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RESUM 
 
 

En el present treball es reflexiona sobre l’ús de recursos audiovisuals en l’aprenentatge de la 

llengua anglesa dins l’etapa d’educació primària. Es parteix d’una diversa fonamentació 

teòrica i s’analitza la manera de fer i d’ensenyar de set mestres diferents. D’aquesta manera i 

amb l’anàlisi d’aquests set models, es portarà a terme un projecte innovador mitjançant 

Chromebooks per involucrar l’alumnat en el maneig d’aquests recursos. Aleshores, al llarg del 

treball analitzarem els diversos factors que configuren la realitat educativa actual en les aules, 

pel que fa els dispositius dels quals podem disposar i, d’altra banda, quant a l’ús que es fa 

d’aquests en el procés d’ensenyament-aprenentatge. 

Paraules clau: 
 

Recursos audiovisuals, llengua anglesa, Chromebooks, educació primària 
 
 

ABSTRACT 
 
 

In this dissertation there is a reflection upon the use of audiovisual resources for learning the 

English language during Primary Education. The starting point is a varied theoretical basis 

with an analysis of the teaching methodology of seven different teachers. As a result of the 

study of these seven models,  an innovative project with Chromebooks is designed in order to 

get the students involved in the use of these resources. Throughout the paper, I go over the 

different factors that shape the educational reality in the classrooms regarding both the 

devices that are available and the use that is made of them during the teaching-learning 

process. 

Key words: 
 

Audiovisual resources, English language, Chromebooks, primary education 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

Aquest Treball de Final de Grau, en endavant TFG, va dirigit a la matèria Primera llengua 

estrangera: anglès. El tema elegit és L’ensenyament de la llengua anglesa a través de la 

comunicació audiovisual. 

Aquest pretén aportar un anàlisi sobre com afecta la introducció dels recursos audiovisuals 

en l’aprenentatge de la llengua anglesa. 

 

1.1. Justificació del tema elegit 
 

Els recursos audiovisuals són una eina relativament nova dins els centres educatius. La 

majoria dels mestres de l’actualitat han crescut sense aquests recursos per la qual cosa han de 

“formar-se a contracorrent per a aprendre noves eines tecnològiques que els ajudin a impartir 

les seves classes d’una forma més motivadora i didàctica” (Grau Ribera, 2016, p. 405; la 

meva traducció). Així doncs, l’avanç de la tecnologia i el seu abaratiment al llarg dels anys 

han permès introduir dins les aules eines com televisors, pissarres digitals interactives (PDI), 

reproductors de vídeo, i molts altres recursos relacionats amb la tecnologia. 

Segons aulaPlaneta (s.d.), un bon ús del llenguatge audiovisual dins l’aula afavoreix 

l’observació de la realitat, facilita la comprensió i l’anàlisi, motiva a l’alumnat, millora 

l’eficiència de les activitats docents i potencia la creativitat. A més a més, segons Ramírez 

Ortiz (2009, p. 1), els recursos audiovisuals “poden ser aplicats a diverses situacions 

d’aprenentatge” [la meva traducció]. 

Moltes vegades en l’assignatura d’anglès s’utilitzen aquests recursos per visualitzar una 

pel·lícula, vídeos online o per realitzar diverses activitats. Però, fins a quin punt és útil emprar 

aquests recursos? Se’n pot abusar? Són més efectius que els recursos no audiovisuals? Quins 

són els avantatges? I els desavantatges?. 

Segons Segura-Marrero, A. (2016) els recursos audiovisuals han de ser un mitjà més, però 

no l’únic. No hem de confiar sempre amb la seva efectivitat. Amb aquest treball es pretén 

analitzar tot el que ha suposat la comunicació audiovisual en l’ensenyament de l’anglès 

responent aquestes preguntes i moltes d’altres. 

Per això, es durà a terme un treball d’investigació, on es recollirà informació de diferents 

centres educatius, si és possible, centres amb diferents metodologies sobre quin ús es fa de la 
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comunicació audiovisual en l’assignatura d’anglès. Com es farà? Degut a la situació actual, es 

passarà un qüestionari via online a diferents mestres d’anglès i, si és possible, de generacions 

distintes per a així contrastar informació i comprovar si existeix diferència d’opinions. 

