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ESTUDI SOBRE LA UTILITZACIÓ DELS RECURSOS TIC 

DINS LES AULES D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA A CENTRES DE 

MALLORCA. 

Research of the use of ICT resources in primary education classrooms in Mallorca centres. 

 

Noelia Melis Díaz-Madroñero 

Universitat de les Illes Balears 

Juny 2020 

RESUM. 

El següent article és un estudi descriptiu amb el qual es pretén identificar i analitzar la 

freqüència d’ús de les TIC i les barreres que dificulten la seva implantació dins les aules per 

part dels docents d’Educació Primària en centres educatius de Mallorca. A la introducció 

trobem una anàlisi de la integració de les TIC als centres escolars i com s’ha estudiat aquest 

tema els darrers anys. La part pràctica del treball es basa en la recollida d’informació, i 

l’instrument emprat ha estat el qüestionari en línia, resultats del qual s’han representat, 

interpretat, analitzat i comparat amb els estudis consultats al marc teòric. Les conclusions a les 

quals s’han arribat és que les TIC sí que s’utilitzen i amb una freqüència pràcticament diària, i 

els obstacles més estesos són la falta de formació i el mal funcionament dels recursos 

tecnològics als centres. Finalment, també es presenta una proposta de millora tenint en compte 

les necessitats sorgides després de la realització de l’estudi.  

Paraules clau: Recursos TIC, usos, barreres, obstacles, professorat, educació primària. 

 

ABSTRACT. 

The following article is a descriptive study whose purpose is to identify and analyse the 

frequency of ICT use and the obstacles that hinder it deploy in classrooms by primary school 

teachers in educational centres in Mallorca. In the introduction we find an analysis of the 

integration of ICT into schools and how this topic has been student in recent years. The practical 

part of the article is based on the collection of information, and the instrument used has been 



2 

 

the online questionnaire, the results of which have been represented, interpreted, analysed and 

compared with the other studies consulted. The conclusions we have reached are that ICTs are 

used and almost daily, and the most widespread obstacles are the lack of training and 

malfunction of technological resources at schools. Finally, an improvement proposal has also 

been made, considering the needs that arose after carrying out the study. 

Key words: ICT resources, applications, impediments, obstacles, teachers, primary school. 

 

INTRODUCCIÓ. 

Les tecnologies de la informació i la comunicació, a partir d’ara TIC, són un fenomen 

revolucionari, impactant i canviant que abasta tant allò tècnic, com allò social i que impregna 

totes les activitats humanes, laborals, formatives, acadèmiques, d’oci i consum (Roblizo i 

Cózar, 2015). 

Com bé sabem, les TIC s’han introduït en tots els àmbits del nostre dia a dia, incloent 

el de l’educació, on a poc a poc van adquirint un pes més important i seran les que substituiran 

l’ensenyament tradicional, convertint-se així en la base de l’educació moderna. No obstant, 

aquestes no estan tan integrades als centres educatius com pensem, i és per aquest motiu que en 

el present article es desenvoluparà un estudi sobre la freqüència d’ús dels recursos TIC i les 

barreres que dificulten la seva implantació dins les aules d’Educació Primària a centres de 

Mallorca. 

Per garantir la introducció de la tecnologia dins les aules es precisen dos requisits 

essencials: la dotació de recursos tecnològics de qualitat als centres i l’adquisició d’habilitats 

personals, socials i professionals per part dels docents.  

Des del començament del segle XXI, les diferents administracions públiques nacionals 

han primat el desenvolupament de polítiques operatives per proporcionar mitjans als centres 

educatius (Fernández, Cebreiro, Fernández, 2016). De fet, ja fa més de deu anys, podem trobar 

un article on Area (2008) assegura que el problema educatiu ja no és l’absència de recursos 

tecnològics als centres escolars, ja que afirma que en els informes nacionals, la disponibilitat 

de les tecnologies digitals a les escoles europees, i les espanyoles en particular, són una realitat 

palpable i evident, deixant de ser un problema per a l’ús educatiu d’aquestes. 
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Per tant, veient aquests fets, un dels propòsits d’aquest estudi és respondre l’interrogant 

de per què, tot i tenir els recursos necessaris, aquests no s’aprofiten dins les aules, quan és 

clarament observable que la tecnologia suposa un augment en la motivació i l’actitud positiva 

enfront al treball per part de l’alumnat.  

Com observem a un estudi realitzat per l’Equip de Desenvolupament Organitzacional 

(EDO) de la Universitat Autònoma de Barcelona en el 2016: 

Els docents perceben l’impacte de les TIC sobre el clima d’aula millorant el ritme de la classe, 

com una dinàmica més àgil i versàtil, mentre l’interès i motivació s’assenyala com el principal 

factor d’impacte de les noves tecnologies en aquesta àrea, que s’expressa en actituds positives 

que col·laboren per a la creació d’un clima propici per a l’aprenentatge. (p.87) 

I és que com podem veure també a Sáez (2012), la tecnologia permet estils docents més 

personalitzats i flexibles, més participatius, que faciliten el treball en grup i la col·laboració, i 

milloren el rendiment de l’alumnat. 

No obstant, l’anàlisi de l’ús de la tecnologia per part dels docents és un tema ja estudiat, 

per tant, en aquest article realitzarem, per una banda, una anàlisi de la integració de les TIC a 

centres escolars, i per l’altra, com s’ha estudiat aquest tema els darrers anys.  

Anàlisi de la integració de les TIC en els centres escolars. 

Per endinsar-nos en la integració de les TIC en els centres escolars, hem fet una recerca 

de diferents estudis relacionats amb la temàtica, i una posterior anàlisi i comparació. Després 

d’una revisió de la literatura, i la consulta de diversos treballs (annex 1), l’anàlisi teòric efectuat 

s’ha focalitzat en quatre estudis publicats, seleccionats per la vinculació temàtica i la seva 

actualitat, tots entre els anys 2010 i 2020. 

El primer estudi que s’ha analitzat és l’informe final realitzat per l’Equip de 

Desenvolupament Organitzacional (EDO) de la Universitat Autònoma de Barcelona, El 

impacto de las TIC en el aula desde la perspectiva del profesorado (2016). El segon és un 

article realitzat per tres professors de la Universitat de Huelva i una mestra de primària, 

Implicaciones, uso y resultados de las TIC en educación primaria. Estudio cualitativo de un 

caso (Núñez, Conde, Ávila i Mirabent, 2015). El tercer estudi és un article realitzat per una 

professora de la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria, La formación del profesorado ante 

las TIC (Morales, 2016). I, finalment, el quart i darrer estudi que s’ha analitzat ha estat un article 
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realitzat per Sáez (2010), professor de l’UNED, Actitudes de los docentes respecto a las TIC, a 

partir del desarrollo de una práctica reflexiva.  

El motiu principal pel qual es varen realitzar aquests estudis, és que els investigadors 

s’adonaren que la simple introducció de la tecnologia en els centres educatius, tot i haver 

suposat un considerable esforç econòmic per a les administracions educatives, no comporta l’ús 

i l’aprofitament d’aquesta des d’un enfocament didàctic i pedagògic, sinó que el professorat la 

utilitza de forma complementària o annexa a la docència.  

Per aquest motiu, el propòsit principal d’aquests és avaluar l’impacte de la tecnologia 

dins les aules, això comporta a la vegada detectar les necessitats que obstaculitzen la seva 

implantació i conèixer la formació del professorat, així com les seves motivacions davant 

aquesta nova realitat que suposa la implementació de les TIC en l’àmbit acadèmic. 

Aquests quatre estudis tracten temes molt semblants i, a més, presenten característiques 

comunes, com la població, atès que tots estan realitzats en centres espanyols d’educació 

obligatòria; la mostra, ja que als quatre estudis són mestres d’educació obligatòria de centres 

espanyols, tot i que cal remarcar que a un d’aquests també hi participen alumnes de 3r fins a 6è 

d’un centre; i els instruments de recollida de dades, que són principalment el qüestionari, 

l’entrevista i els grups de discussió.  

Per fer una anàlisi més transversal dels estudis, ens centrarem en els temes principals 

que es tracten a tots els articles. Els tòpics més comuns són l’equipament i recursos, la formació 

del professorat i les barreres per a la implantació. Aquests són els grans tres temes, dels quals 

deriven altres, també comuns entre els estudis, com els problemes i errades tècniques, el mal ús 

que es fa de la tecnologia i l’augment del grau de complexitat i temps que s’afegeix a la tasca 

docent. 

El primer ítem que treballarem serà la formació del professorat. Com hem vist als 

esmentats estudis, els mestres afirmen que la formació rebuda orientada cap a les TIC és 

insuficient, de fet, reconeixen la falta de preparació i d’una oferta formativa de qualitat. Afirmen 

que en moltes ocasions, la formació va darrere de la incorporació de la tecnologia dins les aules, 

i això els fa esdevenir autodidactes. 
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Per altra banda, un dels obstacles més estesos, a més de la formació insuficient, és que 

aquesta s’ofereix orientada a nivell tecnològic i tècnic, i no orientada cap als sabers didàctics i 

pedagògics. Aquesta s’hauria d’enfocar cap al canvi metodològic i la transformació dels 

centres, no només a l’ensenyament de la utilització dels recursos. 

