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RESUM 

 

Des de fa uns anys les tecnologies de la informació i la comunicació ocupen un paper molt 

important en la nostra societat actual degut als canvis que han sorgit, de manera que la 

digitalització de la informació s’ha anat desenvolupant cada vegada més. En aquest context, 

basat en la societat de la informació, l’escola també ha patit canvis important per tal 

d’adaptar-se a la nova era digital, introduint les tecnologies de la informació i la comunicació a 

les aules amb l’objectiu d’ajudar als infants a desenvolupar l’alfabetització digital. D’aquesta 

manera els nens i les nenes adquiriran habilitats, coneixements, capacitat i actituds 

necessàries per poder adaptar-se a la societat de la informació.  

En el següent treball  es pretén investigar en quin nivell de la competència digital es troben els 

alumnes de primària seguint les pautes que marca el Currículum, especialment el document de 

Competències bàsiques de l’àmbit digital. La recerca s’ha dut a terme en centres d’educació 

primària del Ripollès i l’estudi es basa en l’alumnat. Per altra banda, el treball presenta una 

petita recerca sobre les condicions que emmarquen els docents per tal de fer possible 

l’adquisició de competències de bàsiques de l’àmbit digital en l’alumnat, seguint les premisses 

ISTE dels Estàndards Nacionals (EEUU) de tecnologies de la informació i comunicació per a 

docents. 

Les conclusions a trets generals indiquen que el nivell de les competències bàsiques de l’àmbit 

digital de l’alumnat d’educació primària del Ripollès es situa en un nivell satisfactori, en canvi 

respecte les condicions dels docents caldria un grau de millora.  

En aquest marc doncs, algunes possibles preguntes que es poden plantejar envers aquest tema 

són les següents: quines activitats s’han de dur a terme perquè els alumnes de primària tinguin 

un excel·lent nivell de competències bàsiques en l’àmbit digital? Quines condicions han de 

tenir els docents per millorar el desenvolupament d’aquesta competència en l’alumnat? Van 

en la mateixa direcció les condicions dels docents amb el nivell de competència digital que han 

d’assolir les infants?  

 

Paraules clau: tecnologies de la informació i la comunicació, alfabetització digital, societat de 

la informació, competència digital, competències bàsiques de l’àmbit digital. 



 
 

 ABSTRACT 

 
For the last few years, Communication and Information Technologies (ITC) have been playing a 

very important role in our present society due to all the changes that have taken place. 

Consequently information digitalization has been evolving more and more. In this context, and 

on the basis of the Information Society, the school has undergone important changes in order 

to adjust to the new digital era, introducing the ITC in the classrooms with the objective to 

help children develop their digital literacy. This way, these children will acquire the skills, 

knowledge, abilities and attitude required to adjust to the Information Society. 

 

In the following, we intend to find out Primary School students’ digital competence level 

following the guidelines set in the Syllabus, especially on the Basic Competences document in 

the Digital Area. The research has been carried out in Ripollès Primary School centers, so that 

the study objects were the children. Besides, we present a small research on the conditions 

that include teachers in order to make the acquisition of the digital area basic competences 

possible, following the ITC National Standards (USA) for teachers ISTE premises. 

 

Our conclusions, on the whole show that the level of Primary School students on basic 

competences in the digital area is quite good and positive. Regarding the teachers’ conditions, 

these should be improved. 

 

In this context, therefore, some questions could be put forward: Which activities should be 

done so that Primary School students acquire an excellent level on the digital area? Which 

conditions should teachers have to improve the development of this students’ competence?  

Go in the same direction the conditions of teachers with the level of competition that digital 

must achieve students? 

 

 

 

 
 
Keywords: Information and communications technology, digital literacy, Information Society, 
digital competence, basic skills of the digital scope. 
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INTRODUCCIO   

 
 
 

El treball que presento a continuació vol obtenir dades per saber en quin nivell de la 

competència digital es situa l’alumnat d’educació primària. Aquesta competència pren un 

paper molt important a la societat actual de la informació, ja que molta informació està 

digitalitzada i com a tal, les persones han d’adquirir l’alfabetització digital per comprendre-la, 

analitzar-la, convertir-la en coneixements, etc. fa falta una formació diferent a la de fa uns anys 

per poder desenvolupar-nos personalment en aquesta era. 

 

L’escola ha d’ajudar a les persones a adquirir l’alfabetització digital i per aconseguir-ho tenim 

un document proporcionat pel currículum d’educació primària que ens dóna instruccions de 

com dur-ho a terme. Aquest document desplega les competències bàsiques en l’àmbit digital 

que han d’adquirir l’alumnat al finalitzar l’etapa de primària. 

 

Aquest treball persegueix l’objectiu de saber la situació actual envers el nivell de la 

competència digital en l’alumnat d’educació primària un any després de la publicació del 

document. Tal com s’indica el document és molt innovador i es vol fer un estudi previ de 

reconeixement per saber que passa. La pregunta que ha donat peu al treball és la següent: 

quin és nivell d’adquisició de les competències bàsiques en l’àmbit digital de l’alumnat 

d’educació primària?  

El context de realització del treball es va dur a terme en la comarca del Ripollès en el qual hi ha 

participat vuit escoles a través d’una enquesta com a mètode de recollida de dades. Sense la 

seva participació el treball no s’hagués pogut dur a terme. 

Com a antecedents del tema podem incloure el currículum d’educació primària quan fa 

referència a la competència digital i molt documents que intenten enfocar com hauria de 

donar-se aquesta competència digital, alguns dels quals els podreu observar al marc teòric. 

L’elecció del tema ha estat per interès personal i per saber què està passant avui en dia a les 

escoles per desenvolupar la competència esmentada; quines activitats es proposen a l’alumnat, 

com es treballen, quines eines utilitzen, com les utilitzen, quina formació ha de tenir el 

professorat per dur a terme bones pràctiques educatives amb les tecnologies de la informació i 

la comunicació etc. Així com obtenir informació de cara al meu futur.  
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L’estructura del treball és ben simple; consta d’un marc teòric complet per tal de situar bé al 

lector dins aquesta era digital i la societat de la informació i la seva evolució fins a dia d’avui. 

Seguidament s’explica la metodologia utilitzada per dur a terme la investigació del treball, així 

com els objectius i la perspectiva metodològica. A continuació s’interpreten i descriuen els 

resultats obtinguts de la investigació. 

En els següents apartats hi trobareu les conclusions dels resultats obtinguts, la discussió 

d’aquests, les limitacions que he tingut durant l’elaboració del treball i la prospectiva de futur. 

I per finalitzar les referències que he utilitzat durant tot el procés de desenvolupament del 

treball.  

Els annexos es troben en un altre document degut a la seva complexitat.  
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MARC TEO RIC 

 

SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ  

La societat actual es troba en un moment on tot avança molt ràpid i la vida és una constant 

font d’informació on l’arribada de missatges i informacions diverses és constant. Des del segle 

XVI al XIX hi van haver molt canvis que van ser revolucionaris per a la societat, parlem doncs de 

la impremta, l’electricitat, la ràdio, el telèfon, la llum, etc. però des de fa uns anys els canvis 

que hi ha hagut han estat molt més ràpids i massius, i és que els mitjans tecnològics han estat 

els protagonistes d’una revolució tecnològica on la matèria prima és la informació. 

Per entendre més concretament quin és l’origen i com va sorgir aquesta nova societat, hem de 

tenir en compte que van ser necessaris dos fenòmens interdependents; per una banda el 

desenvolupament econòmic a llarg termini i l’evolució tecnològica. No s’entrarà en detall amb 

el primer fenomen, només esmentar que l’evolució tecnològica va contribuir al 

desenvolupament econòmic en gran mesura, en el qual el protagonisme va recaure en el 

sector terciari. Aquest sector va esdevenir un consumidor de gran massa de la informació, i 

amb els anys va anar augmentant, de manera que va desencadenar una nova ona de 

creixement econòmic on els canvis van recaure en molts aspecte, com per exemple en el 

treball, l’ocupació en l’oci i en el temps lliure, la formació i els hàbits de consum.  

Tal vez uno de los fenómenos más espectaculares asociados a este conjunto de 

transformaciones sea la introducción generalizada de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación en todos los ámbitos de nuestras vidas. Están 

cambiando nuestra manera de hacer las cosas: de trabajar, de divertirnos, de 

relacionarnos y de aprender. De modo sutil también están cambiando nuestra 

forma de pensar. (Adell, Jordi 1997) 

 

L’evolució tecnològica va tenir lloc a mitjans dels segle XX gràcies als avenços continus en el 

desenvolupament de dispositius i programes informàtics, i va ser a mitjans d’aquesta mateixa 

època que va sorgir l’eina clau per dur a terme la revolució tecnològica: l’ordinador personal. 

Tots aquests factors van ser decisius per donar pas a l’era de la informació de l’actual segle XXI. 

Seguint aquesta línia, cal destacar que l’ordinador personal va provocar un canvi en els mitjans 

de tractament i difusió de la informació ja que van convergir cap al món de les xarxes, en el 
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ciberespai. Dit d’un altre mode, la majoria de les activitats i interaccions de la informació es va 

dur a terme a través d’Internet (Interconected Networks). Aquest fenomen es pot entendre a 

partir de la idea que està format per una sèrie de xarxes d’ordinadors connectats entre ells 

mateixos. En la majoria d’ocasions però, i per facilitar la comprensió d’aquest concepte 

intangible es defineix com el conjunt de programes, serveis disponibles i documents que tenim 

a les màquines amb accés disponible, de manera que podem compartir la informació i 

comunicar-nos amb altres usuaris que també en facis ús. L’origen d’internet  va sorgir al 1964 a 

Estats Units durant la Guerra Freda, a causa de la necessitat de crear un sistema que permetés 

el funcionament de les telecomunicacions en cas que hi hagués una guerra nuclear.  

Amb menys de quaranta anys Internet es va desenvolupar i expandir ràpidament. Per fer un 

breu apunt històric s’esmentarà alguns dels fets més importants que van provocar la situació 

actual d’internet: a mitjans dels anys setanta es va crear ARPANET, una xarxa que permetia 

manejar  els sistemes de defensa des de diferents llocs i comunicar-se entre ells a través de 

qualsevols ordinadors connectats a la xarxa esmentada. Més tard, totes les institucions que 

formaven part d’ATPANET (entre elles algunes Universitats com la de Standford, Santa Bárbara 

i la de Utah) van poder utilitzar per primera vegada el correu electrònic. Amb poc temps, es 

van afegir més universitats i xarxes comercials. Tal com indica el nom Internet  (Interconected 

Networks), la seva interconnexió amb xarxes de tot el món permetia l’intercanvi de la 

informació i les teleconferències, fet que investigadors i científics es van afegir a la xarxa. 

Paral·lelament es va crear una xarxa anomenada FINDONET que va provocar que els seus 

usuaris amb accés a Internet tinguessin accés a pràcticament tota la informació disponible 

existent.  

Al 1992 hi va haver un fet important en aquet camp, i és que va néixer World Wide Web, 

entesa com www que va revolucionar l’ús i l’extensió de les xarxes,  creant així l’accés a les 

pàgines web.  

Amb la incorporació del llenguatge html i un browser (programa per navegar) va canviar la era 

d’Internet, ja que va passar de ser un mitjà de comunicació a convertir-se en un mitjà de 

difusió massiva de la informació gràcies a les pàgines web. Per altra banda, el fet que en 

moltes institucions i cada vegada més, en moltes llars disposaven de banda ampla activa 

durant vint-i-quatre hores al dia, van anar canviant els usos i les tecnologies de connexió. 

Des de ja fa un temps i en l’actualitat, la presència de Wi-fi (wireless fidelity) per accedir a la 

xarxa també va canviar l’era d’Internet, ja que permet una connexió a la xarxa sense cable, 

còmode, barata i ràpida. En els seus inicis la connexió Wi-fi va començar a instal·lar-se en 
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hotels, aeroports, zones comercials, etc. de manera que els usuaris amb ordinadors portàtils es 

poguessin connectar fàcilment. Més tard, aquesta mateixa idea es va ampliar en altres sectors 

i a més a més, la connexió era gratuïta.  

Avui en dia la connexió Wi-fi és present en molts sectors i amb connectivitat gratuïta, de 

manera que podem accedir-hi des de qualsevol punt i amb facilitat. Per altra banda, si fa  pocs 

anys es parlava, amb cert grau d’incertesa, d’accedir-hi a través del telèfon mòbil, o d’un 

ordinador portàtil (notebook, palm top, PDA, etc.) a dia d’avui ja és  realitat. De fet i gràcies als 

telèfons mòbils intel·ligents  (Smart phones) la connexió a Internet és instantània.  

Després d’aquest apunt cronològic es pot constatar que l’avanç en les tecnologies de la 

informació i la comunicació durant el segle XX i XXI sobretot, han anat teixint i consolidant la 

societat de la informació.  

Tal com ens indica Gutiérrez, Alfonso (2003:14) ”La digitalización de la información es sin duda 

clave de la integración i convergencia de medios y lenguajes que caracterizan el actual 

panorama  de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)”.  

Així doncs, amb tots els canvis pertinents a la difusió massiva de la informació, la telemàtica i 

els mitjans audiovisuals de comunicació en tots els estrats  socials i econòmics, els quals van 

provocar continus avenços científics i la globalització, van conduir a una transformació de la 

societat per tal d’adaptar-se a aquesta nova era, anomenant-se des d’aquest moment, societat 

de la informació.  

“TERMCAT, centre de terminologia” Societat de la informació. Noves tecnologies i Internet, 

2003. Societat fruit del desenvolupament i la implantació de les tecnologies de la informació i 

la comunicació caracteritzada fonamentalment per noves formes d’organitzar el treball, 

l’educació, la cultura, les transaccions econòmiques i la comunicació entre les persones.  

