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Resum  
 

En aquest treball s’analitza la situació de les TIC en educació. Per començar 

l’anàlisi es situa en la formació en TIC que s’ofereix al professorat. S’ha estudiat la 

situació actual dels docents i les seves necessitats, així com també de quina manera 

l’Administració educativa manté el suport institucional de la formació dels docents. 

Així mateix, s’ha analitzat el darrer Programa Quadriennal de Formació del 

Professorat, i més concretament s’ha centrat l’estudi en la formació oferta pel darrer 

curs 2014-2015. 

 

A continuació s’ha estudiat l’aparició progressiva de les TIC als centres i la seva 

inclusió a les aules. També es fa una pinzellada de l’opinió de la comunitat educativa 

i s’analitza la figura del coordinador TIC dels centres, la seva funció i la seva 

necessitat.  

 

Per acabar, es fa un repàs a una sèrie d’eines TIC i llocs a on es pot trobar material 

curricular per integrar-los a les classes de Ciències Naturals. 

 

Com a resultat d’aquest estudi s’ha realitzat una proposta educativa dirigida a la 

formació del professorat. Així, es proposa el disseny d’una eina dirigida al 

professorat de Ciències Naturals. Aquesta eina ha de servir no només com a recurs 

per a la inclusió de les TIC a les classes si no també dóna la possibilitat del 

reconeixement de la seva utilització com a activitat de formació.  

 

 

Paraules-clau 

TIC, formació, professorat, educació, integració 
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Resumen  
 

 

En este trabajo se analiza la situación de las TIC en educación. Para empezar 

el análisis se sitúa en la formación en TIC que se ofrece al profesorado. Se ha 

estudiado la situación actual de los docentes y sus necesidades, así como también 

de qué manera la Administración educativa mantiene el soporte institucional de la 

formación de los docentes. Así mismo, se ha analizado el último Programa 

Cuadrienal de Formación del Profesorado y más concretamente se ha centrado el 

estudio en la formación ofrecida para el último curso 2014-2015. 

 

A continuación se ha estudiado la aparición progresiva de las TIC en los centros y su 

inclusión en las aulas. También se da una pincelada sobre la opinión de la 

comunidad educativa y se analiza la figura del coordinador TIC de los centros, su 

función y su necesidad.  

 

Para terminar, se hace un repaso a una serie de herramientas TIC y lugares en los 

que se puede encontrar material curricular para integrarlos en las clases de Ciencias 

Naturales. 

 

Como resultado de este estudio se ha realizado una propuesta educativa dirigida a 

la formación del profesorado. Así, se propone el diseño de una herramienta dirigida 

al profesorado de Ciencias Naturales. Esta herramienta tiene que servir no sólo 

como recurso para la inclusión de las TIC en las clases, si no también da la 

posibilidad del reconocimiento de su utilización como actividad de formación. 

 

Palabras clave 

TIC, formación, profesorado, educación, integración 
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Abstract 
 

 

This paper analyzes the situation of ICT in education. To start the analysis 

focuses on ICT training provided to teachers. It has studied the current situation of 

teachers and their needs, as well as how the Educational Administration maintains 

the institutional support of the training of teachers. Likewise, there has been analyzed 

the last Quadrennial Teacher Training Program and more specifically, the study has 

focused on the training offered the last academic year 2014-2015. 

 

Then we have studied the gradual emergence of ICTs in schools and their inclusion 

in the classroom. It is also given a brushstroke on the educational community opinion 

and analyzes the figure of the ICT coordinator of the centers, its role and its need. 

 

Finally, a review of the ICT tools and places where curricular material can be found to 

integrate them into the classes of natural sciences has become. 

 

As a result of this study has been carried out an educational proposal to teacher 

training. Thus the design of a tool aimed at teachers of Natural Sciences is proposed. 

This tool has to serve not only as a resource for the inclusion of ICT in the classes, 

but also gives the possibility of recognition of their use as training activity. 

 

Keywords 

ICT, training, teacher, education, integration 
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Introducció 
 

 

Des de fa dècades, l’educació viu un procés de canvi que gira al voltant de les 

escoles i el professorat. Des de reformes, passant per les noves concepcions, els 

nous models de fer i els nous llenguatges. El canvi s’estén a l’accés i al tractament 

de la informació, cada cop més accessible gràcies a les noves tecnologies de la 

informació i de la comunicació, les famoses TIC. Apareixen així nous recursos i 

noves necessitats.  

 

D’aquesta manera, als centres educatius arriba la modernització educativa i les TIC, 

abans centralitzades a aules específiques, s’instal·len dins l’aula, a la taula del 

professor i a la dels alumnes. Però no és suficient tenir un bon equipament si no hi 

ha una bona preparació. Es fa necessària una bona preparació i el desenvolupament 

de noves competències entre el professorat, fer front a la tan temuda competència 

digital.  

 

No es pot oblidar que els docents són els que des de sempre i per sempre 

suportaran el pes de la responsabilitat del funcionament de l’educació. Per aquest 

motiu és tan important el recolzament de la formació permanent d’aquest col·lectiu. 

Es fa imprescindible una formació de qualitat i un reforç des de les Administracions 

per cobrir aquestes necessitats. De la mateixa manera, és igual d’important la 

implicació del professorat i el seu coneixement de les eines i recursos que té a la 

seva disposició.  
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Objectius del treball 

 

 

L’objectiu principal del treball és: 

 

1. Realitzar una proposta d’eina pels professors de Ciències Naturals per incloure 

les TIC a les seves classes. 

 

 

Els objectius específics que s’han desenvolupat per realitzar la proposta han 

estat els següents: 

 

1. Analitzar la formació de professorat en TIC en el Pla 2012-2016. 

2. Analitzar la infraestructura TIC dels centres. 

3. Analitzar la visió del professorat pel que fa a les TIC i a la formació rebuda. 

4. Analitzar la figura del coordinador TIC. 

5. Definir les TIC i presentar alguns recursos TIC per a professors de ciències. 
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Estat de la qüestió 

 

I. Quina formació es necessita en TIC i què s’ofere ix? 

 

 

En la nostra actualitat, les aules són un reflex de les transformacions 

científiques, polítiques, econòmiques, socials i educatives les quals es donen a la 

mateixa velocitat que el coneixement professional es desactualitza. Al mateix temps, 

la comunitat educativa assumeix el compromís amb la societat de prendre part en el 

canvi. No es pot deixar de costat que l’educació és l’esperança per al 

desenvolupament social i, per tant, més profit social se’n podrà treure quan més 

importància se’n doni des dels governs (Servei de Formació Permanent del 

Professorat, 2011).  

 

Com ens diu Piera (2011), invertir en la formació i actualització dels docents, 

col·laborar en la seva preparació per a la utilització de les noves tecnologies i la seva 

aplicació a l’aula, és una inversió de futur. És necessari incloure les TIC als centres 

docents i, per aconseguir-ho, s’ha de potenciar la formació, augmentar la implicació i 

fer veure al personal docent la necessitat d’aplicar allò après. Els mestres han 

demostrat que poden millorar la qualitat de la docència utilitzant diversos recursos en 

funció dels projectes dels seus centres (Del Carmen, 2010). Tal vegada, en lloc de 

potenciar llibres de text, seria millor estratègia potenciar materials i experiències 

innovadores.  

