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Resum
La nostra societat viu un moment de canvis continus, on l’impacte de les TIC
ha marcat la manera com vivim. Per aquest motiu les TIC també s’han endinsat
al món educatiu de manera imparable. Observem que, en alguns casos, com
és en la matèria de Tecnologia a l’IES Sa Colomina, la implantació de les TIC
ha comportat l’aparició de nous recursos digitals, com ara l’eina Tecno12-18,
sense implicar cap canvi en la metodologia d’ensenyament-aprenentatge. És
en aquest context on se situa el present treball d’investigació-acció, amb
l’objectiu d’identificar les limitacions i les possibles millores que tant l’alumnat
com el professorat valora d’aquesta eina. Els resultats mostren, com a principal
limitació de Tecno12-18, l’escassa interactivitat, tant amb els companys com
amb la web, i demanen com a millora activitats i projectes on poder realitzar
treball cooperatiu i col·laboratiu, i on poder fer un ús de la web per a conèixer,
crear i compartir. També, la limitació de no poder contextualitzar el contingut a
l’aula. És per aquest fet que la proposta d’acció es fonamenta en els recursos
educatius oberts (REO), els quals ens brinden l’oportunitat de crear, compartir i
modificar continguts educatius oberts entre el professorat, i dissenyar activitats
fonamentades en processos metodològics propis de l’educació del segle XXI.
S’ha creat una plataforma, wiki i repositori, de REO per a la matèria de
Tecnologia d’ESO a Eivissa, destinada al professorat, per cercar i compartir
continguts educatius oberts contextualitzats a l’illa i tenir accés a l’ampli ventall
de recursos TIC que podem emprar a l’aula, els quals comporten també, canvis
en els processos metodològics d’ensenyament-aprenentatge.
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Introducció
Durant les últimes dècades, la nostra societat ha canviat radicalment com a
efecte de l’omnipresència de la tecnologia digital. El seu desenvolupament i
expansió ha sigut espectacular, tant a la nostra economia i mercat, com a l’oci,
a la cultura i, especialment, a la nostra vida privada. Cap àmbit sociocultural pot
romandre immune a aquests canvis, i aquest és el motiu pel qual les tecnologies
de la informació i la comunicació (TIC) estan entrant també de forma massiva
dins del món educatiu (Area, 2015), des de l’ensenyament infantil fins a la
universitat.
Una de les primeres manifestacions més visibles d’aquesta implantació TIC a
les aules d’educació secundària ha estat la substitució del llibre en paper pel
llibre digital. Els llibres de text estan, per la seva naturalesa i estructura, plantejats
per a presentar el saber que ha de rebre, reproduir i recordar l’alumnat d’un
determinat nivell i matèria. Fonamenten el procés d’ensenyament-aprenentatge
en una pedagogia de la transmissió i reproducció de la informació existent, en el
que denominem les tres erres (3R): rebre, repetir i recordar (Area, 2015).
Aquesta lògica del procés d’ensenyament-aprenentatge s’ha mantingut a la
majoria de les aules amb l’arribada dels llibres digitals de manera que la
incorporació d’aquestes noves eines TIC no ha suposat una millora metodològica
significativa pel que fa a l’aprenentatge (Area, 2015).
Com senyalen els autors Herran i Fortunato (2017) la pedagogia centrada en
els recursos és succinta i superficial si no va acompanyada d’una renovació
metodològica

centrada

en

principis

i

mètodes

didàctics

i

tècniques

d’ensenyament. De fet, com revela l’estudi realitzat per Pérez Tornero, Pi, Caro,
Pérez Sanagustín i Tropea (2013) es constata un malestar generalitzat del
professorat pel que fa als llibres digitals plans, és a dir, llibres amb una simple
conversió del format a digital sense incloure altres avantatges relacionats amb
l’audiovisual o la interactivitat.
Tal com senyala Burgos, (2009) la capacitat d’accés a la informació per a
adquirir coneixement que ha sigut generat per altres i construir nou coneixement
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a partir del que ja és conegut, s’ha potenciat a través de les TIC ja que tenen el
potencial de donar suport i ajudar en el desenvolupament d’estratègies
innovadores què permeten millorar el disseny dels ambients d’aprenentatge, així
com de facilitar la difusió del coneixement entre tota la comunitat educativa, a
través del que s’anomenen recursos educatius oberts (REO)1. Les TIC han
facilitat al professorat l’accés als REO i han permès l’intercanvi d’activitats i
propostes metodològiques exitoses. El suport de les TIC fa possible la
reutilització, l’intercanvi d’informació i coneixement, l’accessibilitat i la continuïtat
d’ús, així com el millor aprofitament del temps (Burgos, 2009). Aquest canvi
permet que ja no siga el llibre de text (o l’editorial associada), qui marque
l’aprenentatge de l’alumnat. Partint dels objectius curriculars, el professorat
decideix en cada moment la manera de plantejar, adaptar, organitzar i avaluar
els objectius d’aprenentatge, permetent una millor adequació a la realitat de la
seua aula. Per tal de facilitar l’ús i l’intercanvi de REO, podem trobar a la xarxa
diverses plataformes que recullen aquests recursos classificats, generalment,
per matèries. Aquests repositoris de REO pretenen, per tant (Iglesias, 2013):
▪

Canviar el paper de les tecnologies digitals als centres educatius.

▪

Afavorir que els estudiants construeixen coneixement a partir de fonts
obertes i lliures de manera diferent a com s’han adquirit
tradicionalment.

▪

Atorgar accés a una educació per a tots/es.

▪

Crear comunitats d’aprenentatge més enllà de les aules.

▪

Animar als i les docents a crear comunitats de pràctica entorn dels
materials didàctics i l’intercanvi de les bones pràctiques relacionades
amb el seu ús.

Pel que respecta a l’ús de les TIC en la matèria de Tecnologia de l’IES Sa
Colomina, aquest es basa en utilitzar un llibre de text multimèdia anomenat

1

El terme més comunament emprat és REA, per les seves sigles en castellà (Recursos
Educativos Abiertos) o també OER, de les sigles en anglès (Open Educational Resources).
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Tecno12-18. Aquest llibre de text multimèdia no és obert, és a dir, és de
pagament, i té com a objectiu subministrar continguts per a la matèria de
Tecnologia en l’etapa de l’ESO. Els continguts es presenten en forma de
miniunitats didàctiques que tracten aspectes concrets del currículum a través de
textos enriquits amb gràfics, animacions, etc. El professorat selecciona entre 6 i
10 capítols d’entre els 30 disponibles i amb aquests compon el llibre de text que
millor s’ajusta als continguts del curs2. Aquestes miniunitats però, es presenten
com a blocs tancats, sense possibilitat d’afegir o modificar activitats, fer-hi
adaptacions curriculars o de context a l’illa, per exemple.
Partint d’aquesta base, el present treball se centra en l’anàlisi de l’ús del
recurs Tecno12-18 en tres cursos de l’IES Sa Colomina, i en la realització d’una
proposta fonamentada en els REO com a alternativa al llibre digital. És necessari
aprofitar la versatilitat i la flexibilitat que ofereixen les TIC per a no fer simplement
el mateix que amb un llibre de text però en una pantalla sinó, per a construir una
eina útil i dinàmica que permeta un aprenentatge significatiu i contextualitzat en
la realitat de l’alumnat. Una matèria que es brinda especialment a la interactivitat,
al treball col·laboratiu i cooperatiu i a l’aprenentatge per problemes i per projectes
és la matèria de Tecnologia.

2

Informació extreta de la web Tecno12-18: www.tecno12-18.com, consultada el 25 de febrer
de 2019.

3

Objectius
El present treball pretén fer una anàlisi de l’ús del recurs educatiu Tecno1218 a l’IES Sa Colomina durant el curs 2018/2019 i proposar una alternativa
fonamentada en REO. Concretament, els objectius són:
•

Analitzar l’eina Tecno12-18 i el seu ús durant el segon trimestre del
curs 2018/2019 al centre IES Sa Colomina d’Eivissa.

•

Identificar les principals limitacions d’aquest recurs pel que fa a la
metodologia emprada i la significança de l’aprenentatge en l’alumnat
que l’utilitza.

•

Recopilar recursos educatius oberts (REO) existents per a la matèria
de Tecnologia en l’ESO.

•

Descriure algunes de les metodologies d’ensenyament-aprenentatge
que es poden proposar a través de REO.

•

Proposar com a alternativa al recurs Tecno12-18, la creació i l’ús de
REO per a afavorir un aprenentatge actiu, significatiu i contextualitzat
en l’alumnat de la matèria de Tecnologia d’Eivissa.

4

Marc teòric
3.1. Origen i evolució dels REO.
L’any 2001, el Massachusetts Institute of Technology (MIT) va crear el
programa OpenCourseWare (OCW), moviment per l’accés obert (open accés),
el qual perseguia la difusió lliure i gratuïta de la producció científica (SantosHermosa, Ferran-Ferrer & Abadal, 2012). Amb la creació del programa OCW,
l’interès pel desenvolupament de programari de codi obert va continuar amb la
formulació d’estàndards de llicenciament obert i va desembocar en la creació i
provisió de continguts oberts per a cursos, amb un major dinamisme en
l’educació superior (López, 2007). Com a resultat, va sorgir de la Fundació
Hewlett (William and Flora Hewlett Foundation)3 la idea simple però poderosa,
de què “el coneixement és un bé públic i tant la tecnologia en general, com
Internet en particular, ofereixen una oportunitat extraordinària perquè qualsevol
persona, des de qualsevol lloc, compartisca, utilitze i aprofite aquest
coneixement”.
La UNESCO es va convertir l’any 2002, en l’amfitriona de la discussió
internacional entorn d’aquesta iniciativa i va ser en el “Fòrum sobre l’impacte dels
cursos oberts per a l’educació superior en els països en desenvolupament” on
s’adoptaren les sigles OER (de l’anglès Open Educational Resouces, REO de la
traducció al català) (López, 2007). Aquesta, va ser l’espenta necessària perquè
aquest moviment s’ampliés al material docent, arribant a incorporar continguts
oberts en les pràctiques educatives. Els continguts educatius oberts permeten, a
docents i estudiants utilitzar, reutilitzar i compartir recursos amb la resta de la
comunitat educativa (Santos-Hermosa et al., 2012).
L’any 2005, diferents organitzacions i institucions d’educació superior
compromeses amb l’avanç de l’OCW van formar una comunitat mundial,

La Fundació William i Flora Hewlett cerca amb la iniciativa “REO” dirigida a docents,
estudiants i autodidactes, que l’ús de les TIC ajuden a equilibrar l’accés al coneixement i les
oportunitats educatives a tot el món (López, 2007).
3
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l’OpenCourseWare Consortium, la qual va donar pas a nombroses iniciatives de
REO, destacant el paper de la UNESCO amb la contribució de la Fundació
William i Flora Hewlett, què en 2009, va portar a terme iniciatives sobre la
importància dels REO dins de la comunitat educativa, concebuts per a generar,
promoure i estimular el treball col·laboratiu i cooperatiu entre els docents
(Santos-Hermosa et al., 2012; López, 2007).