Finalment, cal destacar que a l’estudi de Morales (2016), “es considera que la formació 

en TIC és essencial, cap docent la pot deixar anar, ja que quedarà endarrerit, no només dins 

l’àmbit educatiu, sinó davant la societat” (p.48). 

El segon ítem que examinarem és l’equipament i recursos. S’ha observat que en els 

estudis analitzats, els mestres enquestats afirmen que la dotació de recursos tecnològics als seus 

centres és suficient. No obstant, en els estudis realitzats per Morales (2016) i Sáez (2010), els 

docents manifesten que una de les barreres per a la seva implementació és la falta de recursos. 

Si bé, l’obstacle més destacat és l’estat i el funcionament d’aquests. Els impacta la forta 

inversió de les administracions per proporcionar recursos als centres i després la mala gestió 

que s’ha donat per al seu manteniment.  

La majoria dels mestres reflexa que les errades tècniques són nombroses i que això 

implica estrès, inseguretat i una actitud negativa cap al seu ús. A més, fan èmfasi en que els 

problemes tècnics alenteixen el desenvolupament de les sessions, provocant la pèrdua de temps 

de la programació didàctica. 

El tercer ítem comú en els estudis són les barreres per a la implantació de la tecnologia 

al centre. Dins aquesta dimensió trobem diferents obstacles, alguns ja esmentats abans, com la 

formació del professorat i la dotació i manteniment de recursos. Però també hi ha altres, els 

quals ara tractarem.  

Per una banda, dos dels estudis analitzats, EDO (2016) i Núñez et al. (2015), exalten el 

mal ús que fan els alumnes de la tecnologia. Afirmen que aquests desenvolupen males 

pràctiques amb els recursos existents, confonent la tecnologia amb un joc, orientada a l’oci i no 

a les activitats acadèmiques. No obstant, la forta motivació dels alumnes és l’avantatge més 

destacat a tots els articles. 
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Per altra banda, un tòpic també freqüent és l’augment de complexitat de la tasca docent 

i, per consegüent, l’augment del temps de dedicació. La majoria dels docents afirma que els 

mitjans didàctics fan invertir més temps fora de l’horari laboral, raó per la qual no es promou 

una actitud positiva cap a la seva implementació.  

A més, ressalten que no només és el temps invertit per a la planificació d’activitats, sinó 

també el temps necessari per iniciar els recursos, que com hem vist, aniria relacionat amb la 

falta de manteniment d’aquests, problema exposat al segon ítem.  

Altres temes, més individualitzats de cada estudi, però que cal destacar són per exemple, 

el coordinador TIC. Al segon estudi, Núñez et al. (2015), els docents afirmen estar satisfets amb 

la seva presència, però destaquen que les seves funcions es veuen resumides al manteniment 

dels equips, quan la seva figura hauria de ser la d’encaminar i motivar als altres docents, motiu 

pel qual es reclama un professional dedicat única i exclusivament al manteniment dels recursos. 

Un altre tema tractat també són els problemes de salut que se’n deriven de l’ús de la 

tecnologia, com la ciberaddicció, la nomofòbia, traumes cervicals i carpians, i problemes 

visuals, entre altres. 

Hauríem de fer visible també la perspectiva dels alumnes enquestats a l’estudi de Núñez 

et al. (2015), que com hem comentat abans, són discents de 3r fins a 6è curs d’un centre de 

Huelva. Es va concloure que a la totalitat dels participants els hi agrada més aprendre i treballar 

emprant les TIC, ja que l’aspecte multimèdia els ajuda a recordar millor i aprendre més. També 

afirmen que s’avorreixen menys, però admeten que a vegades fan un mal ús dels recursos.  

Paral·lelament, tot i que als altres estudis consultats no es fa molta incidència en les 

variables sociodemogràfiques, al primer estudi, EDO (2016) es va examinar si existia una 

relació directa entre alguna de les variables i l’ús de les TIC.  

Les variables amb més interès eren, especialment, les relacionades amb el gènere, l’edat, 

l’experiència docent i la titularitat del centre. Com al present estudi també es contemplen 

aquests ítems, reflectirem les conclusions extretes d’aquest article per poder fer una futura 

comparació. 
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Per a la variable de gènere, dins l’àmbit actitudinal trobem que un percentatge més 

elevat en dones que en homes, consideren que la seva actitud cap a l’ensenyança és positiva. 

No obstant, també les dones semblem sentir més inseguretat enfront dels mitjans didàctics si 

s’empra la tecnologia.  

Pel que fa a les diferències segon l’edat, trobem que les persones amb major edat 

consideren un efecte positiu menor en el context tecnològic actual que les persones amb menor 

edat. No obstant, també destaquen valors positius, com l’organització de l’espai i les vies de 

comunicació amb les famílies. 

Relacionat amb l’experiència docent, trobem valors molt similars als de l’edat, 

concloent que una major experiència està relacionada amb una percepció menys positiva dels 

efectes de la tecnologia. Finalment, cal destacar que segons la titularitat del centre, els públics 

perceben el nou context amb les TIC més positivament que els centres privats o concertats.  

Per contra, cal destacar que, tot i aquestes dades, dins la dimensió sociodemogràfica, no 

hi ha una univocitat clara amb relació a la utilització de la tecnologia. No es pot parlar de bretxa 

digital per raons d’edat, tipologia de centre o gènere. És a dir, hem pogut comprovar que no hi 

ha incidències destacables entre unes i altres, només petites matisacions. 

Per tancar aquest bloc, cal destacar que, tot i que les dades dels estudis demostren que 

hi ha una postura positiva cap a la implantació de les TIC, les barreres esmentades es veuen 

reforçades al convenciment de l’escàs aprofitament dels recursos, ja que com una de les 

professores comenta: 

Els docents compartim que utilitzar les tecnologies és molt motivador pels estudiants, però al 

llarg d’aquests anys no hem vist que, més enllà de la motivació, s’aconsegueixin grans resultats. 

Resultats que, per altra banda, ja s’aconsegueixen amb la metodologia tradicional. (Anònim, 

2016, p.106) 

Per aquest motiu, els docents posposen la implantació de les TIC a les seves aules i es 

decanten per ensenyaments més tradicionals, els quals complementen amb la tecnologia.  

Com s’ha estudiat aquest tema els darrers anys? 

Com hem pogut comprovar, l’estudi de la tecnologia en l’àmbit educatiu no és nou, i tot 

i que no sempre s’estudien els mateixos tòpics, sí que podem trobar antecedents i referents 

relacionats amb la nostra investigació. 
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Alguns dels temes tractats en relació amb la tecnologia educativa han estat per exemple, 

l’impacte de la tecnologia a l’educació primària en els processos d’aprenentatge i als resultats, 

l’eficàcia d’algunes polítiques com 1x1 (un alumne per ordinador), escola 2.0, ús de les TIC en 

el procés d’ensenyament-aprenentatge, etc.  

Però les investigacions que ens interessen estan més centrades en l’estudi de les barreres 

i dificultats per a la generalització de les TIC. Tots els estudis consultats en aquest treball (annex 

1), són exemples d’investigacions fetes relacionades amb aquest tema durant els darrers deu 

anys. Aquestes investigacions estan centrades normalment en el professor, en l’anàlisi de la 

utilització de la tecnologia i en com afecta aquesta als resultats acadèmics. 

Pel que s’ha pogut analitzar, la metodologia emprada per a desenvolupar aquests estudis 

ha estat l’observació i anàlisi de treballs anteriors, similars i vinculats a la temàtica. En aquests, 

es treuen conclusions que serviran per a ser posteriorment comparades amb els resultats 

obtinguts del que es realitza. La població, al manco en estudis realitzats a l’estat espanyol, són 

membres de la comunitat educativa de centres d’educació obligatòria (EP i ESO).  

Pel que fa a la mostra, a la gran majoria dels estudis són docents de centres espanyols. 

No obstant, com hem dit, la població contempla la comunitat educativa, és per això que, a 

vegades, la mostra estudiada també involucra a les famílies o als alumnes. Finalment, 

l’instrument de recollida de dades és, per excel·lència, el qüestionari, però també és freqüent 

trobar les entrevistes, els grups de discussió o fins i tot, l’observació directa dins l’aula. 

La visió de futur de tots els articles és la mateixa, la utopia d’un sistema educatiu on la 

tecnologia està totalment integrada, no com a suport, sinó com a metodologia activa. La societat 

es desenvolupa molt ràpidament i no podem permetre que l’educació quedi endarrerida davant 

aquest fenomen que suposa la tecnologia.  

