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RESUM 

 En el present treball s’exposa de manera clara i concisa el 

desenvolupament d’una estratègia didàctica de construcció d’un PLE d’aula des 

d’un enfocament d’aprenentatge autoregulat. L’activitat va estar dirigida a 

l’alumnat de 2n d’ESO del grup de PMAR de l’IES Sant Agustí, centre educatiu 

pertanyent al municipi eivissenc de Sant Josep de Sa Talaia. La recollida de 

dades es va dur a terme mitjançant els qüestionaris autoinformes, la 

representació gràfica del PLE d’aula i les reflexions escrites en paper. Els 

resultats indicaren que l’alumnat és més consumidor que productor de 

contingut i que no aprofita al màxim la tecnologia per aprendre. Així mateix, es 

suggereix que les eines digitals que constitueixen el PLE de grup recolzen més 

les habilitats relacionades amb la fase d’autoreflexió de l’aprenentatge. Per a 

futures línies d’investigació, es recomana la incorporació de programes 

educatius PLE amb perspectiva d’aprenentatge autoregulat més extensos i 

transversals que entrenin de manera contínua i equilibrada les tres estratègies 

autoreguladores de planificació, execució i autoreflexió.  

 

Paraules clau: entorn personal d’aprenentatge (PLE); aprenentatge autoregulat; 

eines digitals; experiències PLE.  
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1. JUSTIFICACIÓ  

Els entorns d’aprenentatge virtuals flexibles i oberts, originats arran de la 

introducció de les noves tecnologies (Castañeda i Adell, 2013), han 

proporcionant l’oportunitat d’elaborar un projecte educatiu de formació i 

alfabetització dels ciutadans i ciutadanes de la societat actual, donat que es 

considera que la seva creació possibilita l’alumnat a ser partícip de la seva 

pròpia construcció com a ser competent capaç de discórrer pel ciberespai d’una 

forma culta, intel·ligent i autònoma (Area i Sanabria, 2014).  

 D’aquesta manera, aquest nou enfocament pedagògic (Adell i 

Castañeda, 2010) que atorga el conjunt d’estudiant un rol actiu en el seu 

procés d’aprenentatge (Martínez i Torres, 2013; Torres-Gordillo i Herrero-

Vázquez, 2016), ha d’implicar ineludiblement que el focus d’atenció per part del 

professorat giri a favor de l’ensenyament d’estratègies per tal d’adquirir les 

competències necessàries i fomentar l’activació de les habilitats relacionades 

amb l’aprenentatge autoregulat (Pérez, Marín i Tur, 2018).  

 En aquest sentit, la literatura defensa que les metodologies 

d’aprenentatge enriquides amb eines tecnològiques recolzen i milloren 

significativament els processos d’autoregulació (Nussbaumer, Dahn, Froop, 

Mikroyannidis i Albert, 2015) en totes les seves fases (Dabbagh i Kitsantas, 

2012), facilitant que l’alumnat adquireixi satisfactòriament els coneixements que 

li permetran assolir l’èxit acadèmic (Dignath i Büttner, 2008) i, en definitiva, 

l’aprenentatge al llarg de la vida (Martínez i Torres, 2013; Nussbaumer et al., 

2015).  

 Com a conseqüència de l’anteriorment exposat, des del document que 

es presenta es va dissenyar i implantar una activitat didàctica de construcció 

del PLE d’aula des d’una perspectiva d’aprenentatge autoregulat, per tal de 

conèixer què i com utilitza l’alumnat d’un determinat grup de secundària la 

tecnologia en el seu dia a dia amb la finalitat d’aprendre.  
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MARC TEÒRIC 

2. SOCIETAT DEL SEGLE XXI: REVOLUCIÓ DIGITAL 

L’expansió de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a 

finals del segle XX i principis del segle XXI (Cobo, 2009) ha originat importants 

processos de canvi tant al sector social, cultural i econòmic, com a l’àmbit 

científic i educatiu (UNESCO, 2005). Com a conseqüència d’aquestes 

transformacions, s’ha creat un nou espai social informatitzat que Echeverría 

(2001) va anomenar Tercer Entorn, on la ciutadania ha anat evolucionat 

progressivament des d’un model industrial o postindustrial (Cabero i Marín, 

2017) fins a l’actual societat de la informació i el coneixement (SIC) (Crovi, 

2008).  

 Per tant, el terme SIC es podria definir com un gran escenari on la 

informació es constitueix com una important potència productiva i generadora 

de valor, orbitant al voltant d’una dinàmica de participació social i convergència 

virtual de coneixements, amb les TIC com eines de suport que possibiliten els 

canvis socials, organitzacionals i culturals (Alva, 2015).  

En aquest nou estadi evolutiu de civilització humana, provocat en gran 

part per la revolució digital (Area, 2015), es trenquen les barreres 

temporoespaials pròpies de societats tradicionals (Echeverría, 2001) per donar 

pas a un flux d’intercanvi comunicatiu constant entre individus de quasi 

qualsevol racó del planeta mitjançant l’ús dels seus dispositius tecnològics 

(Area, 2015).  

En aquest sentit, sembla que la interconnexió globalitzada i permanent 

característica de la societat xarxa (Castells, 1996) esdevé una transició del 

model clàssic de masses (Le Bon 1995,  citat per Han, 2014) a favor d’una 

estructura social en forma  d’eixam digital (Han, 2014), on el ciberespai es 

converteix en un immens rusc en el qual cada persona és posseïdora d’una 

entitat virtual privada i estableix interaccions contínues amb altres internautes 

mitjançant les xarxes socials (Area, 2015).  
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En definitiva, es pot afirmar que l’omnipresència i la proliferació 

ininterrompuda d’Internet i les noves tecnologies acompanyen i matisen 

l’actualitat de la segona dècada del segle XXI en totes les seves àrees (Cela-

Ranilla, Esteve, Esteve, González i Gisbert-Cervera, 2017), oferint potencials 

beneficis (Gómez, Alvarado, Martínez i Díaz de León, 2018), però també creant 

una gran desigualtat coneguda amb el nom d’escletxa digital (van Dijk, 2017).  

 Així, aquesta condició dinàmica i transitòria (van Dijk, 2017) esdevé la 

marginació en els tres nivells d’accés, ús i apropiació (o qualitat d’ús) dels béns 

i serveis de les TIC per part d’individus i organitzacions que retarden la seva 

participació en el desenvolupament de la nova societat en construcció (Alva, 

2015; Gómez et al., 2018), ja sigui per motius econòmics, d’edat, gènere, raça, 

ubicació geogràfica o altres (Cabero i Ruiz-Palmero, 2017).  

Per la seva part, la UNESCO (2005) va emfatitzar també la importància 

d’una nova esfera anomenada escletxa cognitiva, basada en les disparitats en 

matèria de coneixement, ja sigui per desigualtats en la distribució del potencial 

cognitiu, o bé per l’assimilació i valoració heterogènia d’uns tipus de sabers 

respecte a uns altres, entre diferents països o dins d’una mateixa nació.  

En conseqüència, sembla que el gran handicap de l’actualitat del segle 

XXI no es resumeix merament pel fet de tenir o no accés a les TIC, donat que 

la significació social que han anat assolint les noves tecnologies està provocant 

que la seva restricció d’entrada s’estigui convertint en un motiu d’exclusió social 

(Cabero i Ruiz-Palmero, 2017). 

En conclusió, d’acord amb declaracions d’autors com Cabero i Ruiz-

Palmero (2017), és obvi que les TIC constitueixen un dels pilars fonamentals en 

l’edificació de la nostra societat que, inevitablement, cada vegada estarà més 

digitalitzada. Per aquesta raó, i amb la finalitat d’apoderar al gran públic per 

afavorir el seu desenvolupament personal, alfabetització digital (Cabero, 2015) i 

assoliment de les competències clau del segle XXI (Monereo i Pozo, 2007), la 

incorporació de les noves tecnologies és un procés que s’ha de planificar des 

dels escenaris educatius (Cabero i Ruiz-Palmero, 2017). 
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3. ENTORN PERSONAL D’APRENENTATGE 

 Totes les persones al llarg de la vida disposen d’un sistema personal per 

aprendre, el qual es va progressivament modelant de manera autònoma en 

funció de les demandes canviants del medi ambient (Sanmartí, 2010). 

Independentment de l’època, els individus sempre han estat posseïdors d’unes 

xarxes de coneixement bàsiques, limitades en un primer moment a la família, 

mestres i llibres com úniques fonts de saber fiables (Castañeda i Adell, 2013), 

fins que la interrupció d’Internet i les noves tecnologies va provocar importants 

transformacions socioeducatives (Torres-Gordillo i Herrero-Vázquez, 2016).  

 En aquest sentit, autors com Conole i Jacobs (2001) concloïen que havia 

estat a finals dels anys noranta quan realment la web va exercir la seva 

influència en el pensament estratègic de l’educació. Per tant, no resulta estrany 

que aquest creixement de l’aprenentatge electrònic coincidís amb l’aparició i la 

ràpida expansió del Virtual Learning Environment (VLE) (Brown, 2010).  

 Així, el VLE ha estat definit com una aplicació informàtica centrada en 

les institucions que proporciona una plataforma tecnològica bàsica, rígida i 

comú a tot el conjunt d’usuaris, mitjançant la qual es poden modular les 

interaccions de l’aprenentatge en línia entre l’alumnat i el professorat (JISC, 

2002; Severance, Hardin i Whyte, 2008).  

 Com a conseqüència d’aquestes limitacions, al Regne Unit de l’any 2001 

es va començar a plantejar la necessitat d’ambients d’aprenentatge més 

flexibles i controlables pels propis aprenents que no pas per les institucions, 

amb l’objectiu de poder desenvolupar el lifelong learning (Attwell, 2007; Brown, 

2010; Severance et al., 2008).  