 

La competència dels mestres es el factor essencial en les discussions en temes de 

la situació de les escoles o de la qualitat de l’ensenyament. És necessari analitzar, 

no el perfil o les competències que han de tenir els mestres, si no com és la seva 

formació inicial i com potenciar les condicions a les escoles per permetre el 

desenvolupament d’aquestes competències (Del Carmen, 2010).  En l’actualitat, no 

és imaginable la idea de que finalitzats els estudis que capaciten per a qualsevol 

professió s’ha acabat el període de formació. El nou model de professor s’ha de 

veure a sí mateix com un professional compromès amb la seva tasca i el seu propi 
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procés d’aprenentatge permanent i, a l’hora, capaç de ser crític i d’avaluar aquest 

procés. Ja no basta el coneixement en ofimàtica, el nou perfil de professor necessita 

una formació de qualitat 2.0 (Bermejo, 2011). S’ha de formar en tecnologia, 

pedagogia i ha de renovar la seva pròpia disciplina de coneixement. 

 

Per aquest motiu, seguint amb l’esquema de Piera (2011), la formació requerida pels 

docents ha de cobrir tres necessitats: s’ha de formar a l’usuari en TIC, se li han de 

donar a conèixer les possibilitats que aquestes ofereixen i se l’ha de formar en els 

nous estils de docència per a la seva introducció en la seva tasca docent. 

 

Per cobrir aquestes necessitats sorgeixen els programes continus de capacitació i 

d’actualització. A més es reconeix la formació permanent del professorat com un  

procés d’ensenyament-aprenentatge que procura l’augment del grau de qualitat de  

l’educació i així ho contempla la normativa vigent del nostre Sistema Educatiu (Llei 

Orgànica 2/2006, d'Educació, BOE de 4 de Maig de 2006). És imprescindible 

entendre i acceptar que la innovació tecnològica permet la creació de nous entorns 

comunicatius. Per aquest motiu, la inclusió de les eines TIC obri la possibilitat al 

desenvolupament de noves experiències formatives, expressives i educatives a 

través de la realització d’activitats inimaginables fins al moment. 

 

Tal i com es diu al Pla de Formació Permanent del Professorat (2011), s’ha d’evitar 

que el progrés d’aquesta formació sigui fruit únicament d’un esforç personal i 

voluntari de cada docent. Es tracta de facilitar una formació al professorat per poder 

impulsar l’ús habitual de les TIC a l’aula, i així millorar les pràctiques educatives 

aprofitant totes les possibilitats que aquestes ens proporcionen.  

 

De fet, hi ha estudis que identifiquen cinc elements de millora de l’ensenyament 

quan s’integren les TIC (Graham & West, 2005) (vegeu Figura 1). Permeten en molts 

casos visualitzar alguna cosa que no es podria veure a simple vista; concedeixen la 

possibilitat d’interaccionar amb el medi, promovent així la interacció entre l’alumnat i 

el professor i entre els mateixos alumnes; dóna peu a la reflexió, reforçant un 

aprenentatge significatiu; i obliguen a autentificar, apropant a l’alumnat a escenaris 

reals i practicar, promovent la quantitat i la qualitat de la pràctica dels estudiants. 
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Figura 1: Elements de millora de l’ensenyament amb la integració de les TIC 
Font: elaboració pròpia a partir de (Graham & West, 2005) 
 

 

Per tal de complir aquest objectiu, l’Administració educativa, a través de la 

Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, manté el suport institucional de la 

formació pels docents mitjançant la Direcció General d’Ordenació, Innovació i 

Formació Professional. La Conselleria, a més, estableix unes línies d’actuació.  

 

Pel que fa a les TIC, aquestes línies van des del desenvolupament de la 

competència digital i comunicativa, així com la cultura digital crítica, fins a la 

utilització cada vegada més quotidiana de continguts multimèdia a l’aula, que 

progressivament van substituint el llibre de text. No podem oblidar l’esment que es fa 

a la necessitat de la difusió de les noves metodologies basades en l’ús de les TIC i 

l’aprofundiment en la seva aplicació a la pràctica docent, també per part dels equips 

directius, i a la facilitació d’itineraris per a la formació, ja sigui instrumental bàsica o 

més específica. 

 

Per una altra banda, la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació 

Professional, com a responsable de la formació permanent del professorat, és 
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l’encarregada d’analitzar la realitat de la comunitat educativa per així formular uns 

plans de formació adequats a les necessitats. Centrarem l’anàlisi en el darrer Pla 

Quadriennal de Formació (Servei de Formació Permanent del Professorat, 2011), on 

per primera vegada els destinataris de la determinació de les necessitats formatives 

han estat els mateixos docents que composen la totalitat dels centres educatius no 

universitaris públics i privats concertats. El procés de detecció de necessitats s’ha 

abordat des de tres vessants complementàries: des dels propis docents, des dels 

centres i des de l’Administració educativa. 

 

Per tal de millorar el coneixement i les habilitats en les TIC, a partir de les principals 

línies d’actuació definides i de les necessitats localitzades, es comencen a establir 

els principals objectius del pla de formació del professorat. Queda clar que un dels 

objectius principals és potenciar l’ús habitual dels recursos TIC com a recurs didàctic 

a totes les àrees i matèries.  

 

Però l’organigrama no acaba aquí (vegeu Figura 2). La Direcció General 

d’Ordenació, Innovació i Formació Professional està composta per una sèrie 

d’agents que l’estructuren. Així trobem el Servei de Formació Permanent de 

Professorat (ara Servei de Formació Contínua), els Centres de Professorat (CEP) i la 

Comissió de Formació Permanent del Professorat de les Illes Balears, que actua 

com òrgan consultiu de la Conselleria. Cada un d’aquests agents té una funció 

definida dins la formació del professorat i són els CEP els que actuen com a unitats 

organitzatives operatives, a partir dels plans i programes de formació que sorgeixen 

des del Servei de Formació. 

 

Per a la definició del Pla s’ha de tenir en compte que la formació permanent del 

professorat requereix de modalitats diverses, flexibles i adaptades a les prioritats del 

sistema educatiu. Amb aquest propòsit, es promouen modalitats per ajudar a la 

reflexió sobre l’exercici professional. Així mateix, s’intenten donar recursos per cobrir 

no només les necessitats canviants de la vida professional dels docents si no també 

les demandes dels centres. D’aquesta manera, podem trobar diverses propostes, 

com tallers, seminaris, grups de treball, cursos, jornades, conferències... A més, si 

feim una classificació de les modalitats de formació que hi ha a l’abast, podem 
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trobar-ne de dos tipus. Per una banda, la formació a demanda dels centres 

educatius, que es tracta de la formació que es realitza en els mateixos centres 

educatius i d’obertura a les comunitats educatives, i la formació de zona educativa. 

Per l’altre costat trobem la formació oferta des del Servei de Formació Permanent del 

Professorat i des dels CEP. 

 
Figura 2: Organigrama de la Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat 
Font: (Conselleria d'Educació C. i., el web Educatiu de les Illes Balears, 2007) 

 

Si analitzem l’oferta d’aquest darrer curs 2014-2015, s’ha realitzat un programa a 

partir de la col·laboració entre els CEP i el Servei de Formació Contínua (Maura, 

2014). Atès a que es tracta d’un programa flexible i obert al canvi, durant el curs pot 

haver sofert modificacions per adaptar-se a les necessitats detectades pel 

professorat i els centres (vegeu Taula 1). D’aquesta manera, tal i com ens diu Maura 

al Preàmbul (2014), el Programa “ofereix la possibilitat d’establir un itinerari formatiu 

al llarg del curs escolar a demanda dels propis docents”.  