 

A continuació, es presenta partint dels coneixements del Mestre, llicenciat en Econòmiques i 

doctor en Ciències de l’Educació especialitzat en TIC una definició més consolidada sobre la 

societat de la informació i les característiques d’aquesta societat: 

Segons aquest autor i d‘altres com és el cas d’Alfonso Gutiérrez Martín, la societat de la 

informació es pot denominar també societat del coneixement, de l’aprenentatge o 

d’intel·ligència. Vegem a continuació com la defineix per concebre millor com es va formar: 
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 La "sociedad de la información", modelada por el avance científico y la voluntad de 

globalización económica y cultural, tiene entre sus principales rasgos una 

extraordinaria penetración en todos sus ámbitos de los medios de comunicación de 

masas, los ordenadores y las redes de comunicación. En ella la información, cada 

vez más audiovisual, multimedia e hipertextual, se almacena, procesa y transporta 

sobre todo en formato digital, con ayuda de las TIC. 

Respectivament, alguns factors que conformen aquesta societat de la informació són els 

següents: 

 Omnipresència dels “massa media” i de les TIC: els mitjans de comunicació de massa 

estan presents en tots els àmbits de la societat, ja sigui de l’oci, de la llar, del món 

laboral, etc. i com a tal, tots hauríem de saber utilitzar aquests instruments tecnològics. 

Avui en dia la transmissió de notícies i altres tipus d’informació és immediata i 

instantània, els ordinadors i Internet són gairebé indispensables per la majoria de 

tasques que realitzem, i gràcies als Smart phones tots aquests factors’ hi ha quedat 

integrats.  

 

 Continus avenços científics i tecnològics:  en tots els camps es dóna aquesta 

característica però especialment en bioenginyeria, enginyeria, genètica i noves 

tecnologies. Aquest fet provoca per una banda que coneixement envers aquests es va 

renovant contínuament i ràpidament i per altra, que es vagi canviant la forma de fer 

les tasques, com per exemple, els instruments utilitzats.  Amb aquests canvis ràpids i 

constants, la societat necessita aprendre contínuament.  

 

 Fi de l’etapa industrial: el sector secundari ja no és el més important per l’economia, 

sinó que aquest paper ha recaigut en el sector primari ja que la major part de la 

població activa dels països on la societat de la informació s’ha consolidat, es dedica al 

sector terciari, al sector dels serveis, on la dependència tecnològica per dur a terme les 

tasques és molt forta. En aquest moment les empreses donen gran importància a la 

informació i coneixement per tal que progressi i asseguri els benestar de les persones.  

 

 Llibertat de moviments: la globalització econòmica i cultural arrossega la llibertat de 

moviments com persones, mercaderies, capital i sobretot informació.   
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 Nous entorns laborals: les noves tecnologies han obert grans possibilitats als 

teletreballs. El creixement de les persones que realitzen la feina des de casa, davant 

d’un ordinador i connectats a Internet, cada vegada van més a l’alça.  

 

 Ús de les noves tecnologies en gairebé totes les activitats humanes: la tendència ve 

marcada pels costos decreixents i per l’alta productivitat que comporta el seu ús. Així 

doncs, es fa necessària una alfabetització científica-tecnològica de tots els ciutadans 

perquè puguin adaptar-se a les modificacions pertinents, com per exemple 

l’organització del treball o l’ús intensiu de les tecnologies.  

 

 Sobreabundància de la informació al nostre abast: el fet de poder accedir a tot tipus 

d’informació provoca una abundància d’aquesta, i és en aquest punt que es fa difícil 

fer-ne una bona selecció i ser crítics ja que no totes les fonts són fiables o bé, no estan 

actualitzades. Per altra banda, la informació se’ns pot presentar a través de diversos 

mitjans: mass media, Internet, biblioteques, etc. 

 

Per saber fer un bon ús de la informació desitjada cal tenir adquirida la competència 

del “saber” buscar, valorar i seleccionar, estructurar i aplicar, la informació per poder-

la elaborar coneixement útil. Tot aquest procés és un dels objectius de l’educació 

actual.   
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EDUCACIÓ I ALFABETITZACIÓ DIGITAL  

Després d’haver analitzat anteriorment els canvis i l’evolució que ha sofert la societat al llarg 

del temps, desencadenant així  la presència de noves tecnologies, és adequat parlar en aquest 

punt quines han estat les repercussions en l’educació.  

No cal oblidar però, que tota la societat en general hauria de patir un canvi per tal de saber 

integrar-se dins aquesta nova era, més ben dit, la societat ha d’entendre quin és el 

funcionament  de les TIC en la societat del coneixement i aprenentatge. Cabero, Júlio (2004: 15) 

assenyala aquesta idea: “Las influencias que están teniendo las TIC en todos los sectores de la 

sociedad, desde el económica al cultural, desde el político al formativo abriendo nuevas 

formas de interaccionar entre las personas, nuevos mercados para el consumo, nuevas 

estrategias de formación, y nuevas formas de ocio y diversión. Y por ello debemos formarnos si 

no queremos ser parte de la historia. ”  

Cal tenir en compte que la unidireccionalitat dels llenguatges i tecnologies, i el ciberespai com 

entorn relacional, donen lloc a tres canvis importants amb implicacions educatives: en primer 

lloc han sorgit nous tipus de documents predominants. En segon lloc ens trobem amb les 

noves formes de comunicar i per últim, nous entorns de comunicació i educació.    

El uso de los documentos multimedia en entornos reales y virtuales exige asimismo 

nuevas destrezas y nuevos aprendizajes, exigen, en definitiva una nueva 

alfabetización digital, en el marco de una alfabetización múltiple. [...] La Sociedad 

de la información solo podrá convertirse en Sociedad del conocimiento si es nueva 

alfabetización, que se ha dado en llamar digital, llega a generalizarse. (Gutiérrez, 

2003:14) 

 

En el paràgraf anterior s’esmenta que l’alfabetització digital està inclosa dins el marc d’una 

alfabetització múltiple, i és que aquesta última es refereix a una educació on es contemplin 

diversos aspectes com ara l’educació per la diversitat, per la tolerància, per la igualtat 

d’oportunitats, la pau. Va més enllà de la dimensió instrumental i bàsica, com podria ser la 

lingüística, contempla també una dimensió emocional, ètica o moral, una dimensió social. I és 

que només d’aquesta manera l’alfabetització pot ajudar al desenvolupament integral de la 

persona dins d’aquest entorn social.  
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Avui en dia l’alfabetització digital (anomenada també alfabetització multimèdia) és necessària 

degut a l’important paper que recau a la informació ja que les informacions de tots els àmbits 

estan prescindint del format habitual, la impremta i el paper, encaminant-se cada vegada més 

al format digital, compost per base de dades electròniques,  xarxes d’intercanvi  i distribució de 

document multimèdia. Aquest fet ha provocat canvis en les formes de comunicar i els 

llenguatges, especialment en llenguatges multimèdia i digitals. Tal com indica Prats (2009: 23): 

“Les TIC, a banda d’esdevenir nous llenguatges, també s’estan erigint com a noves formes de 

comunicació, nous espais de trobada i de creació de xarxes socials. Interessants són les 

presentacions següents que tracten sobre el fenomen de la Web 2.0, els seus màxims 

exponents de recursos web com ara Flickr, Blogger, Wikipedia, les RSS...”.  A continuació es 

mencionen breus exemple per tal de comprendre que les formes de comunicar-nos han 

canviat i per tant, és necessari adquirí una alfabetització digital; accés a la integració de text, 

possibilitat d’inserir sons i imatges als documents multimèdia, juntament amb la interactivitat, 

d’entre altres.  

És en aquest context on l’escola té un paper important, i és que tal com assenyala Escudero, 

Juan M. (2004: 26) “La escuela como una puerta de entrada, participación e integración o, por 

el contrario, como una que lleve hacia la marginación o exclusión. ” 

Així que a continuació, es presenta una breu i clara descripció sobre quin és el camí que hauria 

de seguir l’educació envers les noves tecnologies i com pot arribar a formar persones 

alfabetitzades digitalment:  

Desde el punto de vista educativo son muchos los aspectos que nos interesan, 

tantos que es imposible siquiera ponerlos en orden en una aportación de este tipo, 

pero sí queremos señalar que no sólo presentan potencialidades, sino que también 

tienen limitaciones, porque el aumento de la información y aun de las posibilidades 

de la comunicación no tiene en sí mismo significado, ni aprendizaje o sabiduría; hay 

que dotar a esos procesos de “inteligencia” y eso sólo puede hacerse desde la 

educación, porque existe una cierta tendencia a confundir “globalización” con 

cultura, y a tratar los valores como si de meras mercancías literarias se tratara. 

Estas contradicciones, entre otras muchas, están presentes hoy tanto en los mass 

media como en las tecnologías de la información y comunicación. (González, Ángel, 

2004: 60) 

 



16 
 

Seguidament, es mencionen diversos propòsits que hauria d’aconseguir la relació formació-

tecnologia segons el mateix autor, emfatitzant que no són fàcils de solucionar. En un primer 

cas la societat de la informació hauria d’anar encaminada cap a una societat de l’aprenentatge 

o del coneixement, un dels motius pel qual diversos autors anomenen de les dues maneres la 

societat actual, amb l’ajuda de l’escola ja que és qui ha d’educar per aquestes necessitats. Per 

altra banda, el paper de l’escola és ajudar a informar millor a les persones, a aprendre a 

valorar el que realment és important i no quedar-se en la informació superficial dels missatges, 

ajudar a que la informació adquirida acabi esdevinguin  significat global i sobretot, que la 

informació generi coneixement. Per últim, les TIC requereixen una transformació dels 

mecanismes intel·lectuals dels individus per poder dur a terme un tractament de la informació, 

ja que provoquen canvis en la concepció d’espai i temps. Aquesta idea també la defensa Coll 

(2008: 66) l’autor: “[...] la proliferación actual de las TIC están configurando nuevas estructuras 

sociales y formes de organización en las que se desafían los límites espacio – temporales”. 

Com s’ha comentat al principi alguns dels autors estan d’acord amb la idea de l’alfabetització 

múltiple, en el cas de l’autor Gutiérrez, Alfonso es basa en tres factors bàsics que es troben 

inevitablement relacionats: la informació, la persona i la societat. A més a més, també 

diferencia tres dimensions dins l’alfabetització múltiple: alfabetització lingüística o 

informacional, alfabetització ètica o moral i alfabetització relacional o social. Tot i que aquestes 

tres dimensions estan entrelligades i es solapen, en aquest cas, ens basarem i explicarem 

detalladament en que consisteix l’ alfabetització digital. 

Vegem en un primer lloc que era l’alfabetització digital en els seus principis. Segons Paul 

Gilster que va publicar Digital Literacy al 1997, citat a Alfabetización digital (2003: 59) defineix 

aquest concepte com “la capacidad de comprender y usar la información en múltiples 

formatos, y de fuentes varias cuando se presenta a través de ordenadores.” Especifican també 

“que no se trata simplemente de leer, sino de comprender y de pensar críticamente [...] tiene 

más que ver con el dominio de las idees que con el dominio del teclado.” Així com també la va 

definir com: “competencia de evaluación del contenido y de pensamiento crítico sobre la 

información”, “más esencial, más significativa, y primordial”. Tot i que aquest autor va ser un 

dels grans exponents de l’alfabetització digital, les seves teories van ser criticades. Amb el 

temps però, han anat sorgint altres definicions que no s’allunyen de la idea de Paul Gilster. 

Gutierrez, Alfonso (2003: 60) defineix l’alfabetització digital o multimèdia d’aquesta manera 

“no se centra tanto en la forma de codificar la información desde el punto de vista tecnológico, 

ni en la clase de soporte físico, sino en el tipo de lenguajes utilizados en los documentos 
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predominantes y su propuesta comunicativa implícita”, “será aquella que capacite a las 

persones para utilizar los procedimientos adecuados al enfrentase críticamente a distintos 

tipos de texto, y para valorar lo que sucede en el mundo y mejorarlo en la medida de sus 

posibilidades”. 

Una altra definició de l’alfabetització és la següent segons els autors Escofet i Rodríguez (2005: 

80): “La alfabetización digital supone no solo aprender a leer y escribir, sino también aprender 

los nuevos soportes y formatos, las nuevas codificaciones de la información multimedia, los 

nuevos procesos de lectura y de escritura que implican la imagen y el movimiento, la 

multimedialidad, pero también la hipertextualidad, así como otras habilidades y competencias.” 

Aquest dos autors anomenats anteriorment, formen part del grup d’escriptors del llibre 

Internet y competencias básicas on citen Carvin (Loveless, 2003) que va ser també un autor 

que va diferenciar diversos tipus d’alfabetització, entre els quals hi tenia cabuda la 

“alfabetización tecnológica: relacionada con el uso efectivo y apropiado de las herramientas 

que facilitan la TIC”, “alfabetización informativa: relacionada con la capacidad de 

discernimiento de los contenidos y de calidad de éstos”.  De manera que, tal com s’assenyala 

al principi, diversos autors comparteixen la idea que l’alfabetització digital està relacionada 

amb altres alfabetitzacions, necessàries i imprescindibles entre elles.  