METODOLOGIA.  

En aquesta secció indicarem quin és el tipus de treball que hem elaborat i descriurem el 

procediment dut a terme per realitzar-lo. El tipus de treball realitzat és un estudi descriptiu. 

L’objectiu general d’aquest és: 

− Identificar i analitzar la freqüència d’ús de les TIC i les barreres que dificulten 

la seva implantació dins les aules per part dels docents d’Educació Primària en 

centres educatius de Mallorca.  
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A més d’aquest objectiu general, també podem trobar alguns objectius específics, els 

quals exposem a continuació: 

− Identificar la disponibilitat de recursos, freqüència d’ús i usos de la tecnologia a l’aula. 

− Identificar les barreres i el valor de la tecnologia des de l’autopercepció dels docents. 

− Valorar les diferències i relacions entre el nivell d’inseguretat i el gènere. 

− Valorar la relació entre innovació, nivell d’inseguretat i actitud amb l’edat. 

− Valorar la relació entre el funcionament dels equips i la disponibilitat de recursos a les 

llars dels alumnes amb la titularitat del centre. 

Per altra banda, segons Rodríguez, Gil i García (citat en Meneses, 2007), el 

desenvolupament d’una investigació s’ha de distribuir en quatre fases. Per tant, el procediment 

emprat per a la realització del present estudi inclou aquests quatre moments: 

 

Figura 1. Procediment metodològic. 

Font: Elaboració pròpia. 
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Per a l’elaboració del marc teòric s’han emprat diferents bases de dades de recerca 

documental: Google acadèmic, Redalyc, Redined, Dialnet, Catàleg REIUN, Servei de 

Biblioteca i Documentació de la UIB, entre altres. Els articles o publicacions triats per a 

proporcionar aquest marc teòric són dels darrers deu anys, llevat d’algunes excepcions per la 

utilitat i rellevància de la seva informació. 

Els descriptors emprats per a la recerca d’informació són principalment els següents: 

TIC, docents, professors, actituds, usos, obstacles, qüestionari, educació, primària. Com ja hem 

comentat, als annexos s’adjunta una taula (annex 1) on apareixen tots els estudis, tant analitzats 

com consultats, que s’han emprat per a la realització d’aquest treball. 

Pel que fa a l’instrument de recollida de dades, s’ha desenvolupat un qüestionari en línia 

a través de Google Forms, ja que la seva divulgació és més senzilla i hi ha menys possibilitats 

d’extraviar respostes que si ho féssim en paper.  

Com se’ns indica als articles de García (2003) i Martín (2004), el qüestionari és un 

instrument molt útil per a la recollida de dades, especialment quan els subjectes són difícilment 

accessibles per la distància o dispersió, o per la dificultat per reunir-los. És la tècnica de 

recollida de dades més emprada en investigació, perquè és la menys costosa, permet arribar a 

un major nombre de participants, pot abastar aspectes quantitatius i qualitatius i facilita l’anàlisi. 

Per aquest motiu, s’ha triat aquest element avaluador i no altres, com entrevistes o qüestionaris 

a paper, encara que amb aquests hagués hagut una connexió més estreta entre entrevistador i 

entrevistat. 

Com hem exposat abans, després d’una recerca d’estudis relacionats amb la matèria, i 

una posterior selecció per criteris de vinculació temàtica i actualitat, es van consultar onze 

estudis, dels quals es varen analitzar els quatre referenciats a la introducció. 

Per a la selecció de l’eina de recollida de dades, es varen revisar tots els instruments dels 

estudis consultats. D’aquests quatre estudis, tots varen basar la seva part pràctica en la recollida 

de dades a través del qüestionari, entrevista o grup de discussió.  

No obstant, només dos d’aquests adjunten en el document el qüestionari desenvolupat: 

EDO (2016) i Morales (2016). La resta d’estudis exposen els seus resultats citant 

superficialment les preguntes realitzades al seu instrument. 
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Per tant, per a la tria del qüestionari que s’ha fet servir per aquesta investigació, es varen 

revisar aquests dos estudis. L’instrument emprat a Morales (2016) constava de 14 preguntes i 

l’enquesta formava part d’una investigació duta a terme per un equip interdisciplinari de tres 

àmbits molt diferents: l’acadèmic (La Salle-UAM), el de continguts (SM-Profes.net) i el 

tecnològic (Toshiba, NTS). 

A l’estudi EDO (2016), es varen emprar dos instruments per a la recollida de dades, el 

qüestionari i l’entrevista. El qüestionari es va validar a partir d’una prova d’un total de quinze 

jutges teòrics i pràctics. La resta d’instruments els varen validar el propi equip d’investigació 

per contrastació d’opinions i proves d’aplicació. El qüestionari compta amb 3 dimensions, de 

les quals deriven 9 subdimensions. No obstant, aquestes no apareixen reflectides talment al 

qüestionari, sinó que aquest està dividit en 26 tòpics separats i independents, que fan un total 

de 67 preguntes. 

Per a la realització del present estudi vàrem triar com a instrument de referència el 

desenvolupat per l’EDO (2016)1, tot i que ha experimentat diverses modificacions i addicions 

per focalitzar-se més en l’objectiu d’aquest treball. 

El qüestionari realitzat per aquest estudi (annex 2), compta amb 29 preguntes tancades 

i 5 preguntes obertes, que fan un total de 34 qüestions. Aquestes es van extreure en la seva 

majoria de l’instrument desenvolupat per l’EDO (2016), tot i que també apareixen preguntes 

del qüestionari de Morales (2016) i algunes addicions. Podeu trobar un informe més específic 

dels canvis als annexos (annex 3). 

Per a la seva creació, de l’instrument de l’EDO només es varen triar els tòpics que 

resultaven significatius per al nostre estudi. Dels 26 tòpics ens quedàrem amb 8: dades 

sociodemogràfiques, concepció de l’ensenyament, expectatives, actituds, condicions laborals, 

mètode-orientació, plantejaments institucionals i estructures. Amb aquests 8 tòpics 

seleccionats, el total de preguntes és ara de 25, de les quals vàrem seleccionar 19 i      

descartàrem 6.  

 
1 Equipo de Desarrollo Organizacional (EDO), (2016). El impacto de las TIC en el aula desde la perspectiva del profesorado. 

Recuperat de https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/5547_d_IMPACTO-DE-LAS-TIC.pdf  (p.162-

168) 

 

https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/5547_d_IMPACTO-DE-LAS-TIC.pdf
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Les preguntes restants són addicions, de les quals algunes estan extretes del segon estudi 

esmentat, Morales (2016), i les altres són d’elaboració pròpia o d’algun dels estudis consultats, 

on es mencionen superficialment, tot i no oferir el qüestionari complet, com Sáez (2010 i 2013) 

i Trigueros et al. (2012).  

Al present qüestionari, podem diferenciar diversos tipus de resposta. En primer lloc, 

resposta lliure i redactada per a les preguntes obertes. I, en segon lloc, per a les preguntes 

tancades, trobem resposta tipus test, resposta múltiple i respostes tipus Likert (1 Gens, 2 Poc, 3 

Bastant, 4 Molt).  

Les dimensions que contempla el qüestionari són cinc. La primera és la dimensió 

sociodemogràfica, on els enquestats responen preguntes relacionades amb el gènere, l’edat, la 

titulació i ubicació del centre, etc. La segona dimensió és la dotació de recursos, on els individus 

han de respondre sobre quins recursos disposa el centre i valorar el seu funcionament. La tercera 

dimensió és la freqüència d’ús, on han de contestar el grau d’utilització de la tecnologia durant 

les seves classes. La quarta són les barreres cap a la implantació de les TIC, és a dir, quins 

obstacles provoquen el no aprofitament dels recursos. I, finalment, la cinquena dimensió és la 

valoració de les TIC des de la perspectiva del docent. A continuació, es sintetitzen les 

dimensions a la taula 2. 

Taula 2. Dimensions del qüestionari en línia. 

Dimensions del qüestionari en línia. 

Dimensió 1. Dimensió 2. Dimensió 3. Dimensió 4. Dimensió 5. 

Variables 

sociodemogràfiques. 

Dotació de 

recursos al centre. 

Freqüència d’ús de 

les TIC. 

Barreres per a la 

implantació. 

Valoració de les 

TIC. 

Font: Elaboració pròpia. 

La població seleccionada per a respondre el qüestionari són docents de primària de 

centres educatius d’educació obligatòria de l’illa de Mallorca. Segons les dades estadístiques 

d’educació del Govern d’Espanya (2018-2019), a les Illes Balears hi ha un total de 6079 mestres 

de primària, repartits en un total de 181 centres (26 a Eivissa i Formentera, 18 a Menorca i 137 

a Mallorca). Aproximadament, s’estima que la població total de mestres de primària a Mallorca 

és de 4620.  
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La mostra estudiada han estat 46 mestres de centres públics i privats/concertats de 

diferents municipis d’aquesta província. Amb aquestes dades podem deduir que la mostra 

seleccionada no és significativa, tot i que per evidenciar-ho hauríem de fer una correlació 

estadística significativa.  