 

Inicialment hi havia un total de 490 activitats formatives que suposen unes 8.607 

hores dirigides a un total de 12.513 places. D’aquestes activitats, 74 anaven dirigides 

a l’entorn TIC, que suposen unes 1.305 hores d’activitats formatives en vers a 

l’entorn TIC, intenten cobrir un dels principals objectius d’aquest darrer Programa. Es 
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pretén aconseguir l’ús habitual de les TIC a l’aula i promoure l’aprofitament màxim 

de les possibilitats educatives que ens ofereixen. De la mateixa manera, inclòs en el 

Programa, a través del Projecte UCMA es treballa per aconseguir la incorporació de 

l’ús de contingut multimèdia a les aules com alternativa al llibre de text (Coselleria 

d'Educació, 2014). Aquest projecte ja ha permès que més de 10.400 alumnes, 

corresponents a 73 centres, participin en la iniciativa. Així mateix, també està previst 

que, per al curs vinent, es convoquin les Jornades Les TIC a les nostres aules.  

 

CEP ZONA ÀREA TIC ALTRES ÀREES QUE INCLOUEN 
LES TIC 

 
Palma – 
Jaume 
Cañellas Mut 

 
Palma, Algaida, 
Andratx, 
Banyalbufar, 
Bunyola, Calvià, 
Esporles, 
Estellencs, Deià, 
Llucmajor, 
Marratxí, 
Puigpunyent, 
Santa Eugènia, 
Sóller, Santa 
Maria i 
Valldemossa 

 
- Crea la teva emissora de Tv 
- Creació d'apps per a mòbil: app 

inventor 
- El projecte UCMA a l'IES 

Bendinat, un apropament a 
l'entorn Moodle 

- Entorn personal/social 
d'aprenentatge: PLE i PLN 

- Google apps per a educació a 
l’IES Emili Darder 

- Inverteix la teva classe amb les 
TIC 

- Les pissarres digitals a l'aula al 
CEPA La Balanguera 

- Llenguatge audiovisual i educació 
- Mercat de les idees TIC a les EOI 
- PMC elaboració del pla TAC de 

l'IES Baltasar Porcel (tercer any) 
- Web 3.0: eines, estratègies i 

destreses per a la pràctica docent 
- Aplicació del moodle a l'aula. IES 

Aurora Picornell 
- Banc de recursos multimèdia / 

llicències digitals al CEIP Ses 
Cases Noves 

 

 
- Eines 2.0 per a l'orientació i la 

inserció laboral. 
- Elaboració de materials 

interactius i multimèdia en llengua 
anglesa  

- La figura del representant de 
claustre en la formació permanent 
del professorat 

- L'educació emocional a l'aula 
- Metodologia per a professorat de 

llengües estrangeres (secundària 
i FP). CEP Palma 

- Metodologies que afavoreixen la 
inclusió a l'IES La Ribera 

- Millora de la competència 
lingüística en llengua anglesa. 
Diversos nivells 

- Competències comunicatives i 
creatives en anglès (CEP Palma) 

- Comunitat de pràctica AICLE 
(secundària i FP). Àmbit 
cientificotècnic  

- Comunitat de pràctica AICLE 
(secundària i FP). Àmbit 
sociolingüístic 

 
 
Inca 
 

 
Inca, Alaró, 
Alcúdia, 
Binissalem, 
Búger, 
Campanet, 
Consell, Costitx, 
Lloret, Lloseta, 
Llubí, Escorca, 
Mancor, Maria 
de la Salut, 
Muro, Pollença, 
Sa Pobla, Santa 
Margalida, 
Selva, Sencelles 
i Sineu 
 

 
- Iniciació a l'ús de moodle - IES 

Berenguer d'Anoia 
- Les TIC a l'aula 
- Les eines TIC a la meva classe 
- Aprendre i col·laborar amb l'aula 

virtual 
- Comunicació i creativitat amb 

aplicacions multimèdia (Inca) 
 

 
- Comunitat de pràctica AICLE 

(tots els nivells) 
- L'escola que volem: de l'aula al 

món 
- Metodologia per a professorat de 

llengües estrangeres (secundària 
i FP) 

 

 
Manacor 

 
Manacor, 
Ariany, Artà, 

 
- Canvi metodològic: TIC i detecció 

de dificultats d'aprenentatge a 

 
- Cap de setmana d'immersió 

lingüística (Manacor) 
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Campos, 
Capdepera, 
Felanitx, 
Montuïri, Petra, 
Porreres, Sant 
Joan, Sant 
Llorenç, 
Santanyí, Ses 
Salines, Son 
Servera i 
Vilafranca 

l'IES Capdepera  
- Comunicació audiovisual a l'aula 

a l'IES Manacor 
- Els continguts digitals com a eina 

dinamitzadora a l'IES Damià 
Huguet 

- Introducció a la programació 
visual amb scratch 

- Introducció al moodle al CEPA 
Sud 

- Web 3.0: eines, estratègies i 
destreses per a la pràctica docent 

 

- Comunicació i creativitat amb 
aplicacions multimèdia en anglès 
(CEP de Manacor) 

- Comunitat de pràctica AICLE 
(tots els nivells) (Manacor) 

- Curs millora de la destresa oral 
en llengua anglesa. Intermedi. 
(Manacor) 

- Metodologia de resolució de 
problemes a l'àrea de 
matemàtiques 

- Millora de la competència 
lingüística en llengua anglesa, 
nivell bàsic 2 (Manacor) 

- Trastorns de conducta a l'aula 
 
Menorca 

  
- Creació d'una plataforma virtual 

per a la pràctica docent (eoi 
ciutadella) 

- Gnu/linux ubuntu avançat 
- Google apps 
- I si ho feim diferent? 
- Projectes col·laboratius amb 

eines web 2.0 
- Aplicació de noves 

metodologies dins l'aula (cc 
sant josep maó) 

- Comunicació i creativitat amb 
aplicacions multimèdia 
(menorca) 

- Elaboració de materials 
didàctics pensant en les eines 
informàtiques(cepa ciutadella) 

 

 
- Metodologia per a professorat de 

llengües estrangeres (secundària 
i fp) 

- Millora personal, millora 
professional (cepa joan mir i mir) 

- Refrescant metodologies 
- Comunitat de pràctica aicle 
 

 
Eivissa 

  
- Crear entorns personals 

d'aprenentatge (PLE) en 
l'educació 2.0 

- Crear un informatiu: aplicacions 
didàctiques amb les eines 2.0 

- Seminari mobile learning a 
educació (Eivissa) 

- Aplicació de les TIC. Eines 
Google a l'IES Sa Serra i al 
CEIP Guillem de Montgrí 

- Aula virtual i entorns 
col·laboratius 

- Creació i manteniment de blocs 
educatius per a la pàgina web al 
CEPA Sant Antoni 

 

 
- Comunitat de pràctica AICLE. 