Per concloure aquest apartat, vegem que ens diuen un equip de mestres sobre el paper de 

l’escola:  

 

Més enllà de la simple incorporació tecnològica a les escoles, no exempta de 

problemàtiques diverses, el debat de fons es troba en la cerca d’una veritable 

renovació metodològica i una transformació educativa que permeti estar a l’alçada 

de les circumstàncies de la societat actual. I les noves tecnologies de la informació i 

la comunicació, són un gran mitjà i un gran pretext per aconseguir-ho, sempre que 

es coneguin a fons. [...] la importància i la necessitat d’una educació que integri de 

forma natural els nous llenguatges tecnològics audiovisuals a l’escola. Una escola 

que ha de transitar d’una forma  analògica d’entendre, veure i viure el fet educatiu, 

basat molt en la idea bàsica d’ensenyar, cap a unes formes més digitals d’entendre 

l’educació, que signifiquen posar l’èmfasi a aprendre. Prats, Miquel Àngel (2009: 17) 

 



18 
 

Així doncs l’escola, ja fa uns anys, va introduir la competència digital per alfabetitzar 

digitalment, i així ho explica Monereo (2009: 1): “La introducción de las TIC en las aulas supone, 

al mismo tiempo, un desafío y una necesidad improrrogable. Las nuevas competencias para el 

tratamiento de la información y la competencia digital que ha propuesto el Ministerio de 

Educación suponen un punto de arranque para su incorporación a los currículos.”  
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CURRÍCULUM 

En aquest apartat, tal com el seu nom indica, ens basarem en el Currículum d’Educació 

Primària del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya establert l’any 2007, en la 

majoria de casos, per saber quin és el tractament de les tecnologies de la informació i la 

comunicació a l’etapa d’educació primària. Aquesta etapa s’inicia en finalitzar l’etapa 

d’educació infantil i es troba distribuïda de la següent manera: té sis cursos que van des de 

primer curs fins al sisè curs, repartits també en tres cicles. En primer lloc trobem el Cicle Inicial 

que engloba el primer i el segon curs (de 6 a 8 anys), a continuació hi ha Cicle Mitjà que 

engloba el tercer i el quart curs (de 8 a 10 anys), i per últim hi ha Cicle Superior on es troba el 

cinquè i el sisè curs (de 10 a 12 anys).  

Segons Vivancos (2009: 16), si fa uns anys, concretament del 1980 al 1990, les TIC  eren un 

objecte a l’escola i per tant, la pregunta era Què ensenyar sobre informàtica?, amb els anys 

(del 1990 al 2000) aquesta idea va evolucionar prenent les TIC com un recurs i per tant, la 

pregunta va esdevenir Com integrar les TIC al currículum?. Avui en dia doncs, per tant del 2000 

fins a dia d’avui, les TIC han esdevingut un context i la pregunta clau és Quins continguts i 

metodologies faciliten millors aprenentatges?  

El Currículum desplega 7 apartats principals: consideracions generals sobre l’etapa d’educació 

primària, estructura de l’etapa, objectius de l’educació primària, competències bàsiques, àrees, 

desplegament del currículum i annexos, en aquets cas però, ens centrarem en els més 

relacionats amb les TIC.  

Com es pot observar a l’apartat de consideracions generals sobre l’etapa d’educació primària 

del Currículum (2007: 5) es menciona ja la importància de les TIC: “S’emfatitza la importància 

de la comprensió lectora, la capacitat d’expressar-se amb correcció oralment i per escrit, la 

comunicació audiovisual, l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació i l’educació 

en valors, que es desenvolupen en totes les àrees.” 

Per altra banda, un dels objectius de l’educació primària menciona la importància de les TIC, i 

és d’aquesta manera com ho exposa el Currículum (2007: 13): “i. Iniciar-se en la utilització per 

a l’aprenentatge de les tecnologies de la informació i la comunicació, seleccionar i valorar la 

informació rebuda o aconseguida per mitjà de les tecnologies de la informació i de la 

comunicació.”  
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Les competències bàsiques, tal com ens indica el Currículum (2007: 14) són fruit de l’educació 

que vol aconseguir que els infants adquireixin eines necessàries per entendre el món actual; 

han d’esdevenir persones capaces d’intervenir activament i se crítics en la societat plural, 

diversa i en canvi continu. A més de desenvolupar els coneixements, capacitats, habilitats i 

actituds necessàries (el saber, saber fer, saber ser i saber estar), han de saber actuar per 

acabar esdevenint persones realitzades, responsables, autònomes, integrades i capaces 

d’adaptar-se a noves situacions, a més de desenvolupar un aprenentatge permanent.  

Les competències doncs, s’han de treballar a través de les àrees tal com ens indica el 

Currículum (2007: 15): “Cada àrea contribueix a les competències bàsiques i cada competència 

s’assoleix des del treball de cada àrea”.   

Per dur a terme el desplegament de les vuit competències cal tenir en compte que estan 

distribuïdes en dos grups, i dins d’aquest hi ha distincions. Vegem-ho a continuació: 

 Transversals: amb l’objectiu d’aconseguir un desenvolupament personal i construir 

coneixement. 

Competències comunicatives 

 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 

 2. Competència artística i cultural 

Competència metodològiques 

 3. Tractament de la informació i competència digital 

 4. Competència matemàtica 

 5. Competència d’aprendre a aprendre  

Competències personals 

 6. Competència d’autonomia i iniciativa personal  

 

 Específiques: relacionades amb la cultura i visó del món. 

 7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 

 8. Competència social i ciutadana 



21 
 

En aquest punt és on es farà referència a la competència digital; per una banda, el fet que sigui 

transversal significa que es pot treballar des de les diferents àrees, i per altra banda, és una 

competència metodològica ja que persegueix l’objectiu de desenvolupar mètodes de treball 

eficaços i adequats a situacions escolars i a l’ús de les TIC per a la resolució de problemes que 

es plantegen en situacions i entorns diferents.   

Així doncs, molts factors conformen aquest competència com ara la cerca, selecció captació, 

registre i processament de la informació, utilitzant estratègies i tècniques segons la font i el 

suport que s’utilitzi, ja sigui digital, audiovisual, oral o imprès. També cal dominar llenguatges 

específics (numèric, textual, visual, sonor, gràfic i icònic) i pautes per descodificar-los i 

transferir-los, així com saber aplicar segons la situació o el context, el coneixement dels 

diferents tipus d’informació, fonts, localització, i possibilitats. Per altra banda, també 

desenvolupa la competència digital el fet de saber transformar la informació en coneixements, 

així ho indica el Currículum (2007: 21): “Transformar la informació en  coneixement implica 

comprendre-la i comunicar-la amb les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies.” 

En especial, la competència digital té molta importància sobre les altres ja que ajuda a 

extreure el màxim rendiment a patir de la comprensió de la naturalesa i manera d’operar dels 

sistemes tecnològics, i de l’efecte que aquests canvis tenen en el món persona i sociolaboral. 

Per exemple, les TIC poden ser eina d’ús de molts dels àmbits (matemàtics, físics, econòmics, 

socials, etc.) gràcies a la competència digital podrem resoldre problemes reals, prendre 

decisions, treballar en entorns col·laboratius, processar i gestionar adequadament informació 

abundant i complexa, etc.  

Per ser competents en aquest àmbit també són necessàries les estratègies que utilitzem 

davant els canvis de programari i maquinaria que vagin sorgint, com també fer un ús habitual 

dels recursos tecnològics disponibles per resoldre situacions reals de manera eficient. Cal 

doncs, saber adaptar-se als canvis i en aquet àmbit especialment, els canvis que es produeixen 

són constants. 

La competència digital  també ha de potenciar les actituds crítiques i reflexives en la valoració 

de la informació disponible, contrastant-la, consultar fons fiables i respectar les normes de 

conducta acordades socialment per regular l’ús de la informació. 
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El novembre del 2013 el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya va editar el 

document anomenat Competències bàsiques de l’àmbit digital, basat en la identificació i 

desplegament a l’educació primària i va ser elaborat per un grup de treball coordinat pel Dr. 

Pere Marquès i el Dr. Jaume Sarramona.  

Per afavorir l’èxit escolar, Catalunya assumeix uns objectius educatius establerts per la Unió 

Europea, en el marc de l’Estratègia Europa 2020 (ET-2020), que han de permetre l’assoliment 

d’una economia intel·ligent, inclusiva i sostenible. Per tal de millorar l’èxit escolar, en el curs 

escolar 2012 – 2013 ja es van fer públics uns document de desplegament i concreció de les 

competències bàsiques de l’àmbit matemàtic i de l’àmbit lingüístic (llengua i literatura, 

catalana i castellana). I per continuar en el treball de millora, el Departament d’Ensenyament 

va fer públic a principis del curs escolar 2013 – 2014, el desplegament de les competències en 

l’àmbit digital, tant en l’educació primària com en l’educació secundària obligatòria, ja que 

s’han de desenvolupar, en el nivell adequat, les competències necessàries per a l’ús de les 

noves tecnologies, tenint en  compte que les competències digitals són d'àmbit transversal i 

estan vinculades a totes les àrees curriculars. 

Aquest document completa el currículum vigent en l’àmbit dels aprenentatges vinculats a les 

tecnologies digitals, i tal com indica, es tracta d’un conjunt d’habilitats, coneixements i també 

d’actituds que l’alumnat ha d’anar adquirint en l’educació primària. A més d’esdevenir una 

competència transversal és també metodològica, fet que fa referència a desenvolupar 

mètodes de treball eficaços i adequats en l’ús de les TIC per a la resolució de problemes que es 

plantegen en situacions i entorns diferents, tal com s’ha mencionat anteriorment.  

Els elements que componen el document aporten informació relativa a la gradació de 

l’assoliment de les competències de l’àmbit digital al final de l’educació primària, la 

identificació dels continguts clau associats a cada competència, les orientacions 

metodològiques per a l’aplicació a l’aula, exemples d’activitats d’avaluació amb indicadors 

relacionats amb els diferents graus d’assoliment i, finalment, un recull dels portals de 

referència del Departament d’Ensenyament on es pot accedir a diferents recursos didàctics, 

així com un glossari de terminologia relacionada amb les competències digitals.  

Hi ha un total de 10 competències dividides en quatre grans blocs, cada una d’elles compta 

amb una gradació a tres nivells de consecució, dels quals el nivell 1 és satisfactori, el nivell 2 és 

notable i el nivell 3 és excel·lent. Els  criteris usats per fer la gradació són en base de la 
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complexitat de dispositius i aplicacions, amb el nivell d’autonomia mostrat en el se ús, i en 

saber triar l’eina més adequada segons la finalitat desitjada.  

El document oficial de Competències bàsiques de l’àmbit digital està degudament referenciat a 

la bibliografia i es pot consultar fàcilment, és per aquest motiu que a continuació es 

desenvoluparan breument les 10 competències a partir de les quatre dimensions. 

 Dimensió instruments i aplicacions:   

Relacionada amb el coneixement i l’ús de diversos dispositius digitals. Cal conèixer el 

seu funcionament i la seva utilitat per tal de ser capaç d’utilitzar-los i triar els 

dispositius que s’ajustin millor a les necessitats que tingui l’estudiant en un moment 

donat. 

 Competència 1. Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les 

seves funcionalitats d’acord amb les tasques a realitzar. 

 Competència 2. Utilitzar les funcions bàsiques de les aplicacions d’edició 

de textos, tractament de dades numèriques i presentacions multimèdia. 

 Competència 3. Utilitzar programes i aplicacions de creació de dibuix i 

edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment.  

 

 Dimensió tractament de la informació i organització dels entorn digitals de treball i 

d’aprenentatge 

Significa l’accés a la informació i el procés necessari per transformar-la en coneixement, 

és a dir, utilitzar diferents eines i dispositius per organitzar aquesta informació, 

analitzar-la, establir relacions, sintetitzar-la i compartir-la.  

 Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital tot 

considerant diverses fonts i entorns digitals.  

 Competència 5. Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de 

tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals.  

 Competència 6. Organitzar i emprar els propis entorns personals digitals de 

treball i d’aprenentatge. 
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 Dimensió comunicació interpersonal i col·laboració  

En la pràctica educativa, el coneixement no es dóna aïllat, es comparteix, es pot 

elaborar conjuntament. L’estudiant ha de conèixer les possibilitats del treball 

col·laboratius que les eines digitals li ofereixen i també les diferents formes de 

participació en què es pot donar aquest treball. 

 Competència 7. Realitzar comunicacions interpersonals virtuals i publicacions 

digitals.  

 Competència 8. Realitzar activitats en grup utilitzant eines i entorns virtuals de 

treball col·laboratiu. 

 

 Dimensió hàbits, civisme i identitat digital  

Cal també desenvolupar la possibilitat de tenir actituds crítiques i reflexives, de saber 

valorar la informació a què l’alumnat té accés, així com conèixer i utilitzar normes de 

reconeixement i de publicació dels materials que es troben a la xarxa. Els aspectes 

ètics i de seguretat implicats en l’ús d’Internet tindran també cabuda en aquesta 

dimensió.  

 Competència 9. Desenvolupar hàbits d’ús saludable de la tecnologia.  

 Competència 10. Actuar de forma crítica, prudent i responsable en l’ús de les 

TIC, considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i 

d’identitat digital. 
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A través del document de les Competències bàsiques de l’àmbit digital podrem obtenir 

informació sobre en quin nivell de la competència digital es troben els nens i les nenes de cicle 

mitjà i superior. Per altra, el treball també vol saber quina és la percepció dels docents envers 

la situació actual que estan vivint, i per aquest motiu ens hem basat en el document ISTE 

estándares nacionales (EEUU) de tecnologías de información y comunicación (tic) para 

docentes (nets-t 2008) proporcionat per Eduteka. En aquest document trobarem informació 

respecte algunes condicions necessàries per utilitzar efectivament les TIC en processos 

d’aprenentatge. Algunes d’aquestes condicions  giren entorn dels següents factors:  

• Visió Compartida 

• Planejament de la Implementació 

• Finançament Consistent i Adequat  

• Accés Equitatiu  

• Personal Qualificat 

• Aprenentatge Professional Permanent 

• Suport Tècnic 

• Estructura del Currículum 

• Aprenentatge Centrat en l'Estudiant  

• Avaluació i Valoració 

• Comunitats Compromeses 

• Polítiques de Suport 

• Context Extern de Suport 
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METODOLOGIA 

 

OBJECTIUS  

Objectiu general: 

 Obtenir informació inicial que permeti descriure quina és la situació actual envers el 

nivell de la competència digital en l’alumnat d’educació primària un any després de la 

publicació del document.  