No obstant això, no va ser fins a l’any 2004 quan el Joint Information 

Systems Committee (JISC) britànic va incloure en el seu congrés anual una 

sessió específica sobre entorns telemàtics centrats en l’alumnat, oficialitzant 

per primera vegada el terme Personal Learning Environment, és a dir, Entorn 

Personal d’Aprenentatge, mundialment conegut amb l’acrònim PLE (Castañeda 

i Adell, 2013).  
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Així i tot, cal aclarir que l’enlairament de la producció acadèmica sobre 

PLE no va ser potencialment rellevant fins quasi un lustre després del 

naixement del concepte (Castañeda i Adell, 2013), d’igual forma que resulta 

adequat puntualitzar que el sorgiment d’aquesta nova evolució dels entorns 

digitals d’aprenentatge ha estat indiscutiblement associada a la web 2.0, terme 

encunyat per l’americà Dale Dougherty (O’Reilly, 2007).  

 Per la seva part, la web 2.0 fa referència al conjunt d’aplicacions 

basades en el software social adaptable a les demandes de l’entorn (Attwell, 

2007), on els clàssics espais virtuals essencialment “de difusió” de contingut 

per part d’uns pocs (Brown, 2010) es modifiquen a favor d’ambients digitals 

bidireccionals en els quals totes les persones poden trobar-se, col·laborar i 

compartir (Attwell, 2007). En altres paraules, la web 2.0 apodera a l’individu a 

prendre el control (Brown, 2010) i es desmarca de produccions prèvies, com el 

VLE (JISC, 2002), que simplement pretenien encarnar els formats tradicionals 

d’aules escolars dins un software (Attwell, 2007).  

 En definitiva, d’acord amb afirmacions d’autors com Castañeda, 

Dabbagh i Torres-Kompen (2017), aquesta nova pràctica emergent anomenada 

PLE, estretament possibilitada i vehiculada per les TIC (Castañeda i Adell, 

2013), no només s’ha de concebre des del punt de vista d’innovació digital, sinó 

que a més s’ha de reconèixer com un dels majors desafiaments que ha suposat 

per al model d’educació institucional tradicional (Castañeda et al., 2017), basat 

en la mera transmissió expositiva del coneixement (Area i Sanabria, 2014). 

En l’actualitat, es considera que l’impacte revolucionari de l’estudi del 

PLE arriba a l’àmbit concret de la tecnologia educativa (Castañeda et al., 2017) 

per despassar-lo i ampliar el seu potencial a multitud d’aspectes subjacents i 

conseqüents del procés educatiu, com poden ser, entre altres, les habilitats 

cognitives relacionades amb l’aprenentatge autoregulat (Castañeda, Tur i 

Torres-Kompen, 2019). 
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3.1. Concepte de PLE  

 Malgrat els seus inicis (Casquero, Portillo, Ovelar, Romo i Benito, 2008), 

el consens que existeix avui dia en la conceptualització de PLE és que aquest 

no és un software (Adell i Castañeda, 2010; Attwell, 2007; Torres-Gordillo i 

Herrero-Vázquez, 2016), sinó un enfocament pedagògic (Adell i Castañeda, 

2010) a través del qual les persones utilitzen de manera eficient la tecnologia 

disponible per enriquir la metodologia mitjançant la qual aprenen tant de forma 

individual com col·lectiva (Castañeda i Adell, 2013).  

Així mateix, el PLE visibilitza l’aprenentatge informal i possibilita que 

complementi a l’aprenentatge formal, unificant ambdós espais del saber (Area i 

Sanabria, 2014; Attwell, 2007). Torres-Gordillo i Herrero-Vázquez (2016) 

ratifiquen que,  tot i tenir una base tecnològica evident, el PLE aglutina també el 

món presencial i social en el qual les persones aprenen. 

 Per tant, el PLE s’entén com el resultat de la suma de les experiències 

clàssiques configurades en l’educació formal (Castañeda i Adell, 2013) més les 

noves experiències derivades de l’ús de les eines digitals que permeten al 

conjunt d’aprenents crear, organitzar i compartir contingut, consagrant a cada 

persona com agent actiu del seu propi procés d’aprenentatge (Dabbagh i 

Kitsantas, 2012; Martindale i Dowdy, 2010).    

  

3.2. Ecosistema pedagògic del PLE 

Els principis bàsics d’ensenyança i aprenentatge que fonamenten i 

justifiquen l’ús d’escenaris tecnològics per tal d’optimitzar i fusionar les 

experiències d’aprenentatge d’entorns formals i informals no obeeix a cap 

metodologia educativa específica (Castañeda i Adell, 2013). En altres paraules, 

en aquesta realitat mixta tecno-pedagògica (Castañeda et al., 2019) no existeix 

una teoria subjacent i derivada de concepte de PLE, sinó que les bases sobre 

les quals fonamentar l’ús d’aquest enfocament d’educació alternatiu dependran 

del context en el qual es vulgui introduir (Castañeda i Adell, 2013).  
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D’aquesta manera, el conjunt de propostes didàctiques compatibles que 

conformen l’ecosistema pedagògic del PLE serien, entre altres, teories de 

l’aprenentatge com el connectivisme (Siemens, 2004), el constructivisme 

(Martínez i Torres, 2013) i la teoria LaaN (Chatti, 2010).    

 Pel que fa a la primera línia de pensament citada, l’aprenentatge és 

concebut com l’establiment de xarxes de connexions les quals resideixen tant 

dins les estructures cognitives dels individus com en dispositius no humans 

(Siemens, 2004). En aquest sentit, el PLE possibilita que aquest aprenentatge 

ubic sigui organitzat i evidenciat (Castañeda i Adell, 2013), dotant de major 

importància a l’entramat en xarxa que no pas al capital cognitiu de coneixement 

en un moment precís (Siemens, 2004).   

 En referència al model constructivista, basat en la teoria de 

l’aprenentatge significatiu (Ausubel, 1983), el coneixement és elaborat 

individualment i socialment per l’estudiant en funció de la interacció entre les 

estructures cognitives prèvies i la nova informació, on les primeres condicionen 

la interpretació de les experiències desconegudes i aquestes, a la vegada, 

modifiquen i reestructuren a les anteriors (Martínez i Torres, 2013).  

Aquest paradigma posa l’èmfasi en l’aprenentatge més que en 

l’ensenyança i defensa que la construcció del saber és específica al context 

(Martínez i Torres, 2013), la qual cosa es tradueix en què el coneixement 

s’origina gràcies al disseny d’entorns d’aprenentatge (Castañeda i Adell, 2013).  

Per autors com Castañeda i Adell (2013), és factible integrar el PLE com 

eix d’actuació dins aquest corrent, donat que s’adequa perfectament al tipus 

d’activitat activa, constructiva, intencional, autèntica i col·laborativa que facilita 

l’aprenentatge significatiu dins entorns constructivistes.  

En última instància, la teoria LaaN sorgeix com un intent  d’elaborar una 

fonamentació teòrica, complementada per conceptes del connectivisme, 

l’aprenentatge de doble bucle i la teoria de la complexitat (Chatti, Schroeder i 

Jarke, 2012), que sintetitzés els postulats que justifiquin la praxi de models 

d’aprenentatge autoorganitzats i en xarxa com és el cas del PLE (Chatti, 2010).  
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Malgrat que per la seva novetat encara no ha estat àmpliament 

desenvolupada (Castañeda i Adell, 2013), aquesta teoria sosté que el procés 

d’aprendre està basat en la contínua creació d’una Xarxa Personal de 

Coneixement (PLK per les seves sigles en anglès), on el producte final serà el 

resultat del reajustament de la PLK en funció de les interaccions entre els 

nodes de nova informació (nivell extern) i el model mental individual (nivell 

intern o conceptual) (Chatti, 2010, Chati et al., 2012).   

 

3.3. Estructura i components del PLE 

Les diferents propostes pràctiques sobre l’estructura i els elements del 

PLE coincideixen en una sèrie de fonaments clau: la xarxa com ecosistema 

d’aprenentatge, l’ús del software digital, l’autogestió i l’autoregulació de 

l’aprenentatge, l’educació permanent, la construcció social del coneixement i la 

importància de l’aprenentatge informal (Area i Sanabria, 2014).  

En treballs de Linda Castañeda i Jordi Adell (Adell i Castañeda, 2010; 

Castañeda i Adell, 2013), l’arquitectura del PLE estaria conformada per 

aquelles eines, mecanismes i activitats que possibiliten l’activació de tres 

processos cognitius bàsics: llegir, reflexionar i compartir. En funció d’aquestes 

parts, el PLE es dividiria en: 1) eines i estratègies de lectura o d’accés a la 

informació, 2) eines i estratègies de reflexió o de creació i edició d’informació 

(reflexionar fent), i 3) eines i estratègies de relació amb altres (veure Figura 1).   

Per aquests autors, la part més important del PLE seria la Xarxa 

Personal d’Aprenentatge (PLN per les seves sigles en anglès), integrada dins 

els serveis de relació amb tercers, mitjançant la qual els individus poden 

compartir, reflexionar, discutir, reconstruir i nodrir el coneixement. Així, aquest 

intercanvi de sabers seria possible gràcies als objectes d’informació publicats i 

les experiències i activitats compartides, així com per la creació de relacions 

comunicatives directes amb altres persones.  
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Figura 1. Extreta de Castañeda i Adell (2013).  

 

Per la seva part, Dabbagh i Kitsantas (2012) proposen una estructura de 

PLE organitzada en tres nivells seqüenciats d’interacció: en primer lloc, estaria 

la gestió d’informació personal, seguida de la interacció social i col·laboració, 

per arribar finalment a l’agregació i gestió de la nova informació procedent dels 

dos darrers nivells. Els creadors del model afirmen que les instruccions per 

bastimentada  faciliten la tasca del professorat a l’hora d’ajudar a l’alumnat a 

millorar l’autoregulació de l’aprenentatge (Zimmerman, 2002) (veure Figura 2).   
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Figura 2. Elaborada a partir de Dabbagh i Kitsantas (2012).   

 

Així mateix, tot i  que les estructures exposades poden ser comuns entre 

aprenents, és necessari insistir en el fet que la construcció del PLE, com el seu 

propi nom indica, és personal (Adell, 2011). És a dir, un PLE s’ha d’entendre 

com el resultat de les activitats, eleccions, preferències,  circumstàncies i 

necessitats individuals (Martínez i Torres, 2013), i no com un model genèric 

amb eines, aplicacions i fonts d’informació prefixades (Adell, 2011).  