Eivissa 
- Conviure tots plegats a l'IES 

Algarb 
- Metodologia per a professorat de 

llengües estrangeres. Eivissa 
- Millora de la competència 

lingüística en llengua anglesa. 
Eivissa 

- Resolució de conflictes a l'aula a 
l'IES Balàfia 

- Tècniques teatrals per aplicar en 
tutoria a l'IES Blancadona 

- Com abordar el bullying i 
ciberbullying a l'entorn educatiu 

- Comunicació i creativitat amb 
aplicacions multimèdia en anglès 
(CEP d’Eivissa) 
 

 
Formentera 

  
- Eines TIC a l'aula 

- Aplicacions educatives per a 
dispositius mòbils 

- Coordinadors TIC (Formentera) 
 

 
- Comunitat de pràctica AICLE 

(Formentera) 
- Integrem l'anglès al projecte 

d'aula (Formentera) 
 

Taula 1: Oferta Formativa dels Centres de Professorat de les Illes Balears 
Font: elaboració pròpia a partir de (Conselleria d'Educació C. i., 2014) 
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Les activitats propostes en el Programa de Formació apareixen distribuïdes entre els 

sis CEP que es reparteixen el territori de la Comunitat Autònoma. Així a Mallorca 

trobem el CEP de Palma Jaume Cañellas Mut, el d’Inca i el de Manacor; a més, 

Menorca, Eivissa i Formentera compten també amb el seu propi CEP. Cada un d’ells 

compta amb una zona delimitada de professorat dels centres públics i concertats als 

que van dirigides les activitats que ofereixen. A més en cada cas també s’estableix el 

nivell al que van dirigides aquestes activitats.  

 

Pel que fa a l’oferta d’activitats dirigides a la utilització de les TIC, en cada un dels 

CEP se’n pot trobar un ventall de possibilitats (vegeu Taula 1). Per una banda, 

trobem un grup d’activitats específiques de l’àrea de les noves tecnologies i, per 

l’altre, activitats que, tot i no ser de l’àrea a la que van dirigides (com podrien ser 

l’educació emocional o el sistema AICLE), també les inclouen, com objectiu o 

contingut addicional (DGOIFP, 2014).  

 

D’altra banda, també dins la formació oferta, una de les alternatives que proposa el 

Servei de Formació Permanent del Professorat és el Programa de Formació a 

Distància. Es tracta d’una iniciativa que començà el curs 2001-2002, després dels 

bons resultats obtinguts el curs anterior a partir d’una experiència pilot (Conselleria 

d'Educació C. i., El web Educatiu de les Illes Balears, 2014). En aquest programa es 

vol impulsar l’ús habitual de les TIC a l’aula. Està dissenyat per desenvolupar-se a 

través d’Internet, amb accés a material i activitats formatives, interacció amb altres 

alumnes i comunicació a un tutor o tutora personal que actua de guia i facilitador de 

recursos. La metodologia es basa en la resolució de problemes i la utilització de 

l’entorn virtual d’aprenentatge. S’afavoreix així la qualitat pedagògica,l’aprenentatge 

cooperatiu, del que sorgeix l’aprenentatge informal que es produeix en una 

comunitat virtual d’alumnes i es promou l’aprendre a aprendre. El ritme el marca 

l’alumne. De fet, prevalen les característiques que precisament es promouen amb la 

utilització de les TIC en entorns virtuals d’aprenentatge.  

 

En aquest darrer curs 2014-15, per tal de cobrir els principals objectius, els cursos 

que s’ofereixen estan dirigits principalment a la aplicació de les noves metodologies 

basades en l’ús habitual de les TIC (Maura, 2014) (vegeu Taula 2). 



 Treball de Final de Màster                                                                                                        
Formació de Professorat: les TIC pels professors de Ciències Naturals 

  

16 María Navarro Palou _ Màster de Formació de Professorat 2014-2015 

 

 

Taula 2: Oferta Formativa de Formació a Distància 
Font: (Conselleria d'Educació C. i., El Web Educatiu de les Illes Balears, 2014) 
 

 

II. Què passa als centres i què se’n diu de les TIC ? 

 

És important no perdre de vista la rellevància de l’aparició dels recursos TIC a 

les aules, cada vegada més notables. Es fa necessària una reflexió sobre les 

possibilitats d’aquests nous instruments i recursos que hi van associats (Vázquez 

Bernal & Jiménez Pérez, 2006). 

 

Com ja s’ha comentat abans, el pas del concepte d’aules d’informàtica al 

d’informàtica a l’aula suposa un gran canvi tecnològic existent en l’actualitat als 

centres educatius. La connectivitat de banda ampla, les xarxes sense fils o els 

microportàtils són alguns d’aquests avanços que fan possible fer el salt qualitatiu en 
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l’ús de les TIC dins l’aula, és a dir, al lloc on es realitza la pròpia pràctica docent 

(Servei de Formació Permanent del Professorat, 2011). Tal i com ens comenta Piera 

(2011), les escoles necessiten unes bones instal·lacions. Les innovacions 

tecnològiques associades a les TIC requereixen d’aparells i connexions que han de 

funcionar bé i d’un maquinari adequat. Però res apareix per sí mateix (vegeu Taula 

3). 

 

1985 
 
Projecte Mercurio 
Projecte Atenera 
 

1987 
 
Programa de Noves Tecnologia de la Informació i la Comunicació 
(PNTIC) 
 

1999 
 
INFO XXI 
 

2000 
 
Centre Nacional d’Informació i Comunicació Educativa (CENICE) 
 

2001 
 
Projecte Xarxipèleg 
 

2012 
 
Projecte Xarxipèleg 2.0 
 

 

Taula 3: Programes per a la introducció de les TIC als centres 
Font: elaboració pròpia 

 

 

Si feim una anàlisi històrica de la introducció de les noves tecnologies en educació, 

ja l’any 1985 començaren dues iniciatives experimentals per a la incorporació del 

vídeo i del microordinador a l’ensenyament (Segura, 2006). Els projectes Mercurio i 

Atenea, respectivament, tenien com a finalitat avaluar la incorporació de les TIC en 

educació. El 1987, els projectes s’integraren formant el Programa de Noves 

Tecnologies de la Informació i la Comunicació (PNTIC), que donava resposta a les 

necessitats plantejades per a la introducció progressiva de les TIC a tots els nivells 

educatius. Aquest programa va poder finançar l’equipament pels centres educatius, 
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la formació del professorat que hi participava i el desenvolupament i l’adquisició de 

programari. Coincidint amb la reforma educativa i després d’haver avaluat els 

resultats, les propostes d’aquest programa es varen incorporar l’any 1992.  

 

D’una altra banda, el mes de desembre de 1999 es sent parlar per primera vegada 

del programa “INFO XXI”, una iniciativa del Govern de l’Estat per impulsar el 

desenvolupament de la Societat de la Informació en tots els àmbits i sectors 

(Conselleria d'Educació C. i., Info XXI. Internet en la Escuela, 2002).  

 

L’any 2000 tingueren lloc dos esdeveniments importants per a la introducció de les 

TIC en l’educació. El PNTIC es va integrar amb el Centre per a la Investigació i el 

Desenvolupament de l’Educació a Distància (CIDEAD) i es va conformar el Centre 

Nacional d’Informació i Comunicació Educativa (CENICE), que coordina les 

actuacions del Ministeri d’Educació i Ciència en vers a les TIC, des del curs 1984-

1985. D’altra banda, dins el programa INFO XXI, es va fer una concreció específica 

per a l’educació, arribant a signar un conveni d’actuacions per incorporar-hi l’ús 

profitós de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, les NTIC (o més 

conegudes com TIC), a l’abril de 2002. En aquest conveni es preveien una sèrie 

d’actuacions per a la millora de les infraestructures tecnològiques dels centres 

educatius, així com també l’adaptació curricular i la formació del professorat. 

Aquesta iniciativa estava dissenyada per donar suport en infraestructures, no en 

diners, a la majoria de centres d’ensenyament obligatoris, de batxillerat i formació 

professional, públics o privats concertats, encara que els criteris per establir l’ordre 

de preferència no estaven gaire clars.  