 

Objectius  específics: 

 Identificar les activitats que es duen a terme a les aules per tal de desenvolupar la 

competència digital de l’alumnat. 

 

 Valorar la percepció que tenen els docents de les condicions per poder desenvolupar 

la competència digital.  
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PERSPECTIVA METODOLÒGICA 

MODALITATS D’INVESTIGACIÓ 

La finalitat de la investigació d’aquest treball és una investigació bàsica ja que per una banda 

vol cercar nous coneixements, i per altra, no té cap finalitat pràctica perquè la informació 

obtinguda d’aquesta cerca no s’aplicarà.  Aquest treball d’investigació parteix de la base tal 

com s’ha especificat al marc teòric, del document sobre les competències bàsiques en l’àmbit 

digital proporcionat pel currículum d’educació primària, amb l’objectiu de conèixer quin és el 

nivell d’adquisició d’aquesta competència en l’alumnat. Aquest document va ser proporcionat 

a les escoles el novembre del 2013 de manera que la seva incorporació a les aules és inferior 

als dos anys. Amb la informació que ens proporcionarà el treball obtindrem coneixements 

nous sobre el nivell adquirit de la competència digital en l’alumnat, un fet molt innovador tal 

com s’ha esmentat, i també motiu pel qual la investigació està orientada al descobriment. La 

informació recollida però, no té finalitat pràctica sinó de coneixement per part de la 

investigadora.  

La investigació que s’ha dut a terme és transversal ja que s’ha desenvolupat en un únic 

moment temporalment, de manera que per una banda tenia una durada establerta i per altra, 

la investigació es va dur a terme únicament en aquell espai de temps. A més a més, l’objectiu 

principal d’aquesta investigació és exploratòria perquè pretén descriure els fets que 

s’observen en ella i es tracta d’aconseguir un primer coneixement del tema. Amb el mètode 

d’investigació desenvolupat per dur a terme la recerca podrem conèixer i descriure la situació 

actual del nivell d’adquisició de la competència digital del nens i les nenes de manera inicial 

com a primera fase exploratòria. D’aquesta manera es podran identificar quins són els punts 

forts i els punt febles d’aquesta situació.  

La mesura de la investigació s’ha dut a terme a partir de les dues vesant: tant la quantitativa 

com la qualitativa. Per la vesant quantitativa s’ha desenvolupat una rúbrica on les respostes 

són tancades i per tant les dades es podran quantificar, i  per la vesant qualitativa s’ha creat 

dins la mateixa rúbrica un apartat amb  observacions, de manera que els docents podran 

complementar la resposta tancada amb la amb informació que creguin necessària.  

 El marc de la investigació és de camp ja que s’ha escollit una situació natural per obtenir la 

informació, en aquest cas són les escoles d’educació primària del Ripollès, per altra banda 

pretén donar importància a la particularitat, de manera que s’han fet preguntes a nivell 

individual a cada centre, esdevenint per aquest motiu  una investigació idiogràfica.  
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 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ  

En aquest treball la metodologia de la investigació és d’orientació empiricoanalítica ja que a 

través del mètode d’investigació seleccionat s’obtindran dades empíriques dels mestres. I dins 

d’aquesta metodologia ens basem en la investigació ex-post-facto, de manera que a l’estudi hi 

intervé una variable independent. La investigadora però, no ha exercit cap control directe 

sobre la variable independent de la investigació que en aquests cas ens basem en el document 

de competències bàsiques de l’àmbit digital del currículum d’educació primària.  

Aquest document va ser incorporat a les aules fa menys de dos anys, o bé el curs 2013-2014 

quan ja havia començat o en aquest  curs 2014-215 que encara no ha finalitzat. Dit això, el 

treball pretén valorar l’efecte que ha causat aquest document en els centres educatius una 

vegada s’ha introduït. Així doncs, es valoren els efectes produïts un any després de la 

incorporació del document esmentat a les aules, obtenint d’aquesta manera una informació a 

posteriori del fet. Aquesta informació és prèvia, inicial i exploratòria i tracta de descriure com 

ha estat el primer any de funcionament.  

La recollida de dades s’ha dut a terme a través d’una enquesta a totes els mestres de les 

escoles d’educació primària del Ripollès prèviament seleccionades. Per tal d’acotar la mostra 

de la investigació es va tenir en compte de la reduir-la a una sola comarca de Catalunya, en 

aquest cas per facilitat i proximitat es va escollir el Ripollès i en segon lloc, no vam incloure les 

ZER (zona escolar rural) pel tal de eduir-la. Cal tenir en compte que el Ripollès consta de dotze 

escoles d’educació primària en total, i la mostra per dur a terme la investigació d’aquest treball 

n’engloba vuit, entre les quals hi consten sis de públiques i dues de concertades. A continuació 

es presenten: l’escola Mare de Déu de Núria de Ribes de Freser amb una sola línia per a cada 

curs, l’escola Pirineu de Campdevànol amb dues línies per a cada curs excepte 6è que només 

en té una, l’escola Doctor Robert de Camprodon amb una sola línia per a cada curs, excepte 4t 

que en té dues, i l’institut escola de Sant Joan de les Abadesses amb dues línies de 3r i 6è, i la 

resta amb una. La resta d’escoles estan situades a Ripoll; escola Tomàs Raguer amb una sola 

línia per a cada curs menys 2n que en té dues, l’escola Joan Maragall amb dues línies per a 

cada curs, l’Escola concertada Salesiana amb una línia per a cada curs, i per acabar, l’escola 

Vedruna que també concertada i compta amb una sola línia per a cada curs. 

L’enquesta dissenyada com a instrument per dur a terme la recollida de dades es va enviar a 

totes les escoles. En aquest punt aprofito per comentar que vaig anar presencialment a totes 

les escoles participants exposant el meu cas, de manera que estava realitzant el meu treball 

final de grau i necessitava informació dels docents per completar-lo. Per tal d’obtenir la 
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informació havia dissenyat una enquesta que podien respondre tots els mestres de l’escola 

d’educació primària de forma voluntària. La primera impressió va ser bona ja que van mostrar 

interès per participar-hi, de manera que vam acordar amb totes elles que jo passaria les 

enquestes per correu electrònic i que me les reenviarien una vegada haguessin contestat. Tot i 

l’interès que van mostrar a priori la participació ha estat força baixa. Tenint en compte tots els 

cursos de totes les escoles que s’han mencionat anteriorment el recompte final és de seixanta-

tres docents, que equival a la mostra inicial de la investigació. Ara bé, a l’hora de contestar 

l’enquesta només van ser catorze els docents que ho van fer, de manera que la mostra real és 

de catorze docents.  

L’instrument de recollida de dades es basa en una enquesta que consta de dues parts; per una 

banda s’analitza el treball que es fa a l’aula per tal de saber en quin nivell d’adquisició de les 

competències bàsiques en l’àmbit digital es troba l’alumnat i per altra banda, s’analitzen les 

condicions que tenen els docents per utilitzar efectivament les TIC en processos 

d’aprenentatge. En la primera part s’analitzen deu competències, de les quals vuit s’han 

estructurat en una rúbrica i les dues restant a partir d’una taula. La segona part està 

estructurada  també amb una taula. Val a dir, que tot i les enquestes pretenen en la major part 

obtenir informació sobre quin és el nivell de l’alumnat en la competència digital, van ser els 

mestres qui van respondre l’enquesta en referència al nivell del seu alumnat. A partir de la 

informació obtinguda es durà a terme l’anàlisi descriptiu. 

A continuació es desenvolupa l’estructura de l’enquesta, la podeu veure completa a l’apartat 

d’annexos (vegeu annex ). En primer lloc hi ha la presentació de la investigadora on explica el 

tema del treball i la justificació de la necessitat de la col·laboració per part dels docents. En 

segon lloc es demanen les dades bàsiques del docent que respon l’enquesta per tal de poder 

fer la distinció dels cicles en l’anàlisi de dades i l’explicació de la rúbrica. 

A l’hora de dissenyar la rúbrica es va partir del document de competències bàsiques en l’àmbit 

digital del currículum ja que desplega les deu competències distribuïdes en quatre dimensions 

diferents. Cada una de les deu competències estableix una gradació a tres nivells de 

consecució, dels quals el nivell 1 és satisfactori, el nivell 2 és notable i el nivell 3 és l’excel·lent. 

A continuació proposa alguns indicadors en un rúbrica que es poden utilitzar per observar els 

diversos nivells d’adquisició de cada competència i són aquest mateixos indicadors que he 

utilitzat per dissenyar la rúbrica i obtenir la informació en el meu treball d’investigació. Motiu 

que justifica també que és una investigació ex-post-facto, ja que la variable independent que 
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són aquest indicadors no s’han modificat, com a molt i en algunes ocasions s’han concretat i 

matisat per tal de facilitar la comprensió, però no ha canviat el significat.  

En aquest punt es desenvolupen les quatre dimensions i les competències que hi ha en cada 

una: 

 Dimensió instruments i aplicacions:  Relacionada amb el coneixement i l’ús de 

diversos dispositius digitals. Cal conèixer el seu funcionament i la seva utilitat per tal 

de ser capaç d’utilitzar-los i triar els dispositius que s’ajustin millor a les necessitats 

que tingui l’estudiant en un moment donat. 

o Competència 1. Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les seves 

funcionalitats d’acord amb les tasques a realitzar. 

o Competència 2. Utilitzar les funcions bàsiques de les aplicacions d’edició de 

textos, tractament de dades numèriques i presentacions multimèdia.  

o Competència 3. Utilitzar programes i aplicacions de creació de dibuix i d’edició 

d’imatge fixa, so i imatge en moviment. 

 

 Dimensió tractament de la informació i organització dels entorn digitals de treball i 

d’aprenentatge: Significa l’accés a la informació i el procés necessari per transformar-

la en coneixement, és a dir, utilitzar diferents eines i dispositius per organitzar aquesta 

informació, analitzar-la, establir relacions, sintetitzar-la i compartir-la.  

o Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital tot 

considerant diverses fonts i entorns digitals. 

o Competència 5. construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de 

tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digital. 

o Competència 6. Organitzar i emprar els propis entorns personals digitals de 

treball i d’aprenentatge. 

 

 Dimensió comunicació interpersonal i col·laboració: En la pràctica educativa, el 

coneixement no es dóna aïllat, es comparteix, es pot elaborar conjuntament. 

L’estudiant ha de conèixer les possibilitats del treball col·laboratius que les eines 

digitals li ofereixen i també les diferents formes de participació en què es pot donar 

aquest treball. 
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o Competència 7. Realitzar comunicacions interpersonals virtuals i publicacions 

digitals 

o Competència 8. Realitzar activitats en grup utilitzant eines i entorns virtuals de 

treball col·laboratiu 

 

 Dimensió hàbits, civisme i identitat digital: Cal també desenvolupar la possibilitat de 

tenir actituds crítiques i reflexives, de saber valorar la informació a què l’alumnat té 

accés, així com conèixer i utilitzar normes de reconeixement i de publicació dels 

materials que es troben a la xarxa. Els aspectes ètics i de seguretat implicats en l’ús 

d’Internet tindran també cabuda en aquesta dimensió. 

o Competència 9. Desenvolupar hàbits d’ús saludables de la tecnologia. 

o Competència 10. Actuar de forma crítica, prudent i responsable en l’ús de les 

TIC, considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i 

d’identitat digital. 

 

Tant la competència 9 com la 10 no s’analitzen a través de la rúbrica, sinó que s’analitzen 

conjuntament a través d’una taula on demana que maquin l’opció per saber en quina 

freqüència treballen les accions destacades.  

L’últim apartat de l’enquesta que tracta sobre les condicions que tenen els docents per utilitzar 

efectivament les TIC en processos d’aprenentatge, també s’analitzen les dades a través d’una 

taula que demana una opinió més personal als docents. Per dur a terme el disseny de la taula 

s’ha partit de les premisses proporcionades per l’ISTE el qual detalla els estàndards nacionals 

de tecnologies de la informació i la comunicació per a docents, i se n’han utilitzat un total de 

disset.  

Tant en la rúbrica com en les dues taules podeu observar que hi consta l’anàlisi quantitatiu, 

que és l’apartat de marcar amb una creueta, com l’anàlisi qualitatiu ja que poden ampliar i 

explicar la seva situació a través de l’apartat d’observacions.  
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RESULTATS  

 

Per afavorir la comprensió dels resultats s’analitzaran les dades en cada una de les vuit 

primeres competències, excepte les dues restants que es faran conjuntament. D’aquesta 

manera obtindrem informació detallada de sobre quin nivell d’adquisició de les competències 

bàsiques en l’àmbit digital es troba l’alumnat. L’última part dels resultats que tracta sobre les 

condicions que tenen els docents per utilitzar efectivament les TIC en processos 

d’aprenentatge, també s’analitzarà a partir de cada un dels ítems seleccionats.  

 

Per altra banda, l’anàlisi de les deu competències es farà de per cicles ja que la gradació de 

cada una és evolutiva i gradual, en el qual el nivell 3 és l’excel·lent i és el nivell en que 

l’alumnat hauria d’adquirir al final de l’etapa d’educació primària, concretament a 6è. Aquest 

fet ens dóna peu a identificar que la seva gradació contempla els tres cicles, de manera que el 

nivell 1 pertany a cicle inicial ja que l’ús de les funcionalitats bàsiques és guiat i per tant, és un 

primer contacte que els nens i les nenes han de tenir amb les TIC de manera que el nivell que 

han d’adquirir d’acord amb la seva edat és satisfactori. En el cas de cicle mitjà ens passa un fet 

similar, tenint en compte la seva edat i la superació de cicle inicial, el tractament de les TIC no 

és tant basic, sinó que l’ús ha de ser autònom en les funcionalitats bàsiques adquirint 

d’aquesta manera un nivell 2, per tant notable. I aquest fet finalitza a cicle superior on 

l’alumnat ha de demostrar que el nivell adquirit de la competència digital és excel·lent  ja que 

s’ha anat desenvolupant en tota l’etapa, situant aquest alumnat al nivell 3, on l’ús de totes les 

funcionalitats és autònom. Quan un cicle no es trobi al nivell que li correspondria no significa 

que no ha assolit la competència, sinó que es refereix més al fet que no l’ha assolit amb el 

nivell que li corresponia, amb tota la seva totalitat. De manera que si un cas de 6è es troba al 

nivell 2, no es considera un fet preocupant sinó de millora, ja que ha assolit alguns aspecte de 

la competència concreta però no ha arribat al nivell d’excel·lència, al màxim que li correspon 

segons l’edat.  