Imatge 1. Mello, Jonhatas (2012). Logotip, versió en català. CC-BY-3.0

La Comissió Europea va presentar l’any 2012 la nova estratègia “Replantejar
l’Educació” (Rethinkin Education), on va proposar que les noves tecnologies de
la informació i la comunicació (TIC) s’integren en els centres educatius i es
millore l’accés a l’educació mitjançant recursos educatius oberts (REO). L’any
següent, va presentar la iniciativa “Apertura de l’Educació” (Opening up
Education) per a impulsar la innovació i les aptituds digitals en els centres de
secundària i a les universitats, creant la plataforma Open Education Europa, amb
REO d’alta qualitat produïts a Europa, en les distintes llengües nacionals, per tal
de millorar els resultats educatius mitjançant l’ús d’aquests i per afavorir un canvi
organitzatiu en els centres escolars (INTEF, 2014).
L’Institut Nacional de Tecnologies Educatives i de Formació al Professorat
(INTEF)4, seguint l’impuls de la Comissió Europea, va llançar el primer curs
massiu obert en xarxa (MOOC) en llengua espanyola per a docents de nivells no
universitaris, per tal de formar al professorat en el desenvolupament de

L’INTEF és la unitat del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (Govern d’Espanya)
responsable de la integració de les TIC en les etapes educatives no universitàries.
4
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competències relacionades amb la col·laboració en xarxa, la gestió autònoma de
l’aprenentatge i la participació en comunitats educatives (INTEF, 2013).
3.2. Què són els REO? Definició i característiques principals.
El terme recursos educatius oberts va ser encunyat per la UNESCO al “Fòrum
sobre l’impacte dels cursos oberts per a l’educació superior en els països en
desenvolupament” de 2002 i posteriorment, va ser definit a la “Declaració de
París Sobre els REO”, com “Materials d’ensenyament, formatius o d’investigació
en qualsevol suport, digital o de qualsevol altre tipus, que siguen de domini públic
o que hagen sigut publicats sota una llicència oberta que permeta l’accés gratuït,
així com l’ús, modificació i redistribució per altres sense cap restricció o amb
restriccions limitades” (UNESCO, 2012).
Dit d’altra manera, els REO són “materials d’ensenyament, d’aprenentatge o
d’investigació de domini públic o publicats amb llicència oberta, de manera que
puguen ser utilitzats, adaptats i distribuïts gratuïtament” (García & Calle, 2013) i
la seua producció es troba estesa entre educadors i alumnat, els quals es
converteixen en els dissenyadors de REO (Terry, Estrada, & Arteaga, 2016). Cal
puntualitzar, tal com senyala Monje (2015), que aquests materials han de ser
realitzats i distribuïts en suport digital, per tal de poder compartir-los a través de
la web i que puguen ser modificables fàcilment.
Tot i que molts docents venen compartint material amb companys des de fa
temps, la innovació de l’enfocament dels REO ve marcada per les TIC i la facilitat
amb què els REO poden generar-se i distribuir-se de manera massiva entre la
comunitat educativa a través d’internet (Trillo, 2011). Com menciona el professor
Schmidt, citat per López (2007), tradicionalment els docents compartien els seus
materials entre col·legues basant-se en fonaments similars a la col·laboració
oberta. Amb l’aparició de les TIC s’ha obert la possibilitat que els REO puguen
generar-se i distribuir-se a audiències massives a través d’internet, és a dir, han
facilitat i millorat la difusió dels materials educatius i a més, han possibilitat que
hi haja una seguretat legal de les llicències gratuïtes i de contingut obert, tant per
a autors/es com per a usuaris/es.
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Les principals característiques dels REO, tal com les defineix el Centro
Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios (CEDEC)5, es
poden resumir en les 5Rs (per les seues inicials en anglès: Retain, Reuse,
Revise, Remix i Redistribute):
•

Retenir: el dret de fer, posseir i controlar còpies del contingut (per
exemple: descarregar, duplicar, emmagatzemar i administrar).

•

Reutilitzar: el dret a utilitzar el contingut de formes diverses (per
exemple: a una classe, a un grup d’estudi, a una web, a un vídeo).

•

Revisar: el dret d’adaptar, ajustar, modificar o alterar el contingut (per
exemple: traduir el contingut a altre idioma, ajustar el contingut a un
grup d’alumnes concret).

•

Combinar: el dret de combinar el contingut original o revisat amb altre
material per a crear alguna cosa nova (per exemple: incorporar el
contingut a una wiki6).

•

Redistribuir: el dret a compartir còpies del contingut original, les seues
revisions o les seves remescles amb altres (per exemple: donar una
còpia del contingut a altres companys).

Com descriuen De Salas i Ellis (2006), citats per Cueva i Rodríguez (2010),
aquestes característiques ofereixen múltiples beneficis per a l’alumnat i per al
professorat, com són la personalització del procés d’ensenyament-aprenentatge,
l’optimització i l’estalvi de recursos, la formació de comunitats de pràctica7 per a
compartir en diferents disciplines i contextos i l’increment de la productivitat, entre
altres. Tot i que, a priori, semble un esforç addicional per al professorat haver de
generar aquests materials didàctics i posar-los a disposició de la comunitat de

5

Informació extreta de www.cedec.intef.es. Consultat el 28 de gener de 2019.

6

Wiki: pàgina web on els continguts poden ser editats, agregats, modificats i eliminats per
diversos usuaris des de qualsevol ordinador connectat a la xarxa (Del Moral Villalta, 2007).
7

Les comunitats de pràctica són grups socials constituïts amb la finalitat de desenvolupar un
coneixement especialitzat, compartint aprenentatges bastes en la reflexió compartida sobre
experiències pràctiques.
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manera altruista, l’acció conjunta de dita comunitat educativa permet que, amb
petites contribucions individuals sota el model de REO, es garantisca la creació
i accés a un catàleg de recursos amb finalitats educatives més enllà de les
ofertes comercials (Martinez & Suñé, 2011).
Els continguts educatius generats sota una llicència oberta tenen un enorme
potencial de contribuir a la millora de la qualitat i de l’eficàcia de l’educació i un
potencial transformador d’aquesta, pel fet que ens brinda tres possibilitats
entrellaçades (UNESCO, 2015): D’una banda, la disponibilitat més gran de
materials d’aprenentatge rellevants d’alta qualitat pot contribuir per a preparar
estudiants i educadors/es més productius/ves. Donat que els REO eliminen les
restriccions referents a les còpies es pot reduir el cost de l’accés a materials
educatius i el temps per a adquirir l’autorització d’ús de material subjecte a drets
d’autoria. Per altra banda, la possibilitat d’adaptar els materials, fomenta que
l’alumnat participe de manera activa en el procés educatiu, ja que aprèn millor
fent i creant, i no llegint i absorbint passivament. A més, permet contextualitzar
els recursos educatius al grup-a classe i a l’entorn. Finalment, els REO permeten
que institucions i educadors/es accedeixen a eines per a dissenyar i
desenvolupar els seus propis materials educatius i per a integrar dits materials
en programes d’aprenentatge d’alta qualitat (UNESCO, 2015).
Segons això, els recursos educatius oberts ofereixen als docents un suport
per a aplicar a l’aula diferents activitats i metodologies. Trobem a la xarxa
diversos REO que no fan servir les TIC com a eina principal de l’activitat en si,
sinó que proposen diferents activitats que es poden realitzar amb l’alumnat
perquè assolisca un aprenentatge significatiu, tant amb internet i l’ordinador com
a eina principal com sense.
3.3. Tipus de REO
Una

vegada

definits

els

recursos

educatius

oberts

i

les

seues

característiques, és interessant distingir-ne les tres categories principals (Imatge
2), tal com descriuen López (2007) i Vila-viñas i Araya (2015): En primer lloc, els
recursos als quals podem accedir (continguts educatius), en segon lloc, aquells
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amb els què podem crear i compartir (eines obertes) i, finalment, els recursos
que ens permeten el seu ús lliure i obert (recursos d’implementació). Dit d’una
altra manera, els REO no es limiten únicament als continguts en si, sinó que
abasten eines necessàries per a crear-los i compartir-los i els recursos
necessaris per a implantar-los (Monje, 2015). A continuació, es desglossen els
tres tipus de recursos:

CONTINUGTS EDUCATIUS:
Unitats didàcticques, activitats,
rúbriques, projectes, ...

Creats i distribuits amb EINES
OBERTES: LlibreOffice,
ExeLearning, Moodle, Web 2.0,
...

Amb RECURSOS
D'IMPLEMENTACIÓ: Llicències
d'autoria obertes

Imatge 2. Tipus de REO. Creació pròpia.