 

Amb aquest programa, a Balears s’establiren una sèrie d’objectius que anaven en 

torn a apropar les TIC a la Comunitat Educativa de les Illes, capacitar-la per a la 

seva utilització formativa i de cara al món laboral, així com dotar de tota la 

infraestructura necessària als centres per a poder realitzar la integració de les TIC a 

la pràctica docent (Llobera, 2012). 

D’aquesta manera, i per donar cobertura a la iniciativa, des del Govern de les Illes 

Balears l’any 2001 sorgeix el Projecte Xarxipèleg, amb l’objectiu principal 

d’incorporar als centres públics no universitaris les TIC a la seva pràctica educativa. 
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Aquest programa incorpora una xarxa informàtica centralitzada, ordinadors per a 

l’aula d’informàtica i per a la sala de professors i altres departaments del centre 

equipats amb programari lliure.  

 

L’any 2012, impulsat per l’Executiu autonòmic, apareix el Projecte Xarxipèleg 2.0. a 

partir del Pla de Modernització Educativa. Es pretén així afavorir un canvi radical de 

model educatiu a través de la implantació de les TIC als centres. Aquest nou 

projecte, basat en el seu precedent, introdueix un ordinador per a cada alumne del 

darrer cicle de primària i primer de secundària, així com una pissarra digital 

interactiva (PDI) a totes les aules del segon i tercer cicle de primària i a tota la ESO. 

S’introdueix la xarxa sense fils o Wi-Fi i es segueix apostant pel programari lliure. De 

fet, els ultraportàtils i ordinadors d’aula d’aquest projecte ja duen instal·lada una 

col·lecció de programari educatiu que pot ser ampliada i/o modificada a petició dels 

usuaris. Mitjançant els servidors de configuració dels centres educatius, el Servei 

d’Informàtica Educativa (IE) pot realitzar aquestes modificacions. 

 

Pel que fa a l’opinió de la comunitat educativa, tot i la infraestructura creada, la gran 

majoria es queixa sempre dels problemes causats per equips obsolets i xarxes 

deficients (Llopis, 2009). Per altra banda, i tenint en compte que cada any l’oferta de 

formació i les modalitats són tan diverses, que fins i tot el docent pot fer-ne diversos 

sense arribar a repetir, la resposta dels docents a vegades sembla insuficient. 

Aquesta situació es podria associar a dos motius: que la qualificació TIC pedagògica 

inicial és baixa o que la formació que es rep no és de la qualitat suficient o no respon 

a les necessitats dels professors.  

 

A més, ni tots els docents que realitzen cursos es formen igual, ni tots decideixen fer 

el mateix nombre de cursos. Per aquest motiu, és cada vegada més interessant 

establir certs nivells en competències TIC: bàsic, pels que es limiten a la recerca en 

webs, intermedi, pels que ja dominen els blogs, les xarxes socials i les eines 

multimèdia, i superior, pels que ja han arribat a la generació de materials i la 

publicació en línia. Donades les necessitats actuals, el primer nivell pareix evident 

que hauria de ser de caràcter obligatori i que s’hauria de reconèixer la necessitat 
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dels dos següents. Fins i tot, hi ha certes comunitats educatives que pensen que 

aquesta major formació hauria d’estar reconeguda proporcionalment a nivell salarial. 

 

Però també es creu que s’ha d’exigir al personal format una aplicació d’aquest 

aprenentatge, ja que no serveix de res la formació que no es transmet després als 

alumnes. És a dir, la comunitat docent també reclama la bona avaluació de la 

formació. El reconeixement no s’ha de recolzar únicament en l’assistència als 

cursos, si no que és imprescindible avaluar la seva aplicació. És important 

reconèixer que utilitzar una eina TIC no significa saber aplicar-la a l’aula de manera 

didàctica. un dels principal motius pels que es creu que l’aplicació de la formació no 

té èxit és la seva separació de la pròpia pràctica docent. Per altra banda, també es 

demana la presència d’algun estil de dinamitzadors TIC als centres que facilitin la 

incorporació d’aquests recursos a la pràctica.   

 

Inicialment, la incorporació de les TIC va arribar a través dels professionals 

innovadors que volien transformar el seu estil docent creant noves eines i materials 

(Llopis, 2011). D’aquesta manera, els més propers es contagiaven de la tendència, 

però molts d’ells acabaven frustrats i ho deixaven de banda. Avui en dia no és 

necessari crear del no res, si no que s’ha après que del que ja hi ha fet es pot 

evolucionar, modificar, adaptar i posar en pràctica. Un professor creatiu TIC utilitza 

les noves tecnologies amb una finalitat però, de manera simultània, també segueix 

utilitzant i adaptant altres mètodes per crear una nova manera de fer. 

 

 

III. Qui coordina les TIC? 

 

L’antecedent del coordinador TIC el trobem en el coordinador de l’aula 

d’informàtica, que a la vegada era el coordinador del departament d’informàtica 

(Romero, Peirats, San Martín, & Gallardo, 2014).  

 

Aquesta figura es crea per donar suport a les necessitats tècniques dels 

centres, a conseqüència de la incorporació progressiva de nou equipament 
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tecnològic (vegeu Figura 3). Les seves tasques anaven des del manteniment de 

l’aula d’informàtica a informar al claustre de les activitats desenvolupades 

relacionades amb les TIC, a més d’assessorar al centre en qüestions tècniques.  

 

 
Figura 3: Evolució del coordinador TIC 
Font: elaboració pròpia 
 

 

Actualment la situació és una mica diferent, encara que depèn en gran part del 

projecte de cada centre. En general, les funcions del coordinador TIC comprenen la 

gestió dels recursos informàtics del centre, l’assessorament i formació, en molts 

casos, dels companys, facilitació i administració de recursos TIC i la seva integració 

curricular. A més, és el nexe entre el centre i el Servei IE i Suport Tècnic a Centres. 

És la persona que ha de transmetre qualsevol problema, proposta o consulta 

referent a la xarxa del centre al Servei IE (Llobera, 2012).  

 

Generalment, un coordinador TIC és un docent amb el complet coneixement del 

maquinari i programari del centre, que, a més, sigui conscient de les seves 

necessitats informàtiques. És convenient tenir coneixements i destreses bàsiques a 

nivell d’usuari en el funcionament de l’ordinador i de les seves principals aplicacions, 

la navegació per Internet i el servei de correu electrònic. Amb aquesta informació ha 

de poder ajudar a resoldre els problemes de l'equipament TIC.  
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L’accés dels coordinadors a la seva funció generalment ve d’un interès personal en 

el projecte o per petició dels companys. Segons ens diu Piera (2011), molts 

d‘aquests mestres amb el paper de coordinadors TIC, que haurien de disposar de 

temps dins del seu horari laboral, inverteixen moltes hores personals en complir 

aquesta tasca. De fet, solen disposar d‘un horari molt limitat d’alliberació, encara que 

s’ha de tenir en compte que les dificultats i demandes varien en funció de la 

consolidació del projecte de centre i, generalment, quan més consolidat està aquest, 

de més hores alliberades disposa el coordinador (Hernández, Castro, & Vega, 2011).  

 

No podem oblidar que l’Administració no prepara específicament als coordinadors 

TIC de manera formal. Existeixen cursos de formació, que de manera posterior, els 

coordinadors han de realitzar. Aquesta formació inclou orientacions metodològiques i 

de bones pràctiques per tal de poder assessora a la implementació de les TIC a la 

pràctica docent.  