 

És important esmentar que tot i que desconec el motiu, els resultats de la anàlisis no 

contemplen cap cas de cicle inicial ni de tercer curs ja que els mestres d’aquest cicle no han 

col·laborat en les enquestes que els vaig enviar per recollir les dades, així doncs no tinc 
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informació ni de 1r ni de 2n ni de 3r cicle d’educació primària. És per aquest motiu que no es 

podrà conèixer en quin nivell d’adquisició de la competència digital es situen. Per altra banda 

dos mestres de 4t cicle em van enviar un correu explicant-me que per diferents motius no 

podien completar l’enquesta. He adjuntat aquest dos correus al treball (vegeu annex 2, pàgina 

17). No he adjuntat la part de presentació dels docents per preservar la identitat. En aquests 

dos cassos, considero que estan per sota del nivell que els pertoca, per sota del nivell 1, i per 

tant els tindré en compte en la descripció de totes les competències, però no en el gràfic ni en 

la rúbrica perquè es situen per sota del  nivell mínim (nivell 1 que equival a l’ús guiat).  

 

Els participants que han col·laborat en respondre l’enquesta són dotze i queden repartits en 

tres cursos de 4t, tres cursos de 5è i sis de 6è curs. 

 

Les dades obtingudes de les vuit primeres competències s’han analitzat  a partir de dues 

vessants;  la primera que s’observa és un gràfic circular que visualment ajuda a reconèixer en 

quin nivell es situa l’alumnat respecte la competència. El nivell 1 és un ús guiat, el nivell 2 un ús 

autònom de les funcionalitats bàsiques i el nivell 3 és ús autònom de totes les funcionalitats, 

seguint així la gradació que utilitza el document que va en funció de l’autonomia per adquirir la 

competència. La segona vesant per analitzar les dades i que acompanya al gràfic consta de la 

rúbrica dissenyada amb el total de respostes segons el nivell per a cada indicador on es pot 

observar detalladament la situació segons els tres cursos que han participat. 

 

Per desenvolupar la descripció, diferencio cicle mitjà que s’hauria de situar al nivell 2 del cicle 

superior que s’hauria de situar al nivell 3 i poder descriure d’aquesta manera que estan al 

nivell d’adquisició corresponent. Tot i així, he tingut en compte que l’alumnat de 5è pot no 

situar-se al nivell 3 i estar al nivell corresponent, és a dir, es considera que han d’assolir el 

nivell 3 al final de l’etapa, per tant a 5è es pot treballar per tal d’aconseguir-ho al curs següent i 

si es situen al nivell 2 no és incorrecte. Això si, si es situen al nivell 1 ja no estan al nivell que els 

correspon.  
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Competència 1. Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les seves funcionalitats 

d’acord amb les tasques a realitzar 

 

 

 

Usa els dispositius digitals 

(ordinadors, pissarres interactives, 

càmeres de fotografia, càmeres de 

vídeo, lupes binoculars, tauletes, 

etc), de manera guiada, mitjançant 

instruccions escrites o tutorials. 

Usa els dispositius digitals 

(ordinadors, pissarres interactives, 

càmeres de fotografia, càmeres de 

vídeo, lupes binoculars, tauletes, 

etc), de manera autònoma, 

utilitzant-ne les funcionalitats 

bàsiques per poder-hi treballar. 

Usa els dispositius digitals 

(ordinadors, pissarres interactives, 

càmeres de fotografia, càmeres de 

vídeo, lupes binoculars, tauletes, 

etc), de manera autònoma, 

seleccionant-ne les funcionalitats 

per poder-hi treballar. 

 4t (3) 5è (2) = 5 5è (1) 6è (6) = 7 

Sap recuperar, seguint unes pautes, 

la informació de diferents 

dispositius (enregistrador d’MP3, 

escàner, càmera de fotos, etc.) i 

desar-la a l’ordinador. 

Sap recuperar la informació de 

diferents dispositius (enregistrador 

d’MP3, escàner, càmera de fotos, 

etc.) i desar-la a l’ordinador sense 

pautes externes. 

Sap recuperar la informació de 

diferents dispositius (enregistrador 

d’MP3, escàner, càmera de fotos, 

etc.), desar-la a l’ordinador i 

identificar-ne els diferents formats. 

 4t (3) 5è (1) = 4 5è (2) 6è (6) = 8 

Utilitza un sistema establert i pautat 

per emmagatzemar la informació 

digital. 

 

Utilitza un sistema establert per 

emmagatzemar la informació 

digital. 

 

Selecciona el seu propi sistema per 

emmagatzemar la informació 

digital. 

 

4t (2) = 2 4t (1) 5è (2) 6è (3) = 6 5è (1) 6è (3) = 4 

 

2 

15 19 

ús guiat

ús autònom de les
funcionalitats bàsiques

ús autònom de totes les
funcionalitats
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El gràfic té un total de 36 casos (12 casos x 3 indicadors). 

Aquesta competència es troba força repartida entre un ús autònom de les funcionalitats 

bàsiques i l’ús autònom de totes les funcionalitats.  

Pel que fa a l’ús dels dispositius podem destacar que cicle mitjà (a partir d’ara CM) té tres 

casos al nivell corresponent i dos que estan per sota, parlem dels casos que no han completat 

l’enquesta pels motius justificats. També es troben al nivell adequat tots els cursos de cicle 

superior (a partir d’ara CS) i respecte el fet de saber recuperar la informació i desar-la a 

l’ordinador ens trobem en la mateixa situació. 

L’última part de la competència és la que té més variacions i per tant no assoleix el nivell 

pertinent; 4t té quatre casos que estan per sota del seu nivell i 6è tres, mentre que 5è es troba 

al nivell corresponent.  

Així doncs, el factor d’emmagatzemar la informació es troba per sota del nivell corresponent 

en forces casos.  

 

Competència 2. Utilitzar les funcions bàsiques de les aplicacions d’edició de textos, tractament 

de dades numèriques i presentacions multimèdia.  

 

 

7 

7 

17 

5 

ús guiat

ús autònom de les
funcionalitats bàsiques

ús autònom de totes les
funcionalitats

cap ús
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Aplica funcions bàsiques per donar 

format a documents de text. 

Aplica, amb pautes, diferents 

formats a documents de text i hi 

incorpora elements multimèdia, 

enllaços, etc. 

Aplica diferents formats a 

documents de text, i hi incorpora 

elements multimèdia, enllaços, etc. 

4t (2)  = 2 4t (1) 5è (2) = 3 5è (1) 6è (6) = 7 

Utilitza les funcions bàsiques d’un 

full de càlcul. 

Utilitza, amb l’ajut d’un tutorial, 

diferents funcions d’un full de 

càlcul, com ara fórmules 

matemàtiques, que es requereixin 

en l’activitat. 

Utilitza diferents funcions d’un full 

de càlcul, com ara fórmules 

matemàtiques, que es requereixin 

en l’activitat. 

 

5è (1) 6è (4) = 5 6è (2) = 2  

Aplica funcions bàsiques per 

elaborar presentacions. 

 

Seguint guies enriqueix les 

presentacions amb funcions com 

ara efectes, transicions, inserció 

d’elements multimèdia, etc. 

 

Incorpora i enriqueix les 

presentacions amb funcions com 

ara efectes, transicions, inserció 

d’elements multimèdia, etc.  

 4t (2) = 2 4t (1) 5è (3) 6è (6) = 10 

 

El gràfic té un total de 36 casos (12 casos x 3 indicadors). 

Aquesta competència resulta de les més canviats, ja que l’alumnat tant pot estar en el nivell 

adequat com per sota. A l’hora d’aplicar diversos formats a un text l’alumnat de CM té quatre 

casos per sota del nivell corresponent i un a l’adequat i pel que fa CS es troba al nivell adequat. 

Referent al segon indicador d’aquesta competència referit a l’ús del full de càlcul veiem un 

nivell  baix en tots els cursos i és per aquest motiu que he introduït al gràfic un altre nivell el 

qual he anomenat “cap ús” i és que a les enquestes em vaig trobar amb aquesta situació, en 

que l’alumnat encara no utilitza els fulls de càlcul en alguns casos (vegeu annex 3). Per 

especificar més aquest punt, citaré les respostes textuals de les observacions. En els tres  casos 

de 4t van dir el següent: “És a cicle superior que introduïm el full de càlcul”, ” En aquest curs 

encara no els utilitzem” i “Es treballa a 6è”. En el curs de 5è les respostes van ser les següents: 

“A 6è fem un projecte amb diverses fórmules matemàtiques i aprofitem per començar a 

utilitzar el full de càlcul” i “No utilitzo aquesta funció” 

Així doncs, tant els cinc casos de 4t com dos de 5è no utilitzen el full de càlcul i la resta de 

casos de CS també es troben per sota del nivell corresponent. 

Per contra, i com a factor positiu, l’últim apart de la competència que fa referència a l’ús de les 

presentacions es troba en el nivell adequat tant al CM com al CS.  
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Competència 3. Utilitzar programes i aplicacions de creació de dibuix i d’edició d’imatge fixa, 

so i imatge en moviment  

 

Aplica les eines bàsiques de 

programes de dibuix, de manera 

pautada, per fer les produccions 

pròpies. 

 

Aplica eines bàsiques de programes 

de dibuix, de manera autònoma, per 

fer les produccions pròpies. 

 

Aplica les eines de programes de 

dibuix, de manera autònoma, per 

fer les produccions pròpies. 

4t (2) = 2  4t (1) 5è (3) 6è (2) = 6 6è (4) = 4 

Enregistra arxius de so, imatge i 

vídeo.  
  

4t (3) 5è (3) 6è (6) = 12   

Edita arxius de so, imatge i vídeo, de 

manera pautada, tot canviant-ne 

aspectes bàsics com la mida i 

afegint algun efecte. 

 

Edita arxius de so, imatge i vídeo, de 

manera autònoma, tot canviant-ne 

aspectes bàsics com la mida i 

afegint algun efecte. 

Integra diferents elements d’imatge 

i so per a la publicació de 

documents multimèdia propis. 

 

 

4t (2) 5è (1) = 3 4t (1) 5è (1) 6è (2) = 4  5è (1) 6è (4) = 5 

Reconeix diversos formats d’arxius 

multimèdia (JPG, GIF, SWF, MP3). 

 

 Reconeix diversos formats d’arxius 

multimèdia (JPG, GIF, SWF, MP3).i 

aplica els més adequats a cada 

ocasió. 

4t (3) 5è (1) 6è (4) = 8  5è (2) 6è (2) = 4 

Publica, de manera pautada, arxius 

de so, imatge i vídeo en un blog 

d’aula o wiki. 

 Publica so, imatges i vídeos en un 

blog d’aula o wiki, de manera 

autònoma. 

 

4t (3) 5è (2) 6è (2) = 7  5è (1) 6è (4) = 5 

 

20 

10 

18 ús guiat

ús autònom de les
funcionalitats bàsiques

ús autònom de totes les
funcionalitats
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El gràfic té un total de 48 casos (12 casos x 4 indicadors). 

El segon indicador d’aquesta competència no s’ha afegit al gràfic circular perquè no té nivells 

de gradació, de manera que analitzo aquesta informació com dues opcions: l’alumnat 

enregistra arxius de so, imatge i vídeo i per tant es marca l’indicador, o bé l’alumnat no 

enregistra arxius de so, imatge i vídeo i els docents ho especifiquen a les observacions. Donat 

els cas que no hi ha cap observació considero que tots els cicles estan al nivell adequat.  

A l’hora d’aplicar les eines de programes de dibuix observem que CM té quatre casos que 

estan per sota i només un a l’adequat, mentre que CS es manté força al nivell pertinent.  

En el cas d’editar arxius de so i imatge podem observar que CM està força per sota del seu 

nivell i en el cas de CS està força repartit amb tres casos per sota del nivell.  

Els dos següents indicadors d’aquesta competència estan mancats del nivell 2 que pertany a 

l’ús autònom de les funcionalitats bàsiques, que ja ve per defecte al Document de les 

Competències bàsiques en l’àmbit digital, i per tant, no s’han modificat a l’hora de dur a terme 

les enquestes. Així doncs es troben en el nivell 1 referent al reconeixement de diversos formats 

d’arxius multimèdia vuit casos, dels quals es consideren que estan per sota del nivell els quatre 

de 6è, la resta no perquè és l’únic nivell per sota de l’excel·lència i poden no haver-ho treballat 

de manera suficient per tal d’adquirir-lo. 

El mateix ens passa a l’acció de publicar arxius de so, imatge i vídeos en un bloc, ja que set 

casos es troben en un primer nivell on ho duen a terme de manera pautada i per tant només 

es considera que no estan al nivell adequat els dos casos de 6è. Així doncs CM està al bon 

nivell, exceptuant els dos casos absents que no assoleixen el nivell mínim i CS té dos casos que 

estan per sota però la resta manté el nivell d’excel·lència.   
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Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital tot considerant diverses 

fonts i entorns digitals  

 

 

De manera pautada identifica una 

necessitat d’informació i s’adreça a 

les principals fonts a Internet. 