Continguts educatius
Els continguts educatius poden consistir en cursos complets (unitats
didàctiques), activitats, projectes, objectes d’aprenentatge8 (OA), llibres de text,
materials multimèdia (text, so, vídeo, imatges, animacions), exàmens, etc. Un
dels aspectes a destacar d’aquests continguts és el mètode d’ensenyamentaprenentatge amb el qual s’apliquen: preferiblement propostes de continguts que

OA: “Qualsevol recurs digital que puga ser reutilitzat per a l’aprenentatge” Cal tenir en
compte que tots els REA són OA, però no tots els OA són REO. Wiley (2000).
8
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promouen el canvi de rols dins i fora de l’aula, amb l’ajuda de les TIC amb
l’objectiu de preparar a l’alumnat per a ser ciutadans responsables i amb
capacitat d’adaptar-se a la realitat canviant del segle XXI (Monje, 2015).
A tall d’exemple, es descriuen tres continguts educatius oberts (REO) per a
alguns nivells en la matèria de Tecnologia amb diferents metodologies (Imatge
3, 4 i 5), totes elles amb una guia docent, per tal que el professorat puga conèixer
el context d’aplicació, les activitats a realitzar, els coneixements previs de
l’alumnat, els continguts, els objectius i la temporalització:
-

Projecte After the walking dead (ABP): L’objectiu és produir electricitat a
partir d’energies renovables a través de la creació d’una dinamo i disseny
de circuits elèctrics mitjançant el treball cooperatiu.

Imatge 3. REO extret de la plataforma Procomún on es pot visualitzar el projecte complet:
(http://procomún.educalab.es/es/articulos/proyecto-after-walking-dead)

-

WebQuesta9 Les eines de l’aula de tecnologia. L’objectiu d’aquesta és
conèixer les eines de l’aula de tecnologia mitjançant el treball individual
i cooperatiu i amb la finalitat de crear un objecte d’ús propi.

Tipus d’activitat didàctica què permet a l’alumnat resoldre un problema a través de la recerca
d’informació en xarxa, guiat pas a pas, on es defineixen els objectius a assolir i l’avaluació de
l’activitat (Adell, 2004)
9

11

Imatge 4. WebQuesta extreta del directori de WebQuestes de la Comunitat Catalana de
Webquest (www.webquestcat.net/les-eines-de-laula-de-tecnologia/)

-

Material multimèdia: Animació interactiva què permet experimentar
virtualment sobre el principi de la conservació de l’energia en el context
de la termodinàmica. Aquest recurs facilita a l’alumnat, mitjançant les
TIC, diferenciar dos conceptes de transferir energia entre sistemes:
calor i treball.

Imatge 5. REO extret de la plataforma Procomún on es pot visualitzar el projecte complet:
(http://procomun.educalab.es/es/ode/view/1416349695848)

Eines obertes
Per a poder accedir, utilitzar i modificar els continguts educatius és necessari
l’ús d’eines i programari de creació i millora (LibreOffice, GoogleDocs,
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ExeLearning, etc.) així com eines d’accés (Web 2.0, wiki, Moodel, etc.). Aquestes
eines són obertes i gratuïtes, i donen el suport tecnològic necessari per a crear,
enregistrar i gestionar el contingut, així com per a desenvolupar comunitats
d’aprenentatge en línia (López, 2007).
Recursos d’implementació
Aquests recursos són llicències de propietat intel·lectual que promouen la
publicació oberta de materials; principis de disseny, adaptació i localització de
contingut; i materials o tècniques per donar suport a l’accés del coneixement
(López, 2007). La creació de REO permet que qualsevol persona els utilitzi, els
modifiqui, els tradueixi o els millori i a més, que els comparteixi amb altres. Per
tant, amb l’objectiu de garantir els drets d’autoria, són necessaris marcs
normatius que afavoreixin les llicències obertes al dret de còpia i modificació
(Vila-viñas i Araya, 2015). Un dels prerequisits fonamentals per a obtenir
participants disposats a col·laborar (per tal de rebre a canvi reputació pel treball
realitzat) és l’atribució clara de l’autoria dels continguts. Generalment, en els
REO s’utilitzen les llicències Creative Commons (Cueva & Rodríguez, 2010) per
tal de garantir els drets d’autoria de propietat intel·lectual combinant quatre
possibles condicions (Imatge 6).

Imatge 6. Condicions dels tipus de llicències Cretive Commons.(www.creativecommon.org).
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Tal com es descriu a la mateixa web de Crative Commons10, aquestes
llicències permeten un equilibri dins de l’escenari tradicional de “tots els drets
reservats” què creen les lleis de drets d’autoria, ja que aquestes permeten una
via simple i estandarditzada per a atorgar permisos de drets d’autor a les obres
creatives, donant la possibilitat que les obres creades puguen ser copiades,
distribuïdes, editades, remesclades i utilitzades com a base per a crear, dins dels
límits de les lleis de drets d’autoria. Cal destacar que no totes les llicències
Cretive Commons són obertes (Imatge 7). Com va senyalar Cable Green
(director d’Open Education) a la conferència Taking OER Mainstream, perquè
els continguts siguen considerats REO han de ser gratuïts i disposar dels drets
legals per reutilitzar-los, revisar-los, canviar-los, redistribuir-los i conservar-los.
Per aquest motiu, els continguts llicenciats amb la clàusula No derivats (ND) no
són REO (Campell, 2015).

Imatge 7. LLicències REO, Cable Green, CC BY 4.0. Traducció.

10

https://creativecommons.org/licenses/
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Estat de la qüestió: Repositoris de REO
Tal com senyala la Comissió Europea, la utilització de REO es veu limitada
per la dificultat de trobar recursos adequats a les necessitats específiques de
cada usuari, i el professorat sol acabar emprant els recursos que altres
companys/es pròxims/es els recomanen (COM, 2013). Actualment hi ha un
consens generalitzat, tant pel que fa a investigadors educatius com a
responsables polítics a Europa i a la resta del món, en què l’apertura de
continguts i pràctiques educatives presenta importants avantatges, com ampliar
l’accés a l’educació i millorar la qualitat dels processos d’ensenyamentaprenentatge (Iglesias, 2013).
Per aquest motiu, són de destacar les iniciatives des de l’Administració
Pública que s’estan realitzant a Espanya per a la creació de repositoris de REO
i comunitats en línia per a compartir recursos educatius en obert entre els
docents. Cal mencionar, en l’àmbit estatal, tres plataformes que faciliten l’accés
de la comunitat educativa a diferents recursos i materials didàctics lliures,
promovent d’aquesta manera la implantació de les TIC a les aules (Taula 1):
Proyecto EDIA (Educativo, Digital, Interactivo y Abierto), a través del Centro
Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios (CeDeC) i l’Institut
Nacional de Tecnologies Educatives i Formació del professorat (INTEF), la xarxa
de recursos educatius oberts Procomún a través del INTEF i també, la
plataforma Agrega2, impulsada pel Ministeri d’Educació amb la col·laboració de
Red.es i de les diferents Comunitats Autònomes (García & Calle, 2013).
Plataforma (web)

Descripció

Proyecto EDIA

Promou la creació de xarxes del professorat per afavorir la

http://cedec.intef.es/recursos/

innovació a l’aula i la incorporació de les TIC pels docents.
L’enfoc metodològic d’aquest REO es basa en models com
l’aprenentatge

basat

en

projecte

(ABP)

o

Flipped

Classroom.
Procomún

Per compartir idees i experiències i des d’on es poden

http://procomun.educalab.es/es

buscar, crear i modificar REO i els quals poden buscar-se
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per contextos educatius, àrees de coneixement i tipus de
recursos.
Agrega2

Compta amb nodes de totes les Conselleries d’Educació de

http://agrega.educacion.es

les Comunitats Autònomes. Els REO es poden buscar per
currículum, els quals poden descarregar-se o utilitzar
directament pel professorat i l’alumnat.

Taula 1. Principals plataformes de REO a nivel estatal.

Respecte als REO per a la matèria de Tecnologia en aquestes plataformes,
s’ha observat que el contingut és escàs. A tall d’exemple, es mostra a continuació
la plataforma Proyecto EDIA (Imatge 8), on els recursos educatius estan
organitzats segons matèries, i on la matèria de Tecnologia no hi apareix. Açò,
suposa una dificultat a l’hora de cercar recursos educatius què poder aplicar a
l’aula de Tecnologia.

Imatge 8. Proyecto EDIA. Màteries amb REO (www.cedec.intef.es).

Pel que fa a la plataforma Agrega2, aquesta presenta la possibilitat de cercar
REO de Tecnologia filtrant per àrea de coneixement “tecnologia”. Tot i que, per
exemple, hi ha un total de 165 REO de Tecnologia de 3r d’ESO (xifra menor que
altres matèries com ara Ciències Naturals (336) o Matemàtiques (495)), és de
destacar que la majoria estan dissenyats com a lliçons magistrals, és a dir, llibres
de text digitals, lectures guiades amb qüestionaris, etc., on l’alumnat, pren un
paper passiu. El cercador de la plataforma no permet filtrar els recursos basats,
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per exemple, en aprenentatge cooperatiu de manera que aquests queden diluïts
en la cerca i es fa difícil trobar-los.
Respecte a la plataforma Procomún, aquesta permet cercar amb el terme
tecnologies. Açò fa que els resultats de la cerca incloguen materials de totes les
matèries que empren les tecnologies en el sentit ampli de la paraula, sense
restringir al de la matèria de Tecnologia. Filtrant manualment la cerca, arribem a
un total de 41 REO destinats a la matèria de Tecnologia, dels quals 14 són
recursos basats en projectes, 12 recursos de lliçons magistrals, què segueixen
les característiques pròpies dels llibres digitals tradicionals, 9 en l’aprenentatge
basat en projectes (ABP), 9 són presentacions multimèdia, 8 simulacions, 6
exercicis tancats, 4 mapes conceptuals, 2 de gràfics, ... Trobem recursos amb
més d’una de les categories, motiu pel qual la suma de les categories és superior
als 41 REO destinats a Tecnologia.
A escala autonòmica hi ha diferents plataformes destinades a compartir REO.
A tall d’exemple es descriuen ARC i Mestre a casa. Pel que fa a ARC (Aplicació
de Recursos al Currículum), aquest repositori pertany a la Xarxa Telemàtica
Educativa de Catalunya (XTEC) impulsat pel Departament d’Educació de la
Generaliat de Catalunya. Els continguts educatius estan organitzats segons el
currículum. Respecte a Mestre a casa és un entorn virtual impulsat per la
Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, i disposa d’un repositori de
REO, classificats per cursos i matèries. Quant als REO disponibles per a la
matèria de Tecnologia, els dos repositoris organitzen els continguts per Blocs
curriculars i destaca en la majoria de les propostes la metodologia expositiva.
4.1. Repositoris de REO a les Illes Balears
Pel que respecta a les Illes Balears, d’una banda, el Web Educatiu de les Illes
Balears (WEIB) presenta a la secció Recursos un recull de continguts educatius
per a Tecnologia. En la majoria dels casos es tracta de WebQuestes (Imatge 9)
què empren estratègies de treball cooperatiu. Observem que cap d’aquests ha
estat publicat sota una llicència de propietat intel·lectual oberta però, es
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consideren oberts pel fet que es poden trobar en un lloc de domini públic com és
el CAIB/WEIB.