També es recollirà material de diferents fonts d’informació sempre referenciant l’autoria i 

finalment es durà a terme un anàlisi de tota la informació recollida. 

Una vegada analitzada i contrastada tota la informació, es proposarà un projecte per a 

treballar la llengua anglesa i potenciar l’ús de recursos audiovisuals. En aquest projecte 

s’intentarà que els alumnes siguin els protagonistes a l’hora de manejar tots els recursos. 

Durant tot el treball s’intentarà tenir en compte a tot l’alumnat i que tots els recursos o 

activitats que es presentin puguin atendre la diversitat en l’alumnat, als diferents ritmes i 

nivells d’aprenentatge i les necessitats educatives que puguin sorgir, entre d’altres. 

 

1.2. Objectius del treball 
 

L’objectiu general d’aquest TFG és dur a terme un anàlisi profund sobre l’impacte que té la 

comunicació audiovisual en l’ensenyament de la llengua anglesa. 

Quant als objectius específics, els més rellevants són: 

 

- Recollir informació útil, contrastable i verídica. 

- Analitzar tota la informació recollida i arribar a una conclusió. 

- Proposar un projecte on s’utilitzi la comunicació audiovisual, tenguent en compte a tot 

l’alumnat i els recursos disponibles. 

 
 

1.3. Estructura del treball 
 

En els següents apartats s’exposaran una sèrie de continguts teòrics que reflexaran la 

importància de l’anglès a l’educació seguidament de la importància de les audiovisuals. 

També s’exposaran els perills d’aquests recursos seguits d’un petit resum històric de la seva 

evolució. Finalment, per culminar el marc teòric veurem quin ús es fa d’aquests recursos dins 

l'aula d’anglès. 
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      Es seguirà d’un estudi on es realitzaran una sèrie de preguntes relacionades amb l’ús 

d’aquests mitjans a diversos mestres d’anglès per a conèixer les seves experiències i les seves 

opinions. 

Finalment, s’arribarà a una conclusió i es proposarà un projecte per potenciar l’ús de tots 

aquests recursos de manera innovadora. 

 
 

2. MARC TEÒRIC 
 

2.1. Importància de l’anglès a l’educació 
 

La llengua anglesa és actualment una de les llengües més parlades en el món. La seva 

importància regeix que el seu ús és gairebé universal i el seu aprenentatge ens permet poder 

comunicar-nos en diferents situacions on amb les primeres llengües no és possible, el que es 

coneix com usar l’anglès com a llengua vehicular (Jenkins, 2007). Per això, el seu 

aprenentatge és necessari i les escoles juguen un paper molt important en el seu ensenyament. 

Pràcticament ningú té dificultats en l’adquisició de la primera llengua, inclús si es conviu 

amb una segona llengua de manera constant, tampoc hi sol haver dificultats. A Mallorca molta 

gent és bilingüe de naixement. El català i el castellà són les llengües cooficials amb les que 

conviu la població. En canvi, l’anglès és una llengua provinent d’altres països com el Regne 

Unit i el seu ús fora de l’àmbit educatiu és limitat excepte en àmbits especialitzats com per 

exemple el turisme. 

Actualment a les Illes Balears, segons informació extreta del Catàleg Bibliogràfic de les 

Illes Balears, s’imparteixen sis hores de llengua estrangera setmanals al primer cicle 

d’educació primària i set hores al segon cicle. És suficient per adquirir un bon nivell d’anglès? 

És necessari dedicar-hi més hores. 

També cal destacar la importància d’una bona formació del professorat. Els mestres 

d’educació primària de la menció d’anglès a vegades assoleixen un nivell molt bàsic de la 

universitat (Fernández-Viciana i Fernández-Costales, 2016) i difícilment poden arribar a 

impartir un nivell d’anglès als seus alumnes propi d’un nadiu, per això és recomanable 

ampliar els estudis en llengua anglesa abans d’arribar a exercir de mestre d’anglès. 
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2.2. Importància de les audiovisuals a l’aula 
 

Segons la REICE (2019), la societat actual s’ha configurat de tal forma que les tecnologies de 

l'informació i la comunicació (TIC) ocupen un lloc fonamental. 