 

Identifica una necessitat 

d’informació, de manera autònoma, 

que pot resoldre, amb suport, 

consultant entorns digitals. 

Identifica una necessitat 

d’informació, de manera autònoma, 

que pot resoldre consultant entorns 

digitals. 

 

4t (2) 5è (1) = 3 4t (1) 5è (2) = 3 6è (6) = 6  

Utilitza les eines bàsiques de cerca 

en entorns digitals (a partir d’un 

terme clau desenvolupa la cerca en 

un cercador convencional). 

Planteja estratègies de cerca 

avançada que resol amb pautes i 

guies. 

 

Planteja estratègies de cerca 

avançada que resol de manera 

autònoma. 

4t (3) 5è (2) 6è (3) = 8 5è (1) 6è (1) = 2 6è (2) = 2 

De manera pautada identifica i 

selecciona la informació adient i 

verifica la fiabilitat de la font en 

funció de l’autoria i de la data 

d’actualització. 

 

Identifica i selecciona la informació 

adient i verifica la fiabilitat de la 

font en funció de l’autoria i de la 

data d’actualització. 

 

 

4t (3) 5è (2) 6è (3) = 8  5è (1) 6è (3) = 4  

Registra referències web en 

aplicacions convingudes, de manera 

pautada. 

Registra referències web en 

aplicacions convingudes, de manera 

autònoma.  

Registra referències web en 

aplicacions triades per l’alumne/a. 

4t (2) 5è (2) = 4  4t (1) 5è (1) 6è (3) = 5 6è (3) = 3 

 

 

23 

14 

11 

ús guiat

ús autònom de les
funcionalitats bàsiques

ús autònom de totes les
funcionalitats
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El gràfic té un total de 48 casos (12 casos x 4 indicadors). 

Respecte el fet d’identificar una necessitat d’informació i saber-la resoldre CM manté un baix 

nivell ja que té quatre casos que no assoleixen l’adequat, mentre que CS superior si ho fa, a 

excepció d’un sol cas. 

El segon ítem en general té un nivell baix d’adquisició, per una banda CM està per sota en tots 

els cinc casos i CS en sis casos, per tant en més de la meitat. Així doncs el plantejament 

d’estratègies de cerca no s’ha assolit al nivell corresponent. 

La identificació i selecció d’informació només es troba desglossada en el nivell 1 i 2, i és per 

aquest motiu que el gràfic ens indica poca puntuació en el nivell 3 ja en aquest punt no es 

contempla. Dit això, considerem el nivell 2 com el màxim i el nivell 1 com el que per sota 

d’aquest, de manera que CM es manté en el nivell adequat exceptuant els dos casos que no 

van contestar l’enquesta, i CS està al nivell corresponent en excepció de tres casos.  

Per acabar aquesta competència observem en la rúbrica que en l’últim ítem en general el nivell 

no és l’adequat ja que CM està per sota en quatre casos mentre que CS ho fa amb cinc casos, 

la majoria es situa en un nivell inferior respecte el registre de referències web en aplicacions 

convingudes.  
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Competència 5. construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de 

la informació amb el suport d’aplicacions digital 

 

 

 

Utilitza aplicacions bàsiques per 

analitzar i sintetitzar la informació 

amb l’ajut de guies. 

 

Tria les aplicacions més adequades 

per analitzar i sintetitzar la 

informació prèviament 

seleccionada. 

 

 

4t (3) 5è (2) 6è (2) = 7 5è (1) 6è (4) = 5  

Ordena i classifica la informació 

rellevant amb aplicacions digitals, 

de manera pautada (resums, 

esquemes, mapes conceptuals...). 

Ordena i classifica la informació 

rellevant amb aplicacions digitals 

(resums, esquemes, mapes 

conceptuals...). 

 

Tria les eines més adequades per 

ordenar i classificar la informació 

rellevant (resums, esquemes, mapes 

conceptuals...). 

 

4t (1) 5è (1) = 2 4t (2) 5è (2) 6è (3) = 7 6è (3) = 3 

Utilitza, amb ajut, aplicacions 

digitals per reelaborar la informació 

existent. 

 

Utilitza aplicacions digitals per 

reelaborar la informació existent de 

manera que incorpori diversos 

formats (fotografies, vídeo, 

àudio...). 

 

Tria i utilitza aplicacions digitals per 

reelaborar la informació existent de 

manera que incorporin diversos 

formats (fotografies, vídeo, 

àudio...), de manera creativa. 

 

4t (1) 5è (1) = 2 4t (2) 5è (1) 6è (2) = 5 5è (1) 6è (4) = 5 

 

 

11 

17 

8 

ús guiat

ús autònom de les
funcionalitats bàsiques

ús autònom de totes les
funcionalitats
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El gràfic té un total de 36 casos (12 casos x 3 indicadors). 

D’entrada com ja hem observant en altres competències veiem que en el primer ítem que 

tracta sobre les aplicacions per analitzar i sintetitzar la informació només desglossada en el 

nivell 1 i 2,i és per aquest motiu que el gràfic ens indica poca puntuació en el nivell 3 ja en 

aquest punt no es contempla. Dit això, considerem el nivell 2 com el màxim i el nivell 1 com el 

que per sota d’aquest, de manera que CM es manté en el nivell adequat exceptuant els dos 

casos que no van contestar l’enquesta, i CS està repartit entre el nivell corresponent i el nivell 

per sota d’aquest.   

L’indicador referent a l’ordre i classificació de la informació es troba en un nivell força baix, de 

manera que CM té els cinc  casos que no assoleixen l’indicat i CS ho fa en quatre casos. Només 

dos de CS està al nivell corresponent.  

Respecte l’última part, observem que CM no assoleix el nivell adequat en tres casos i CS també 

en tres però en aquest últim cas la majoria ha assolit el nivell corresponent respecte la 

utilització d’aplicacions digitals per reelaborar informació.  

 

Competència 6. Organitzar i emprar els propis entorns personals digitals de treball i 

d’aprenentatge  

 

 

22 

11 

3 

ús guiat

ús autònom de les
funcionalitats bàsiques

ús autònom de totes les
funcionalitats
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Organitza i gestiona, de manera 

pautada, el dossier personal 

d’aprenentatge. 

Organitza i gestiona, de manera 

autònoma, el dossier personal 

d’aprenentatge. 

 

4t (3) 5è (3) 6è (3) = 9 6è (3) = 3  

Manté un recull de les aplicacions 

més utilitzades en una aplicació 

genèrica i/o senzilla (descriu el lloc, 

la utilitat i l’adreça per accedir-hi).  

 

Manté un recull organitzat de les 

aplicacions més utilitzades en una 

aplicació específica. Exemple: al 

blog personal classifica els llocs 

webs segons la utilitat (cerca 

informació, organitzadors, 

presentacions, treballs 

col·laboratius, enregistrar arxius 

d’àudio, etc.). 

Manté un recull organitzat de les 

aplicacions més utilitzades en una 

aplicació específica adequada a 

aquesta finalitat. Exemple: utilitza 

una aplicació web 2.0 específica on 

apareixen diversos llocs web 

(Google, picassa, youtube, blogger, 

prezi, dropbox, etc. amb accés 

directe). 

4t (3) 5è (1) 6è (2) = 6 5è (2) 6è (2) = 4 6è (2) = 2 

Gestiona, amb pautes, el seu entorn 

personal d’aprenentatge, com a 

element independent (portafolis i 

recull d’aplicacions). 

 

Gestiona, de manera autònoma, el 

seu entorn personal 

d’aprenentatge, com a element 

independent (portafolis i recull 

d’aplicacions). 

 

Integra el portafolis i el recull 

d’aplicacions en un sol entorn, 

l’EPA. Exemple: dins el blog de 

l’alumne que integra el seu EPA 

trobem accés a la informació de les 

àrees i projectes i la incorporació de 

l’aplicació web 2.0 amb els seus 

enllaços preferits.  

 

4t (3) 5è (2) 6è (2) = 7 5è (1) 6è (3) = 4 6è (1) = 1 

 

El gràfic té un total de 36 casos (12 casos x 3 indicadors). 

D’entrada també podem observar que en el primer ítem que tracta sobre l’organització i gestió 

del dossier personal d’aprenentatge només desglossada en el nivell 1 i 2, i és per aquest motiu 

que el gràfic ens indica poca puntuació en el nivell 3 ja en aquest punt no es contempla. Dit 

això, considerem el nivell 2 com el màxim i el nivell 1 com el que per sota d’aquest, de manera 

que CM es manté en el nivell adequat exceptuant els dos casos que no van contestar 

l’enquesta, i CS està al nivell corresponent en excepció de tres casos.  

En segon lloc observem l’indicador per saber com és el recull de les aplicacions més utilitzades 

de l’alumnat i en general el nivell és baix. CM manté els cinc casos per sota el nivell que li 

correspon i CS només té quatre casos al nivell corresponent, de manera que té cinc casos per 

sota.  

Per acabar aquesta competència sobre l’indicador de gestió de l’entorn personal 

d’aprenentatge com a element independent  observem que CM té els cinc casos per sota del 

nivell adequat mentre que CS ho fa en set i només dos estan al nivell corresponent.  
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Competència 7. Realitzar comunicacions interpersonals virtuals i publicacions digitals 

 

 

 

Identifica la finalitat 

comunicativa pretesa i l’abast 

comunicatiu 

 

 

 

  

 

 

4t (3) 5è (3) 6è (6)= 12   

 

Utilitza les eines i aplicacions de 

comunicació i publicació digital 

de manera pautada (correu 

electrònic, fòrum, xat, 

videoconferència, blog, wiki…). 

 

 

Utilitza les eines i aplicacions de 

comunicació i publicació de 

manera autònoma. 

 

  

 

Selecciona i utilitza les eines i 

aplicacions de comunicació més 

adequades. 

 

4t (2) = 2 4t (1) 5è (2) 6è (3) = 6 5è (1) 6è (3) = 4 

 

Utilitza, de manera pautada, el 

registre adequat en alguns dels 

sistemes de comunicació més 

habituals. Entenent com a 

registre el fet d’adaptar-se en les 

diferents eines: la manera 

d’adreçar-se al destinatari d’un 

correu, continuïtat de la 

conversa en un fòrum, 

 

Utilitza, de manera autònoma, el 

registre adequat en els sistemes 

de comunicació més habituals. 

Entenent com a registre el fet 

d’adaptar-se en les diferents 

eines: la manera d’adreçar-se al 

destinatari d’un correu, 

continuïtat de la conversa en un 

fòrum, comentaris formals  o 

 

Utilitza el registre adequat en 

tots o la majoria dels sistemes de 

comunicació. Entenent com a 

registre el fet de d’adaptar-se en 

les diferents eines: la manera 

d’adreçar-se al destinatari d’un 

correu, continuïtat de la 

conversa en un fòrum, 

comentaris formals  o informals 

4 

10 

10 
ús guiat

ús autònom de les
funcionalitats bàsiques

ús autònom de totes les
funcionalitats
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comentaris formals  o informals 

en un bloc, etc.  

 

informals en un bloc, etc.  

 

en un bloc, etc.  

 

4t (2) = 2 4t (1) 5è (2) 6è (1) = 4 5è (1) 6è (5) = 6 

 

Respecta les normes bàsiques 

cortesia en l’ús de les eines de 

comunicació interpersonal. 

 

 

 

  

 

 

4t (3) 5è (3) 6è (6)= 12   

 

El gràfic té un total de 24 casos (12 casos x 2 indicadors). 

Vull assenyalar d’entrada que tant el primer com el quart indicador d’aquesta competència no 

s’han afegit al gràfic circular perquè no té nivells de gradació, de manera que analitzo aquesta 

informació com dues opcions: l’alumnat identifica la finalitat comunicativa pretesa i l’abast 

comunicatiu i per tant es marca l’indicador, o bé l’alumnat no identifica la finalitat 

comunicativa pretesa i l’abast comunicatiu de manera que els docents ho especifiquen a les 

observacions. Donat els cas que no hi ha cap observació considero que tots els cicles estan al 

nivell adequat. I de la mateixa manera passa amb l’últim indicador que tracta sobre el fet de 

respectar les normes bàsiques cortesia en l’ús de les eines de comunicació interpersonal. 

El segon indicador si que té una gradació i per tant podem observar que CM està per sota el 

nivell corresponent en quatre casos mentre que CS ho fa amb tres, de manera que els sis 

restants estan al nivell adequat segons la utilització de les eines i aplicacions de comunicació i 

publicació digital.  

El tercer indicador referent a l’ús del registre adequat en sistemes de comunicació mostra que 

CM està per sota del nivell en cinc casos i CS en només un, així doncs la gran majoria dels casos 

CS estan al nivell adequat.  
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Competència 8. Realitzar activitats en grup utilitzant eines i entorns virtuals de treball 

col·laboratiu 

 

 

 

 

 

Participa en entorns digitals 

col·laboratius (murals digitals, 

mapes conceptuals digitals, 

calendaris, agendes, documents en 

línia col·laboratius, pòsters digitals, 

xarxes socials educatives...). 

 

 

Selecciona i utilitza aplicacions 

digitals col·laboratives (murals 

digitals, mapes conceptuals digitals, 

calendaris, agendes, documents en 

línia col·laboratius, pòsters digitals, 

xarxes socials educatives...) amb 

l’ajut de pautes.  

 

 

Selecciona i utilitza aplicacions 

digitals col·laboratives (murals 

digitals, mapes conceptuals digitals, 

calendaris, agendes, documents en 

línia col·laboratius, pòsters digitals, 

xarxes socials educatives...) de 

manera autònoma.  

4t (2) 5è (2) = 4 4t (1) 5è (1) 6è (2) = 4 6è (4) = 4 

 

Utilitza les opcions més senzilles de 

cada aplicació. 