Imatge 9. REO de Tecnologia al WEIB. (www.weibcaib.es)

En tractar-se d’una plataforma de les Illes Balears, trobem l’avantatge que hi
ha recursos contextualitzats a les Illes, com és el cas de la WebQuesta
“Formentera Solar”. Aquest fet possibilita a l’alumnat relacionar la matèria amb
el seu dia a dia i que presenten una predisposició més motivada i activa envers
l’aprenentatge.
D’altra banda, el WEIB conté enllaços d’interès especialitzats per àrees. Cal
dir, però, que molts dels enllaços estan obsolets o no funcionen. També presenta
enllaços d’iniciatives docents per a compartir REO, com per exemple
PortalESO.com, amb continguts educatius fonamentats en la metodologia
expositiva. Per últim, destacar que recursos com ara Tecno12-18 s’inclouen dins
del llistat, tot i tractar-se de recursos no oberts amb una metodologia del procés
d’ensenyament-aprenentatge molt individualista.
Tot i que existeixen diverses plataformes amb REO, són escassos els
materials per a la matèria de Tecnologia i més encara quan considerem que
aquests haurien de comportar activitats i metodologies innovadores (ABP, treball
cooperatiu, Flipped Classrooms, etc.) amb les quals l’alumnat puga tenir un
paper actiu i un aprenentatge competencial i significatiu. A més, si considerem el
context de les Illes Balears significatiu per a l’aprenentatge de l’alumnat, els REO
disponibles són encara més escassos. Per tant, la utilització de recursos
educatius oberts es pot veure limitada per tots aquests factors.
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Materials i mètodes
5.1. Disseny de l’estudi
La base metodològica d’aquest estudi es fonamenta en la recerca orientada
a la pràctica educativa, en concret en la investigació-acció. El propòsit d’aquesta
és un dels seus trets més crítics i distintius: contribuir a la resolució de problemes,
canviar o millorar la pràctica educativa (Latorre, del Rincon, & Arnal, 2005) i
fomentar el pensament crític i reflexiu del professorat i les idees de democràcia i
participació (Schubert, & Schubert, 1984; citat per Latorre et al., 2005).
Un dels objectius principals del present treball d’investigació-acció és la
creació d’una plataforma específica per compartir REO de la matèria de
Tecnologia, de manera que el professorat, en especial, el professorat de
secundària de l’illa d’Eivissa, dispose d’un ampli ventall de recursos oberts que
els permeten dissenyar les sessions amb activitats i projectes fonamentats en
metodologies actives i cooperatives, adaptats a la realitat dels seus alumnes.
Per a dur a terme aquest objectiu, l’estudi es divideix en tres etapes: la
primera etapa consisteix a obtenir informació relativa al recurs digital què s’empra
actualment, Tecno12-18 per tal de conèixer i definir la metodologia
d’ensenyament-aprenentatge que s’aplica amb aquest recurs, així com els
aspectes de millora que tant l’alumnat com el professorat detecta. La segona
etapa consisteix a realitzar una recerca de recursos educatius oberts (REO) per
a la matèria de Tecnologia amb els quals poder crear continguts educatius oberts
fonamentats en metodologies què permeten a l’alumnat tenir un aprenentatge
actiu i significatiu. Per últim, la tercera etapa d’aquest estudi consisteix a crear
una proposta de plataforma específica per als IES d’Eivissa, que reculla materials
i recursos TIC útils per al professorat de Tecnologia i que els permeta alhora
compartir continguts educatius propis de llicència oberta, fent especial èmfasi en
aquells situats en el context més proper de l’alumnat i que aborden les
problemàtiques actuals de l’illa. Aquesta plataforma, a més, pot servir de pont
entre els departaments de Tecnologia dels diferents instituts, creant una
Comunitat Virtual Intercentre per a aquesta matèria.
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5.2. Àmbit al qual va dirigit l’estudi
El present treball es basa en la creació de REO específics de la matèria de
Tecnologia com una proposta alternativa al llibre digital convencional. Tot i que
la fase d’anàlisi i desenvolupament s’ha portat a terme en el context de l’IES Sa
Colomina, l’objectiu és que l’àmbit abaste a tots els docents de Tecnologia dels
centres de secundària d’Eivissa, podent ampliar-se a tots els docents de
Tecnologia de la resta d’Espanya. Es pretén crear una plataforma de fàcil accés
per al professorat de recursos educatius oberts, amb la fi de crear així una
comunitat oberta i dinàmica on poder compartir a més de contingut educatiu,
eines, idees i experiències educatives innovadores.
5.3. Participants
L’alumnat enquestat en relació a l’ús del llibre digital Tecno12-18 és l’alumnat
de 2n d’ESO-E , 3r d’ESO-a i 4t d’ESO-D de l’IES Sa Colomina, què cursen la
matèria de Tecnologia al curs 2018/2019. En total 64 alumnes. El professorat
entrevistat, en relació a l’eina Tecno12-18 i a la familiaritat amb els REO, és
l’equip docent del Departament de Tecnologia del centre Sa Colomina, format
per 3 professors. També, s’ha entrevistat a una docent de Tecnologia de l’Illa de
Mallorca, creadora de REO per conèixer les seues experiències amb aquests.
5.4. Procés i model d’investigació-acció.
El procés d’investigació-acció s’inicia amb una idea general sobre aspectes a
millorar de la pràctica per, a continuació, planificar els passos i estratègies que
s’han de realitzar; dur a terme l’acció i tancar el cicle amb l’avaluació què permeta
replantejar el cicle (Latorre et al., 2005). Escudero (1987) citat per Latorre, del
Rincón i Arnal (2005) proposa tres fases per al procés de la investigació-acció,
les quals han servit de guia per a l’elaboració d’aquest estudi:
Primera fase. Identificació d’un problema, dificultat o tema d’investigació
(anàlisi de la mateixa realitat per a comprendre millor com i perquè ocorre):
S’observa que l’ús del llibre digital Tecno12-18 en la matèria de Tecnologia
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comporta una sèrie de limitacions a l’hora de treure el màxim profit a les TIC.
L’alumnat absorbeix informació d’una pantalla per acabar les sessions responent
diferents preguntes sobre el tema tractat o realitzar un qüestionari tipus test. El
recurs Tecno12-18 únicament és emprat com a substitut del llibre convencional.
Per aquest motiu es vol conèixer perquè ocorre, a través de l’observació i un
sondeig sobre el grau de satisfacció de l’eina per a identificar els seus punts més
febles i les necessitats dels seus usuaris.
Segona fase. Elaboració d’un pla d’acció (crear les condicions per posar-ho
en pràctica): Es proposa dur a terme un pla d’acció fonamentat en facilitar l’ús i
la creació de REO a través d’una plataforma que puga servir a la comunitat
educativa, en particular als docents de Tecnologia d’Eivissa, per a conèixer eines
TIC i idees metodològiques que permeten crear continguts educatius oberts amb
un canvi metodològic d’ensenyament-aprenentatge. L’objectiu de la proposta és
compartir entre els docents de Tecnologia continguts educatius oberts.
Tercera fase. Observació i avaluació de la proposta, incidències i
conseqüències i resultats de la seua implantació, reflexionant críticament sobre
el que ha passat per tal d’elaborar una teoria situacional i personal de tot el
procés. D’una banda, l’alumnat podrà avaluar les activitats a l’aula proposades a
través de REO i el seu grau de satisfacció amb les propostes metodològiques.
D’altra banda, el professorat avaluarà la plataforma, pel que respecta a la qualitat
dels continguts educatius que conté, la facilitat de cerca i la rellevància de la
informació disponible, així com les limitacions i aspectes de millora que detecten.
A continuació es descriuen les eines emprades per a dur a terme la recerca,
les quals són comuns de la investigació educativa (Latorre et al., 2005). Per a la
identificació del problema, la metodologia emprada és l’estudi de cas, què se
centra en l’observació i realització d’enquestes a l’alumnat, i entrevistes al
professorat, així com la revisió de documents sobre l’ús de les TIC als centres
educatius de secundària, en particular dels llibres digitals i els REO. Pel que
respecta a la segona fase, les eines emprades se centren en l’anàlisi de
documents i la recerca de recursos TIC i REO disponibles per a la matèria de
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Tecnologia. Respecte a la tercera fase, les eines per avaluar el seu funcionament
són l’observació, les enquestes a l’alumnat i entrevistes al professorat. Una
vegada definides les fases de l’estudi, a continuació es descriuen els instruments
emprats per tal d’elaborar el pla d’acció.
5.5. Eines de recerca: Instruments per a la recollida d’informació
5.5.1. Observació
L’ésser humà construeix el coneixement del seu entorn a través de
l’observació i aquesta, forma part del primer pas de l’anomenat mètode científic
(Gil, 2011). Dit d’altra manera, l’observació és un instrument primordial en la
recerca científica i s’inclou en els diversos procediments d’investigació, com
poden ser l’entrevista o el grup de discussió (Ballester, 2004). En el present
treball, l’observació s’ha dut a terme principalment durant l’assistència a les
sessions d’informàtica de la matèria de tecnologia en el període de l’estança en
pràctiques (2n trimestre), dels grups de 2n d’ESO-E, 3r d’ESO-A i de 4t d’ESOD, on s’utilitza el recurs digital Tecno12-18. L’assignatura de Tecnologia compta
amb una sessió a la setmana a l’aula d’informàtica, on s’empra l’eina Tecno1218. Els cursos de 2n i 3r d’ESO compten amb un total de dues sessions de
Tecnologia a la setmana, i el curs de 4t d’ESO amb un total de tres sessions a la
setmana. En aquestes sessions realitzades a l’aula d’informàtica, s’ha analitzat
la utilització de l’eina Tecno12-18 per part dels alumnes, així com la interacció
alumne-alumne, alumne-professor. A través d’aquesta observació s’ha pogut
conèixer l´ús que es fa de les TIC a la matèria de Tecnologia així com la
contribució de l’assignatura al desenvolupament de la Competència Digital.
Durant l’observació s’ha tractat de no interferir en l’activitat per tal d’obtenir una
visió real del desenvolupament d’aquestes sessions, motiu pel qual no s’ha fet
cap registre audiovisual (fotografies o gravacions), tractant-se d’una observació
naturalista en realitzar-se en l’ambient ordinari en el qual es desenvolupen els
subjectes sense que es produesca cap mena de mediació de la investigadora en
les activitats objecte d’estudi (Fernández-Ballesteros, 1992, citat per Ballester,
2004).
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5.5.2. Anàlisi de documents i recerca de REO.
L’anàlisi de documents és el fonament de tota investigació què tinga com a
propòsit estar inclosa en la realitat del moment que es desenvolupa (Gil, 2011).
D’aquesta manera, la documentació bibliogràfica, ha sigut el primer pas per a dur
a terme aquest treball, tot i que s’ha estès durant tot el procés d’investigació. La
recerca s’ha centrat tant en allò que altres autors i autores expertes en el camp
havien desenvolupat, com també en la recerca dels REO disponibles a la web
per a la matèria de Tecnologia.
5.5.3. Enquesta a l’alumnat
L’enquesta representa un dels mètodes més comuns per obtenir informació
diversa d’una gran varietat de temes (Ballester, 2004). Delenius (1988), citat per
Ballester (2004), defineix l’enquesta com “la recollida sistemàtica de dades de
població o de mostres de poblacions, per mitjà de qüestionaris personals o altres
instruments de recollida, especialment quan es refereixen a grups de persones
amplis o dispersos”. En aquest cas l’instrument de recollida de dades de
l’enquesta, ha estat el qüestionari (Gil 2011), i s’ha realitzat als grups de 2n, 3r i
4t d’ESO què cursen la matèria de Tecnologia al final del 2n trimestre. L’objectiu
d’aquesta enquesta ha sigut recollir informació relativa a la satisfacció de
l’alumnat amb l’ús que es fa de les TIC en la matèria de Tecnologia, les
limitacions i les possibles millores que detecten durant la utilització del recurs
digital Tecno12-18. L’enquesta s’ha fet a través d’un qüestionari en paper amb
els següents ítems:
-