Si giram la vista a l’educació de les passades dècades, era impensable disposar de la 

tecnologia que a dia d’avui podem utilitzar dins una aula. Segurament, a les escoles més 

privilegiades hi havia un televisor per poder veure una pel·lícula en casos molt puntuals, però 

tota la part educativa es feia de forma tradicional mitjançant pissarres de guix i quaderns de 

paper. A dia d’avui, la introducció tecnològica dins les aules ha canviat bastant l’educació. Es 

fa ús d’eines com pissarres digitals interactives, ordinadors portàtils i maquinària que ens 

permet infinites possibilitats educatives, així com també la possibilitat d’accedir a qualsevol 

tipus d’informació a l’instant. 

Tots estam d'acord que els recursos audiovisuals dins l’aula són una eina vigent a dia 

d’avui dins la majoria de les escoles i també són una eina per la que la comunitat educativa 

està disposada, en major o menor mesura, a fomentar dins l’aula. Però, fins a quin punt és útil 

l’ús dels recursos audiovisuals? Se n’ha d’abusar d’ells? Surten més formats els alumnes d’ara 

degut als recursos audiovisuals? Els mestres d’avui estan preparats per afrontar aquests 

recursos? 

Segons un estudi realitzat per Ramírez, Cañedo i Clemente (2012), el 92% dels professors 

consideren que l’Internet és un recurs formatiu pels alumnes. Per una banda, és cert que la 

majoria dels alumnes de les noves generacions tenen a l’abast infinitat d’informació gràcies a 

Internet, però això també pot ésser una desaventatja ja que no tota la informació que hi ha a 

Internet és verídica (Sanchidrián, 2013). Per això, és important informar bé als alumnes sobre 

on poden cercar informació de qualitat i que no tot el que trobaran a la xarxa és fiable. 

 
 

2.3. Perills de l’ús de recursos audiovisuals per a l’aprenentatge 
 

Com afirmen Pérez, Castro i Fandos (2016, p. 73): 
 

La educación tiene el reto y la responsabilidad de ofrecer una respuesta ajustada, transitando hacia una 

escuela 2.0 que no sobreestime la competencia digital de su alumnado, y que ponga a su disposición la 

posibilidad no solo de situarse frente a pantallas, sino de hacerlo de forma efectiva, decantándonos 

hacia la necesidad de una alfabetización crítica y participativa en el manejo, creación y difusión de la 

información.
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Com ja s’ha dit anteriorment, no tota la informació d’Internet és fiable i, a més a més, 

Internet pot suposar un perill pels alumnes si no s’utilitza correctament. Per això, és important 

que tant en l’àmbit familiar com en l’àmbit escolar es realitzi una educació sobre l’ús correcte 

de l’Internet. 

A dia d’avui, a vegades dins l’aula el mestre s’ajuda de la PDI per reproduir vídeos 

educatius. Aquest material ha d’estar prèviament visualitzat i avaluat per comprovar la seva 

veracitat, la seva qualitat i si realment aporta als alumnes alguns coneixements. 

El mateix passa amb el cinema. Sovint es reprodueixen dins l’aula pel·lícules sense cap 

intenció educativa, però encara així, la pel·lícula s’ha d’haver visualitzat prèviament pel 

mestre, ja que pot arribar a aportar un sentit contrari a l’educatiu. 

 

2.4. Evolució de l’ús de recursos audiovisuals al llarg de l’història 

 

Abans del segle XXI les aules no comptaven amb dispositius audiovisuals que permetessin 

educar als alumnes a través de recursos com vídeos, pel·lícules i documentals. A dia d’avui, la 

majoria de les aules de les escoles de les Illes Balears disposen d’una pissarra digital, algunes 

classes disposen de Chromebooks1 pels alumnes i altres dispositius que han permès canviar la 

forma d’educar. 

Tot va començar quan l’ésser humà es començà a preocupar per transmetre coneixements. 

A partir d’aquest moment, s’han anat escrivint o gravant representacions en diferents 

superfícies. Es començà amb unes petites tables individuals on l’alumne anava escrivint la 

lliçó. Posteriorment, James Pillans (1778 - 1864) inventà la pissarra de guix a través de la qual 

tots els seus alumnes podien veure el que ell escrivia. Avançant cap a l’any 1986 David 

Martin proposà crear una Pissarra Digital Interactiva, d’ara en endavant PDI. Al 1991 es creà 

la PDI Smart Board. Poc a poc, aquest model de PDI ha anat evolucionant i a dia d’avui la 

majoria de les escoles disposen d’aquestes pissarres. 