En línia amb l’anterior, elaborar un PLE implica cercar, seleccionar, 

decidir i valorar la pròpia xarxa de coneixement mitjançant tot un desplegament 

de recursos digitals, físics i humans (Adell, 2011), adaptant la seva producció al 

ritme intrínsec i a l’interès de cada estudiant, amb la finalitat que continuï 

aprenent al llarg de tota la vida (Martínez i Torres, 2013).  

En conclusió, aquest nou enfocament educatiu constitueix a l’alumnat 

com consumidor i productor (prosumer) d’erudició lliure i oberta (Martínez i 

Torres, 2013; Torres-Gordillo i Herrero-Vázquez, 2016), capaç de crear una 

ecologia del coneixement accessible i distribuïda (Chatti, 2010). Cal destacar 

que, encara que ajuda a desenvolupar extraordinàriament la competència 

digital i la competència d’aprendre a aprendre (Torres-Gordillo i Herrero-

Vázquez, 2016), el PLE requereix una sèrie d’habilitats, com són l’estudi de 

llengües estrangeres i la capacitat d’autoregulació de l’aprenentatge, que han 

de ser adquirides durant la formació bàsica (Pina, 2008).   
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4. APRENENTATGE AUTOREGULAT I PLE 

 L’origen del terme d’aprenentatge autoregulat  troba la seva arrel en els 

entorns acadèmics i l’aprenentatge escolar (Berridi i Martínez, 2017) i ha estat 

definit com el procés autodirigit mitjançant el qual els i les estudiants 

transformen els seus pensaments, accions, emocions i motivació en habilitats 

acadèmiques orientades a la consecució d’objectius (Panadero i Alonso-Tapia, 

2014; Zimmerman, 2002).  

 Tenint en compte que la nova òptica educativa, que posa de manifest el 

caràcter omnipresent de l’aprenentatge i la importància del lifelong learning, 

insisteix en el fet que l’alumnat ha de ser gestor i constructor personal del seu 

procés d’aprenentatge i, per tant, se l’ha d’ajudar a aprendre a aprendre i 

aprendre a pensar (Torrano, Fuentes i Soria, 2017), resulta lògic comprovar a 

la literatura que l’activació i el grau de participació de les estratègies 

autoreguladores són fonamentals en l’èxit acadèmic tant a l’educació primària 

com a la secundària (Dignath i Büttner, 2008).  

 Seguint la línia de l’anterior, l’informe elaborat per l’American 

Psychological Association (APA, 2015) reconeix dins el Principi 7 la rellevància 

de l’autoregulació en l’aprenentatge, de la mateixa forma que subratlla 

explícitament que la millora de les habilitats d’atenció, organització, autocontrol, 

planificació i memòria no estan només lligades a la maduració, sinó que 

aquestes també poden ser susceptibles de ser ensenyades (APA, 2015).  

En aquest sentit, els resultats de la investigació duta a terme per  

Torrano i Soria (2016), amb una mostra de 374 alumnes de 2n d’ESO, 

conduïren als autors a concloure que mitjançant un adequat entrenament 

l’alumnat d’educació secundària podria millorar el grau de control del seu 

aprenentatge, minimitzant al màxim moltes de les dificultats que presenten 

estudiants de rendiment baix.   

En referència a les metodologies, la majoria dels programes 

d’intervenció destinats a l’entrenament d’estratègies d’autoregulació han inclòs 

al seu disseny l’ensenyança directa, modelatge, pràctica guiada i autònoma, 



16 
 

autoobservació, suport social i pràctica autoreflexiva (Torrano et al., 2017). En 

aquest punt, autors com Kravcik i Klamma (2012) recomanen que el 

procediment sigui personalitzat i adaptatiu, intentant trobar l’equilibri adequat 

entre la llibertat i l’orientació, per tal de motivar la persona a la vegada que 

s’ofereix la possibilitat d’ajudar-la quan ho necessiti.  

Per altra banda, entre els models teòrics d’aprenentatge autoregulat 

(Panadero, 2017) que han gaudit d’un major desenvolupament, evidència 

empírica i rellevància acadèmica en l’àmbit educatiu (Berridi i Martínez, 2017), 

destaquen el model de Pintrich (2003) i el model cíclic de fases de  Zimmerman 

(2002).  

En general, ambdós models identifiquen a la persona com activa en 

l’elaboració de significats i metes (Berridi i Martínez, 2017), construcció la qual 

sovint es veu influenciada per factors cognitius, comportamentals, 

motivacionals, afectius i contextuals potencialment susceptibles de ser 

monitorats i controlats per l’aprenent (Torrano et al., 2017). A més, les dues 

teories afirmen que aquesta regulació pot ser impulsada per factors 

intraindividuals, però també per facilitadors externs (Berridi i Martínez, 2017), 

de la mateixa forma que situen l’aprenentatge autoregulat en una posició 

mediadora  entre les característiques personals i contextuals i l’aprenentatge i 

el rendiment acadèmic (Torrano et al., 2017).  

No obstant les similituds esmentades, donada la seva evolució cap a un 

model més comprensiu i integrador d’elements provinents d’altres teories 

d’autoregulació de l’aprenentatge (Panadero i Alonso-Tapia, 2014), des 

d’aquest document es presentarà només el model cíclic de Zimmerman (2002) 

com a proposta educativa per ensenyar dins les aules.  
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4.1. Model cíclic de fases de Zimmerman 

Zimmerman (2002) descriu l’autoregulació de l’aprenentatge com un 

procés obert que requereix per part de l’aprenent d’una activitat cíclica 

organitzada en tres fases principals (veure Figura 3), dins les quals 

posteriorment es varen afegir al model diferents subprocessos per cadascuna 

d’elles (Berridi i Martínez, 2017; Panadero, 2017). La interrelació entre els 

processos metacognitius, volitius i motivacionals és constant i es va ajustant 

contínuament com a conseqüència de les fluctuacions personals, conductuals i 

contextuals per tal d’assolir els objectius establerts (Berridi i Martínez, 2017; 

Panadero i Alonso-Tapia, 2014).   

 En la fase de planificació (forethought phase), l’alumnat s’enfronta per 

primera vegada a la tasca, la qual cosa implica que individualment ha 

d’analitzar-la, establint objectius consecutius i planificant accions i estratègies 

per tal d’aconseguir assolir-los (Panadero, 2017).   

Així i tot,  l’estratègia d’anàlisis  no opera sola, sinó que es veu 

influenciada per una sèrie de creences personals, com la percepció 

d’autoeficàcia, les expectatives de resultat, l’orientació a metes i l’interès i el 

valor de la tasca, que condicionen el grau de motivació i implicació en la 

realització de l’activitat (Panadero i Alonso-Tapia, 2014).  

 Una vegada definit el moviment inicial, l’alumnat passa a la fase 

d’execució (performance phase) dirigida principalment per estratègies 

metacognitives i volitives (Zimmerman i Moylan, 2009). Així, els i les estudiants 

posen en marxa les acciones seleccionades en la fase anterior, al mateix temps 

que s’autoobserven i monitoren com estan progressant (Panadero, 2017; 

Zimmerman, 2002).  

Per tal de mantenir l’autocontrol de la tasca, es poden utilitzar 

estratègies metacognitives com les autoinstruccions, gestió del temps i 

eliminació de distractors per sostenir la concentració, mentre que el fet de 

recordar el perquè de l’activitat quan apareixen dificultats i autoelogiar-se o 
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autorecompensar-se pels assoliments, són estratègies motivacionals que 

permeten preservar l’interès (Panadero i Alonso-Tapia, 2014).   

 Finalment, en la fase d’autoreflexió (self-reflection phase), la persona 

valora el seu treball i tracta d’explicar les raons dels seus resultats, fent 

atribucions sobre l’èxit o el fracàs de l’execució (Panadero, 2017). Així, segons 

el tipus d’autojudici, es generaran diferents autoreaccions amb emocions 

positives o negatives que repercutiran significativament en el grau de motivació 

i de capacitat d’autoregulació en el futur (Panadero i Alonso-Tapia, 2014).  

 En altres paraules, tal com s’ha mencionat al principi, aquest model 

d’aprenentatge autoregulat és cíclic i es retroalimenta, per tant, els resultats 

obtinguts en aquesta fase condicionaran directament a les variables descrites 

en la fase inicial de planificació (Zimmerman, 2002).  

 

 

 

AUTOREFLEXIÓ                        

                                                       Anàlisi de la tasca                                 PLANIFICACIÓ 

                                                                                        Creences  

                            Autoreacció                                           automotivadores 

                                                         AUTOREGULACIÓ        

                                   Autojudici                                     Autoobservació                           

                                                                                    

                                                  Autocontrol                                EXECUCIÓ   

 

 

Figura 3. Elaborada a partir de Panadero i Alonso-Tapia (2014).  



19 
 

Com a resposta a la introducció de les TIC dins les aules, la literatura ha 

posat el focus d’atenció en l’ensenyament de l’aprenentatge autoregulat dins 

dels entorns virtuals a diferents nivells mitjançant l’ús d’eines digitals (Torrano 

et al., 2017). En aquest sentit, Chaves, Trujillo i López (2015) corroboren que la 

utilització de les aplicacions tecnològiques que formen el PLE afavoreixen 

l’autoregulació de l’aprenentatge tant a la fase d’execució com en la 

d’autoreflexió del model de Zimmerman (2002). Específicament, Delgado, 

Hortigüela, Ausín i Abella (2018) defensen el blog com un bon instrument 

d’autoregulació de l’aprenentatge per fomentar el pensament reflexiu.  

 Havent arribat a aquest punt, queda evidenciada la correlació positiva 

entre la necessitat de l’alumnat per adquirir les capacitats d’autoregulació per 

fer funcionar el PLE i com aquest a la vegada incideix per millora-les 

(Castañeda et al., 2019; Pina, 2008). Així el PLE es posiciona com l’ambient 

ideal per desenvolupar l’aprenentatge autoregulat (Nussbaumer et al., 2015) on 

el paper del professorat, alumnat, comunitat educativa i xarxes socials brinden 

un recolzament decisiu en l’ús conscient, reflexiu i autoregulat de les eines 

tecnològiques per tal d’assolir satisfactòriament els aprenentatges (Chaves et 

al. 2015).   