 

 

Utilitza les opcions més àmpliament 

utilitzades de cada aplicació, amb 

l’ajut de pautes. 

 

 

Utilitza les opcions més àmpliament 

utilitzades de cada aplicació, de 

manera autònoma. 

 

4t (2) = 2 4t (1) 5è (2) 6è (2) = 5 5è (1) 6è (4) = 5 

 

Respecta les normes bàsiques de 

comportament i participació en l’ús 

d’eines de treball col·laboratiu. 

 

  

4t (3) 5è (3) 6è (6)= 12   

6 

9 

9 ús guiat

ús autònom de les
funcionalitats bàsiques

ús autònom de totes les
funcionalitats
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El gràfic té un total de 24 casos (12 casos x 2 indicadors). 

Tal com ha succeït en altres competències, vull assenyalar que el tercer indicador  no s’han 

afegit al gràfic circular perquè no té nivells de gradació, de manera que analitzo aquesta 

informació com dues opcions: respecta les normes bàsiques de comportament i participació en l’ús 

d’eines de treball col·laboratiu i per tant es marca l’indicador, o bé l’alumnat no  respecta les 

normes bàsiques de comportament i participació en l’ús d’eines de treball col·laboratiu de manera que 

els docents ho especifiquen a les observacions. I donat els cas que no hi ha cap observació 

considero que tots els cicles estan al nivell adequat. 

L’indicador referent a la participació en entorns digitals col·laboratius mostra un nivell baix ja 

que CM té quatre casos per sota del nivell que li correspon i CS també en té quatre, de manera 

que són cinc els que es troben al nivell pertinent.  

I per acabar aquesta competència ens fixem en les opcions que utilitzen de cada aplicació, així 

doncs CM té quatre casos per sota del nivell corresponent, mentre que CS ho fa en dos, podem 

dir doncs que aquest cicle està majoritàriament al nivell indicat.  

En les dues últimes competències que s’expliquen a continuació l’anàlisi de dades s’ha dut a 

terme de manera distinta a la detallada fins al moment degut a la manca de gradació de la 

competència 9 i 10 en el document de competències bàsiques en l’àmbit digital. En aquets 

mateix document es descrivien algunes accions que havia de treballar l’alumnat a l’aula amb la 

finalitat d’adquirir les competències destacades. Amb la informació proporcionada, vaig 

dissenyar una taula en la qual els docent havien de marcar la freqüència en que es treballaven 

diverses accions, de manera que les opcions podien ser gens, poc, a vegades o amb freqüència 

i així obtenir dades per conèixer en quin nivell d’adquisició de la competència es situava 

l’alumnat. Les dades s’interpreten a través d’un gràfic circular i per la descripció distingiré les 

dues primeres columnes (gens, poc) com a accions que s’han de millorar de les dues últimes (a 

vegades, amb freqüència) com a accions que s’estan duen a terme correctament. 

Donat el cas que hi van haver dos cursos de 4t que no van participar en l’enquesta pels motius 

justificats anteriorment, considero que no han treballat les següent accions, tot i que no 

incorporo les dades al gràfic ja que no van participar. I per últim, esmentar que en aquest 

anàlisis no faré distincions entre els cicles ja que aquestes accions s’han de dur a terme de 

manera transversal, en totes les àrees i en tots els cicles. 
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Competència 9. Desenvolupar hàbits d’ús saludables de la tecnologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

4 

3 

Veure i comentar amb tota l'aula imatges representatives de les 
postures corporals correctes amb l'ordinador de sobretaula, els portàtils 

o altres dispositius digitals 

gens

poc

a vegades

amb freqüència

0 

3 

4 

5 

Obtenir informacions sobre la importància de graduar el volum dels 
dispositius per protegir l'oïda, la intensitat de la llum i el temps de 

permanència interactuant digitalment  

gens

poc

a vegades

amb freqüència



49 
 

 

 

 

 

 

Una vegada s’han interpretat les dotze dades a través del gràfic, que equival als casos que van 

participar, considero que les accions que cal treballar més són les relacionades amb 

conscienciar els infants sobre les postures corporals que cal prendre quan utilitzen els 

ordinadors i el fet de donar importància a les socioadiccions perquè tot i que es treballen cal 

fer-ho amb més freqüència per tal que l’alumnat adquireixi la competència. Per altra banda, 
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Cercar a Internet webs que puguin servir de referència i difondre'ls en el 
blog o pàgina web del centre 

gens

poc

a vegades

amb freqüència
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3 

4 

Donar importància a les socioadiccions relacionades amb difereniar l'ús i 
l'abús de la tecnologia 

gens

poc

a vegades

amb freqüència
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les accions que més es treballen però que en algun cas es podria fer més sovint són els 

relacionats amb la importància de graduar el volum dels dispositius, la llum i el temps de 

permanència, i també la cerca de webs que pugin servir de referència pel centre. 

  

Competència 10. Actuar de forma crítica, prudent i responsable en l’ús de les TIC, considerant 

aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d’identitat digital  
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Mostrar una actitud de prudència i responsabilitat en activitats habituals 
que es fan a Internet  

gens

poc

a vegades

amb freqüència
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Tenir en compte aspectes ètics i legals tant per preservar la seva 
identitat com els drets dels altres  

gens

poc

a vegades

amb freqüència
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Desenvolupar una actitud reflexiva i crítica per valorar la informació 
disponible, tot contrastant-la amb diverses fonts per determinar-ne la 

certesa 

gens

poc

a vegades

amb freqüència
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Tenir cura del planeta fent un ús eficient dels recursos digitals 

gens

poc

a vegades

amb freqüència
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Una vegada s’han interpretat les dotze dades a través del gràfic, que equival als casos que van 

participar, considero que les accions que cal treballar més són les relacionades amb els 

aspectes ètics i legals i l’adquisició de responsabilitat a l’hora d’esborrar continguts que no 

tenen continuïtat en la xarxa, aquestes dues accions cal treballar-les amb més freqüència en 

molts dels casos, gairebé en la majoria. Per altra banda, el desenvolupament d’una actitud 

crítica i reflexiva per valorar la informació és una acció que cal augmentar la freqüència en que 

es treballa.  

Les dues accions restants referents a mostrar una actitud de prudència i responsabilitat en 

activitats que es fan a internet i tenir cura del planeta, considero que es duen a terme amb  

una bona freqüència en general, tot i que hi ha alguns casos que caldria augmentar-la.  

 

L’última part de l’enquesta valora les condicions necessàries que han de tenir els docents per 

utilitzar efectivament les TIC en processos d’aprenentatge a través dels termes indicats pels 

estàndards nacionals que marca l’ISTE. L’anàlisi d’aquests resultats s’ha fet també a través 

d’una taula on els docents havien de marcar en quin grau de satisfacció es decantaven segons 

els diversos termes que es presentaven. La llista de factors o termes que presenta l’ISTE és 

força extensa, de manera que vaig seleccionar els que considero més importants per dur a 

terme activitats efectives en l’ús de les TIC i també aquelles que no eren de caire autoavaluatiu 

ja que la finalitat de la investigació no és aquesta.   
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4 

Adquirir la responsabilitat d'esborrar els continguts o produccions que 
no tenen continuïtat i malmeten l'espai de les xarxes  

gens

poc

a vegades

amb freqüència
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Els docents havien d’escollir segons entre quatre graus de satisfacció: gens satisfactori, poc 

satisfactori, satisfactori i molt satisfactori. Per descriure cada un dels termes he dissenyat un 

gràfic circular per comprendre i descriure més fàcilment les situacions que es donen. L’anàlisi 

de les dades es farà al final de tot per tal d’englobar tots els factors, distingint entre les dues 

primeres columnes (gens i poc satisfactori) com a punts febles i les dues últimes (satisfactori i 

molt satisfactori) com a punts forts.  

En aquest apartat no tindré en compte els dos cursos de 4t que no van respondre l’enquesta 

tal com s’ha justificat anteriorment perquè als correus feien referència a les situacions de 

l’alumnat de manera que no assolien el nivell 1 en cap competència, però en aquest cas no tinc 

cap dada sobre quina és la seva situació com a docents dins l’escola i per tant no tinc 

informació per saber en quin grau de satisfacció es situen. En total hi ha dotze participants que 

han valorat la satisfacció envers catorze per tant hi ha catorze gràfics. En la part superior dels 

gràfics podreu distingir quin és el terme que s’analitza.  

Val a dir que en aquest apartat vaig obtenir dades qualitatives en l’apartat que podien 

completar afegint comentaris, tant observacions com altres aspectes (vegeu annex 3). 
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Qualitat dels recursos  

gens satisfactori

poc satisfactori

satisfactori

molt satisfactori
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Quantitat de recursos 

gens satisfactori

poc  satisfactori

 satisfactori

molt  satisfactori
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7 

1 

0 

Presència d’oportunitats per dedicar temps a la pràctica en activitats 
amb les TIC  i a compartir idees 

gens satisfactori

poc satisfactori

satisfactori

molt satisfactori
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Motivació de l’alumnat a l’hora de realitzar les activitats 

 

gens satisfactori

poc satisfactori

satisfactori

molt satisfactori
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Formació docent a nivell d’usuari de les TIC 

 

gens satisfactori

poc satisfactori

satisfactori

molt satisfactori
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Formació docent a nivell pedagògic de les TAC 

gens satisfactori

poc satisfactori

satisfactori

molt satisfactori
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Finançament permanent per recolzar la infraestructura de TIC i els 
recursos digitals de centre  

gens satisfactori

poc satisfactori

satisfactori

molt satisfactori
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Finançament permanent per recolzar el personal docent i el seu 
desenvolupament 

gens satisfactori

poc satisfactori

 satisfactori

molt satisfactori
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1 

Visió compartida sobre l’educació amb TIC entre personal de centre, 
estudiants i família 

gens satisfactori

poc satisfactori

 satisfactori

molt satisfactori
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En aquest apartat d’accés bo i potent als recursos digitals vaig obtenir una dada qualitativa 

(vegeu annex 3) que és literalment la següent: “tenim fibra òptica”. 
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1 

Accés bo i potent als recursos digitals tant actuals com emergents, amb 
connectivitat per a tots els estudiants, docents i personal de suport 

gens satisfactori

poc satisfactori

satisfactori

molt satisfactori
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Suport constant i confiable per al manteniment, la renovació i la 
utilització de les TIC i dels recursos digitals 

gens satisfactori

poc satisfactori

satisfactori

molt satisfactori
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En aquest gràfic que interpreta les dades sobre el suport constant i confiable per al 

manteniment , renovació i utilització de les TIC vaig obtenir també dades qualitatives (vegeu 

annex 3) que són les següents: “el tècnic ve tres hores al mes” i “el tècnic no té temps per 

arreglar totes les tasques que se li encomanen i és l’escola qui ho fa”. 
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Relació dels continguts dels currículum que permeten l’aprenentatge i el 
treball en aquesta era digital 

gens satisfactori

poc satisfactori

satisfactori

molt satisfactori
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Existència d’aliances i col·laboració dins de la comunitat per recolzar i 
finançar l’ús de les TIC 

gens satisfactori

poc satisfactori

satisfactori

molt satisfactori
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En l’últim apartat d’altres aspectes vaig obtenir una dada qualitativa d’un docent (vegeu annex 

3) que deia el següent: “Només podem fer servir els ordinadors a nivell grup classe si anem a 

l’aula d’informàtica, per tant no hi podem anar quan volem. A l’escola tenim 9 netbooks però 

no hi ha prou WIFI per a més de tres. Són molt lents i tarden a arrancar i a parar-se. No són 

gens pràctics.” 

A continuació es desenvoluparà la descripció de les dades que ens han aportat tots els catorze 

gràfics. Com a fet generalitzat podem observar com la majoria dels factors o termes que s’han 

avaluat segons la satisfacció dels docents estan entre les dues primeres columnes esdevenint 

així punts febles.  

Dins dels punts forts trobem la formació a nivell d’usuari de les TIC, la motivació de l’alumnat a 

l’hora de realitzar les activitats i la relació dels continguts del currículum que permeten 

l’aprenentatge i el treball en aquesta era digital. Aquest dos últims especialment, són les 

condicions més ben valorades per part dels docents, dins del ventall seleccionat, de manera 

que esdevenen les millors condicions que tenen per tal d’utilitzar efectivament les TIC en 

processos d’aprenentatge.  

En general s’observen moltes mancances i punts dèbils dels quals els més repetitius i 

pronunciats  han estat la presència d’oportunitats per dedicar temps a la pràctica en activitats 

amb les TIC i compartir idees, el finançament permanent per recolzar la infraestructura de TIC i 
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Satisfacció respecte  Polítiques i iniciatives a nivell nacional, regional i 
local, per recolzar a les Institucions Educatives en la implementació 

efectiva de les TIC per complir els estàndards curriculars i de TIC 

 

gens satisfactori

poc satisfactori

satisfactori

molt satisfactori
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els recursos digitals, el finançament per recolzar el personal docent i el seu desenvolupament, 

el suport constant i confiable per al manteniment, la renovació i la utilització de les TIC i dels 

recursos digitals i la satisfacció respecte polítiques i iniciatives per recolzar les institucions 

educatives en la implementació efectiva de les TIC. Aquest punts són els més valorats 

negativament per part dels docent. Per altra banda, també s’observen punt febles però no en 

la mesura de gens satisfactoris com els anomenats anteriorment, és el cas de la qualitat i 

quantitat de recursos, la formació a nivell pedagògic de les TAC, la visió compartida sobre 

l’educació amb TIC entre personal de centre, estudiants i família, l’accés bo i potent als 

recursos digitals i l’existència d’aliances i col·laboració dins de la comunitat per recolzar i 

finançar l’ús de les TIC. 