També hi ha aules que disposen de projectors, però per al seu ús és necessari un ordinador 

com a complement ja que la imatge projectada no és tàctil. Els projectors suposen manco 

problemes ja que van controlats per un ordinador i a dia d’avui la majoria dels mestres tenen 

més facilitat a l’hora d’utilitzar-los. 
 

1 Chromebook: ordinador portàtil que usa el sistema operatiu de Chrome OS de Google.
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En canvi, les PDI son una tecnologia relativament nova dins l’educació, això suposa que els 

mestres hagin d’actualitzar-se i saber respondre a l’hora d’utilitzar-la o resoldre un problema. 

Però moltes vegades els mestres no tenen la suficient competència digital per resoldre certs 

problemes que poden sorgir en aquest tipus de pissarres. Això pot suposar un hàndicap ja que 

pot dificultar sessions que s’havien programat amb les PDI. 

 

2.5. Els mitjans audiovisuals en les classes d’anglès 
 

L’anglès és una assignatura on els mitjans audiovisuals poden jugar un gran paper en el seu 

aprenentatge. Freqüentment, els mestres d’anglès no són nadius. Pot perjudicar el fet de que 

no siguin nadius en l’aprenentatge dels alumnes? 

Els mitjans audiovisuals són un mètode molt positiu en aquests casos. Des de sempre s’han 

utilitzat els famosos cassettes per a realitzar proves d’audició anomenades listenings. A dia 

d’avui, amb tots els mitjans disponibles dins l’aula tenim encara més ventatja, ja que a través 

de les PDI podem visionar pel·lícules en versió original, realitzar listenings, escoltar cançons 

en anglès i tot el que ens permeti la tecnologia. 

Segons un Ana Pérez, Ana Castro y Manuel Fandos (2016) els “radio cassettes” han estat 

des de sempre companys inseparables dels mestres d’anglès. També assenyala que l’anglès 

ens obre infinites possibilitats d’aprenentatge a través de cançons, pel·lícules i pàgines web 

entre d’altres. 

Està clar que els mitjans audiovisuals formen part de les aules d’educació. A través d’ells 

podem visionar pel·lícules en versió original, escoltar cançons, realitzar proves de comprensió 

oral. Però, fins a quin punt els mestres d’anglès fan ús d’aquests mitjans? Quin és el seu punt 

de vista sobre aquests? Són útils sempre? 

En els següents apartats s’analitzarà el punt de vista de diferents mestres d’anglès de  

diferents generacions. 
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3. ESTUDI 
 

3.1. Metodologia 
 

Aquest any 2020 s’està visquent una situació extraordinària que mai s’havia viscut 

anteriorment. Aquesta situació ha fet que la metodologia del treball hagi patit certs canvis. 

S’han hagut de cercar alternatives per a que les investigacions que s’havien de fer 

presencialment es puguin realitzar a distància. 

La idea principal de la part pràctica era visitar aules d’anglès de diferents centres per a 

poder veure l’ús que fan de les audiovisuals i també poder parlar una mica amb els mestres 

per analitzar el seu punt de vista. En conseqüència de la situació excepcional, s’ha optat per 

dissenyar un formulari de Google (Google Forms) on s’estableixen una sèrie de preguntes 

relacionades amb l’ús dels recursos audiovisuals dins l’aula d’anglès. Aquest qüestionari ha 

estat compartit amb diferents mestres d’anglès d’edats distintes. 

Un dels principals objectius ha sigut que les mestres que responien al qüestionari fossin de 

generacions distintes, així podem tenir en compte el punt de vista generacional i comprendre 

si els mestres més antics també es van actualitzant amb les noves tecnologies, si ho fan amb 

més freqüència els nous mestres o si hi ha mestres joves que opten per recursos més 

tradicionals. 

 

3.2. Participants 
 

Per a realitzar l’estudi s’ha enviat el formulari a diferents mestres d’anglès de les Illes Balears, 

concretament de Mallorca. Els criteris a seguir per a la selecció ha sigut que hagin exercit de 

mestres d’anglès i que hi hagi una certa diferència generacional entre elles. 

Han contestat el formulari un total de set mestres, algunes d’elles de forma més extensa i 

altres no tant. Totes han treballat tant en Educació Infantil com en Educació Primària. 