 

ESTAT DE LA QÜESTIÓ  

5. EXPERIÈNCIES PLE  

5.1. Procediment de recerca 

El present apartat respon al producte final de revisió bibliogràfica de la 

literatura sobre experiències PLE en l’àmbit acadèmic. Les bases de dades 

utilitzades en la selecció d’informació han estat Dialnet i Google Scholar 

(Google Acadèmic). La inclusió de l’últim buscador comporta certs avantatges 

(Castañeda et al., 2019), donat que inclou un major nombre de memòries de 

congressos i conferències, disposa d’un índex H no limitat a un període 

específic i, en general, possibilita un accés més ampli a publicacions comparat 

amb l’altra base de dades.  
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En relació al criteri d’elecció del material acadèmic, s’ha pres l’última 

dècada (des de 2009 a 2019, ambdós anys inclosos) com a rang temporal de 

referència per la recerca. D’acord al marc teòric prèviament exposat, aquest 

període correspondria a l’època més rellevant quant al desenvolupament de la 

producció acadèmica relacionada amb el concepte.  

D’aquesta forma, de la recerca es localitzaren un total de 16 

experiències PLE, de les quals 2 havien estat desenvolupades a l’educació 

primària, 8 entre l’ESO i batxillerat, 4 a la universitat i 2 en formació docent. 

Tenint en compte les dificultats per trobar dinàmiques d’aula basades en PLE, 

s’ha considerat apropiat incloure-les totes. Així, els resultats indiquen que les 

experiències PLE a les aules han estat força heterogènies, abastant des 

d’activitats inicials d’introducció al concepte, fins a la posada en pràctica de 

programes més extensos amb enfocament d’aprenentatge autoregulat.  

 A continuació, es presenten les síntesis de cadascuna de les estratègies 

didàctiques trobades a la xarxa. Amb la finalitat de facilitar la lectura i 

comprensió del treball, els resultats de la recerca sobre l’estat de la qüestió de 

les experiències PLE han estat dividits en subapartats en funció del nivell 

educatiu el qual estava dirigit la proposta.  

 

5.2. Educació primària  

 Començant pels escenaris educatius més bàsics, l’any 2010 al CEIP 

Tomás Ybarra de Sevilla es va dur a terme una experiència PLE amb l’alumnat 

de 5è de primària que va consistir en la construcció d’un blog personal per a 

cada estudiant amb la finalitat d’organitzar els seus aprenentatges, tant els 

derivats de la formació reglada com d’altres temes que havien estat escollits 

lliurement per motius d’interès (Castañeda i Adell, 2013).  

L’eix vertebrador d’aquesta activitat va ser la tutoria, tot i que es 

recomana la seva extrapolació a altres matèries escolars, família i comunitat 

educativa. En aquest sentit, el treball per projectes va resultar crucial per tal 
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que les famílies comprenguessin i col·laboressin amb l’escola. Finalment, els 

resultats corroboraren una millora en l’autonomia, iniciativa personal i capacitat 

per aprendre a aprendre (Castañeda i Adell, 2013).  

 En últim terme, comentar que el capítol del llibre electrònic  elaborat per 

Olazabalaga i Garay (2013) sobre el desenvolupament d’experiències PLE 

recull la proposta d’Álvarez (2011) per crear aquests entorns digitals a 

l’educació primària, descrivint la gestió del PLE d’una noia de 12 anys 

mitjançant l’eina Symbaloo com un recurs simple, però efectiu. 

 En aquest sentit, Álvarez (2011) obre un nou horitzó i comença a parlar 

del PLE de grup (també conegut com a PLE d’aula), defensant que la 

idiosincràsia del concepte és ser grupal en tant que permet gestionar les xarxes 

de contactes i establir connexió entre l’alumnat i la resta de la comunitat. 

 

5.3. Educació secundària i batxillerat  

Revisant experiències dirigides a un públic més adolescent, s’ha 

descobert un treball de Dondarza i Nieto (2015) en el qual es proposen una 

sèrie de directrius bàsiques per introduir la pràctica PLE contextualitzada en la 

metodologia d’aprenentatge basat en projectes (ABP).   

Així, la proposta de PLE preconfigurat fou construïda a través del servei 

digital SymbalooEDU, format amb cinc accions i recursos per cadascuna 

d’elles: 1) cercar (Google i Bing), 2) filtrat (Feedly), 3) organitzar (Diigo i 

Pinterest), 4) generar (SlideShare, Calameo, Piktochart, Mindomo, Padlet i 

Dipity,  i 5) compartir (Blogger, Facebook i Twitter). A més, es va afegir una 

sisena acció de treball col·laboratiu per donar a conèixer l’eina Wikispaces.  

D’acord amb la primera experiència anteriorment descrita, per Dondarza 

i Nieto (2015) la implementació del PLE també ha de desenvolupar-se de forma 

transversal a totes les àrees. Pels autors, la seva construcció es lenta i 

constant, on el paper facilitador del professorat ha d’adaptar-se i evolucionar 

des d’un control inicial docent fins a l’autocontrol per part de l’alumnat.  
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 En relació al disseny de programes més extensos, al centre educatiu 

mallorquí Agora Portals International School va posar en pràctica un projecte 

sobre PLE al llarg del curs 2011-2012 en les hores de tutoria de 4t d’ESO, la 

finalitat del qual va ser estimular la capacitat de reflexió i pensament crític de 

l’alumnat (Castañeda i Adell, 2013). 

Aquesta experiència va constar de quatre fases: 1) reunió amb les 

famílies i brainstorming, més discussió sobre les pràctiques d’aprenentatge de 

l’alumnat, 2) construcció individual del PLE (escrit, dibuixat o filmat), 3) 

elaboració de pàgines web Wix.com, i 4) creació d’una web comuna, redacció 

de reflexions als blogs i filmació d’entrevistes avaluadores.  

El professor a càrrec del programa va destacar la reticència de l’alumnat 

a reflexionar i aprendre noves formes d’estudi. Donat que no va ser una 

iniciativa avaluable, la participació va ser del 40%. Entre els canvis d’hàbits 

pedagògics, despunta l’ús de l’eina digital Skype entre companys i companyes 

per repassar i resoldre dubtes el dia abans de l’examen (Castañeda i Adell, 

2013).   

Seguint amb la línia anterior, Lara i Moraga (2013) varen proposar una 

experiència didàctica dirigida a l’assignatura de ciències socials de 2n de 

batxillerat. Aquesta activitat, centrada en el treball col·laboratiu i destinada a 

complementar el contingut de la programació d’aula, es va pensar per ser 

desenvolupada al voltant de tres eines digitals (Pinterest, Etceter i Scoop.it) 

amb la finalitat que, al llarg d’un curs, cada persona individualment pogués anar 

configurant el seu propi PLE, paral·lelament a la construcció del PLE d’aula.  

D’aquesta manera, Lara i Moraga (2013) adverteixen que el caràcter 

motivador de l’ús de les TIC és un element fonamental per tornar a captar 

l’atenció de l’alumnat en relació amb l’aprenentatge formal, donat que en 

aquesta etapa és molt comú que l’interès recaigui sobre els informals i no 

formals. En consonància amb altres experiències comentades fins ara, aquests 

autors ratifiquen que la metodologia ABP es presta de forma extraordinària per 

la construcció d’un PLE senzill, però funcional.    
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 Per acabar, es recullen les experiències pràctiques de cinc casos de 

creació de PLE al llarg del curs 2009-2010 en assignatures de literatura i 

llengua de secundària i batxillerat. Les activitats proposades s’emmarcaren dins 

el projecte Hort Digital, una iniciativa que s’explicarà més detingudament a 

l’apartat de formació docent.  

 Tal com il·lustra Martín (2010) al seu treball, quatre de les cinc 

experiències varen ser desenvolupades a la plataforma Ning, plantejada com 

una xarxa social tancada amb fòrum i blog de participació, mentre que l’altra va 

girar al voltant d’una wiki organitzada per la professora responsable, amb 

l’objectiu que l’alumnat pogués accedir, contrastar i seleccionar informació de 

qualitat, per posteriorment crear contingut i compartir coneixement.  

 Els resultats de les diferents activitats realitzades (contes, anuncis 

publicitaris, vídeos de literatura, etc.) suggeriren que la creació del PLE a través 

de les TIC fomenta les relacions interpersonals i facilita la integració social, 

afavorint el treball en equip i possibilitant que l’alumnat s’involucri més en la 

matèria, aprenent tant del contingut propi com del dels altres (Martín, 2010).  

 

5.4. Educació universitària  

D’entrada a les experiències d’introducció de la pràctica PLE, Leiva, 

Cabero i Ugalde (2018) varen realitzar recentment un estudi descriptiu de les 

eines tecnològiques que 415 estudiants universitaris feien servir per aprendre. 

L’anàlisi de les representacions gràfiques dels PLEs, elaborades mitjançant 

l’aplicació Popplet, donaven com a resultats generals que l’alumnat era més 

consumidor que productor de contingut, així com que desconeixien totes les 

possibilitats que una mateixa eina podia oferir per enriquir l’activitat formativa.  

Tanmateix, Torres-Gordillo i Herrero-Vázquez (2016) presentaren per 

primera vegada el concepte PLE a un grup de 68 estudiants de la Universitat 

de Sevilla, però varen anar un pas més enllà i establiren com a objectiu 

principal la reformulació del concepte després de la seva construcció. 
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Prèviament al seu disseny, l’alumnat va rebre informació a través d’un vídeo, 

text teòric i imatge PLE, així com mitjançant la lectura de dos blogs 

especialitzats i una presentació real a l’aula d’una persona experta.  