Per un altre costat hi ha molta informació i demandes a fòrums de professorat que 

remarquen la importància del paper dinamitzador del coordinador TIC. Es destaca la 

necessitat del seu paper, important pel lideratge de la seva tasca com impulsor de la 

innovació pedagògica amb tecnologies. El seu és un rol de líder i assessor que ha 

evolucionant des del paper com a suport per qüestions tècniques. 

 

 

IV. Què en podem fer amb les TIC a Ciències Natural s? 

 

Tal i com ens diu Piera (2011), les TIC condueixen a una nova visió del 

docent. El mestre ha passat de ser el transmissor de coneixements a assumir el 

paper de guia i filtre de la informació, el provocador de preguntes, el gestor de la 

dinàmica de grup i el suport per a la recerca. 

 

Les possibilitats informatives de l’ensenyament de les ciències s’expandeixen quan 

s’integra la Internet (Marco-Stiefel, 2006). Hem de tenir en compte que, per la seva 

novetat, en ciència hi ha temes que encara no han passat als llibres de text. A la 

xarxa també es poden trobar materials curriculars adaptats per tractar temes de 
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caràcter socioètic, sobre els que la ciutadania haurà de pronunciar-se a curt o llarg 

termini. No es tracta de substituir, si no d’integrar el material que ens ofereixen 

diferents fonts tals com els portals informatius, com la BBC o CNN; les webs de 

revistes internacionals, Nature, Sicience...; les webs d’organismes internacionals: 

NIH, WHO...; els diaris nacionals i estrangers en versió digital, així com El País, El 

Mundo o Le Monde, New York Times; les hemeroteques digitals i els museus 

científics i les seves exposicions itinerants. Una altra aplicació de la informació que 

es troba a la xarxa ve donada pels esdeveniments científics o les seves evocacions 

amb motiu d’efemèrides concretes. En aquests casos es pot acumular una bona 

quantitat de material que pot ser utilitzat amb fins educatius i didàctics i fins i tot ens 

pot permetre integrar contingut científic amb socioètic. 

 

Una altre font de recursos digitals és el portal educatiu que manté el CNICE, on es 

pot trobar material digital en línia per l’ensenyament des d’infantil fins a batxillerat, 

produït pel propi CNICE i també en col·laboració amb les conselleries d’educació de 

les comunitats autònomes (Segura, 2006). Així podem trobar el Projecte Alquímia, 

que tracta les ciències i la geografia i història, per a primària; el Projecte Biosfera, on 

es desenvolupa el currículum de ciències de la naturalesa per ESO i batxillerat; 

Biologia, directament dels recursos del CNICE, on es tracta aquesta matèria amb un 

caràcter marcadament pràctic; Projecte Newton, on desenvolupen temes de física; 

Projecte Ulloa, tractant la química; entre d’altres recursos didàctics en línia. 

 

Altres exemples d’eines TIC per a ciències els podem trobar a portals que tracten 

temes científics però des de la perspectiva no només científica, si no també artística, 

amb eines motivadores per a l’aprenentatge de la ciència, com ara Spongelab 

(Tiching, S.L., 2013). D’altres, com les Wiki o webs col·laboratives, destinades a les 

ciències naturals, contenen activitats diverses. Altres exemples són El Big Bang, 

eina educativa i pedagògica per descobrir la teoria de l’origen de l’Univers; el 

Projecte Noah, plataforma per investigar i compartir el coneixement de la natura; o el 

Green Vegetation, un mapamundi de la vegetació de diverses parts del món. 

 

També existeixen bancs de materials interactius de ciències, que compten amb una 

àmplia varietat de laboratoris virtuals, simulacions, animacions i applets, dels quals 
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parlarem més endavant (Muñoz, 2013). Es tracta d’una alternativa a la metodologia 

tradicional teòrica que s’aplica sobretot a centres on hi manquen laboratoris ben 

equipats o l’agrupament d’alumnes no permet treballar amb seguretat. Pel que fa a 

les simulacions, a més, s’ha comprovat que són especialment adequades pel 

desenvolupament d’habilitats cognitives en l’alumnat (de Jong, 2006). Encara que és 

important saber com utilitzar-les, aquestes aplicacions desperten elevades 

expectatives entre els professors (Bohigas, Novell, & Jaén, 2006). Un exemple 

d’aquests recursos són els simuladors d’anatomia humana interactiva com són 

BioDigitalHuman, Visible Body o Zygote Body, entre d’altres. Avui en dia ens podem 

endinsar virtualment en el cos humà per conèixer els sistemes que el componen en 

lloc d’utilitzar un model de plàstic o diseccionar un animal (Loureiro, 2012). 

 

Similars als simuladors, els applets també són molt utilitzats en ciències. No 

necessiten d’instal·lació i poden estar inclosos en una pàgina web (Bohigas, Novell, 

& Jaén, 2006). Podem trobar diverses versions d’applets a ciències. Existeixen els 

que mostren l’evolució d’un fenomen, els que reprodueixen situacions relacionades 

amb sistemes físics, altres que s’utilitzen per controlar el funcionament de 

qüestionaris, la gestió de pàgines web o bases de dades... Es tracta de simulacions 

interactives on existeix una dependència entre l’usuari i l’applet, de manera que el 

que apareix en el simulador depèn, en part, de les accions que l’usuari realitzi, amb 

les quals podrà obtenir respostes per part del sistema.  

 

Una altre recurs bastant útil són les WebQuest. Sorgeixen amb l’objectiu principal de 

promoure activitats d’indagació i recerca a la xarxa, de la qual els alumnes han 

d’obtenir tota o la major part de la informació (Vázquez Bernal & Jiménez Pérez, 

2006). No és només una recerca, amb la informació han de resoldre un problema o 

realitzar una activitat. Aquest sistema es basa en l’antic model dels anys 80 de la 

resolució de problemes per investigació, del qual es dubtava l’èxit amb l’argument de 

que no tots els alumnes tenien la mateixa preparació per superar les proves. Gràcies 

a l’extensió d’Internet, aquestes diferències es poden veure reduïdes i la recerca 

passa a ser guiada. Aquesta tècnica empeny a les habilitats cognitives d’elevat nivell 

dels alumnes per poder seleccionar la informació i transformar-la. S’impulsa així el 

pensament crític i la capacitat de dur els coneixements adquirits a diferents contexts. 
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Pel professor també suposa un repte a l’hora de fer la selecció de les fonts 

d’informació, les direccions d’Internet proporcionades als alumnes han de ser 

prèviament revisades, però es poden arribar a convertir en un incentiu per a la 

producció de més materials pedagògics que seran compartits en xarxa. A més, el 

potencial d’aquest tipus d’aplicació resideix en la possibilitat de descobrir els 

coneixements previs o idees de l’alumnat i poder posar-les en contrast amb els 

coneixements acadèmics per així ajudar a la seva reconstrucció (Marco-Stiefel, 

2006). 

 

Per acabar, també és important fer un esment a la utilització del telèfon mòbil. 