Algunes d’elles han tengut l'oportunitat de treballar al mateix centre, però encara així totes 

han passat per diferents centres al llarg de la seva carrera i tenen una opinió molt personal en 

relació a l’ús de les audiovisuals dins l’aula. 
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3.3. Recollida de dades 
 

Com s’ha mencionat anteriorment, per a la recollida de dades s’ha emprat l’eina Google 

Forms. Amb aquesta eina és possible dissenyar els teus propis qüestionaris per a 

posteriorment compartir-los amb persones i obtenir resultats. 

El qüestionari està format per deu preguntes relacionades amb l’ús de les audiovisuals dins 

l’aula d’anglès. Hi ha tant preguntes d’informació personal com d’experiències personals i 

opinions personals. La majoria de les preguntes són de resposta oberta per a donar una major 

llibertat de resposta a les mestres. 

Les preguntes que s’han formulat són les següents: 

 
- Quants anys dus exercint de mestre/a d'anglès? 

- A quins nivells has treballat? 

- Has notat diferència en quant a l'ús dels recursos audiovisuals en els diferents 

nivells? 

- Des de que vares començar a exercir de mestre/a, has notat una evolució en l'ús 

d'aquests recursos? 

- A dia d'avui, en quins moments utilitzes els recursos audiovisuals dins l'aula? 

- Quina opinió tens sobre l'ús de recursos audiovisuals per a l'aprenentatge d'anglès a 

les escoles? 

- Has assistit a algun curs de formació sobre l'ús de mitjans audiovisuals en anglès? En 

cas afirmatiu, ho podries explicar? 

- Quins recursos audiovisuals utilitzes dins l'aula? 

- Fou fàcil aprendre a usar aquests recursos? Has tengut problemes amb aquests? 

- En quines situacions utilitzes els mitjans audiovisuals dins l'aula? 

 
 
 

3.4. Resultats 
 

Com s’ha mencionat adalt, en aquesta secció s’exposaran les respostes donades per les 

mestres. Per això, primer es farà un petit resum de les respostes de cada una seguit d’una taula 

de les respostes explícites. Com es podrà comprovar, en moltes preguntes totes o quasibé totes 

les mestres coincideixen. Per evitar repeticions, es resumiran les idees més importants de cada 
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una d’elles i posteriorment en la secció 3.5.2 es realitzarà una comparació entre les respostes 

de les mestres. 

 
3.4.1. Respostes de les mestres 

MESTRA I 

 

Com podem comprovar en la taula 1, la primera mestra, que té una experiència docent de 

tres anys opina que cada vegada hi ha més recursos disponibles en els centres, són més fàcils 

d’usar i es poden trobar programes per desenvolupar totes les destreses comunicatives. En les 

seves classes d’anglès sol utilitzar molts de recursos online com imatges, jocs, cançons, així 

com algunes “webs com ClassDojo o Classroom screen”. Una idea clau que menciona aquesta 

mestra és que els recursos audiovisuals “són molt més motivadors que el típic llibre de text”. 

Finalment, aquesta professora afirma que sol utilitzar els recursos audiovisuals al 

començament de les classes per a motivar als seus alumnes, tot i que al principi tingué 

problemes per aprendre a emprar els nous recursos i hagué de fer proves a casa. 
 
 

     Taula 1. Mestra 1 

Quants anys dus exercint de mestre d’anglès? 

Tres. 

A quins nivells has treballat? 

Des d'infantil fins a 6è de primària. 

Has notat diferència en quant a l'ús dels recursos audiovisuals en els diferents nivells? 

Sí, l'ús que se li pot donar a una mateixa eina pot variar molt d'una edat a una altra. S'ha de saber dosificar, 

simplificar i individualitzar al màxim el recurs que s'utilitza. 

Des de que vares començar a exercir de mestre/a, has notat una evolució en l'ús d'aquests recursos? 

Si, de cada cop en surten més i són més intuïtius i fàcils. També se nota que de cada cop més els centres es 

van omplint de recursos per poder treballar les tecnologies d'altre manera 
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(i no només la PDI). 

A dia d'avui, en quins moments utilitzes els recursos audiovisuals dins l'aula? 

Quasi tota l'estona. Depenent dels recursos que tengui el centre serà més o menys. Però a anglès sobretot ens 

hem d'aprofitar de tot el que hi ha a la xarxa: vídeos, cançons, jocs... També va molt bé pel maneig de la classe 

amb webs com ClassDojo o Classroom Screen. 