M’agradaria fer un incís en aquest punt per tal de matisar alguns aspectes, i és que l’edat, els 

anys d’experiència, el gènera, la situació laboral, les àrees impartides no afecten a l’hora de 

valorar més o menys satisfactòriament els termes. Però si que entre concertades i públiques 

existeix una lleugera diferència en quant a la qualitat i quantitat de recursos, la formació a 

nivell d’usuari, la visió compartida sobre l’educació en TIC i el manteniment dels recursos 

digitals, així com també milloren en l’accés bo i potent als recursos digitals ja que les escoles 

concertades ho han valorat més satisfactòriament.  
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CONCLUSIONS 

 

En aquest punt recuperaré la pregunta inicial per respondre-la a partir de les dades obtingudes,  

i els objectius del treball per valorar-los.  

En primer lloc els objectius del treball s’han complert perquè amb la recollida de dades, 

l’anàlisi i interpretació d’aquestes la informació extreta ens ajuda a justificar els objectius. 

Recordem que l’objectiu general era el següent: obtenir informació inicial que permeti 

descriure quina és la situació actual envers el nivell de la competència digital en l’alumnat 

d’educació primària un any després de la publicació del document. De la mateixa manera el 

treball ha aconseguit els objectius específics; per una banda s’ha obtingut informació per tal 

d’identificar les activitats que es duen a terme a les aules per tal de desenvolupar la 

competència digital de l’alumnat a través de la rúbrica i la primera taula. I en el cas del segon 

objectiu específic, s’ha obtingut informació a través de la taula per valorar la percepció que 

tenen els docents de les condicions per poder desenvolupar la competència digital. 

Tots els objectius que s’ha proposat aquest treball serveixen per respondre la pregunta inicial, 

recordem que és la següent: quin és el nivell d’adquisició de la competència digital en 

l’alumnat d’educació primària? Per tal de respondre-la  hem de tenir en compte tot el treball 

realitzat fins aquest moment. Recuperant els resultats obtinguts podem afirmar que l’alumnat 

de CM I CS de primària tenen adquirida en la seva major part la competència 1 on demostren 

que saben seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les seves funcionalitats d’acord 

amb les tasques a realitzar. Respecte la competència d’utilitzar les funcions bàsiques de les 

aplicacions d’edició de textos, tractament de les dades numèriques i presentacions multimèdia 

el nivell d’assoliment no és el desitjable en alguns dels casos; en són competents en donar 

format a documents de text i aplicar funcions per elaborar presentacions, però per altra banda, 

els falta millorar l’ús del full de càlcul i d’aquesta manera assolir en tots els nivells aquesta 

competència. Un altre punt observable és la competència 3 que aprofundeix en utilitzar 

programes i aplicacions de creació de dibuix i d’edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment, 

per una banda són majoritàriament competents a l’hora d’enregistrar i publicar arxius de so i, 

imatge i vídeo però per altra banda, els fa falta acabar de consolidar l’aplicació d’eines en 

programes de dibuix, l’edició d’arxius de so, imatge i vídeo i el reconeixement de diversos 

formats. De manera que aquesta competència fa falta reforçar-la i treballar-la més per tal que 

l’alumnat adquireixi un nivell d’excel·lència i ser totalment competents. 
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Amb aquestes tres competències es conclou la dimensió d’instruments i aplicacions, donant 

com a resultat que són competents en la gran majoria d’aquest instrument, però per adquirir 

el nivell d’excel·lència s’han de treballar més a fons alguns dels aspectes.   

La competència que aprofundeix en cercar, contrastar i seleccionar informació digital tot 

considerant diverses font i entorns digitals podem concretar que són poc competents en 

estratègies de cerca i a l’hora de registrar referències web en aplicacions, però quan es tracta 

d’identificar una necessitat d’informació i identificar i seleccionar la informació adient el nivell 

augmenta en la majoria dels casos. Referent a la següent competència de construir nou 

coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport 

d’aplicacions digitals podem concloure que saben utilitzar aplicacions per analitzar i sintetitzar 

la informació i en la majoria dels casos també utilitzen aplicacions digitals per reelaborar la 

informació, però quan es tracta d’ordenar i classificar la informació els alumnes no assoleixen 

el nivell corresponent. La última competència per tancar aquesta dimensió fa referència a 

organitzar i emprar els propis entorns personals digitals de treball i d’aprenentatge, i és en la 

que el nivell d’adquisició de l’alumnat no ha acabat d’assolir el màxim nivell.  

Per concloure la dimensió de tractament de informació i organització dels entorns personals 

podem destacar que cal treballar més freqüentment alguns dels aspectes que s’han detallat 

per tal d’adquirir el nivell d’excel·lència en totes les competències.  

En la competència de realitzar comunicacions interpersonals virtuals i publicacions digitals 

observem que tots saben identificar la finalitat comunicativa pretès i l’abast comunicatiu i 

també respecten les normes bàsiques de cortesia en l’ús de les eines de comunicació 

interpersonal. En la utilització d’eines i aplicacions de comunicació i publicació digital es manté 

un nivell força alt en la majoria dels casos i el mateix passa quan han d’utilitzar un registre 

adequat en alguns dels sistemes de comunicació més habituals. A l’hora de realitzar activitats 

en grup utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu destaquem que per una banda 

respecte les normes de comportament i participació en l’ús d’eines d’aquest treball i per altra 

banda, han de millorar els aspectes relacionats amb la participació en entorns digitals i l’ús en 

les opcions de cada aplicació.   

Millorant alguns aspectes que s’han comentat anteriorment l’alumnat acabarà adquirint un 

nivell d’excel·lència en la dimensió de comunicació interpersonal i col·laboració.  
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Per finalitzar les competències queda només per concloure per una banda la relacionada amb 

el desenvolupament d’hàbits saludables de la tecnologia, la qual hem analitzat i per tant 

podem concloure que moltes de les accions es treballen i es duen a terme majoritàriament a 

vegades o amb freqüència, de manera que provoca a l’alumnat un alt nivell d’adquisició dels 

hàbits que descriu la competència. I per últim queda només la competència d’actuar de forma 

crítica, prudent i responsable en l’ús de les TIC considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, 

de sostenibilitat i d’identitat digital en la qual podem concloure que han d’augmentar la 

freqüència d’alguns aspectes que es duen a terme per tal d’assolir un nivell més elevat.  

I en aquest punt finalitzem amb la última dimensió, la d’hàbits, civisme i identitat digital que 

igual que en les altres, cal millorar alguns dels factors perquè l’alumnat adquireixi un nivell 

d’excel·lència.  

A mode de conclusió i de resposta a la pregunta inicial exposo que l’alumnat ha adquirit un 

nivell mitjà i avançat en totes les competències de manera que considerem que el nivell actual 

d’adquisició de la competència digital en la majoria de l’alumnat es situa entre el notable i 

l’excel·lent. Hem de tenir en compte també que totes les competències parteixen de la base 

del nivell 1, de manera que ja es dona per suposat que tenen un cert nivell bàsic i que no 

parteixen de zero. En cas que algun dels docents participants en l’enquesta hagués partit de 

zero hauria d’haver exposat a les observacions la seva situació en alguns dels casos o bé, tal 

com van fer els dos docents de 4t quan em van enviar el correu exposant que no podien 

contestar l’enquesta. Dit això, tots l’alumnat que he tingut en compte en la rúbrica són 

competents en l’àmbit digital, poden ser-ho a nivell satisfactori, notable o excel·lent però tots 

ho són.  

Amb l’adquisició d’aquestes competències per part de l’alumnat podem considerar que els 

hem donat i proporcionat totes les eines, instruments, ajudes, actituds necessàries per tal 

d’esdevenir persones alfabetitzades digitalment. I tornant una mica al principi és d’aquesta 

manera com es podran adaptar i desenvolupar en la societat de la informació.  

Pel que fa al segon objectiu específic del treball que fa referència a les condicions necessàries 

que haurien de tenir els docents per utilitzar efectivament les TIC en processos d’aprenentatge 

els resultats no són tan satisfactoris com els que em vist anteriorment. En conclusió d’aquest 

tema hi ha un grau en general de poca satisfacció i de descontentament en molts des aspecte 

que s’han analitzat deixant de banda que siguin concertades o privades.  
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Per finalitzar aquest apartat considero important destacar que tot i que les condicions dels 

docents no són satisfactòries, el treball que aquests fan a l’aula si que ho és. De manera que 

amb la condicions que es troben actualment les quals no proporcionen facilitats per utilitzar 

efectivament les TIC en processos d’aprenentatge aconsegueixen que l’alumnat adquireix un 

nivell notable excel·lent de la competència en l’àmbit digital.  

En aquest context és necessari matissar que els resultats obtinguts només afecten a la mostra 

seleccionada en el treball per tant a la comarca del Ripollès, així com també que aquestes 

conclusions són fruit d’un treball que pretén descriure una primera fase d’exploració inicial de 

que s’està fent actualment.  
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DISCUSSIO  

 

A les conclusions assenyalava que les condicions dels docents no són les que s’haurien de 

donar ja que el nivell satisfactori d’aquests en la majoria dels aspectes és molt baix. En aquest 

marc considero que si les condicions dels docents fossin més favorables i satisfactòries per 

utilitzar efectivament les TIC en processos d’aprenentatge, el nivell d’adquisició de la 

competència digital en l’alumnat de primària augmentaria, assolint així el nivell excel·lent. 

I és en aquesta línia que enfoco la discussió dels resultats, de manera que considero que si 

l’alumnat disposa d’un document on s’especifiquen les competències en l’àmbit digital que ha 

d’adquirir, els mestres també haurien de tenir un document que pautes com han de 

desenvolupar ells aquesta competència i així anar cap a una mateixa direcció l’alumnat i el 

professorat. Aquest document s’està consolidant, tal com s’indica en la nota de premsa de la 

pàgina web de la Generalitat: el Govern crea el Projecte Interdepartamental de Competència 

Digital Docent, que definirà les competències que han de tenir els docents de Catalunya.   

Per aconseguir-ho, s’identificaran les competències digitals que han de tenir els docents i 

s’establirà el procediment perquè les puguin adquirir i acreditar. El Projecte s’emmarca en 

l’objectiu del Govern d’impulsar l’excel·lència del sistema educatiu català, garantint la igualtat 

d’oportunitats.  

Els mestres hauran de tenir les competències digitals que garanteixin el coneixement 

instrumental de les eines TIC i el domini metodològic de la seva utilització en l’educació, és a 

dir, competències en tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC) i ajudar als 

infants a desenvolupar la competència digital. Els docents, per exemple, hauran d’estar 

capacitats per utilitzar dispositius digitals a l’aula; dissenyar i programar activitats 

d’aprenentatge amb suport tecnològic; gestionar l’aula i tutoritzar amb suport tecnològic, o 

avaluar la competència digital dels alumnes.  

 Amb la incorporació d’aquest document s’eliminaran les desigualtats que hi ha entre alumnat 

i professorat per caminar junts cap a l’educació d’excel·lència.  
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LIMITACIONS 

 

A l’hora de dur a terme el treball he tingut forces limitacions que m’han dificultat la tasca. Per 

una banda m’ha estat complicat analitzar completament tot el document de les competències 

bàsiques de l’àmbit digital ja que és molt extens i complex. Una vegada vaig tenir clara la 

informació que volia investigar vaig utilitzar la mateixa rúbrica que hi ha el document per la 

meva enquesta de manera que m’ha proporcionat tanta informació que a l’hora d’analitzar les 

dades he tingut dificultats per acotar la metodologia més idònia degut a l’accés de dades. A  és 

a més, constava de mancances i parts incompletes que no sabia com analitzar per tal de 

justificar totes les decisions. Per aquest motiu també he tardat molt en analitzar les dades de 

manera clara i entenedora i que dones resultats contundents i representatius. Considero que 

hauria estat millor utilitzar per la recollida de dades els tres graus de gradació per tal de 

facilitar tot el treball en general.  

Per altra banda, crec que l’enquesta va ocupar massa extensió i això m’ha provocat dos fet, en 

primer lloc obtenir una mostra petita i en alguns casos com cicle inicial no n’he obtingut per 

falta de participació, i en segon lloc he obtingut molt poca informació de dades qualitatives ja 

que els participants es delimitaven a respondre les quantitatives i segurament perquè ja era 

prou extensa. Una limitació important és no haver obtingut informació de cicle inicial perquè 

no puc saber en quin nivell es troben. 

També reconec que hagués estat interessant fer entrevistes a un nombre elevat de mestres, 

mestres  de l’equip directiu, analitzar el PLA TAC de les escoles, etc.  per tal d’obtenir més 

informació i poder completar les respostes obertes. Però degut a la temporalitat no he tingut 

oportunitat de portar-ho a la pràctica.  
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PROSPECTIVA 

 

En aquest apartat i com a proposta de futur per tal d’obtenir més informació sobre el treball 

d’investigació es podria plantejar com he dit anteriorment, un anàlisi més detallat per 

comprendre el perquè d’algunes qüestions. Un exemple molt clar que és bo tenir-lo en compte 

és realitzar enquestes a mestre per obtenir informació més directe i detallada sobre les 

condicions que tenen els docents perquè ja s’ha vist al resultat que les valoracions són poc 

satisfactòries. D’aquesta manera es podria explicar clarament perquè es donen aquetes 

condicions, és a dir, per quin motiu estan tant descontents els docents amb les condicions que 

tenen. Així també les dades qualitatives haurien augmentat. 

De la mateixa manera també seria bo redactar un informe amb aquelles competències en les 

que l’alumnat s’ha situat a un nivell satisfactori i no el notable ni l’excel·lent per poder 

detectar-les clarament i aprofundir-les a nivell de treball a l’aula. I compartir amb les escoles 

aquest informe per tal que en fossin conscients i poder-les millorar. No es tracta de valorar la 

seva feina, sinó d’ajudar-los per tal que l’alumnat tingues un nivell excel·lent de les 

competències en l’àmbit digital.  
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