tecnologies a l’aula de ciènci-

es 

En comparació amb estudis anteriors realitzats 

a nivell nacional, les dades recollides semblen po-

sar de manifest una millora relativa en la percepció 

del professorat respecte a l’ús de TICs a l’aula, ja 

que la rellevància de les opinions negatives és me-

nor que la que s’esmenta en la recerca de Prats et 

al., (2009). Aquesta situació es podria atribuir a una 

certa consolidació i normalització d’un cert nivell 

d’utilització de les TIC a l’aula. Caldria esbrinar, 

però, si aquest assentament ha revertit en metodo-

logies més centrades en l’alumnat o, contràriament, 

ha servir per reforçar enfocaments tradicionals i 

centrats en el propi docent. 

De manera paral·lela, les grans diferències de 

percepció entre els aspectes relatius a l’ús de TICs 

a l’aula i la implementació del projecte EduCAT2.0 

(Gràfica 1) semblen manifestar que, tot i que el pro-

fessorat valori positivament l’ús d’aquestes eines a 

les seves classes independentment de l’aparell 

administratiu, no sent que el procés 

d’implementació ni el suport logístic sigui l’adequat 

i, en definitiva, no se sent prou recolzat. Aquesta 
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opinió, ja apareix de manera explícita en algunes 

opinions recollides dels docents.  

Malauradament, la manifestació sobre la manca 

de suport tècnic especialitzat i la problemàtica al 

voltant d’aspectes logístics no són qüestions re-

cents, sinó també apareix en altres informes sobre 

l’ús de TICs realitzats anteriorment (Consell 

Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, 2010; 

López & Pintó, 2011; Padrós Rodríguez, 2011; 

Prats et al., 2009). En aquest sentit, doncs, seria 

recomanable vetllar perquè els centres comptessin 

amb el suport tècnic adequat i poguessin solucio-

nar les limitacions logístiques que es puguin derivar 

de l’ús de les TIC a l’aula, ja que aquesta limitació 

incentiva de manera directa percepcions negatives 

sobre la utilització d’aquestes eines digitals. 

 

 

 

 
Gràfica 1: Rellevància de les opinions del professorat sobre l’ús de TICs a l’aula i el programa EduCAT2.0.  

Criteris manifestats pel professorat 

de ciències en la selecció de TICs 

Per altra banda, l’anàlisi de les opinions dels 

docents tenint en compte les eines TIC que explici-

ten no només revela els principals criteris pels 

quals el professorat selecciona unes o altres eines 

a l’aula, sinó que permet obtenir informació sobre 

quines han estat les eines que més impacte han 

causat en el professorat. Així doncs, les capacitats 

pedagògiques per a l’aprenentatge de l’alumnat i la 

disponibilitat dels materials esdevindrien els princi-

pals criteris valorats més positivament pel professo-

rat a l’hora d’utilitzar una eina a l’aula. En canvi, les 

limitacions en la qualitat i la disponibilitat dels mate-

rials, així com la manca de suport econòmic i els 

problemes logístics esdevindrien els principals im-

pediments. Tot i així, cal tenir en compte que la 

percepció final d’un docent sobre l’ús d’una eina 

serà positiva o negativa, depenent del balanç que 

realitzi entre els pros i els contres. Per tant, caldrà 

vetllar tant per minimitzar els possibles impedi-

ments, com per promocionar els avantatges que 

comporta l’ús de TICs. 

Finalment, en nombroses opinions relatives al 

programa EduCAT2.0., el professorat manifesta 

una certa desconfiança causada per la percepció 

sobre la manca de viabilitat i continuïtat del projecte 

pels problemes econòmics actuals. Curiosament, 

aquest sentiment d’inviabilitat ja havia quedat re-

flectit en el document d’avaluació del primer any del 

projecte EduCAT1x1 (Consell Superior d’Avaluació 

del Sistema Educatiu, 2010). 
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Perspectives de futur i implicacions 

A causa de les limitacions del present estudi a 

l’hora de seleccionar una mostra estadísticament 

representativa, seria recomanable complementar 

els resultats reportats amb dades més representa-

tives i, per tant, augmentar-ne el seu rigor estadís-

tic. De la mateixa manera, també serà necessari 

completar l’estudi present amb observacions d’aula 

i entrevistes a docents per tal de contrastar els re-

sultats obtinguts. Aquest segon estudi es durà a 

terme, precisament, en una segona part del projec-

te ADIGIC. Malgrat aquestes observacions, tenint 

en compte el nombre considerable de docents en-

questats (N=154) es podria considerar que els re-

sultats reportats s’aproximen d’una manera fiable a 

l’opinió general del professorat. 

És cert que en la situació actual es fa difícil pro-

posar solucions, ja que la manca de recursos eco-

nòmics a nivell administratiu representa una gran 

limitació. Tot i així, idealment caldria realitzar algu-

nes millores per tal de seguir promocionant l’ús de 

TICs a l’aula o, si més no, millorar la percepció del 

professorat. En aquest sentit, els docents enques-

tats coincideixen que seria necessari incrementar el 

suport que reben, ja sigui a través de personal in-

formàtic especialitzat, com de material informàtic 

renovat o bé de recursos per cercar noves maneres 

de gestionar l’aula en aquest nou context. De la 

mateixa manera, existeixen alternatives, viables i 

de cost més reduït, que poden aportar grans bene-

ficis i, alhora, ser molt engrescadores i fructíferes, 

com la creació i promoció de xarxes de treball coo-

peratiu entre el professorat per tal de potenciar 

possibles sinèrgies i espais per compartir recursos i 

exemples provats a l’aula. 
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