Quina opinió tens sobre l'ús de recursos audiovisuals per a l'aprenentatge d'anglès a les escoles? 

És necessari, hi ha moltíssimes aplicacions i recursos audiovisuals que són molt més motivadors que el típic 

llibre de text. Donen joc a dur a classe situacions comunicatives reals, o del Roleplaying. Se poden utilitzar 

programes per totes les "skills" des de la creació d'un còmic amb Pixton fins a un simple "chatterpix" per fer-

los parlar en anglès i donar-li vida a una foto. 

Has assistit a algun curs de formació sobre l'ús de mitjans audiovisuals en anglès? En cas afirmatiu, ho 

podries explicar? 

No, per desgràcia quasi no hi ha cursos al CEP d'anglès (en general). 

Quins recursos audiovisuals utilitzes dins l'aula? 

Utilitzo moltes cançons de Youtube, pàgines com "lyricstraining", i també altres aplicacions quan tenc 

l'oportunitat com "Chatterpix", "Glogster". Depèn un poc del centre on et trobes i les possibilitats que tens 

amb els seus recursos... 

Fou fàcil aprendre a usar aquests recursos? Has tengut problemes amb aquests? 

No, mai és fàcil implementar un recurs que realment no depèn de tu. Encara que facis proves a casa hi pot 

haver mil problemes (sobretot si necessites de connexió a Internet). Però sempre s'ha de tenir un plan B. 

En quines situacions utilitzes els mitjans audiovisuals dins l'aula? 

Diria que quan més ho utilitzo és per començar les classes, com element motivador, ja sigui una imatge, cançó 

o joc. També al final de la classe o per repassar. 
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MESTRA II 

 
 

La segona mestra duu dos anys exercint de mestra d’anglès. Utilitza els recursos 

audiovisuals sobretot per la seva “facilitat d'utilització i capacitat d'engrescar l'alumnat”. 

Opina que aquests recursos tenen molt més potencial de l’ús que se’n fa. La utilització 

d’aquests recursos és molt intuïtiva des del seu punt de vista, ja que sol fer proves a casa seva 

i ha assistit a cursos relacionats. 

 
 

     Taula 2. Mestra II 

Quants anys dus exercint de mestre d’anglès? 

Dos. 

A quins nivells has treballat? 

Infantil i Primària. 

Has notat diferència en quant a l'ús dels recursos audiovisuals en els diferents nivells? 

Sí. A Infantil és més complicat la seva aplicació ja que els infants no hi estan acostumats i s'hi ha de dedicar 

més temps a la posada en marxa d'aquests. 

Des de que vares començar a exercir de mestre/a, has notat una evolució en l'ús d'aquests recursos? 

No, ha estat més evolució personal. 

A dia d'avui, en quins moments utilitzes els recursos audiovisuals dins l'aula? 

Sempre que és possible, sobretot a Primària, per la seva facilitat d'utilització i capacitat d'engrescar l'alumnat. 
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Quina opinió tens sobre l'ús de recursos audiovisuals per a l'aprenentatge d'anglès a les escoles? 

No s'utilitza tot el potencial que poden tenir (per desconeixença, per por a la innovació...). Des del punt de vista 

de l'aprenentatge d'idiomes són una eina imprescindible. 

Has assistit a algun curs de formació sobre l'ús de mitjans audiovisuals en anglès? En cas afirmatiu, ho 

podries explicar? 

Sí, entre les que destaquen una jornada sobre la plataforma eTwinning, un curs relacionat amb l'aplicació de la 

gamificació a l'aula i un altre sobre com atendre a la diversitat mitjançant l'ús d'eines TAC. 

Quins recursos audiovisuals utilitzes dins l'aula? 

La Pissarra Digital (eines de presentació de continguts, d'avaluació, de gestió de conducta...). 

Fou fàcil aprendre a usar aquests recursos? Has tengut problemes amb aquests? 

Solen ser molt inuïtius. De totes maneres, abans d'utilitzar qualsevol recurs, en cerc informació i faig proves de 

com funciona. 

En quines situacions utilitzes els mitjans audiovisuals dins l'aula? 

Presentació de continguts, avaluació, tasques concretes (listening, reading). 