L’anàlisi de resultats dels documents escrits amb les autoavaluacions 

revelaren, en primera instància, que la totalitat dels participants no tenia 

coneixement sobre què era un PLE a l’inici de la investigació. Posteriorment, la 

captació de les interpretacions escrites posaren de manifest el valor del PLE 

com eina de gestió conscient en la qual s’aprèn.  

Tal vegada, la conclusió més important que extreuen  Torres-Gordillo i 

Herrero-Vázquez (2016) de la seva experiència és el fet d’entendre que 

l’acceptació adequada seria Entorn d’Aprenentatge Personalitzat (customitzat) 

en comptes de l’estàndard PLE, donat que els autors defensen que mentre el 

PLE està compost per les oportunitats a l’abast, la seva proposta inclou a més 

l’aprofitament d’aquests recursos.  

Per altra banda, Chaves i col·laboradors (2015)  varen realitzar un estudi 

amb 15 grups de 668 estudiants de magisteri per tal d’analitzar mitjançant un 

qüestionari les fases d’actuació i reflexió de l’aprenentatge autoregulat en PLE. 

Els resultats indicaren que l’ús adequat de les eines tecnològiques del PLE 

afavorien l’autoregulació, sempre que tant les aplicacions externes com 

aquelles pròpies de la universitat poguessin ser adaptades al funcionament 

personal de cada individu.  

Per acabar, especial menció al treball realitzat per Pérez i col·laboradors 

(2018) en relació a la posada en pràctica d’una estratègia didàctica per 

desenvolupar el PLE d’estudiants universitaris de les Illes Balears amb un 

enfocament d’aprenentatge autoregulat. Aquest projecte es va basar en el 

model de Dabbagh i Kitsantas (2012) que connecta la seva proposta 

d’estructura del PLE amb les fases cícliques de Zimmerman. D’acord amb els 

resultats d’experiències anteriorment comentades, Pérez i col·laboradors 

(2018) identificaren desafiaments relacionats amb la resistència per part del 

conjunt d’estudiants a utilitzar les eines digitals de gestió de la informació. 
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5.5. Formació docent  

 La inclusió del PLE dins les aules suposa un procés d’ensenyament i 

aprenentatge en tant que el professorat també s’ha d’adaptar als canvis de la 

societat actual, la qual cosa es tradueix en la necessitat inicial d’oferir formació 

de formadors (Dondarza i Nieto, 2015).  

 Un exemple d’això seria el manuscrit de Román-Gravan i Martín-

Gutiérrez (2010), on s’explica el desenvolupament d’una acció formativa de sis 

hores dirigida a docents de la Universitat de Sevilla, a fi de presentar el 

concepte PLE com a metodologia que promou l’autonomia de l’aprenentatge 

mitjançant la utilització de recursos web, així com d’ensenyar al professorat a 

construir i compartir el seu propi PLE fent ús del Symbaloo.  

L’ensenyament va estar organitzat en tres fases: 1) aproximació teòrica 

del concepte PLE, 2) desenvolupament del Symbaloo, i 3) disseny d’un 

exemple de PLE en funció de les matèries curriculars en les que es treballaven. 

Les conclusions estretes de l’activitat foren consistents per part del conjunt de 

participants en afirmar que la creació del PLE estimula i motiva el procés 

d’aprenentatge.  

Per últim, recuperant les experiències descrites a l’apartat d’educació 

secundària en relació a l’Hort Digital, publicacions com la de Castañeda i Adell 

(2013) aclareix que el naixement d’aquest projecte respon a un intent de 

difuminar l’escletxa digital entre docents i estudiants, amb l’objectiu d’ajudar els 

primers a utilitzar la tecnologia de manera innovadora dins l’aula.  

El curs va ser desenvolupat en sessions mensuals presencials 

estructurades en mòduls per tal parlar sobre metodologies, estratègies i eines 

específiques que després serien traslladades a la pràctica amb el conjunt 

d’estudiants. Les conclusions extretes evidencien un enfortiment de les 

interaccions socials i d’aptituds relacionades amb la participació, compromís i 

motivació cap a l’aprenentatge. En definitiva, els resultats de les experiències 

constaten el PLE com una bona eina d’organització i gestió (Castañeda i Adell, 

2013).  
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PROPOSTA PRÀCTICA 

6. INVESTIGACIÓ 

6.1. Objectius 

 L’objectiu principal de la investigació que es presenta és el d'analitzar 

qualitativament els qüestionaris autoinformes, la representació gràfica del PLE 

d’aula i les reflexions escrites en paper,  per tal de conèixer què i com utilitza 

l’alumnat d’un grup determinant de l’ESO les eines tecnològiques en el seu dia 

a dia amb la finalitat d’aprendre.  

 

6.2. Metodologia i preguntes d’investigació   

El present treball ha utilitzat una metodologia d’investigació educativa 

basada en el disseny, definida com una recerca orientada cap a la innovació 

educativa, la característica principal de la qual consisteix en la introducció d’un 

element nou per transformar una situació (de Benito i Salinas, 2016).  

En el cas d’aquest document, el disseny d’investigació ha estat 

d’implementació única conforme a la limitació de temps. D’acord amb paraules 

de Pool i Laubscher (2016), tot i que tradicionalment la literatura ha suggerit 

que sols es poden aconseguir resultats transferibles i significatius amb 

l’execució de múltiples interaccions de disseny, desenvolupament i revisió, 

l’estudi d’aquestes autores posa de manifest que amb la sola implementació 

d’un cicle de disseny, un projecte pot produir intervencions innovadores.  

L’estructura d’aquesta recerca està assentada en el model genèric 

d’investigació basada en el disseny que distingeix tres fases generals: 

investigació, disseny i avaluació (McKenney i Reeves, 2012, citat per Pool i 

Laubscher, 2016) (veure Figura 4).  
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Figura 4. Extreta de Pool i Laubscher (2016) 

 

 En primer lloc, després d’haver realitzat una revisió bibliogràfica al marc 

teòric, on es suggereix que la incorporació de les TIC al sistema educatiu 

enriqueix les experiències d’aprenentatge, postulant-se els entorns virtuals com 

els espais idonis per l’entrenament de les habilitats autoreguladores, s’ha 

procedit a efectuar una exhaustiva investigació sobre l’estat de la qüestió de les 

experiències PLE en l’àmbit educatiu.  

 Posteriorment, s’ha dissenyat una activitat d’introducció al constructe 

PLE connectat amb les fases de l’aprenentatge autoregulat del model cíclic de 

Zimmerman (2002),  per tal d’esbrinar què i com utilitzen la tecnologia un grup 

reduït d’estudiants, així com per participar en la presa de consciència i millora 

de la construcció del seu propi PLE.  

 Finalment, efectuada la recollida de dades i l’elaboració gràfica del PLE 

d’aula, s’ha procedit a avaluar qualitativament  els resultats obtinguts dels 

instruments emprats a la tasca. Treballs com el de Leiva i col·laboradors (2018) 

afirmen que les dades visuals poden ser de gran utilitat en el terreny de la 

investigació educativa per tal de conèixer el comportament de les persones.  

 La posada en pràctica d’aquesta metodologia pretén donar resposta a 

les següents preguntes d’investigació:  

 Com és el PLE d’aula? 

 Utilitza l’alumnat de manera conscient i efectiva la tecnologia per 

perfeccionar i recolzar el seu procés d’aprenentatge?    
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7. EXPERIÈNCIA PLE 

7.1. Objectius didàctics 

1) Conèixer el concepte i l’estructura de l’enfocament PLE.  

2) Descobrir noves eines digitals per tal d’ampliar el sistema personal 

d’aprenentatge de l’alumnat.  

3) Distingir les tres fases bàsiques de l’aprenentatge autoregulat del model 

cíclic de Zimmerman: planificació, execució i autoreflexió.  

 

7. 2. Participants 

La mostra de participants ha estat composta per 10 alumnes amb edats 

compreses entre  els 14 i  els 16 anys,  que en el moment de l’experiència 

estaven cursant el segon trimestre de 2n d’ESO de PMAR a l’IES Sant Agustí, 

centre educatiu pertanyent al municipi eivissenc de Sant Josep de Sa Talaia.   

El perfil de l’alumnat es caracteritza principalment per les necessitats 

especials de suport educatiu, essent la comprensió lectora i l’expressió escrita 

dues de les capacitats que més dificultats presenten per la majoria dels 

estudiants. Del total de la mostra, quasi la meitat dels participants tenen 

diagnosticat algun tipus de trastorn de l’aprenentatge.  

A grans trets, l’ambient que es respira a l’aula destaca per la manca de 

motivació i interès cap a l’estudi, tot i que això ha anat millorant durant el segon 

trimestre gràcies a la tasca d’acompanyament emocional per part del 

professorat. El rendiment acadèmic és baix, però també està transformant-se 

envers uns resultats més positius.    

La raó per la qual l’activitat ha estat realitzada en aquest nivell educatiu 

obeeix a criteris de desenvolupament cerebral, donat que es considera que 

entre els 13 i 14 anys l’alumnat comença a ser cognitivament més madur per  

poder començar a identificar i controlar els elements que intervenen en el seu 

procés d’aprenentatge (Torrano i Soria, 2016).   
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7.3. Competències clau 

La realització d’aquesta activitat, tot i no ser avaluable ni estar emmarcada 

dins el currículum de cap assignatura, promou el desenvolupament de les 

següents competències clau de l’etapa educativa:  

Competència digital 

L’alumnat és orientat a fer un ús responsable i eficaç de les TIC amb la 

finalitat de realitzar una gestió adequada del context d’aprenentatge virtual. 

D’aquesta manera, és encoratjat a avaluar i seleccionar noves fonts 

d’informació i innovació tecnològica segons la seva utilitat per aprendre gràcies 

a les infinites possibilitats que ofereix el món virtual.  

Així mateix, es treballa perquè el conjunt d’estudiants comprengui l’efecte i 

els canvis que ha comportat la incorporació de la tecnologia a la societat del 

món actual, intentant que mostrin una actitud positiva davant les noves TIC 

com a fonts d’enriquiment educatiu.   