La difusió del qüestionari es va fer telemàticament. Es va començar a distribuir el 8 

d’abril de 2020 i es va tancar dia 26 d’abril 2020, comptant així amb divuit dies per          

realitzar-lo. Degut a la situació actual i donades les circumstàncies de confinament causat pel 

Covid-19, el criteri que s’ha seguit per a la selecció de la mostra i difusió de l’instrument ha 

estat la proximitat, docents propers a l’enquestadora disposats a respondre el qüestionari, ja que 

la situació no facilita l’accés a un ampli ventall de professors. 

En acabar el termini, es va procedir a la representació i discussió dels resultats a través 

de gràfics. Una vegada representats, poguérem comparar les dades obtingudes amb els estudis 

analitzats anteriorment, i produir les conclusions finals de l’estudi.  

RESULTATS. 

A continuació procedirem a fer la representació de les dades extretes després de la 

realització del qüestionari (annex 2). Com hem esmentat abans, la mostra han estat 46 mestres 

d’escoles mallorquines d’educació primària.  

Pel que fa a la descripció del perfil de la mostra, trobem que aquesta està configurada 

per 46 docents de diferents municipis de Mallorca, principalment de Palma (83%, n=38) tot i 

que també d’altres indrets com Bunyola, Andratx, Alcúdia, Llucmajor, Inca, Son Ferriol i 

Puigpunyent. En relació amb la titularitat del centre, trobem que el 54% (n=25) dels enquestats, 

són mestres de centres privats o concertats, i el 46% (n=21) restant, són mestres de centres 

públics. 

54%

46%

Titularitat dels centres

Privat/Concertat

Públic

Gràfic 1. Municipi dels centres. 

83%

17%

Municipi dels centres

Palma

Altres

Gràfic 2. Titularitat dels centres. 
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Amb referència al gènere trobem que el 76% (n=35) dels enquestats són dones i el 22% 

(n=10) són homes. Cal destacar que el 2% (n=1) restant, s’ha identificat amb “altres” dins 

aquesta variable. Si bé, tot i que aquesta variable no és gaire representativa per la predominança 

del sexe femení, les altres són més equitatives. Quant a l’edat, oscil·len entre 25 i 58 anys, i les 

hem dividit en quatre franges, on podem observar que el percentatge més elevat, un 32% (n=15), 

tenen entre 41 i 50 anys, encara que està molt repartit entre totes les franges. 

 

 

Respecte als anys d’experiència docent, la majoria dels enquestats tenen 21 anys 

d’experiència o més, no obstant, els resultats són bastant equitatius en les seves franges. Per 

altra banda, quan demanem sobre l’autopercepció del nivell de competència digital, trobem que 

cap mestre considera tenir un nivell nul, però només el 13% (n=6) afirmen ser experts. Tot i 

això, la majoria opina tenir un bon nivell de competència digital.  

 

La segona dimensió del qüestionari està relacionada amb la dotació de recursos al 

centre. El primer que demanem als mestres és si en els seus centres, els projectes educatius i 

curriculars estan compromesos amb les TIC. El 80% (n=37) afirma que sí, mentre que l’altre 

20% (n=9) es divideix en mestres que afirmen que el seu centre no està compromès o mestres 

que no ho saben amb exactitud.  

22%

76%

2%
Gènere

Masculí

Femení

Altres

24%

22%32%

22%

Edat

20-30

31-40

41-50

51 o més

Gràfic 3. Variable sociodemogràfica: Gènere. Gràfic 4. Variable sociodemogràfica: Edat. 

26%

15%

26%

33%

Anys d'experiència docent

0 a 5

6 a 10

11 a 20

21 o més

0%

30%

57%

13%

Autopercepció nivell Competència Digital

Nul·la

Suficient

Bona

Expert

Gràfic 6. Autopercepció nivell Competència Digital. Gràfic 5. Anys d’experiència docent. 
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Pel que fa a la disponibilitat dels recursos tecnològics presents dins l’aula, més del 70% 

dels docents afirma tenir ordinador pel mestre, projector, pissarra digital interactiva (PDI) i 

connexió a internet. Contràriament, només un 35% (n=16) confirma tenir notebooks 

(ordinadors portàtils) o tauletes pels alumnes.  

 

 

 

 

 

 

 

No obstant, com hem pogut comprovar en els estudis analitzats prèviament, no només 

basta amb la dotació dels recursos, sinó que també s’ha de valorar l’estat i el funcionament 

d’aquests. El 48% (n=22) dels mestres opinen que els recursos estan deteriorats o el 

manteniment és insuficient. Malgrat això, el 52% (n=24) restant els ha valorat com a bons o 

òptims. 

 

 

 

 

 

Parlarem ara de la necessitat de la presència d’un coordinador TIC al centre. Aquesta 

pregunta es va afegir al qüestionari degut a que al segon estudi analitzat, Núñez et al. (2015), 

els mestres destacaven que estaven satisfets amb el paper del coordinador, però que les seves 

funcions es veien resumides al manteniment dels equips, quan la seva figura ha de ser la 

d’encaminar als altres docents a la motivació i innovació.  

4%

44%

39%

13%

Estat i funcionament dels recursos

Deteriorats

Insuficient

Bo

Òptim

Gràfic 7. Dotació de recursos. 

43

16

34

39

43

3

30

12

7

3

Connexió internet

Tablets alumnes

PDI

Projector

Ordinador mestre

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dotació de recursos

Si No

              Gràfic 8. Estat i funcionament dels recursos. 
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Per aquest motiu es va demanar als mestres enquestats si trobaven necessària la 

presència d’un coordinador TIC i per què. Tot i que un 52% (n=24) va opinar que sí, i que la 

seva funció era motivar a la resta de docents i innovar, el 48% (n=22) restant considera que sí 

és necessari, però per al manteniment dels recursos. Per altra banda, cap dels professors va votar 

que no era necessària aquesta figura.  

 

 

 

 

 

La tercera dimensió del qüestionari es centra en la freqüència d’ús de la tecnologia dins 

les aules. La primera qüestió que demanem als mestres és si en les assignatures que imparteix, 

utilitza les TIC i, en cas afirmatiu, amb quina freqüència les utilitza. El 91,3% (n=42) dels 

enquestats afirma emprar les TIC a les seves sessions, no obstant una mestra d’una escola 

pública ens dóna aquesta declaració: 

No gaire, perquè no tenim l’equipament adequat i això provoca falta d’interès en fer formacions 

que després no podrem fer servir dins les aules. Les retallades, altes ràtios d’alumnat i manca 

de manteniment que hauria de proporcionar la Conselleria d’Educació no ens permeten dur a 

terme un ús eficient de les TIC. (Anònim, 2020). 

Altrament, pels que sí que afirmen emprar la tecnologia a les seves aules, es va demanar 

amb quina freqüència la feien servir. Cap dels docents assegura fer-la servir mensual o 

trimestralment, mentre que el 62% (n=28) afirma emprar-la diàriament i, la resta, 

setmanalment.  

 

 

 

 

52%

48%

Coordinador TIC

Sí, per motivar a la

resta de docents i

innovar
Sí, per al

manteniment dels

recursos

 Gràfic 9. Necessitat presència coordinador TIC. 

62%

38%

0% 0%

Freqüència d'ús tecnologia

Diària

Setmanal

Mensual

Trimestral

Gràfic 10. Freqüència d’ús tecnologia.. 



17 

 

Per altra banda, també vàrem demanar en quines assignatures empraven amb més 

freqüència les TIC. Com podem veure, predominen les ciències naturals i socials, seguit de 

llengua i matemàtiques. L’àrea on menys s’utilitzen és a educació física, fet que està òbviament 

justificat tenint en compte la tipologia de l’assignatura.  

 

 

 

 

 

 

 

Un altre punt a considerar, com hem pogut veure repetides vegades als estudis analitzats, 

és si realment la tecnologia s’empra per canviar la metodologia de l’aula o només és utilitzada 

com a reforç de les metodologies tradicionals. Per tant, demanàrem als docents i els oferírem 

diferents respostes com: “Sí realitzo activitats innovadores” o “Només com a reforç, per manca 

de temps, de recursos pels alumnes o perquè crec que la tradicional és la millor metodologia”. 

A més, també podien expressar-se a l’apartat “altres”, on un mestre d’escola pública deixa 

aquesta declaració: “No es poden realitzar gaires activitats innovadores tenint en compte el mal 

estat en què es troba el material del que disposem. Irònicament, amb els sistemes “tradicionals” 

aconseguim més innovació.” (Anònim, 2020) 

 

 

 

 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Religió / Valors ètics

Educació artística / musical

Educació física

Llengua estrangera

Ciències naturals i socials

Matemàtiques

Llengua catalana i castellana

Assignatures amb més ús TIC 

Freqüència d'ús

Gràfic 11. Assignatures amb més ús TIC. 