Consideres que Tecno12-18 et permet aplicar el que aprens fora de
l’institut? (Si/De vegades/No)

-

Creus que Tecno12-18 et permet aprendre sobre l’illa d’Eivissa?

-

T’agrada realitzar l’activitat de Tecno12-18 de manera individual o
preferiries realitzar-la en grup? (Individual/En grup)

-

Quan acabes l’activitat, consideres que l’aprenentatge ha sigut
significatiu? (Si/De vegades/No)
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-

Creus que podries realitzar la mateixa activitat amb un llibre en paper?
(Si/No)

-

T’agradaria realitzar altre tipus d’activitats en les quals pogueres realitzar
la recerca d’informació a través de la web? (Si/No)

-

Quines limitacions hi trobes a Tecno12-18? Indica totes les què
consideres: (Considero que no hi ha interacció amb la web, que és molt
lineal/No està preparat per a realitzar treball cooperatiu/No aprofite la
infinitat de possibilitats que ofereixen les TIC per obtenir informació i
desenvolupar la competència digital/No em dóna la possibilitat de
descobrir per mi mateix/a el contingut a estudiar/Cap limitació/Resposta
oberta)

-

Quins aspectes t’agradaria millorar de Tecno12-18 o quins altres aspectes
(activitats) t’agradaria desenvolupar a les classes de tecnologia a l’aula
d’ordinadors? (Aprendre a realitzar recerques d’informació a la web de
manera efectiva, sobre qualsevol tema de tecnologia/Realitzar un
producte final sobre la unitat didàctica que estudie, és a dir, un PowePoint,
un pòster digital, una infografia, un bloc per compartir la informació i els
resultats, una maqueta, etc./Realitzar treball cooperatiu/Resposta oberta)

-

Indica els avantatges que trobes a l’eina Tecno12-18 (Utilitzi l’ordinador a
l’aula/Presenta explicacions clares i detallades/Les imatges interactives i
les demos què mostren com funcionin els diferents aparells de
tecnologia/Resposta oberta)

-

Per últim, digues que t’agrada realment: l’eina Tecno12-18 o tenir la
possibilitat d’utilitzar l’ordinador a les sessions de la matèria de tecnologia
(Tecno12-18/Utilitzar l’ordinador)

La majoria de preguntes són de resposta múltiple (resposta tancada), amb la
possibilitat de resposta oberta per tal de donar més llibertat a l’alumnat per a
poder-se expressar. Les pautes que s’han seguit per tractar i analitzar la
informació han sigut:
-

Revisió dels qüestionaris: Lectura completa de les respostes.
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-

Codificació, classificació, recopilació de qüestionaris i preparació de la
base de dades: En aquest cas en una base de dades LibreOffice Calc.

-

Recopilació de les respostes.

-

Representació gràfica dels resultats en % d’alumnat que ha seleccionat
cada categoria per a la seua representació i anàlisi.
5.5.4. Entrevista al professorat

A més de la informació obtinguda de la recerca bibliogràfica s’ha considerat
necessari conèixer l’opinió del professorat del centre pel que fa a l’ús del llibre
digital Tecno12-18. Amb la finalitat d’obtenir aquesta informació (valoració,
avantatges i limitacions) i de conèixer també la visió respecte dels REO, s’han
realitzat una sèrie d’entrevistes no estructurades al professorat de Tecnologia de
l’IES Sa Colomina. En tractar-se d’entrevistes conversacionals, no s’ha utilitzat
un guió tancat però, encara així, s’han plantejat els següents aspectes:
-

Opinió sobre el recurs digital Tecno12-18: avantatges i limitacions. Punts
a favor i en contra del seu ús, tant per al professorat com per a l’alumnat.

-

Coneixement d’altres recursos educatius, com són els REO.

-

Predisposició per crear, cercar i/o utilitzar continguts educatius oberts.

Alhora, s’ha dut a terme una enquesta oberta en línia a una docent de l’Illa de
Mallorca (creadora de la WebQuesta “La meva capsa d’eines” compartida al
WEIB) per conèixer la seua experiència i la funcionalitat que pot trobar al pla
d’acció proposat: disposar d’una plataforma wiki-repositori on es recullen REO
de Tecnologia contextualitzats a les Illes. Els aspectes que s’han plantejat són:
-

Has fet servir durant aquests anys REO?

-

A més de la WebQuesta allotjada al WEIB, has creat més REO?

-

Has creat per a les teues sessions de Tecnologia, contingut educatiu que
consideres pot ser útil per a la comunitat educativa i en particular per a les
Illes Balears però, que no has compartit amb les característiques dels
REO? Si és així, estaries disposada a llicenciar-los com a REO i compartirlos?
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-

Penses que seria útil disposar d’una plataforma per a compartir REO
només de la matèria de Tecnologia amb metodologies d’ensenyamentaprenentatge innovadores?
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6. Desenvolupament de la proposta i discussió
6.1.

Primera fase de l’estudi: Tecno12-18

De l’anàlisi d’aquest recurs concloem que les característiques més
destacables són les següents:
•

La majoria de miniunitats disposen de dos tipus de versions: una, què
permet passar les pantalles cap endavant o cap endarrere sense
restriccions, i altra, en la qual cal superar diversos tests per a poder
passar pantalles i arribar al final d’aquesta.

•

Al final de cada miniunitat hi ha un qüestionari que els alumnes han de
contestar per escrit. Es poden descarregar les preguntes en un
processador de text per a contestar-les directament a l’ordinador.

•

La majoria dels capítols compten amb un test global que pot utilitzarse com a repàs o com a examen.

•

L’activitat de l’alumnat queda registrada en una base de dades: el
professorat pot saber en quines miniunitats l’alumnat ha conclòs amb
èxit la versió dinàmica i quina nota ha obtingut als tests globals de cada
capítol.