Aquest petit aparell amagat a la butxaca dels alumnes i del qual coneixen 

perfectament el seu funcionament (Llopis, 2009). Venen perfectament preparats per 

ser petits centres d’informació, comunicació i emmagatzemament. La tasca més 

complicada és convèncer a l’alumnat que es tracta d’una eina de treball, que ha de 

ser utilitzada de manera productiva per a la recerca d’informació, la construcció del 

seu aprenentatge i la construcció de coneixement que haurà de ser transformat per 

ser avaluat pel professor. Per aquest motiu és molt important contextualitzar les 

activitats que es vulguin dur a terme amb aquesta tecnologia, deixar clar el que es 

necessita que facin i quin producte se’ls demanarà en acabar. Pel camp de les 

ciències naturals, per exemple, es poden fer reportatges a mode de documental o 

muntatges fotogràfics de fauna o flora.  

 

No podem oblidar que totes aquestes possibilitats que Internet ens ofereix 

requereixen que el professorat conegui el medi en el que es mou i utilitzi 

freqüentment aquests recursos i, per tant, domini aquestes web i eines, entre moltes 

altres, per aconseguir l’èxit (Marco-Stiefel, 2006). De la mateixa manera, també es 

igual d’important ser crítics amb el material i descartar tot tipus d’informació sense 

autoria coneguda per suggerent que sembli, transmetre-ho a l’alumnat i evitar que 

caiguin en l’anomenada web surfing o navegació descontrolada. 
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Desenvolupament de la proposta didàctica: BiòTIC 

 

Després d’haver exposat tot el que està suposant en l’educació aquest pas a 

l’actualització i la inclusió de les TIC al nostre model d’ensenyament, no podem 

deixar de banda la importància que té elaborar propostes i materials didàctics nous. 

És necessari que, d’alguna manera, els recursos que ofereix la xarxa estiguin ben 

definits i avaluats. Hem de tenir en compte que les possibilitats poden ser molt 

nombroses i no totes adequades per ser utilitzades amb l’alumnat. Es tracta d’una 

tasca interessant que podrien dur a terme els mateixos mestres de ciències, ja no 

només individualment, si no que es poden combinar entre ells, tot i les seves 

qualitats i aficions diferents, també des de diferents camps i àmbits, i així 

complementar-se.  

 

De fet, existeix una iniciativa anomenada Agrega, impulsada pel Ministeri d’Indústria, 

Turisme i Comerç, que es va desenvolupar dins el Projecte Internet en el Aula, amb 

l’objectiu d’integrar les TIC en educació (Cerezo, 2009). Es tracta d’un repositori de 

material digital educatiu, per totes les matèries, en el que hi participen totes les 

comunitats autònomes (Llobera, 2012). Mitjançant el seu cercador es pot tenir accés 

i descarregar material didàctic divers amb diferent formant segons les necessitats 

educatives del currículum espanyol. 

 

BiòTIC és una proposta que consisteix en crear una xarxa o portal similar a la del 

Projecte Agrega, però només dirigida al professorat de Biologia i Geologia. Aquest 

portal, a més de funcionar a mode de reservori de material, incorporaria una 

vinculació amb el Servei de Formació de Professorat, per tal d’incloure una nova 

finalitat a l’eina. Tal i com comenta Llopis al seu article (2009), gran part de la 

comunitat educativa pensa que hauria d’existir alguna manera d’assegurar que la 

formació rebuda es traduís profitosament, és a dir, assegurar que s’àplicàs i 

s’avalués el que s’ha après. La nova finalitat de BiòTIC, per una banda, pretén crear 

un compromís amb la comunitat docent per tal de cobrir aquesta inquietud. Per 

l’altra, també pretén reconèixer l’esforç dels docents implicats en la col·laboració i la 

creació de nou material. 
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La idea principal és la creació d’un portal

al qual no només hi tenen accés

dels més experts fins als 

tots haurien de conformar BiòTIC

 

Figura 4: Mapa web BiòTIC 
Font: elaboració pròpia 
 

Treball de Final de Màster                                                                                                   
Professorat: les TIC pels professors de Ciències Naturals 

 

María Navarro Palou _ Màster de Formació de Professorat 2014-2015 

la creació d’un portal dirigit al professorat de Biologia i Geologia, 

al qual no només hi tenen accés, si no que són ells mateixos els que el formen. D

dels més experts fins als que no tenen gaire experiència en les noves tecnologies, 

tots haurien de conformar BiòTIC (vegeu Figura 4).  
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l professorat de Biologia i Geologia, 

són ells mateixos els que el formen. Des 

en les noves tecnologies, 
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L’estructura del portal estaria composta per una sèrie de seccions, algunes de 

caràcter informatiu i d’altres participatiu, de manera voluntària o obligatòria. Cada 

una de les seccions tindria un nom indicatiu del que conté: Informa’t, Forma’t, 

Avalua’t, Aporta. A més, hi hauria una secció amb informació personal que, 

evidentment, i per complir amb la llei de protecció de dades, seria de caràcter 

unipersonal i intransferible i, per tant, s’hi hauria d’accedir amb unes credencials. 

Aquí es recolliria la pròpia activitat al portal, el material inclòs, amb possibilitat de la 

seva edició, el llistat de cursos TIC realitzat i les notes del material avaluat, així com 

el còmput de crèdits de formació acumulats a través de l’activitat del portal. A més, 

dins aquesta secció hi hauria un indicador de nivell: bàsic, intermedi, superior. El 

nivell podria anar augmentant en funció de l’evolució del professor en qüestió, de 

manera que funcionaria com un marcador de metes pròpies per a cada un i fins i tot, 

podria servir per crear grups de nivell per determinats cursos. 

 

A la secció Informa’t, de caràcter clarament informatiu, hi hauria notícies sobre la 

utilització i inclusió de les TIC en educació, novetats pel que fa a recursos TIC i 

recerca educativa vinculada a les TIC. Aquí també hi hauria un cercador, l’apartat 

Cerca, per poder buscar material dins del reservori, indicant alguna paraula clau. A 

més, hi hauria un vincle directe a la biblioteca completa del material. 

 

La secció Forma’t també es pot considerar de caràcter informatiu. Recull tota la 

informació sobre formació TIC, ja siguin cursos, seminaris, conferències, etc., de la 

pròpia àrea o que hi tinguin a veure d’alguna manera. Dins aquesta secció hi hauria 

un vincle directe per a la matriculació en les diverses activitats, ja sigui amb el Servei 

de Formació de Professorat, amb els CEP i amb d’altres entitats que ofereixin aquest 

tipus d’activitats. 

 

Avalua’t seria la secció de caràcter obligatori pels docents que realitzin cursos de 

formació en TIC. Aquest apartat també aniria connectat amb el Servei de Formació 

de Professorat, ja que el que es pretén es crear un compromís amb la comunitat 

docent que realitza aquest tipus de cursos. Aquí s’hauria d’incloure, en finalitzar els 

cursos i a mode de pràctiques avaluades, el material resultant del curs que hagués 

fet cada professor en cada moment. Aquest material, evidentment, estaria revisat pel 
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personal expert que imparteix els propis cursos de formació. A més, s’hauria de 

completar amb una reflexió de la seva posada en pràctica amb l’alumnat. Una 

vegada acabada aquesta tasca, el professorat que hagués realitzats aquest tipus 

d’activitats formatives tindria dret als crèdits de formació que se n’atorguen. 