49%

22%

26%

3%

Tipologia activitats

Innovadores

Reforç, temps

Reforç, falta recursos

Reforç, tradicional

millor

Gràfic 12. Tipologia activitats. 
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La quarta dimensió del qüestionari contempla les barreres i obstacles per a la 

implantació de la tecnologia en els centres. En aquesta secció, proposem als mestres diferents 

afirmacions que han de respondre de l’1 al 4, segons considerin la importància d’aquestes com 

a un veritable obstacle per a la implantació. Les respostes són de tipus Likert (1-Gens, 2-Poc, 

3-Bastant, 4-Molt). 

Les qüestions que es demanaren són les següents: Respongui en quin nivell considera 

aquesta afirmació un obstacle per a l’ús de les TIC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

9%

19%

50%

22%

Falta de formació del professorat

Gens

Poc

Bastant

Molt

9%

39%
35%

17%

Increment del temps de dedicació

Gens

Poc

Bastant

Molt

22%

26%
22%

30%

Escassa disponibilitat de recursos 

informàtics al centre

Gens

Poc

Bastant

Molt

15%

22%

37%

26%

Escassa disponibilitat de recursos informàtics a 

les llars dels alumnes

Gens

Poc

Bastant

Molt

Gràfic 13. Falta de formació del professorat. Gràfic 14. Increment del temps de dedicació. 

Gràfic 15. Escassa disponibilitat recursos centre. Gràfic 16. Escassa disponibilitat recursos llars. 
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26%

41%

24%

9%

Poca adaptació dels materials TIC al 

currículum

Gens

Poc

Bastant

Molt

22%

22%
37%

19%

Mal ús que donen els alumnes a la tecnologia

Gens

Poc

Bastant

Molt

22%

39%

24%

15%

Actitud negativa o passiva cap a la seva 

implantació

Gens

Poc

Bastant

Molt

46%

30%

20%

4%

La diversitat dels mitjans em provoquen 

inseguretat

Gens

Poc

Bastant

Molt

Gràfic 17. Falta de manteniment recursos. Gràfic 18. Poca adaptació al currículum. 

Gràfic 19. Mal ús dels alumnes. Gràfic 20. Poca acceptació de les famílies. 

Gràfic 21. Actitud negativa o passiva cap a la tecnologia. Gràfic 22. Inseguretat provocada pels mitjans. 
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15%

39%

33%

Falta de manteniment dels recursos

Gens

Poc

Bastant

Molt

28%

37%

28%
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Poca acceptació de les TIC per part de les 

famílies

Gens

Poc
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Molt
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Per tant, després de representar els resultats de les afirmacions anteriors, els analitzarem 

basant-nos en les dades obtingudes. Per escurçar l’explicació, ajuntarem dades i prendrem 

bastant i molt, com que sí es consideren obstacles per a la implantació de les TIC, i gens i poc, 

com que no s’hi consideren.  

Així doncs, trobem que el 72% (n=33) dels docents opinen que la falta de formació del 

professorat és un obstacle per a la implantació de les TIC al centre i, de fet, només un 

percentatge molt petit, un 9% (n=4), considera que això no afecta gens. Per altra banda, pel que 

fa a l’increment del temps de dedicació, les dades estan molt igualades, no obstant, la majoria, 

amb un 52% (n=24), opina que sí és un obstacle. 

Amb relació als recursos, observem que, pràcticament d’igual manera, la falta d’equips 

informàtics al centre, és i no és considerada una barrera per a l’ús de les TIC, amb percentatges 

d’un 52% (n=24) per al sí i un 48% (n=22) per al no. No obstant, a la falta de recursos 

informàtics a les llars dels alumnes, ja trobem idees més contrastades, on un 63% (n=29) dels 

docents opinen que aquest sí que és un obstacle.  

També relacionat amb aquest tema, una majoria molt clara, el 72% (n=33), afirma que 

una de les barreres per implantar la tecnologia a l’aula és la falta de manteniment dels recursos 

i les constants errades tècniques.  

A banda d’això, observem que l’adaptació dels materials al currículum, l’acceptació de 

les TIC per part de les famílies i l’actitud passiva dels docents cap a la implantació, no són 

considerades barreres per al seu ús, on la majoria dels docents han seleccionat l’opció poc. 

En canvi, quan demanem als mestres sobre l’ús que fan els alumnes de la tecnologia, un 

56% (n=26) opina que aquests fan un mal ús i desenvolupen males pràctiques educatives quan 

l’utilitzen, no obstant, també hi ha un alt percentatge que opina que no. 

A més, demanàrem també als docents, si creien que la pròpia inseguretat a l’hora 

d’aplicar la tecnologia a l’aula es considerava un obstacle per al seu ús, i la majoria, amb un 

76% (n=35) de les respostes, consideren que no.  

Finalment, per tancar aquesta dimensió, sol·licitàrem als docents si podien fer una 

valoració de la formació en l’ús de la tecnologia que havien rebut al llarg de la seva tasca 

professional. 
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Observem que el 74% (n=34) dels enquestats, opinen que la formació durant la seva 

tasca professional ha estat suficient o bona. No obstant, si analitzem els dos extrems, trobem 

que més mestres opinen que aquesta ha estat insuficient i no òptima. 

La cinquena i darrera dimensió està dedicada a fer una valoració general de la tecnologia 

dins l’educació. El primer que demanem als docents és si consideren que les TIC poden 

esdevenir un recurs important per a millorar l’ensenyança, on hem obtingut que el 100% dels 

enquestats opina que sí que ho són.  

La següent part a valorar era en quina mesura consideren que la tecnologia facilita el 

paper de l’alumnat com a principal protagonista. Observem que cap dels mestres opina que no 

ho facilita gens, i que hi ha una predominança sobre bastant i molt, que suposen el 87% (n=40) 

de les respostes.  

 

 

 

 

 

Relacionant ara la valoració de la tecnologia amb els obstacles presentats a la dimensió 

anterior, plategem als docents si consideren que, a causa de la implantació de les TIC, la seva 

tasca docent ha tornat més complexa i, en conseqüència, si consideren que això els fa invertir 

més temps fora de l’horari laboral.  

17%

39%

35%

9%

Valoració de la formació en l'ús de les TIC que ha 

rebut al llarg de la seva tasca professional

Insuficient

Suficient

Bona

Òptima

Gràfic 23. Valoració formació TIC. 
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Gràfic 24. Paper alumnat protagonista. 
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Hem vist que la majoria dels mestres opinen que la seva tasca docent només ha 

esdevingut un poc més complexa, però a la vegada el 86% (n=37) afirma que això els fa invertir 

més temps fora del seu horari laboral. No obstant, entre les possibilitats ofertes, gran quantitat 

dels docents opina que, tot i requerir més temps, els compensa i no els provoca una actitud 

negativa. 

 

Finalment, abans de les dues darreres preguntes, les quals són de resposta lliure, 

demanàrem als docents si consideren necessària una formació docent en TIC i, basant-se en la 

seva pròpia experiència, que triessin l’afirmació que més s’adapta a la seva situació.  

Observem com el 98% (n=45) dels mestres creuen que sí que és necessària una formació 

orientada a la tecnologia educativa, mentre que l’altre 2% (n=1) diu que hauria de ser voluntària. 

No obstant, cap docent opina que aquesta no és necessària. Pel que fa a l’afirmació que més 

s’adapta a la pròpia situació, excepte dos dels enquestats, que exposen que mai s’han preocupat 

molt pel tema de les TIC, tots consideren que ha estat positiu introduir la tecnologia a la 

docència, encara que alguns es mostraren reticents al principi.  

22%

48%

26%

4%
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Gràfic 25. Tasca docent més complexa.  Gràfic 26. Major temps invertit fora horari laboral. 
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Gràfic 27. Afirmació més adaptada a la pròpia situació. 
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En darrer terme, com hem esmentat abans, es varen fer dues darreres preguntes de 

resposta lliure: Quins motius diria que dificulten la implementació de les TIC al seu centre? I, 

la segona pregunta, Quines mesures creu que augmentarien o millorarien la implantació de les 

TIC al seu centre? 

Pel que fa a la primera pregunta, les respostes més esteses entre tots els mestres són els 

problemes tècnics, falta de recursos i antiguitat d’aquests. També s’esmenta nombroses vegades 

la falta de preparació i coneixements sobre l’ús de les TIC, escassa formació. Alguns fan 

referència a la inseguretat, l’actitud dels docents i la poca motivació cap al seu ús per la major 

part del claustre. 

S’anomenen també com a obstacles la falta de mitjans pels alumnes, tant al centre com 

a casa, i la falta de temps per planificar i dur a terme les activitats, degut al temps requerit per 

a iniciar els mitjans i executar l’exercici, ja que les sessions són molt curtes. 