Pel que fa a la seua aplicació a l’aula, la modalitat d’ús d’aquesta tecnologia
educativa en el procés d’ensenyament-aprenentatge és la de tecnologia
interactiva (Imatge 10). El grau d’interactivitat d’un recurs digital està determinat
pels graus de llibertat que té l’alumnat sobre el contingut. En el cas de Tecno1218, aquest grau de llibertat és mínim: l’alumnat únicament pot passar d’una
pantalla a una altra per a llegir el contingut. L’ordinador actua com un sistema
que gestiona la presentació d’informació a l’alumnat, assumint parcialment el rol
tradicional del professorat, i se sosté en una pedagogia fonamentalment
conductista i on la interacció és sempre individual (Martinez & Suñé, 2011).
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Imatge 10. Esquema de les grans tipologies tecnològiques. Adaptat de Joan Simon (Martinez &
Suñé, 2011)

6.1.1. Identificació de les limitacions i dels aspectes a millorar que
presenta el recurs Tecno12-18.
Tal com demostra la investigació realitzada per Pérez Tornero et al., (2013)
sobre els llibres de text digitals ideals des del punt de vista del professorat,
aquests han de presentar uns valors i atributs essencials, els quals Tecno12-18
no compleix:
•

Interactiu: ha de ser interactius, és a dir, possibilitar a l’alumnat un grau
de llibertat on aprofitar tots els avantatges de la xarxa i les seues
aplicacions.

•

Actualitzable: ha de poder adaptar-se a la realitat canviant de la ciència
i de l’actualitat. A més, incloure els canvis curriculars a les necessitats
i al programa pedagògic del centre i relacionar les propostes
didàctiques amb la realitat.

•

Adaptable a les necessitats de cada professor/a: Aprofitant la flexibilitat
digital, el professorat ha de poder seleccionar continguts, afegir,
transformar, etc. per a cadascuna de les sessions.
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•

Personalitzable: Professorat i alumnat han de poder organitzar i
distribuir les diferents eines i recursos del llibre per a la seua comoditat
d’ús.

Aquests atributs són essencials per a poder adaptar el contingut al context i
a l’alumnat. Com a exemple, Tecno12-18 no possibilita realitzar adaptacions
curriculars a l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE), ja que
parteix de la base de què tots els grups són homogenis.
Resultats de l’enquesta a l’alumnat.
A continuació es mostren els resultats de les enquestes a l’alumnat de l’IES
Sa Colomina sobre el recurs digital Tecno12-18. En les enquestes va participar
l’alumnat de 2n d’ESO-E (24 alumnes), 3r d’ESO-A (21 alumnes) i 4t d’ESO-D
(17 alumnes), els quals sumen un total de 62 alumnes.
Possibilitat de fer el mateix en un llibre de text en paper
Pel que fa a la valoració de l’eina Tecno12, el 81% de l’alumnat opina que es
podria fer el mateix emprant un llibre de text en paper. La resta, opina que no
seria possible pel fet que les animacions no poden ser plasmades al paper
(Figura 1).

19%

81%

SI

No

Figura 1. Resultat de l’enquesta a l’alumnat sobre el recurs digital Tecno12-18: Possibilitat de
realitzar les mateixes activitats que a un llibre en paper (Sí, 81%, en blau).
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Contextualització
El 65% de l’alumnat considera que el que aprenen amb l’eina Tecno12-18 no
ho poden aplicar a la vida quotidiana i un 83% d’aquest considera que aquest
recurs no els permet aprendre sobre l’illa d’Eivissa (Figura 2). De la resta
d’alumnat que sí que considera que té aplicabilitat, el 60% contesta que encara
que poden aplicar-ho fora de l’institut, no els permet aprendre sobre temes
relacionats amb l’illa.

AMB LA VIDA QUOTIDIANA

AMB L'ILLA D'EIVISSA
Si
17%

Si
35%

No
65%
No
83%
Figura 2. Resultat de l’enquesta a l’alumnat sobre el recurs digital Tecno12-18: A l’esquerra,
contextualització de l’eina amb la vida quotidiana (No, 65%, en taronja). A l’esquerra, d’aquest
65%, contextualització de l’eina amb l’illa d’Eivissa (No, 83%, en taronja clar).

Interacció amb els/les companys/es:
Un altre aspecte a identificar amb les enquestes ha sigut el desig de l’alumnat
de realitzar treball cooperatiu davant del treball individual. La majoria (65%), s’ha
mostrat favorable a treballar de manera cooperativa. El 35% de l’alumnat
considera que un dels avantatges és que realitzen la tasca individualment, ja que
d’aquesta manera poden seguir el seu propi ritme d’aprenentatge (Figura 3). Així
i tot, la majoria d’aquests reconeix que també els agradaria fer treball cooperatiu.
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Del 35% d'alumnes que veuen positiu
el treball individual del recurs Tecno1218, el SI indica el percentatge
d'alumnat que mostra desig per
realitzar treball cooperatiu.

35%
65%
No

Tecnologies interactives (treball
individual)
Tecnologies colaboratives (treball
cooperatiu)

32%

Si

68%
0%

20%

40%

60%

80%

Figura 3. Resultat de desig de realitzar treball cooperatiu davant de l’individual. A l’esquerra en
blau, percentatge d’alumnat que considera un avantatge realitzar l’activitat de manera individual.
A la dreta, desig d’aquest alumnat de realitzar treball cooperatiu a l’aula (Si, 68%).

Interacció amb la web: interactivitat
Respecte a l’ús de les TIC, el 82% de l’alumnat mostra el desig de fer activitats
que els permeten realitzar recerca d’informació a través de la web (Figura 4). El
84% detalla que amb Tecno12-18 no aprofita la infinitat de possibilitats que
ofereixen les TIC per rebre, crear i compartir informació.
Identificació dels aspectes a millorar
Altre aspecte a conèixer eren les possibles millores que els propis usuaris, en
aquest cas l’alumnat, consideren que podrien aplicar-se a les sessions que es
realitzen a l’aula d’informàtica. De les enquestes destaquen com aspectes a
millorar (Figura 4) la creació d’activitats amb la metodologia del treball cooperatiu
(77%), aprendre a realitzar recerques d’informació a la web de manera efectiva
sobre qualsevol tema de tecnologia (82%) i el fet de dur a terme un producte final
sobre el contingut que s’estudia (94%), com per exemple una wiki, una maqueta,
una infografia, un bloc, etc.
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Aspectes a millorar
Producte final

94%

Recerques a la web

82%

Treball cooperatiu

77%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Figura 4. Respostes de l’alumnat, de selecció múltiple, sobre els aspectes de millora del recurs
digital Tecno12-18.

Tecno12-18 o l’ús dels ordinadors
Es va realitzar una pregunta directa a l’alumnat sobre què és el que realment
els agrada, si l’ús de Tecno12-18 o el fet d’utilitzar els ordinadors en la matèria
de tecnologia. De les enquestes s’obté que el 82% de l’alumnat afirma que el
que realment els agrada és l’ús dels ordinadors.
Valoració del professorat
Pel que fa a la informació obtinguda a través de les converses amb el
professorat, trobem dos vessants d’opinió ben diferents: D’una banda, què amb
el recurs Tecno12-18 l’alumnat es mostra predisposat a realitzar la classe de
Tecnologia i que gràcies a l’eina, està més tranquil i interessat en fer l’activitat.
Pensen que l’ús de continguts educatius oberts pot comportar-los un temps extra
de treball gran, pel que respecta a la recerca i creació d’aquests. Per l’altra,
trobem un vessant que, en primer lloc, considera que Tecno12-18 no permet
contextualitzar el contingut al grup d’alumnes i tampoc contextualitzar-ho
geogràficament, motiu pel qual es considera que aquesta eina no aporta un
aprenentatge prou significatiu a l’alumnat i a més que no dóna flexibilitat i llibertat
als docents per a preparar les sessions per a un grup en particular. En segon
lloc, veuen una limitació significativa pel que respecta a la metodologia expositiva
i individualitzada del recurs Tecno12-18 i defenen la possibilitat d’utilitzar altres
recursos educatius amb processos metodològics més innovadors i adients per
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l’educació del segle XXI. Finalment, mostren una actitud favorable i positiva pel
que respecta a realitzar altres activitats a l’aula diferents de l’eina Tecno12-18,
de tal manera que cada docent pugui dissenyar la seua programació d’aula amb
continguts educatius adients al seu grup i context, i consideren positiva la idea
que aquests siguin oberts, per a poder compartir-los amb altres docents i alhora
disposar també d’altres continguts educatius creats per altres.
Quant a la informació obtinguda a través de l’enquesta oberta a la docent
creadora d’una de les WebQuestes que s’allotgen al WEIB, sobre l’ús i la creació
de REO en l’actualitat, quines plataformes empra per a cercar-los, així com la
utilitat que considera pot tenir disposar d’una plataforma exclusivament de
materials de Tecnologia d’ESO, destaca que només va crear la WebQuesta fa
més de 10 anys. Actualment ha creat diferents materials per a emprar a les seues
classes els quals comparteix amb companys/es i l’alumnat. Per compartir-los
amb les característiques dels REO necessitaria revisar el material. Continua
emprant continguts educatius oberts i normalment els cerca a plataformes
d’educació com són Procomún o XTEC. Finalment, considera que seria útil
disposar d’una plataforma especialitzada en REO de Tecnologia i poder cercarlos per curs, continguts, tipus de recurs i metodologia.
6.1.2. Anàlisi i discussió
El recurs digital Tecno12-18, com apunta Area (2015) es basa en la
Pedagogia de l’aprenentatge repetint amb TIC. És un producte tecnològic en el
qual la informació està empaquetada. L’única variació que presenta aquest llibre
digital, davant un llibre de text tradicional són alguns elements de la tecnologia
multimèdia, com són els hiperenllaços, l’audiovisual o la interacció de l’alumnat
amb l’ordinador. Açò, com demostren els resultats de les enquestes, l’alumnat
ho detecta, ja que consideren que podrien fer el mateix amb un llibre de text en
paper si no fos per les animacions que aquest recurs presenta. Si s’estan retirant
els llibres de text en paper de les aules, té sentit digitalitzar-los i emprar-los a
l’ordinador? Les sessions de Tecnologia a l’aula d’informàtica destaquen pel
silenci, l’ensenyament continua sent per exposició i l’aprenentatge per repetició.
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Tot i que aquesta tranquil·litat, com assenyala un vessant de les valoracions del
professorat, pot parèixer un aspecte a favor d’aquesta eina, no s’ha de confondre
amb el paper passiu de l’alumnat davant l’aprenentatge. De fet, l’alumnat
demana tenir un paper més actiu davant les TIC.
Hi ha una relació directa entre les limitacions que detecta l’alumnat de l’eina
Tecno12-18 amb els aspectes que els agradaria millorar. Com aspectes a
millorar destaquen l’aprenentatge cooperatiu i interactuar amb la web, per rebre,
crear i compartir la informació. L’alumnat reclama processos d’ensenyament
aprenentatge amb tecnologies col·laboratives (Imatge 10), és a dir, tal com
descriuen Martínez i Suñé (2011), fer un ús de les tecnologies educatives com a
context de l’aprenentatge, entorn de treball i de relació, i un mitjà d’expressió i
creació.
Hem de tenir present que l’educació està fent un gir en el procés metodològic
d’ensenyament-aprenentatge, posant el focus en l’alumnat i en un aprenentatge
que els permeta aprendre creant amb les TIC (Area, 2015). Aquesta
transformació abasta també el rol del professorat i és imprescindible adaptar-se,
per aplicar recursos TIC amb aquesta intencionalitat metodològica. Disposem
d’un ampli ventall d’eines i idees per a emprar a l’aula, les quals possibiliten
aquest canvi metodològic que demana l’Educació del segle XXI. El fet de
dissenyar i crear continguts educatius ajustats a la realitat de l’alumnat i al seu
context, és a dir, continguts educatius que permeten a l’alumnat enfrontant-se a
problemes significatius, amb els quals puguen consumir, produir i compartir
informació amb altres, i on el professorat organitze i supervise l’aprenentatge
(Area, 2015), és part del nostre treball docent. Per tant, l’Educació demana que
passem a l’acció, creant continguts educatius de qualitat que repercutisquen en
un aprenentatge significatiu de l’alumnat.
El fet de generar aquests continguts amb les característiques dels REO, i
disposar-los a una plataforma, permet a la comunitat educativa tenir a l’abast
multitud d’idees, projectes, activitats, etc. amb diferents processos metodològics
que poder aplicar a l’aula. Permet tenir accés a recursos que altres ja han creat,
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disminuint la càrrega de feina, sempre que ho implementen sota llicència oberta.
No es tracta que un/a sòl/a docent realitze infinitat de continguts educatius oberts
i per tant, es trobe sobrecarregat de feina, sinó que, a poc a poc, amb la
participació de la comunitat educativa, pugem disposar d’infinitat de recursos
educatius oberts que a mitjà termini ens facilitaran la nostra tasca docent.
6.2. Segona fase de l’estudi. Pla d’acció: compartir continguts
educatius oberts de Tecnologia.
Com s’ha descrit a l’apartat 4 del present treball, la matèria de Tecnologia
disposa d’una quantitat limitada de continguts educatius oberts enfocats a què
l’alumnat siga part activa del procés d’ensenyament-aprenentatge. Tot i que es
troben continguts educatius oberts de qualitat, amb metodologies que
afavoreixen l’aprenentatge competencial i cooperatiu, aquests són difícils de
trobar. Per aquest motiu, la proposta és la creació d’una plataforma per a
compartir continguts educatius de Tecnologia entre els docents dels centres
d’Eivissa, que contribuïsca al manteniment d’un ecosistema flexible, àgil i viu per
tal que repercutisca en la qualitat de l’ensenyança que requereix l’alumnat del
segle XXI (Monje, 2015).
Tot i considerar la paradoxa de la reutilització11, es proposa la creació i difusió
de continguts educatius oberts què estiguen contextualitzats, en la mesura que
siga possible, a l’Illa d’Eivissa. Els motius d’aquesta proposta són,
essencialment, dos. El primer és que l’educació a les Illes Balears fa ús del català
com a llengua vehicular i és interessant tenir REO en aquesta llengua. El segon
motiu està relacionat amb les particularitats fruit de la insularitat (necessitats
energètiques, gestió de recursos hídrics, pressió turística, espècies endèmiques,
etc.) i que sovint no queden recollides als continguts educatius de les plataformes
de REO nacionals.