Per acabar hi ha un darrer apartat que és de participació voluntària i que suposa la 

idea principal del portal. Aquí el professorat de Biologia i Geologia té, per una banda, 

una espècie de fòrum del professorat de la nostra comunitat autònoma. Serviria per 

fer preguntes i suggeriments o propostes i per tractar qualsevol tema que envolti la 

inclusió de les TIC a les classes de Biologia i Geologia. Per altre banda, es tracta del 

propi reservori de material aportat pels professors, que aniria creixent a voluntat de 

la comunitat de BiòTIC, incorporant WebQuest, direccions de blogs, presentacions, 

exercicis per pissarra digital... Aquesta aportació, a més, també tindria un vincle amb 

el Servei de Formació de Professorat, per tal que aquest pogués atorgar crèdits de 

formació al professorat que col·labori. D’aquesta manera es valora la participació al 

portal, sempre en funció de la qualitat del material aportat. Així serà necessària la 

creació d’una baremació en la que es contemplin una sèrie de mínims que ha de 

presentar el material per a ser acreditat, tal i com pot ser la fitxa d’innovació 

completa a on s’indiqui la concreció curricular, la metodologia seguida, etc. 

 

La utilització d’aquesta eina entre els professors de Biologia i Geologia facilitaria 

l’accessibilitat al material entre la comunitat docent, de la mateixa manera que 

provocaria la implicació en la inclusió dels nous recursos a les classes. Serviria per 

fer més atractius alguns punts de les unitats didàctiques que suposen certs 

conflictes, com el concepte de fotosíntesis o la integració dels diferents sistemes del 

cos humà gràcies a la col·laboració en xarxa dels professors de Ciències Naturals. 
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Conclusions 

 

 Aquesta anàlisi de la formació del professorat en matèria de les noves 

Tecnologies de la Informació i la Comunicació i de la presència d’aquestes en 

l’educació ha resultat en una sèrie de conclusions que responen als objectius 

específics d’aquesta investigació.  

 

1) De la formació de professorat: 

 

a) El nou perfil de professor necessita una renovació constant, una formació 2.0 

en tecnologia, pedagogia i en la seva pròpia disciplina.  

 

b) És imprescindible seguir fomentant la formació del professorat per potenciar 

les noves competències que la modernització educativa necessita i seguir pel 

camí de la substitució del llibre de text com eina didàctica principal. 

 
c) Els programes de formació en TIC sorgeixen per cobrir les necessitats de 

donar a conèixer les noves tecnologies, les possibilitats que ofereixen i els 

nous estils de docència que se’n poden derivar de la seva inclusió. 

 
d) L’objectiu principal de la formació és promoure l’ús habitual de les TIC per així 

millorar les pràctiques educatives. 

 

e) El Pla de Formació de Professorat es realitza desprès de l’anàlisi de les 

necessitats dels professors, dels centres i de la pròpia Administració. 

S’intenta, a més, arribar a la major part del personal docent oferint diverses 

modalitats d’activitats i recursos. 

 

2) De les infraestructures TIC: 

 

a) Hem de tenir en compte que la inclusió de les TIC s’ha convertit en una 

qüestió central de les polítiques educatives. Per aquest motiu, els centres 

disposen de millors dotacions.  
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b) Les TIC proporcionen oportunitats al professorat per renovar-se, innovar i 

experimentar amb el currículum. A més, pel que fa a l’alumnat, l’entorn de les 

TIC és atractiu i motivador (Vázquez Bernal & Jiménez Pérez, 2006).  

 
 

3) De la visió del professorat pel que fa a les TIC i la formació rebuda: 

 

a) És necessària l’avaluació dels coneixements dels docents, una vegada 

realitzada la seva formació, i que es posi en pràctica a les aules. 

b) No sempre les infraestructures són les adequades. 

 

4) De la figura del coordinador TIC: 

 

a) Es pot deduir que es tracta d’una figura realment necessària en l’actualitat per 

fer front al canvi i a la modernització de les metodologies basades en les 

noves tecnologies. 

b) Es tracta d’una figura que tal vegada s’hauria de definir més des de 

l’Administració, o al manco el requisits i les seves funcions. 

 
5) De les eines TIC: 

 

a) A la xarxa, la quantitat i varietat de material disponible és incalculable. En 

podem destacar les simulacions i els bancs de recursos. És important anar 

recollint el material per poder atribuir-li una aplicació didàctica i incorporar-lo a 

les classes. 

b) És imprescindible triar quins són els recursos necessaris i adequats en cada 

moment en funció de l’objecte de la tasca que hagi de realitzar l’alumne. Seria 

interessant en aquest punt arribar a elaborar guies didàctiques que afavoriran 

l’aprofitament dels recursos, sempre que es concretin molt bé els objectius 

que es proposen (Marco-Stiefel, 2006). 

 

c) S’ha de tenir molt present que no tota la informació és adequada d’igual 

manera per tot tipus d’alumnat. És necessari que aquests alumnes que han 
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substituït el llibre concret per la cascada d’informació que es troba a la xarxa 

controli, pel seu propi benefici, una sèrie de noves competències (Marco-

Stiefel, 2006). Els alumnes necessiten ser capaços de trobar informació 

rellevant, descodificar-la i arribar a entendre-la després d’avaluar els seus 

continguts, i organitzar-la de manera adequada per poder processar-la 

després (Armstrong & Warlick, 2004).  

 

d) Analitzats alguns estudis comparats entre grups paral·lels de grups que 

integren les TIC i d’altres que no ho fan, s’ha demostrat que, per la seva 

capacitat motivadora, les TIC impliquen millors resultats, contribuint així a 

reduir l’escepticisme de molts docents de si realment milloren els processos 

d’ensenyament-aprenentatge (Mistler-Jackson & Butler Songer, 1999). 

 
Així mateix, hi ha una sèrie d’elements que no es poden oblidar per l’èxit de la 

inclusió dels recursos TIC. En primer lloc, el clima escolar, és necessària una visió 

compartida sobre la implementació de les TIC, un compromís i una sèrie d’acords en 

els centres, així com la constitució d’equips de treball per assumir una sèrie de 

tasques específiques. Un altre punt és la gestió de les TIC, el control del pressupost, 

de les diferents modalitats, el suport tècnic, la formació del professorat i les 

estratègies de suport a les TIC. I en darrer lloc, el coneixement de les TIC, el que 

implica l’adquisició i actualització d’equips, programari i perifèrics, integració 

pedagògica, modificació del contingut curricular i desenvolupament de mètodes 

evaluatius adaptats. (Hernández, Castro, & Vega, 2011).  

 

Pel que fa a la proposta, les avantatges per a la comunitat docent són immenses. A 

més, aquesta iniciativa es podria fer extensa a tota la comunitat docent, implicant 

així a qualsevol matèria. Així es crearia un repositori viu, que creix a mesura que 

creix la implicació de la pròpia comunitat, la qual a més és la que col·labora entre sí 

mateixa. Es fa present entre el professorat allò que s’intenta inculcar als alumnes: la 

importància del treball cooperatiu i de la utilització intel·ligent de les eines TIC, a més 

de crear un compromís de cara a la millora. 
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A mode de conclusió final, voldria citar una afirmació de Hernández et al. (2011, 

pp.325-326) a on es recorda que: 

 

(...) La incorporació de les noves tecnologies a l’ensenyament no redunda en 
millora de qualitat dels processo educatius i d’aprenentatge si no van de la mà 
d’innovacions pedagògiques en els projectes educatius dels centres, en les 
estructures i els modes d’organització escolar, els mètodes d’ensenyament, el 
tipus d’activitats i demandes d’aprenentatge requerits a l’alumnat, en els 
sistemes i exigències avaluatives, en els modes de treball i relació entre el 
professorat, en la utilització comparativa dels espais i recursos com poden ser 
les sales d’informàtica en les formes d’organització i agrupament de la classe 
amb relació al treball recolzat per la utilització d’ordenadors.  
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