Si bé, també cal destacar dues aportacions més ocasionals. La primera és el mal ús que 

fan els alumnes de la tecnologia, i la segona, la reivindicació que fa un dels mestres d’un centre 

concertat, el qual opina que aquests no gaudeixen de tantes ajudes, i que si el centre no és petit 

i senzill, és impossible implementar l’ús de la tecnologia.  

En relació amb la segona qüestió, la majoria dels docents expressen les mateixes idees. 

Una molt prioritària és gaudir d’una formació més complexa i posar cursos de formació del 

professorat. Es proposa que aquesta formació s’hauria d’incrementar al llarg dels estudis de 

grau, oferint als alumnes cursos de formació constants i informació sobre les innovacions més 

significatives. 

Per altra banda, alguns opinen que una proposta de millora seria la pròpia pràctica. Com 

més s’utilitzessin les TIC, més interioritzat ho tindrien i tot seria més àgil, tant pels docents 

com pels alumnes. Es proposa també la presència d’un coordinador TIC: 

Un coordinador/a amb horari establert, no amb horari de mestre, ni esporàdic. Una persona que 

ho revisés cada setmana. Tot s’ha de revisar i mantenir... Sinó no funcionen i deixes d’utilitzar-

ho, perquè si no funcionen sí que resta temps al programa educatiu, i és desesperant. (Anònim, 

2020). 

Aquesta proposta solucionaria altres peticions que s’han enviat com: més rapidesa per 

solucionar les avaries, disposar d’un tècnic que pogués resoldre les dificultats tècniques i els 

dubtes, optimització de xarxes i recursos, adequat manteniment i reparacions, etc. 
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Una altra proposta, és intentar llevar els llibres de text i dotar als alumnes d’una tauleta 

individual que pogués ser emprada tant a l’escola com a casa. Finalment, una de les solucions 

que ens ofereix un dels mestres és que s’hauria d’estendre la implantació obligatòria de la 

tecnologia educativa, ja que mentre hi hagi opció de triar metodologia, les TIC seran 

vulnerables.  

Anàlisi i discussió dels resultats. 

Una vegada feta la representació dels resultats, passem a l’anàlisi i discussió. El primer 

que podem analitzar és si trobem qualsevol relació directa entre alguna de les dades 

sociodemogràfiques i altres variables del qüestionari. 

Pel que fa al gènere, recordem que ens varen respondre 35 dones i 10 homes, hem 

analitzat si hi ha alguna relació directa amb l’ús de les TIC, l’actitud enfront aquestes, la 

realització o no d’activitats innovadores i, per últim, el nivell d’inseguretat a l’hora        

d’emprar-les a l’aula. No hem trobat gairebé diferències en aquests ítems, excepte al nivell 

d’inseguretat, on hem pogut observar que mentre que només un 20% (n=7) de les dones afirmen 

sentir-se insegures, el percentatge dels homes ascendeix a un 40% (n=4).   

 

 

En relació amb l’edat, hem distribuït als docents en dues franges, de 25 a 40 anys i més 

de 40. Hem relacionat aquesta variable amb l’ús de les TIC i la freqüència, l’actitud, si realitza 

activitats innovadores o no i, en darrer terme, la inseguretat. En aquesta variable sí que hem 

pogut trobar diferències més rellevants, tot i que l’ús i la freqüència no presenten gran 

desigualtat. 
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Gràfic 28. Relació nivell d’inseguretat amb gènere. 
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Observem que el 65% (n=13) dels docents entre 20 i 40 anys, afirmen realitzar activitats 

innovadores emprant la tecnologia en les seves aules, mentre que el 61% (n=16) dels docents 

de més de 40 anys, indiquen el contrari, que només les utilitzen com a reforç d’altres 

metodologies. 

Trobem també algunes diferències relacionades amb el nivell d’inseguretat. Entre els 

docents amb menor edat, només un 10% (n=2) afirma sentir-se insegur incorporant la 

tecnologia a les seves sessions, per contra del 34% (n=9) dels docents amb major edat, que sí 

que afirmen estar insegurs. No obstant, cal destacar que tot i aquestes diferències, en ambdós 

casos més de la meitat dels docents afirma tenir autonomia i seguretat per emprar-les. 

Finalment, amb dades no tan rellevants, podem parlar de l’actitud enfront a l’ús de la 

tecnologia. El 19% (n=5) dels docents amb major edat, sostenen que l’augment de la 

complexitat i temps de treball els provoca una actitud negativa o que al principi es varen mostrar 

reticents a la incorporació de les TIC al centre. En canvi, a les respostes dels docents amb menor 

edat, només un 10% (n=2) opina d’aquesta manera.  

 

 

 

Hem relacionat també la titularitat del centre amb una sèrie d’ítems, com si tenen una 

bona dotació de recursos, la possessió de tablets o notebooks pels alumnes, i el funcionament i 

manteniments d’aquests. 
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Gràfic 29. Relació innovació, inseguretat i actitud amb edat. 
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En aquesta variable, només hem trobat diferències destacables referents al funcionament 

dels recursos, ja que pel que fa a la dotació o a la possessió de tauletes, estan igualats entre si. 

Sobre el funcionament i manteniment dels recursos trobem que, mentre el 68% (n=17) dels 

docents de centres privats/concertats afirma que el funcionament d’aquests sí que és acceptable 

o òptim, un 66% (n=14) dels docents de centres públics opina que aquest és insuficient o els 

equips estan deteriorats.  

Cal destacar també que hem observat que, amb relació als mestres de centres privats o 

concertats, només un 52% (n=13) perceben com a problema la falta de recursos a les llars dels 

alumnes, enfront del 76% (n=16) dels mestres de centres públics, que ho veuen com un veritable 

obstacle. 

 

 

 

Pel que fa als cicles i l’ús, no trobem cap diferència notable entre la comunitat dels petits 

i la dels grans, de fet, a ambdós cicles s’empra la tecnologia, i amb una freqüència gairebé 

diària. En relació al municipi, si considerem els centres de Palma com a urbans i els altres com 

a rurals, tampoc trobem grans diferències pel que fa a l’ús, la dotació i el funcionament dels 

recursos. Si bé, la mostra de centres urbans és molt major a la de centres rurals. 

Passem ara a interpretar i analitzar les respostes corresponents a la quarta dimensió del 

qüestionari, les barreres per a la implantació, atès que les dimensions una, dues i tres ja s’han 

analitzat i relacionat entre si. 
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En aquesta dimensió, els docents havien de respondre en quina mesura consideraven 

obstacles per a l’ús de la tecnologia alguns ítems (gràfics 13-22). Observem que l’obstacle que 

més destaquen els docents són, de manera igualitària, la falta de formació i la falta de 

manteniment dels recursos, on són freqüents els problemes i les errades tècniques. 

Per altra banda, els ítems que no es consideren obstacles són la poca adaptació dels 

materials TIC al currículum, la poca acceptació de la tecnologia per part de les famílies, 

l’actitud negativa o passiva cap a la seva implantació i la inseguretat provocada per la diversitat 

dels mitjans. 

Finalment, farem l’anàlisi i interpretació de les dades obtingudes a la cinquena 

dimensió, la valoració general de la tecnologia a l’educació. Breument, es podria deduir que, 

tot i requerir més temps de treball, i que s’hagi augmentat un poc la complexitat de la tasca 

docent, això no es considera un impediment per a l’ús de les TIC, i la gran majoria dels docents 

opina que ha estat positiva la seva introducció, pel que trobem una actitud favorable i una 

voluntat de canvi.   

CONCLUSIONS. 

 

En aquest apartat durem a terme diferents tasques. En primer lloc, traurem conclusions 

pròpies dels nostres resultats. En segon lloc, compararem les nostres conclusions amb les 

extretes als estudis analitzats al marc teòric i, finalment, valorarem quines són les visions de 

futur i farem una proposta de millora d’actuacions que es veuen necessàries a partir dels 

resultats de l’estudi. 

Conclusions i comparació amb altres estudis. 

Pel que fa a les variables sociodemogràfiques, hem obtingut que, segons el gènere, els 

homes es troben més insegurs que les dones a l’hora d’utilitzar les TIC a l’aula. No obstant, 

hem de tenir en compte que el nombre de dones enquestades és molt major que el nombre 

d’homes. Tanmateix, cal destacar que la majoria dels docents d’ambdós gèneres afirma no 

sentir cap inseguretat a l’hora d’emprar-les, pel que no considerem que sigui un obstacle per a 

la incorporació de la tecnologia. 