11

Paradoxa de la reutilització: Per a que el contingut siga utilitzable, deu ser específic en el
seu context però, si és molt específic, aleshores és poc reutilitzable (Wiley, 2000; citat pels autos
Santos-Hermosa et al., 2012).
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6.2.1. Construcció d’una plataforma en línia: REO per a la matèria de
Tecnologia
La plataforma proposada és un repositori de REO de Tecnologia, creats a l’illa
d’Eivissa. També, funciona com una wiki, ja que tots els docents que formen part
d’aquest projecte, poden editar-la. Recordant els tipus de REO recollits al marc
teòric del present treball, n’hi ha tres: continguts educatius oberts, eines i
programari obert què permeten la seua creació, i llicències obertes per a
assegurar els drets d’autoria i promoure la seua difusió oberta. Partint d’aquesta
base, s’ha considerat necessari presentar a la plataforma informació i exemples
tant de les eines com de les llicències obertes, per tal que el professorat tinga al
seu abast en una mateixa plataforma, molts dels recursos necessaris per a
utilitzar, crear i/o modificar continguts educatius oberts. A més, per tal que
l’enfocament metodològic dels continguts tinga com a objectiu preparar a
l’alumnat per a viure en la societat de la informació (Adell, 2011), s’ha disposat
la secció Idees i TIC per a conèixer metodologies innovadores i diferents
recursos TIC que possibiliten aquest canvi metodològic.
Selecció del programari
Per dur a terme el disseny i construcció de la plataforma en línia, la primera
tasca ha sigut seleccionar una plataforma que permetés promoure la cerca,
creació i difusió de continguts educatius oberts propis amb un maneig senzill. Per
aquest motiu, ha estat construïda amb Google Sites12, una plataforma de creació
de pàgines web gratuïta en línia i la qual es pot fer servir també com una wiki, és
a dir, una pàgina web on els continguts poden ser editats, agregats, modificats i
eliminats per diversos usuaris des de qualsevol ordinador connectat a la xarxa,
permetent que el contingut, i per tant els continguts educatius, puguen ser
actualitzats i modificats sempre (Del Moral Villalta, 2007).

12

www.sites.google.com
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Seccions de la plataforma REOTecno-Eivissa
URL: https://sites.google.com/view/reo-tecnologiaeivissa/inici
Inici
En accedir a la plataforma, trobem l’Inici: la portada de la proposta (Imatge
11). Com que és la primera impressió de la web, la informació que hi trobem és
només la finalitat d’aquesta, és a dir, REO de Tecnologia d’ESO amb
metodologies actives.

Imatge 11. Plataforma REO Tecno-Eivissa. (https://sites.google.com/view/reo-tecnologiaeivissa)

TecnoEivissa
Compleix el propòsit principal de la pàgina, cercar i compartir els continguts
educatius oberts elaborats pels docents de Tecnologia. Alhora, aquesta secció
disposa de tres subseccions més, ja que els REO es classifiquen segons els
nivells a l’ESO. Tots els continguts educatius es descriuen pel seu títol (Imatge
12), curs, bloc/s temàtic/s, contingut, metodologia, recursos emprats i autor/a.
Alhora, disposen d’un enllaç a la guia didàctica i al contingut educatiu, tant en
versió editable com per a consultar. Tot i que està classificada per cursos, a
plataforma presenta la possibilitat de realitzar una cerca directa per contingut,
metodologia, recursos emprats o bloc temàtic.
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Imatge 12. Visualització i distribució de la informació relativa a cada contingut educatiu obert.

REO per crear
Destinada a donar a conèixer els recursos educatius oberts que permeten
l’edició i llicenciament dels continguts. Aquesta secció es divideix en dues
subseccions. D’una banda, Eines obertes de programari lliure i eines gratuïtes
en línia, com són editors de text (LibreOffice Writer, Documents de Google,
ExeLearning), gràfics (Canva, Gimp, Piktochart), àudio (Mumble, Audacity),
vídeo (PowToon, Openshot, OBS Studio) i multimèdia (ExeLearning). D’altra
banda, Llicències obertes on el professorat pot conèixer i informar-se sobre el
recurs de llicenciament obert, en particular sobre les llicències Creative
Commons amb les quals es poden llicenciar els continguts educatius propis, per
tal que siguen oberts a la comunitat educativa.
Idees i TIC
Aquesta secció es compon de dues subseccions en les quals es presenten,
d’una banda, diferents metodologies i idees amb les que l’alumnat és part activa
de l’aprenentatge, com són l’aprenentatge basat en projectes (ABP),
WebQuestes per introduir activitats d’investigació cooperativa, preguntes
productives que suposen un repte a l’alumnat, l’avaluació, l’autoavaluació i la
coavaluació, etc. Són alguns dels exemples què poden servir d’idees per a
dissenyar

continguts

educatius

enfocats

a

l’aprenentatge

cooperatiu,

col·laboratiu, competencial i experiencial. D’altra banda, a la subsecció Recursos
TIC trobem eines en línia que poden servir de recurs en les activitats, amb què
l’alumnat pren un paper actiu, sent subjecte de l’aprenentatge. S’inclouen eines
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destinades a la robòtica i la programació (Scratch), a la creació d’artefactes
(Piktochart, Canva Dipity), a l’aprenentatge col·laboratiu (Blogger i wikis), etc.
Repositoris externs
Per tal de disposar de més recursos, també trobem a la plataforma un enllaç
als repositoris estatals Agrega2, Procomún, ProyectoEdia, així com a altres
repositoris més locals com ara WEIB, Mestre a casa i ARC.
Bloc
Aquesta secció te l’objectiu de compartir les experiències d’aula. S’ha creat
un bloc (reotecnologiaeivissa.blogspot.com) on poder cercar, afegir o crear una
nova entrada amb el títol del contingut educatiu que s’haja dut a terme. D’aquesta
manera el professorat pot consultar les experiències d’altres docents abans de
portar-ho a la pràctica, així com enriquir-ho amb la seua experiència.
Comunitat Wiki
Secció destinada als editors de la wiki, és a dir, al professorat de Tecnologia
de l’Illa d’Eivissa, on es recullen els objectius de la plataforma i les normes
bàsiques d’ús. La subsecció Guia per compartir, inclou dues plantilles per
compartir els continguts. Una de les plantilles permet compartir els continguts
sempre amb la mateixa estructura, i d’aquesta manera facilitar la cerca de
continguts, visualitzant a un cop de vista les característiques d’aquests (Imatge
8). L’altra plantilla és per redactar la Guia Didàctica, per tal que totes les guies
proposades que es troben a la plataforma, tinguen les mateixes característiques.