Competència per aprendre a aprendre 

L’alumnat és introduït en la construcció del PLE des d’un enfocament 

d’aprenentatge autoregulat perquè prengui consciència del conjunt d’eines que 

utilitza per gestionar el coneixement i com aquestes tenen diferents funcions en 

les tres fases cícliques del procés d’aprenentatge segons la finalitat que es 

pretengui assolir.   

 

7.4. Disseny de l’activitat i instruments 

La proposta d’activitat pràctica pensada i creada per implantar-se l’aula de 

2n d’ESO del grup de PMAR ha estat inspirada fonamentalment en les 

publicacions de Castañeda i Adell (2013); Lara i Moraga (2013); Leiva i 

col·laboradors (2018); Pérez i col·laboradors (2018); i Torres-Gordillo i Herrero-

Vázquez (2016). En un principi, la tasca es va organitzar en les següents parts:  
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1. Pluja d’idees sobre quines eines digitals es fan servir per pràctiques 

d’aprenentatge.   

2. Elaboració d’una representació gràfica del PLE d’aula.  

3. Discussió i reflexió.   

Pel que fa a la fase inicial, amb la finalitat d’efectuar una adequada recollida 

de dades pel seu posterior anàlisi, es va elaborar un qüestionari autoinforme 

amb imatges de llicència Creative Commons CC0 (Xalabarder, 2006) de 46 

aplicacions digitals per tal que l’alumnat seleccionés individualment aquelles 

que feia servir en el seu dia a dia per aprendre (veure Annexos). Aquest 

document també va incloure instruccions d’emplenament, així com un darrer 

apartat per afegir qualsevol altra eina no contemplada.  

En referència a la segona fase, l’elaboració gràfica del PLE d’aula va estar 

plantejada per realitzar-se en grup a l’aula ordinària mitjançant el programa 

Canva (https://www.canva.com/), donat que aquest espai és més íntim i està 

perfectament dotat d’un ordinador central i una pissarra digital per tal de poder 

projectar l’activitat i treballar-la de manera conjunta.  

En tercer lloc, la fase de reflexió i discussió són processos l’abordatge dels 

quals va ser programat per confeccionar-se de manera ubiqua. En altres 

paraules, el que es pretén és estimular constantment a l’alumnat per tal que 

mediti i raoni sobre l’ús de la tecnologia a qualsevol sessió, aprofitant 

l’espontaneïtat del moment. Com s’ha comentat prèviament, són persones amb 

manca de motivació i falta d’iniciativa, per la qual cosa és important identificar 

l’oportunitat i extreure el benefici de la mínima aportació.  

Si bé és cert que la literatura consagra al blog com una plataforma útil pel 

pensament reflexiu (Delgado et al., 2018), les condicions d’implementació única 

de l’activitat no permeten garantir la continuïtat que un blog necessita (Pinya, 

Tur i Rosselló, 2016), raó per la qual en aquest cas s’ha considerat que el més 

pràctic és utilitzar l’estratègia d’escriptura reflexiva en paper, seguint l’exemple 

de treballs com el de Torres-Gordillo i Herrero-Vázquez (2016).   

https://www.canva.com/
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La selecció de les eines digitals, tant les dels qüestionaris inicials com la 

utilitzada per crear el gràfic, respon a criteris d’accessibilitat (facilitat d’ús), 

funcionalitat (facilitat d’ús i ús social o educatiu) i efectivitat (adequada per la 

tasca  d’aprenentatge) (Pérez et al., 2018).   

 

8. RESULTATS  

8.1. Desenvolupament de l’experiència 

 L’experiència d’introducció al món PLE, dissenyada amb l’objectiu de 

donar resposta a les preguntes d’investigació prèviament formulades, es va dur 

a la pràctica al llarg de tres sessions durant les dues primeres setmanes del 

mes d’abril a les hores de les assignatures de geografia i llengua i literatura 

castellana per raons de disponibilitat horària.  

 L’organització i el desenvolupament de les tres sessions de treball 

s’expliquen detalladament a continuació:  

Sessió 1 

 La presentació de l’experiència PLE va començar amb un debat inicial 

entorn a la pregunta per què feu servir la tecnologia?, a fi d’adreçar el 

pensament de l’alumnat cap a la temàtica d’interès d’estudi. Posteriorment a 

l’exposició de les seves aportacions, es va lliurar un qüestionari autoinforme 

individual (veure Annexos) perquè seleccionessin aquelles eines digitals que 

feien servir amb més freqüència per aprendre.   

 Les instruccions sobre l’emplenament del document varen ser 

plasmades per escrit al mateix full, però també varen ser explicades en veu alta 

per tal d’evitar errors de comprensió lectora. Precisament això va servir per 

aclarir dubtes relacionats amb eines com el blog, donat que quasi la majoria de 

l’alumnat havia entès que havia d’assenyalar-lo només si disposava d’un 

compte propi. Per altra banda, se’ls va animar a pensar i escriure altres 
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aplicacions d’ús quotidià que consideressin que eren d’ajuda pel seu 

desenvolupament personal, social i acadèmic.   

 Durant el transcurs d’aquesta fase, cal destacar que un parell 

d’aprenents (una al·lota i un al·lot concretament), a més d’afegir eines d’ús 

personal al darrer apartat, varen marcar amb un asterisc aquelles aplicacions 

que sortien al llistat perquè, tot i no fer-les servir, tenien interès en conèixer-les. 

Una vegada finalitzada aquesta part, es va procedir a la recollida dels 

qüestionaris.  

 Per acabar, el conjunt d’estudiants va rebre retroalimentació sobre 

l’activitat, relacionant les seves respostes amb el concepte PLE per tal de 

començar a crear consciència sobre els sistemes particulars d’aprenentatge i la 

seva estructura. Així mateix, l’alumnat interessat en algunes de les aplicacions 

de la llista va ser informat sobre el funcionament i les possibilitats d’aquestes 

eines digitals. Al final de la classe, es va introduir l’activitat plantejada per la 

sessió vinent.   

 

Sessió 2 

L’elaboració gràfica del PLE va estar pensada per ser una activitat grupal 

mitjançant l’ús del programa Canva. La idea original contemplava la projecció 

de la pantalla de l’ordinador central a la pissarra digital, per tal que tota la 

classe pogués anar veient els progressos de la creació de l’entorn 

d’aprenentatge d’aula.  

D’aquesta manera, s’entén que la construcció del PLE havia de ser una 

tasca en equip en la qual, per torns, cada estudiant havia de participar  i anar 

sortint a fer-se càrrec de la modificació dels diferents elements de la gràfica en 

funció de les aportacions dels companys i companys de classe. La dinàmica va 

seguir una metodologia expositiva i de treball cooperatiu.  

D’acord a la limitació de temps de qual es disposava per portar a la 

pràctica l’experiència PLE, l’aprofitament de cada minut es va convertir en un 
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objectiu principal des del primer moment que es va plantejar l’activitat. Això 

significa que, amb la finalitat d’agilitzar la tasca grupal, el disseny base de la 

gràfica va ser elaborat prèviament al treball de l’alumnat, gràcies a les dades 

aportades pels qüestionaris inicials.  

 Dit en altres paraules, quan es va projectar el disseny Canva a l’aula de 

2n d’ESO del grup de PMAR, aquest ja estava perfectament il·lustrat amb 

l’estructura PLE proposada per Castañeda i Adell (2013), de la mateixa forma 

que s’havien afegit i maquetat els logotips de les eines tecnològiques d’ús 

habitual de l’alumnat per categoritzar-les en funció del model cíclic de fases de 

Zimmerman (2002).  

 En referència al procés d’aprenentatge autoregulat, només es varen 

seleccionar les tres grans fases de planificació, execució i autoreflexió. Per 

distingir-les, es va crear un índex dins la gràfica amb colors per cadascuna 

d’elles, per la qual cosa l’alumnat només havia d’anar canviant el color dels 

cercles de les aplicacions en funció de les seves experiències (veure Figura 5).  

 

 

 

 

 

Figura 5. Exemple de construcció del PLE d’aula. Font: elaboració pròpia.  

 

Aprofundint ja en el transcurs de l’activitat, primerament comentar que de 

seguida que es va exposar la gràfica a la pissarra digital, la majoria dels 

presents es varen oferir com a voluntaris per començar a utilitzar el programa 

Canva. Paral·lelament, se li anava explicant a la classe en què anava a 

consistir l’activitat i que, entre tots i totes, havien de decidir on col·locarien les 

     Autoreflexió 

     Execució 

     Planificació 
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eines segons l’estructura digital, així com que en funció de les fases 

d’aprenentatge autoregulat havien de marcar un o més colors.  

Per tal de facilitar la comprensió sobre el model de Zimmerman, 

contingut que més va costar d’assimilar, l’alumnat va ser il·lustrat amb alguns 

exemples. D’aquesta manera, la classe va anar reflexionant en veu alta sobre 

l’ús que feia de la tecnologia i, gràcies a les diferents aportacions de les 

persones allà presents, varen continuar conscienciant-se sobre el paper que la 

tecnologia jugava en el seu procés d’aprenentatge, construint a poc a poc el 

seu propi PLE d’aula.  

Malauradament, des de l’inici de la sessió el programa Canva va donar 

molts de problemes. A cada poc, la pàgina web s’aturava i quan aconseguia 

arrancar, el funcionament era significativament deficient. Finalment, l’activitat va 

concloure de manera incompleta perquè l’eina va deixar de funcionar.  

 

Sessió 3 

El contratemps sorgit a la darrera sessió va desencadenar una sèrie de 

modificacions necessàries respecte al model de disseny inicial de l’experiència 

PLE. Per tant, a fi de restaurar l’incident relacionant amb el funcionament de 

l’eina digital, l’activitat de construcció del PLE d’aula va haver de ser duplicada 

al paper per si de cas la tecnologia tornava a fallar. 

D’aquesta forma, es varen elaborar uns documents físics personalitzats 

per a cada estudiant amb les aplicacions tecnològiques que prèviament havien 

seleccionat als qüestionaris inicials, juntament amb les opcions d’estructura del 

PLE i les fases de l’aprenentatge autoregulat. L’apartat Annexos exposa de 

manera il·lustrativa un exemple d’aquesta eina de treball. Adoptar aquesta 

alternativa va obeir a raons de limitació de temps per canviar d’instruments.  