Respecte a l’edat, sí que hem trobat més desigualtats entre ambdós grups, sobretot en la 

tipologia d’activitats, si són innovadores, o pel contrari, només s’empren com a reforç, al nivell 

d’inseguretat i en l’actitud cap a les TIC.  
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Si bé, el factor edat i tecnologia sempre han dut un prejudici o fals mite arrelat, i és que 

“les persones amb més edat no empren la tecnologia perquè no en saben”. Segons Colombo, 

Aroldi i Carlo (citat en González i Martínez, 2017) existeixen dos tipus de bretxa digital, la 

primària, que fa referència a la desigualtat per accedir a les TIC entre rics i pobres, i la 

secundària, que fa al·lusió a la desigualtat de competències i habilitats d’accés a les TIC, bretxa 

existent entre les persones majors i la població jove. 

No obstant, vàrem relacionar l’edat amb cinc ítems: ús, freqüència, innovació, actitud i 

nivell d’inseguretat. Només al tòpic d’innovació trobem que la majoria dels docents amb major 

edat afirma no realitzar activitats innovadores, però concloem que això depèn de molts altres 

factors, com la dotació i el funcionament dels recursos, que no pas l’edat. A la resta d’ítems, 

més de la meitat dels docents amb major edat afronta valors positius.  

En relació amb la titularitat del centre, trobem que ambdós tipus, privat/concertat i 

públic, presenten valors molt similars pel que fa a la dotació i ús dels equips, però mentre que 

la majoria de mestres de centres concertats afirmen tenir un bon manteniment dels recursos, 

més de la meitat dels docents de centres públics afirma que aquest és insuficient. Si bé, això 

podria ser degut al fet que com els privats i concertats són més independents de les 

administracions públiques, el canvi i manteniment només depèn de l’entitat pròpia i, si disposen 

de mitjans econòmics i voluntat, es pot dur a terme una millora de manera més autònoma que 

en els centres públics, els quals sí que depenen d’altres entitats.  

Per tant, tancant les conclusions en relació amb les variables sociodemogràfiques, 

podem comparar aquestes amb les dels estudis analitzats al marc teòric de l’estudi. Dels quatre 

articles analitzats, només el realitzat per l’EDO (2016) dedicà un espai a analitzar aquestes 

dades.  

Trobem que en aquest estudi es percep que, pel que fa a l’edat i a l’experiència docent, 

els que tenen major edat i experiència, perceben un efecte positiu menor en el context actual 

tecnològic. Segons la titularitat del centre, trobem que els públics perceben aquest nou context 

més positivament que els privats o concertats. I, segons el gènere, tot i que les dones consideren 

que la seva actitud cap a l’ensenyança és positiva, semblen sentir més inseguretat enfront dels 

mitjans didàctics.  
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Les seves conclusions contrasten amb les d’aquest estudi en què, segons la titularitat del 

centre, en els nostres resultats trobem que, gràcies al funcionament acceptable o òptim dels 

recursos, els centres privats o concertats presenten una actitud més positiva cap a la 

incorporació de la tecnologia, cosa que contrasta amb els públics, que manifesten que els 

problemes tècnics comporten una actitud més passiva per al seu ús. 

Trobem també que els que semblen sentir més inseguretat són els homes, i no les dones 

com es va concloure a l’esmentat estudi. No obstant, com les nostres dades eren molt 

desigualades pel que fa al gènere per la pluralitat de respostes del sexe femení, hem comprovat 

també el nombre de dades referents al gènere de l’informe EDO, i trobem que es varen enquestar 

808 dones i 484 homes, pel que la mostra quant a gènere també és desigual. 

Pel que fa a les barreres per a la implantació de les TIC, concloem que la poca utilització 

de la tecnologia a l’aula no és degut a la falta d’actitud i voluntat dels mestres, sinó a factors 

externs que no poden solucionar individualment, com la falta de formació i el mal funcionament 

dels recursos disponibles als centres. És cert que els docents poden triar formar-se 

independentment, però si el centre els hi oferís, seria més còmode, més econòmic i més 

organitzat per als mestres. 

No obstant, cal destacar una disparitat entre les nostres conclusions i les d’Area (citat 

en Mirete, 2010), on afirma que “no és l’absència d’ordinadors, un limitat nombre de recursos, 

o la falta d’infraestructura en les escoles les que suposen un problema, sinó que són altres causes 

de naturalesa més psicoeducativa i curricular les que impedeixen desenvolupar pràctiques 

pedagògiques amb tecnologies.” (p.38). Però, basant-nos en els nostres resultats, i tenint en 

compte l’antiguitat d’aquesta declaració, podem concloure que la situació no és la mateixa, i 

mentre que l’actitud i la voluntat dels docents ha canviat, els recursos, en canvi, sí que continuen 

sent els de fa deu anys, cosa que impedeix una eficaç incorporació de la tecnologia a l’educació. 

Si comparem ara les nostres conclusions amb les extretes en els estudis analitzats, 

trobem que la falta de formació i el mal funcionament dels recursos són considerats, en major 

o menor mesura, els principals obstacles per a l’ús de la tecnologia a l’aula en tots els estudis. 

No obstant, a l’informe de l’EDO (2016), encara que sí que s’esmenten aquestes barreres, la 

més estesa entre els docents és l’actitud i les males pràctiques que els alumnes fan de les TIC. 

En canvi, tot i que als nostres resultats hem obtingut que el 56% (n=26) dels docents ho 

considera un obstacle, no li donen molta importància.  
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També, contrastant amb altres ítems, trobem que als estudis de Morales (2016) i Sáez 

(2010), es destaca com a obstacle l’increment d’esforç i temps de dedicació, mentre que als 

nostres resultats, tot i tenir dades positives, el 48% (n=22) dels docents no ho considera una 

barrera. 

En darrer terme, trobem una dissimilitud entre les conclusions de Sáez (2010) i les del 

present estudi, quan exposa que una de les barreres és la necessitat d’actitud positiva i mantenir 

una pràctica reflexiva. En canvi, al nostre estudi hem obtingut que el 61% (n=28) dels docents 

no troba aquest ítem un obstacle. 

A continuació, conclourem i compararem les dades extretes en la darrera dimensió del 

qüestionari, la valoració general de les TIC. Pel que fa al paper de l’alumnat com a principal 

protagonista, segons l’EDO (2016), el 46,6% dels docents enquestats afirma que aquest és un 

efecte destacable, juntament amb la motivació, que afavoreix la voluntat d’emprar la tecnologia 

a l’aula. Al present estudi, trobem clarament que les dades també són positives, però amb un 

major percentatge, un 87% (n=40) que considero que s’havia de destacar.  

D’altra banda, trobem algunes dissimilituds entre les respostes d’ambdós qüestionaris. 

En el desenvolupat per l’EDO (2016), trobem que el 83,6% dels docents considera que la seva 

tasca docent ha tornat més complexa. En canvi, al present estudi, el 70% (n=32) dels docents 

opina que només ha esdevingut un poc més complexa o gens. 

Quant a l’increment de temps invertit, trobem que tant a EDO (2016), Morales (2016) i 

Sáez (2010) es considera un obstacle per a la incorporació de les TIC a la metodologia de l’aula. 

No obstant, tot i que al present estudi el 80% (n=37) dels docents afirmen que sí els fa invertir 

més temps, un 72% (n=33) assegura que això els compensa i no és considerada una barrera 

substancial.  

Per acabar, les conclusions que podem extreure d’una de les preguntes afegides on 

demanàvem als docents que triessin l’afirmació més adaptada a la seva situació, trobem que 

cap dels 46 enquestats opina que ha estat negatiu introduir les TIC a la docència, pel que podem 

deduir que no es pot justificar el poc ús de la tecnologia a l’aula amb una mala actitud per part 

dels docents. 
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Per tant, les conclusions finals que podem extreure de l’estudi són que l’impediment 

més notable per a l’ús de la tecnologia és la falta de formació i la falta de manteniment dels 

recursos. Això provoca que, tot i l’esperit emprenedor d’alguns docents, la voluntat de formació 

i la intenció de canvi, els factors que dificulten la implementació són externs a ells i a l’alumnat. 

I si no s’aconsegueix que igual que es va destinar una forta inversió per a la dotació de recursos, 

es destini també per al seu manteniment i per a la instrucció dels docents, tots els esforços 

realitzats, tant econòmics com anímics, no hauran servit per transformar realment l’educació 

tradicional en una educació pròpia de l’era tecnològica.  

Recapitulem ara a l’objectiu general i l’interrogant de l’estudi. Ens demanàvem perquè, 

tot i tenir els recursos necessaris, aquests no s’aprofiten dins les aules, quan és clarament 

observable que la tecnologia suposa un augment en la motivació i l’actitud positiva enfront al 

treball per part dels alumnes. Per altra banda, l’objectiu general era identificar i analitzar la 

freqüència d’ús de les TIC i les barreres que dificulten la seva implantació dins les aules per 

part dels docents d’EP en centres educatius de Mallorca.  