6.2.2. Anàlisi i discussió
La plataforma REOTecno-Eivissa permet que els continguts educatius oberts
que s’allotgen a ella complisquen les cinc característiques pròpies dels REO, és
a dir, les 5R: retenir, reutilitzar, revisar, combinar i redistribuir (vegeu punt 3.2.).
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A més, s’ha considerat molt important posar a l’abast de la comunitat no sols
continguts educatius oberts, sinó també els recursos necessaris per a crear-los,
modificar-los i compartir-los. L’objectiu de compartir REO de Tecnologia entre el
professorat de l’illa d’Eivissa, es pot complir a través de la proposta creada i
disponible ja a la web. El fet de disposar d’una secció amb diferents idees i eines
TIC que permeten dur a terme metodologies actives a l’aula suposa una ajuda a
l’hora de dissenyar i crear nous continguts educatius.
Tot i que la plataforma s’ha dissenyat de manera que facilite la cerca i la
creació de continguts educatius oberts per part de tots els docents de Tecnologia
d’Eivissa, l’ús que es faça d’aquesta serà diferent segons la familiaritat que
tinguen els docents amb les TIC per dissenyar les activitats d’aula. D’una banda,
la proposta de la plataforma pot trobar la limitació de què els docents que no
estan familiaritzats amb les TIC per dissenyar les seues activitats amb recursos
de la xarxa, continuen sense crear-los amb les característiques dels REO per
compartir-los a la plataforma però, encara així, aquesta pot servir d’inici perquè
coneguen i facen servir continguts educatius oberts creats pels altres docents.
La guia didàctica de cada contingut i

les experiències d’aula fan possible

conèixer la seua aplicabilitat i per tant animar a dur-los a la pràctica. D’altra
banda, la proposta pot servir d’impuls perquè els docents familiaritzats amb la
creació de continguts propis, els compartisquen de manera oberta, i que el treball
realitzat siga profitós per a molts més alumnes i docents. A més, es pot contribuir
a millorar-los i també a conèixer les experiències educatives que altres docents
experimenten. La creació d’aquesta plataforma és una petita aportació però,
convida als docents de Tecnologia de l’illa a conèixer diferents metodologies i
eines TIC disponibles, cercar, modificar i compartir continguts educatius oberts,
i compartir experiències d’aula contextualitzades en Eivissa.
Finalment, pel que fa a l’atribució de la plataforma, tot i haver sigut
dissenyada, creada i llançada de manera individual pot, en molt poc de temps,
construir-se i créixer amb la participació dels docents d’Eivissa, passant a ser
creada, modificada i gestionada per una àmplia comunitat formada pel
professorat de Tecnologia de l’illa. D’aquesta manera, a més de compartir
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continguts educatius oberts i disposar cada vegada de més, també es
compartiran eines TIC que facen servir altres docents i conèixer experiències
d’aula què poden aportar noves idees.
6.3. Tercera fase de l’estudi: Implantació
Tot i que aquesta última fase de l’estudi d’investigació-acció no s’ha pogut dur
a terme, es proposa la manera d’implantar-la per tal de poder avaluar els
resultats del pla d’acció proposat i poder continuar amb aquesta investigacióacció en un futur pròxim, a ser possible el curs vinent.
Per tal d’implantar la plataforma, la primera tasca serà convidar des del correu
electrònic de REOTecno-Eivissa (reotecnologiaeivissa@gmail.com) a tot el
professorat de l’illa d’Eivissa, mitjançant les adreces de correu electrònic del
centre o personals (cal que siguen un domini de Google), a formar part d’aquesta
nova Comunitat Educativa de Tecnologia a Eivissa. Aquesta invitació es
realitzarà amb una breu presentació de la plataforma REOTecnologiaEivissa.
Per tal de presentar les seccions d’aquesta, es realitzarà un vídeo/tutorial amb
l’eina oberta OBS Studio, que tracte sobre la navegació de la pàgina, l’objectiu
d’aquesta, i les pautes per poder compartir els continguts educatius propis de
manera oberta.
Manteniment de REOTecno-Eivissa
En tractar-se d’una wiki, tot el professorat de Tecnologia que hi vulga
participar serà editor/a de la plataforma. Encara així, la persona encarregada
d’administrar-la seré jo mateixa. Per a dur a terme aquesta funció, setmanalment
es realitzarà una còpia de seguretat de la plataforma. D’aquesta manera, si per
error qualsevol editor/a realitza canvis involuntaris, els continguts i la informació
estaran fora de perill. A més, mitjançant el correu electrònic del projecte
(reotecnologiaeivissa@gmail.com), es contestarà periòdicament dubtes o
suggeriments. Finalment, destacar que la implantació no es considerarà
finalitzada fins que no se’n faça ús i els docents convidats veritablement hi
compartisquen materials.
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6.3.1. Avaluar per aprendre
Posterior a la implantació, és necessària la millora continua: és necessari dur
a terme una avaluació de la proposta.
Respecte a la plataforma, la metodologia per a avaluar-la serà tant
quantitativa com qualitativa. Es proposa realitzar passats uns mesos de la seua
implantació, una quantificació dels continguts educatius oberts que es pengen, i
que s’avalue la qualitat d’aquests pel que respecta als tipus d’activitats i
metodologies proposades, la interacció del professorat mitjançant el bloc, les
experiències compartides, etc.
Sobre el canvi que suposa a l’aula la implantació d’aquesta proposta, serà
tant l’alumnat com el professorat l’encarregat d’avaluar l’èxit de la plataforma.
Aquest treball d’investigació-acció haurà de continuar el seu cicle una vegada
implantada la proposta, motiu pel qual es proposa en un futur pròxim realitzar
enquestes a l’alumnat respecte als canvis que ha suposat l’ús dels REO a l’aula,
les limitacions que hi troben a les activitats realitzades i les propostes de millora,
així com entrevistes al professorat sobre la funcionalitat de la plataforma, els
avantatges que els han facilitat la tasca docent i per últim les limitacions i millores
que detecten.
6.3.2. Futur de la proposta
Dur a terme la proposta de la plataforma per compartir continguts educatius
oberts de Tecnologia a Eivissa implica que aquesta siga rebuda pels docents de
manera positiva i que troben en ella una eina funcional amb què compartir
recursos, continguts i experiències de manera oberta. La col·laboració dels
docents és essencial perquè la proposta puga créixer i enriquir-se amb el temps.
Amb aquest objectiu, la plataforma està oberta a suggeriments i canvis que
puguen millorar el seu funcionament i ús.
Es confia plenament en el fet que aquest petit gest de posar a disposició dels
docents aquesta plataforma en línia, pot suposar un canvi positiu en l’enfocament
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metodològic de les classes de Tecnologia dels centres d’Eivissa. El fet de crear
comunitat, conèixer propostes i experiències educatives d’altres docents, tenir a
l’abast recursos educatius oberts creats pels companys, etc. pot servir d’espenta
per a animar i motivar a molts/es altres a crear continguts educatius propis on el
protagonista siga l’alumnat, i per tant que puga tenir un aprenentatge significatiu
i contextualitzat a la seua realitat.
Per últim, pel que respecta a poder utilitzar i implantar la plataforma per a
altres matèries i/o context geogràfic, gràcies a la llicència Creative Commons
Reconeixement-No comercial 4.0 internacional sota la qual ha estat llicenciada,
i el programari en línia obert amb el qual s’ha creat la plataforma, pot ser
modificada i publicada per qualsevol docent que vulga fer ús d’aquesta.
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7.

Conclusions
L’eina Tecno12-18 és un llibre digital de pagament, amb un model

metodològic d’ensenyament-aprenentatge tradicional, on l’ordinador assumeix el
rol tradicional del professorat. El recurs se sosté en una pedagogia
fonamentalment conductista i la interacció és sempre individual. A les sessions
on es fa un ús d’aquesta eina, trobem a l’alumnat davant d’una pantalla aprenent
de les TIC, sense cap interacció amb els companys ni amb la web.
La recerca duta a terme ha permès conèixer les limitacions d’aquesta eina i
les millores que demana l’alumnat. Les limitacions que destaquen és la poca
interactivitat que permet l’eina, tant amb els companys com amb la web. Com a
millores, aquestes estan directament relacionades amb les limitacions: fer un ús
de les TIC amb què poder realitzar treball cooperatiu i també, aprofitar totes les
possibilitats que brinda la web per conèixer, crear i compartir.
Els REO, en ser creats pels mateixos docents, permeten portar a l’aula
activitats i projectes amb les que cobrir les mancances detectades, de manera
que les TIC són emprades per a adquirir aprenentatges fonamentats en
processos col·laboratius, competencials i experiencials.
Les plataformes destinades a repositris de REO no disposen d’una quantitat
extensa d’aquests recursos per a la matèria de Tecnologia. A més, molts dels
continguts educatius oberts que trobem es fonamenten en metodologies
tradicionals, i tot i que podem trobar continguts amb metodologies actives,
aquests són difícils de trobar.
Com a proposta es presenta la plataforma en línia REOTecno-Eivissa per a
compartir continguts educatius oberts i contextualitzats a l’illa d’Eivissa. A través
d’estratègies i mètodes cooperatius, col·laboratius i competencials cerquem
aprofitar tot el potencial que ofereix l’ús de les TIC. Amb aquest petit gest es
pretén inspirar un canvi en la manera d’ensenyar i en la manera d’aprendre.
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