Malgrat els esforços per intentar recuperar la dinàmica de la darrera 

sessió, l’eina digital continuava amb el mateix funcionament deficitari que 

l’última vegada, per la qual cosa finalment l’alumnat va haver d’acabar l’activitat 
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mitjançant els fulls que immediatament se’l va lliurar. No obstant això, el 

programa Canva sí que va permetre la projecció de la gràfica encara 

incompleta, tot i no admetre la realització de canvis de manera ràpida i eficaç.   

Així, el conjunt d’estudiants va tornar a endinsar-se al món PLE, 

recuperant la metodologia de treball cooperatiu i reflexiu en veu alta sobre l’ús 

de la tecnologia en relació a les pràctiques d’aprenentatge. Cal reconèixer que 

el fet que cada persona tingués la seva pròpia eina de treball, en la qual marcar 

i anotar qualsevol pensament davant la temàtica tractada, va resultar molt 

beneficiós per incrementar la seva participació.  

Per acabar, l’alumnat va redactar una petita reflexió al mateix document 

sobre la construcció del PLE d’aula, aportant la seva visió sobre el paper que 

perceben que juga la tecnologia en el desenvolupament del seu procés 

d’aprenentatge. La gràfica del PLE d’aula va haver de ser completada de 

manera privada (veure Annexos) en funció de les dades que el conjunt 

d’aprenents havia registrat als documents personalitzats.   

 

8.2. Anàlisi de dades 

 Els primers resultats indiquen que l’alumnat no tenia coneixement a l’inici 

de la investigació sobre què era un PLE, malgrat que per descomptat cada 

participant tenia un entorn personal en el qual aprèn tot i no ser conscient de la 

seva existència.  

 Les dades dels qüestionaris autoinformes demostren la quantitat i la 

diversitat d’eines tecnològiques que el conjunt d’estudiants arriba a afirmar que 

utilitza. Més concretament, la classe confirma de manera unànime que aprofita 

la tecnologia per “fer treballs de l’institut” però, sobretot, per entretenir-se. La 

Taula 1 recull, de manera ordenada de major a menor segons el nombre 

d’usuaris, les 25 aplicacions que l’alumnat va seleccionar per construir el PLE 

d’aula.  

 



36 
 

Aplicació  Usuaris (N=10) Aplicació Usuaris (N=10) 

Youtube 10 Blogger 5 

WhatsApp 10 Snapchat 5 

Google  10 Spotify  5 

Wikipedia 10 OneDrive 5 

Instagram 9 Adobe Reader   4 

Pinterest  9 TikTok 3 

Gmail 8 Duolingo 3 

Microsoft Word 8 Outlook 3 

PowerPoint 8 Discord 2 

LyricsTraining 6 Google Drive 2 

Facebook 6 Tumblr 2 

Kahoot! 6 Softcatalà 2 

Google Translate 6   

Taula 1. Aplicacions digitals seleccionades.   

 

Així, aquestes dades revelen que l’alumnat és més propens a fer servir 

les eines digitals de Youtube, WhatsApp, Google i Wikipedia (100%), seguides 

d’aplicacions com Instagram i Pinterest (90%), així com Gmail, Microsoft Word i 

PowerPoint (80%).  

 En relació a les seves pròpies aportacions, especial menció a l’aplicació 

LyricsTraining (ressaltada en color blau a la Taula 1) que va ser afegida per sis 

persones al darrer apartat dels qüestionaris lliurat a l’inici de l’experiència.  Així, 

mitjançant l’ús d’aquesta eina digital, més de la meitat de la mostra corrobora 

que aprèn i millora les seves capacitats lingüístiques per reconèixer i escriure 

paraules d’una llengua estrangera com l’anglès. 

No obstant l’amplitud del volum, molts de dispositius varen resultar ser 

d’ús ocasional, com és el cas del Kahoot! i l’eina blog com a font de consulta, o 

amb escassa repercussió en el procés d’aprenentatge, com va resultar amb 

l’aplicació Snapchat, la funció de la qual estava destinada bàsicament a 

distreure i divertir el conjunt d’usuaris, raó per la qual finalment no va ser 

inclosa en la gràfica PLE.  
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 En aquest sentit, el buidatge de les dades visuals de la representació 

gràfica del PLE d’aula (veure Annexos) des d’un enfocament d’aprenentatge 

autoregulat s’exposa a la Taula 2. La categorització segons el model cíclic de 

Zimmerman (2002) ha seguit la mateixa metodologia basada en colors que es 

va fer servir amb l’alumnat.  

  Aprenentatge autoregulat 

Planificació                          Execució                          Autoreflexió   

        

 A Youtube  Microsoft Word  OneDrive  

 C WhatsApp  LyricsTraining  Adobe Reader  

E C Google  Facebook  Duolingo  

S E Wikipedia  Kahoot!  Outlook  

T D Instagram  Google Translate  Google Drive  

R I Pinterest  Blogger  Tumblr  

U R Gmail  Spotify  Sofcatalà  

C        

T C       

U R WhatsApp  Microsoft Word  PowerPoint  

R E Instagram  Google Drive    

A A TikTok  OneDrive    

 R       

  

C

O

M 

 

 

 

WhatsApp 
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Gmail 

 

 P
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Instagram 

TikTok 

 OneDrive 
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 Outlook 

Facebook 

 

 T 
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Taula 2. Dades del gràfic PLE d’aula. Font: elaboració pròpia.  
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 A grans trets, s’observa que hi ha una baixa utilització d’eines digitals de 

creació i publicació, la qual cosa suggereix que l’alumnat és més consumidor 

que productor de contingut. Així, el conjunt d’estudiants afirma que del total de 

les 24 aplicacions que constitueixen el PLE d’aula, el 87,5% s’utilitzen per 

accedir a la informació i quasi el 62% són d’ús exclusiu per aquesta funció.  

 Els sistemes d’emmagatzematge en núvol Google Drive i OneDrive, 

juntament amb Instagram i WhatsApp han estat catalogades com les eines més 

polivalents. Segons les reflexions de l’alumnat, la missatgeria instantània la fan 

servir per crear i compartir contingut, ja sigui via textos o mitjançant àudios. Pel 

que fa a la xarxa social Instagram, la mostra indica que la utilitza per seguir a 

persones amb les quals aprèn sobre diverses branques artístiques com són el 

cine, música, moda, artesania, animació i disseny gràfic. 

 Referent a la part de creació, el PowerPoint ha estat seleccionat com 

l’eina per excel·lència en la qual la majoria de persones integren el contingut 

obtingut de les diferents aplicacions d’accés a la informació, per posteriorment 

organitzar i reconstruir aquest coneixement amb la finalitat d’exposar-lo. Les 

publicacions elaborades mitjançant aquest programa es limiten a l’àmbit privat, 

donat que el material no es compartit a cap xarxa social.  

 En relació a l’acció de compartir, la plataforma Facebook destaca entre 

les altres per ser una de les més utilitzades per publicar informació, però 

contràriament al que succeeix amb Instagram, la primera no té afegida la funció 

de crear contingut propi, tot i oferir la possibilitat de fer-ho. En aquest cas, 

d’acord amb les seves declaracions, l’alumnat més aviat la fa servir per 

compartir allò que troba d’altres usuaris o en altres aplicacions com per 

exemple Youtube.  

 Per altra, els resultats de la Taula 2 senyalen interessants patrons 

relatius al procés d’aprenentatge autoregulat. Segons aquestes dades, 

aproximadament el 80% de les eines digitals que constitueixen el PLE d’aula 

recolzarien les habilitats d’autojudici i autoreacció de la fase d’autoreflexió. Això 

concorda amb les reflexions en les quals el conjunt d’estudiants declara que sí 
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que medita i raona sobre la informació que complementa o posa en dubte els 

seus coneixements previs. Seguidament, al voltant del 66% de les aplicacions 

seleccionades són utilitzades a la fase d’execució, mentre que només el 37.5% 

s’aprofiten per planificar accions i estratègies d’aprenentatge.  

 En aquest sentit, l’alumnat reconeix que no inverteix massa temps en 

organitzar les tasques acadèmiques, encara que part de la mostra afirma que 

en certa mida sí que avalua i compara distintes fonts d’informació en Google i 

Wikipedia (inclosa la seva versió en català Vikipèdia) per seleccionar aquell 

coneixement que necessita.  

 En conclusió, l’anàlisi de resultat suggereix que al final de l’activitat 

l’alumnat ha pres consciència de l’entorn personal en el qual es produeix el seu 

procés d’aprenentatge i com aquest es pot estructurar en funció del tipus 

d’eines que s’utilitzen. Pel que fa al model d’aprenentatge autoregulat, sembla 

que les eines del PLE d’aula afavoreixen més les habilitats relacionades amb 

les fases d’execució i autoreflexió. Les reflexions escrites senyalen que el 

conjunt d’estudiants ha presentat dificultats per entendre i distingir les tres 

fases bàsiques del model cíclic de Zimmerman (2002).  

 

 9. DISCUSSIÓ  

  L’elaboració del present document ha estat una contribució per 

col·laborar tant en la investigació sobre les eines i l’ús que l’alumnat de 

secundària fa de la tecnologia, com en la implementació educativa d’una 

estratègia didàctica de construcció d’un PLE d’aula des d’un enfocament 

d’aprenentatge autoregulat.  

Els resultats que revelen la manca de noció sobre el sistema particular 

que acompanya el procés d’aprenentatge de cada persona és un fenomen ja 

constatat a la literatura (Castañeda i Adell, 2013; Torres-Gordillo i Herrero-

Vázquez, 2016) que, tal com altres autors han afirmat (Leiva et al., 2018; Pérez 

et al., 2018) requereix la posada en pràctica d’activitats innovadores a fi que 
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l’alumnat pregui consciència del seu PLE  per convertir-lo en una eina útil per la 

gestió del coneixement que promogui a la vegada les capacitats per  la 

planificació, monitoratge i autoavaluació.  