Si bé, podem afirmar que hem donat resposta a l’interrogant i hem assolit el nostre 

objectiu. En relació amb la freqüència d’ús hem pogut comprovar que el 91,3% (n=42) dels 

docents afirma emprar la tecnologia en les seves sessions, i el 61% (n=28) d’aquests ho fan 

diàriament. Ara bé, el perquè els recursos no s’aprofiten al màxim o s’incorporen com a 

metodologia activa dins l’aula i la identificació de les barreres per a la implantació, van 

estretament lligats. I la resposta que hem obtingut, després de l’anàlisi dels estudis i l’obtenció 

de dades pròpies, és que la falta de formació i el deteriorat estat dels recursos, reprimeixen molt 

la voluntat dels mestres per emprar-les.  

No obstant, podem subratllar una petita discrepància entre les opinions. Com bé acabem 

de mencionar, l’obstacle més destacat és la falta de formació, però quan demanàrem als docents 

que valoressin la formació rebuda durant la seva tasca professional, la majoria va respondre que 

aquesta era suficient o bona. Per tant, sorgeix la següent qüestió: què és el que cerquen els 

docents doncs, quan parlen de falta de formació?  

Segons Mirete (2010), “el major obstacle que trobem a les aules és la inseguretat del 

professorat, que a vegades prefereix no emprar les tecnologies pel desconeixement que té 

d’elles, que mostrar-se inferior davant els seus alumnes.” (p.37) 
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Afirma que els docents necessiten un cert grau de seguretat en l’acompliment de la seva 

tasca, i els constants canvis provoquen incertesa, la qual afecta en què aquests no veuen la 

tecnologia com a un aliat en el qual recolzar-se. 

També, conforme a García i Tejedor (2018), “es constata que les concepcions del 

professorat mostren una certa incoherència. Aquest fet es pot explicar tant per la manca 

formativa com per unes rutines excessivament tradicionals i centrades en les explicacions del 

professor i l’ús del llibre de text.” (p.171) 

Per tant, podríem concloure que, quan els docents parlen de falta de formació, tal vegada 

es refereixen a falta de pràctica en l’ús de la tecnologia com a metodologia dins l’aula. I aquesta, 

a la vegada, podria ser causada per la inseguretat dels mestres a quedar inferiors davant els seus 

alumnes (natius digitals) o que la metodologia global del centre no afavoreix aquestes 

pràctiques, motiu pel qual s’estaquen en la dinàmica tradicional al·legant que la causa és la falta 

de formació. Caldria implantar polítiques de centre que afavorissin l’ús de les TIC i un lideratge 

i acompanyament per part de tota la comunitat educativa. 

Proposta de millora. 

Per finalitzar l’estudi, valorarem quines són les limitacions i les visions de futur 

d’aquest, i farem una proposta de millora d’actuacions que es veuen necessàries a partir dels 

resultats obtinguts. 

Pel que fa a les limitacions de l’estudi, destaquem la mostra. Podem dir que una mostra 

és significativa quan representa a la població. Coneixent el volum de la població existent (4620) 

i la mostra que hem obtingut (46), deduïm que aquesta no és significativa. No obstant, per poder 

afirmar si hi ha una diferència estadísticament significativa o no, hauríem de fer un tractament 

estadístic.  

També, amb els resultats obtinguts i la constatació de variables, s’hauria d’haver fet un 

tractament estadístic de correlació de variables, per a determinar si hi ha una diferència 

estadísticament significativa o no. Per tant, de cara al futur, quan el context ens permeti 

aconseguir una major mostra, s’hauria de tenir en compte aquest punt. 

En relació amb la proposta de millora, com hem pogut veure al llarg de l’anàlisi dels 

articles, les tecnologies de la informació i la comunicació són una realitat, tot i que a vegades 

mal aprofitada, i han vingut per a quedar-se, no són una moda passatgera.  
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Tant és, que això ha suposat una evident alteració de l’espai de confort dels docents. 

Segons Mirete (2010), els alumnes d’ara són natius digitals i molts dels docents són catalogats 

com a immigrants, fet que causa una ineficient integració de les TIC, perquè es converteixen 

en una eina més al servei de la metodologia tradicional. 

Fent referència al model de Hooper i Rieber (citat en Cabero i Martínez, 2019), els 

docents passen per diferents fases per incorporar la tecnologia a l’aula: familiarització, 

integració, reorientació i evolució. Primer, es pretén que els docents aprenguin a emprar la 

tecnologia fora del context de l’aula per, en segon lloc, incorporar allò après dins les seves 

sessions. Seguidament, es reconceptualitza la pràctica docent en funció de les pròpies 

característiques i, finalment, s’evoluciona cap a un ensenyament tecnològic.  

Les propostes de millora que es presenten als articles revisats són comunes i concordants 

amb les necessitats identificades durant l’anàlisi. Es proposen les següents intervencions: 

− Formació del professorat que capaciti tècnicament, però també pedagògica i 

metodològicament.  

− Evitar l’estancament, promocionar i desenvolupar Plans TIC/TAC, d’acord amb 

les característiques de cada context. 

− Compartir experiències educatives amb TIC, tenir una verdadera xarxa de 

connexió entre mestres. 

Com a proposta pròpia, m’agradaria fer un petit èmfasi en dos models, l’objectiu dels 

quals és integrar les TIC en els processos educatius: el model SAMR i el model TPACK. Tot i 

tenir un objectiu comú, aquests dos models són diferents.  

El model SAMR (Substitution, Argumentation, Modification, Redefinition), 

desenvolupat per Puentedura (2006), va sorgir a causa de la necessitat de millorar la qualitat de 

l’ensenyança i garantir un sistema de promoció social que garantís l’equitat. És un model que 

basa la seva teoria en dues capes o etapes (millora i transformació), i quatre nivells (substitució, 

augment, modificació i redefinició).  

Segons els nostres resultats, els mestres que afirmen que només empren la tecnologia 

com a reforç (52%, n=24), es trobarien encara a la capa de “millora”, ja que les TIC són 

emprades com a eina substituta d’altra. En canvi, els que afirmen incorporar-les per crear 

activitats innovadores (48%, n=22), es trobarien a la capa de “transformació”. 
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Pel que fa al model TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge), 

desenvolupat per Mishra i Koehler (2006), sorgeix per la mateixa necessitat que el model 

anterior, però aquest es basa en identificar el tipus de coneixement que un docent necessita 

dominar per integrar les TIC de forma eficaç i eficient a l’ensenyança que imparteix. 

Per tant, tancant la proposta de millora, crec que els centres haurien de fer una revisió 

d’aquests models i aplicar-los a la seva realitat diària per poder incorporar eficientment la 

tecnologia a les seves aules.  

A més, totalment d’acord amb la resta d’autors, s’ha d’oferir una formació suficient i de 

qualitat, tant a l’ensenyança universitària, com després. Com ja algun dels docents enquestats 

va manifestar, la formació en TIC durant els estudis de mestre (grau) és imprescindible i se li 

hauria de donar la rellevància oportuna.  

També hauríem de fer veure, no només als docents que es mostren reticents, sinó a tota 

la comunitat educativa, els beneficis i les bones pràctiques que aporten les TIC a les aules, per 

així aconseguir l’actitud positiva i la voluntat de canvi de tots els implicats. 

Seria molt interessant també dur a terme alguna de les propostes esmentades 

anteriorment i compartir entre els mestres el material TIC, ja que innovar és cosa de tots, i a 

vegades les bones propostes queden tancades dins d’una aula. Seria molt profitós que tothom 

les pogués fer servir.  

Finalment, i basant-me en un dels obstacles més destacats pels meus enquestats, 

demandar una infraestructura en condicions a tots els centres i, dintre de les possibilitats, anar 

retirant el llibre de text per incorporar tauletes o ordinadors per a tots els alumnes. El que volem 

no és incorporar tecnologia, sinó transformar les nostres metodologies per aconseguir un 

veritable aprenentatge tecnològic.  

 

 

 

NOTA: Per facilitar la lectura, s’evita la utilització continuada de la duplicitat de gènere (mestre/mestra, 

alumne/alumna, etc.) Així, cada vegada que s’esmenta, s’entén que es fa referència a ambdós gèneres, sense que 

això impliqui cap mena de consideració discriminatòria ni valoració pejorativa. 
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ANNEXOS. 

Annex 1. Taula 1. Estudis emprats per a la realització del treball. 

Taula 1. Estudis emprats per a la realització del treball.  
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Annex 2. Qüestionari en línia Melis 2020. 

Enllaç qüestionari: https://forms.gle/AtCV1vNbTc9SjWtN8 

 

Annex 3. Informe de canvis. 

Enllaç informe de canvis: https://drive.google.com/file/d/1YOaNMD8XwreTl-

ERIk8vR_XLRzJ2Zesn/view?usp=sharing 

 

 

 

https://forms.gle/AtCV1vNbTc9SjWtN8
https://drive.google.com/file/d/1YOaNMD8XwreTl-ERIk8vR_XLRzJ2Zesn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YOaNMD8XwreTl-ERIk8vR_XLRzJ2Zesn/view?usp=sharing