 Recolzant i ampliant el punt de vista de Castañeda i Adell (2013), el més 

important no és la construcció del PLE en si, sinó la millora de les habilitats 

(APA, 2015) i competències (Torres-Gordillo i Herrero-Vázquez, 2016) que van 

evolucionant durant el procés, possibilitant que en un moment determinat 

puguin servir de guies en procediments similars tant en el món acadèmic com 

al laboral (Castañeda i Adell, 2013).   

 Si bé és cert que els resultats han afirmat que l’alumnat utilitza la 

tecnologia per a pràctiques d’aprenentatge, la comparació entre la quantitat 

d’eines seleccionades i aquelles que realment es fan servir assíduament i amb 

finalitats acadèmiques, suggereix que encara que hi hagi una connexió digital 

permanent amb l’espai virtual, l’ús educatiu és escàs (From, 2017).  

 D’aquest treball es desprèn, tal com ja han constatat estudis recents 

(Leiva et al., 2018; Pérez et al., 2018), que el sector estudiantil no aprofita al 

màxim els avantatges que una mateixa eina digital pot oferir, com ha estat el 

cas del blog, circumscrit a l’ús esporàdic per accedir a la informació, quan 

podria servir per compartir i potenciar l’escriptura, col·laboració, participació, 

pensament crític i responsabilitat cap a l’aprenentatge (Delgado et al., 2018; 

Dondarza i Nieto, 2015; Martín, 2010; Pinya et al., 2016).   

 Tanmateix, el discret nombre d’eines destinades a la creació i publicació 

de contingut ha estat una realitat semblant a la descrita per Leiva i 

col·laboradors (2018) que, d’acord amb els autors, podria restringir el paper de 

l’alumnat com agent prosumer del seu propi procés d’aprenentatge.  

 En última instància, el recolzament de les eines del PLE d’aula a les 

habilitats relacionades amb les fases d’execució i autoreflexió de l’aprenentatge 

autoregulat concorden amb els resultats trobats per Chaves i col·laboradors 

(2015) que afirmen que l’ús adequat de la tecnologia afavoreix l’autoregulació 

en aquests períodes.   
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10. CONCLUSIONS 

 El present document ha estat elaborat amb la idea d’investigar què i com 

utilitza l’alumnat de 2n d’ESO del grup de PMAR de l’IES Sant Agustí les eines 

digitals en el seu dia a dia per pràctiques d’aprenentatge. Tenint en compte que 

la implementació de l’activitat didàctica dissenyada per aquesta finalitat va 

possibilitar l’extracció de les dades necessàries per a l’estudi, es considera que 

l’objectiu principal del treball ha estat assolit amb èxit.    

 No obstant això, la investigació educativa realitzada ha comportat 

distintes limitacions que han afectat la validesa interna i externa, les quals cal 

identificar i explicar per tal de millorar futures línies de recerca (Greener, 2018; 

Price i Murnan, 2004). Per una banda, l’absència d’instruments psicomètrics i la 

possibilitat que l’alumnat no hagi donat una resposta adequada als ítems de 

model cíclic d’aprenentatge autoregulat, són variables que han pogut amenaçar 

la validesa interna de l’estudi. Per altra banda, la reduïda grandària de la 

mostra limita el fet de generalitzar els resultats obtinguts, la qual cosa influeix 

en la validesa externa de la investigació.  

 Així i tot, el present treball permet extreure una sèrie de conclusions. En 

primer lloc, s’ha comprovat que l’alumnat utilitza eines digitals que 

complementen les pràctiques d’aprenentatge, encara que no esprem al màxim 

el seu potencial. En aquest sentit, d’acord amb recomanacions d’altres autors 

(Chaves et al., 2015; Leiva et al., 2018), futures accions formatives haurien 

d’insistir més en donar a conèixer les diferents possibilitats d’una mateixa 

aplicació i incentivar en l’ús de la tecnologia per finalitats educatives.  

 En línia amb l’anterior, els resultats de l’estudi han evidenciat la 

predominança d’un perfil d’alumnat com a consumidor d’informació, per la qual 

cosa es recomana adoptar noves metodologies educatives que promocionin la 

inclusió d’eines de creació de contingut dins el PLE, com pot ser el Piktochart 

(Dondarza i Nieto, 2015) o l’aplicació Canva tal com s’ha fet servir en aquest 

treball, per tal que el conjunt d’estudiants adopti un rol més actiu i participatiu 

en el seu procés d’aprenentatge (Castañeda i Adell, 2013; Martín, 2010). 
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Per acabar, els resultats sobre l’estil d’aprenentatge de l’alumnat han 

posat de manifest que aquest és més propens a la reflexió que no pas a la 

planificació. En conseqüència, es recomana incorporar a l’educació programes 

PLE amb perspectiva d’aprenentatge autoregulat (Chaves et al., 2015; Pérez et 

al., 2018) més extensos (Castañeda i Adell, 2013; Lara i Moraga, 2013; Martín, 

2010) i transversals a totes les matèries i àrees (Castañeda i Adell, 2013; 

Dondarza i Nieto, 2015), amb activitats dinàmiques que permetin complementar 

la programació d’aula ordinària (Lara i Moraga; 2013) i treballar de forma 

constant, gradual i equitativa les estratègies autoreguladores de planificació, 

execució i autoreflexió (Zimmerman, 2002).  

Així, des d’aquest document el que es suggereix com a primera mesura 

per millorar la planificació és la inclusió del Symbaloo (Dondarza i Nieto, 2015),  

concebut com una eina que ajuda a organitzar i classificar els recursos 

educatius digitals que l’alumnat té al seu abast. Aquesta aplicació és molt 

visual, senzilla d’utilitzar i permet la creació d’un PLE bàsic, però funcional 

(Álvarez, 2011). De manera complementària, també es recomana familiaritzar 

el conjunt d’estudiants amb l’agenda i calendari electrònic Google Calendar 

(Dabbagh i Kitsantas, 2012).  

Pel que fa al desenvolupament de les habilitats de la fase d’execució, la 

creació d’una xarxa social Ning controlada per professorat (Martín, 2010) 

esdevé un ambient ideal per aprendre, compartir i col·laborar en comunitat, 

possibilitant que l’alumnat entreni contínuament els processos d’autoobservació 

i autocontrol per tal d’identificar les estratègies que li permetran donar un 

feedback adequat segons el context (Dabbagh i Kitsantas, 2012).  

En relació a l’última fase, des d’aquest document es torna a insistir en el 

fet de donar a conèixer l’eina blog com un espai on l’alumnat pot plasmar el seu 

pensament crític i reflexiu sobre els seus aprenentatges. Si bé és cert que amb 

aplicacions com Twitter també es pot treballar aquesta habilitat (Pérez et al., 

2018), el blog permet crear publicacions més profundes i extenses que 

fomenten extraordinàriament el desenvolupament de l’aprenentatge autoregulat 

a la fase d’autoreflexió (Delgado et al., 2018).   
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12. ANNEXOS 

QÜESTIONARI AUTOINFORME 

Nom i cognoms:                                               

Curs:  

Data:  

 

Instruccions 

Si us plau, pensa i  marca a cada requadre les eines tecnològiques que fas servir en el teu dia 

a dia per aprendre. Si utilitzes altres que no estan a la llista, escriu el seu nom al darrer apartat 

anomenat “Altres”.   

       Instagram           Youtube        Softcatalà         Excell 

       Facebook        Symbaloo        Google Translate         Microsoft Word 

       Twitter        Spotify          Gmail         Adobe Reader 

       Snapchat        Skype        Google         PowerPoint 

       WhatsApp           ABCya        Outlook         Canva 

       Pinterest        Kahoot!        G.Drive         Piktochart 

       WordPress         Wikipedia        OneDrive         Powtoon 

       Blogger         Linguee        iCloud         Genially 

       Prezi        Vimeo        Visme         Google Sites 

       ThingLink        Pixabay        Tumblr         Twitch 

       Discord        Flickr        DevianArt          

       TikTok       Duolingo        SlideShare            

 

Altres: ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  
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MODEL DE DOCUMENT PERSONALITZAT 

Nom i cognoms:                                               

Curs:  

Data:  

 

Instruccions 

Si us plau, pensa i  marca l’opció o les opcions ACCEDIR, CREAR i/o COMPARTIR que millor 

expressi com fas servir cadascuna de les eines tecnològiques per aprendre. Després, 

assenyala si quan les estàs utilitzant PLANIFIQUES, EXECUTES i/o REFLEXIONES sobre la 

informació.  

EINES PLE SRL EINES PLE SRL 

 

Instagram 

Accedir 

Crear 

Compartir 

Planificar 

Executar 

Reflexionar 

 

Google 

Translate 

Accedir 

Crear 

Compartir 

Planificar 

Executar 

Reflexionar 

 

Facebook 

Accedir 

Crear 

Compartir 

Planificar 

Executar 

Reflexionar 

 

Gmail 

Accedir 

Crear 

Compartir 

Planificar 

Executar 

Reflexionar 

 

Wikipedia 

Accedir 

Crear 

Compartir 

Planificar 

Executar 

Reflexionar 

 

Google Drive 

Accedir 

Crear 

Compartir 

Planificar 

Executar 

Reflexionar 

 

WhatsApp 

Accedir 

Crear 

Compartir 

Planificar 

Executar 

Reflexionar 

 

OneDrive 

Accedir 

Crear 

Compartir 

Planificar 

Executar 

Reflexionar 

 

Blogger 

Accedir 

Crear 

Compartir 

Planificar 

Executar 

Reflexionar 

 

Microsoft 

Word 

Accedir 

Crear 

Compartir 

Planificar 

Executar 

Reflexionar 

 

Youtube 

 

Accedir 

Crear 

Compartir 

Planificar 

Executar 

Reflexionar 

 

Adobe 

Reader 

Accedir 

Crear 

Compartir 

Planificar 

Executar 

Reflexionar 

 

Google 

Accedir 

Crear 

Compartir 

Planificar 

Executar 

Reflexionar 

 

Power Point 

Accedir 

Crear 

Compartir 

Planificar 

Executar 

Reflexionar 
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