 
 

MESTRA III 
 
 

En aquest cas tenim una mestra que duu nou anys exercint de mestra d’anglès. Des del seu 

punt de vista, “cada vegada hi ha més recursos online, encara que les aules s' han quedat 

obsoletes amb els mateixos mini portàtils”. No ha realitzat cursos específicament en anglès, 

però sí de noves tecnologies. Finalment, la mestra opina que els recursos audiovisuals “són 

imprescindibles avui en dia” i “són molt motivants pels alumnes”. 
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     Taula 3. Mestra III 

Quants anys dus exercint de mestre d’anglès? 

Nou. 

A quins nivells has treballat? 

Infantil i primària. 

Has notat diferència en quant a l'ús dels recursos audiovisuals en els diferents nivells? 

Sí, a infantil els nins no són tant autònoms, ara als cursos superiors de primària casi tots tenen uns 

coneixements mínims i des de que hem començat el confinament tots hem fet un curs express de noves 

tecnologies. 

Des de que vares començar a exercir de mestre/a, has notat una evolució en l'ús d'aquests recursos? 

Sí, cada vegada hi ha més recursos online, encara que les aules s' han quedat obsoletes amb els mateixos mini 

portàtils, necessitaríem tablets a tots els nivells. 

A dia d'avui, en quins moments utilitzes els recursos audiovisuals dins l'aula? 

Presentació de vocabulari, ppt, vídeos, kahoots, recerca d' informació... 

Quina opinió tens sobre l'ús de recursos audiovisuals per a l'aprenentatge d'anglès a les escoles? 

És molt important per aprendre una llengua estrangera. 

Has assistit a algun curs de formació sobre l'ús de mitjans audiovisuals en anglès? En cas afirmatiu, ho 

podries explicar? 

En anglès no, però sí de noves tecnologies. 

Quins recursos audiovisuals utilitzes dins l'aula? 

Portàtils, Smart board, headphones, mobile... 
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Fou fàcil aprendre a usar aquests recursos? Has tengut problemes amb aquests? 

No, cap problema. M'agrada molt aprendre i són molt motivants pels alumnes. 

En quines situacions utilitzes els mitjans audiovisuals dins l'aula? 

Ja he ho he dit abans, són imprescindibles avui en dia, obren al món la classe. 

 
 

MESTRA IV 
 
 

La següent mestra porta dotze anys exercint de mestra d’anglès. Afirma que dins l’aula 

utilitza “a cada sessió” aquests recursos. Des del seu punt de vista, l’ús d’aquests recursos és 

molt positius pels alumnes. Sempre que pot aprofita qualsevol situació per utilitzar-los. 

 

 
 

     Taula 4. Mestra IV 

Quants anys dus exercint de mestre d’anglès? 

Dotze. 

A quins nivells has treballat? 

Educació infantil i Educació primària. 

Has notat diferència en quant a l'ús dels recursos audiovisuals en els diferents nivells? 

Sí. 

Des de que vares començar a exercir de mestre/a, has notat una evolució en l'ús d'aquests recursos? 

Sí. 

A dia d'avui, en quins moments utilitzes els recursos audiovisuals dins l'aula? 

A cada sessió. 
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Quina opinió tens sobre l'ús de recursos audiovisuals per a l'aprenentatge d'anglès a les escoles? 

L'ús d'aquests recursos és molt positiu. Els alumnes aprenen millor amb aquest tipus de recursos que no només 

amb el llibre de texte. 

Has assistit a algun curs de formació sobre l'ús de mitjans audiovisuals en anglès? En cas afirmatiu, ho 

podries explicar? 

Sí, de pissarres digitals. 

Quins recursos audiovisuals utilitzes dins l'aula? 

CD, youtube, DVD, Lyricstraining, chatterpix, pixton. 

Fou fàcil aprendre a usar aquests recursos? Has tengut problemes amb aquests? 

Sí. 

En quines situacions utilitzes els mitjans audiovisuals dins l'aula? 

En totes les situacions que puc. 

 
 

MESTRA V 
 
 

En el cas de la mestra 5 duu tres anys exercint de mestra d’anglès. Quasi sempre fa ús 

d’aquests recursos perquè “faciliten la comprensió”. Des del seu punt de vista, aquests 

recursos són “imprescindibles”, hi hauria d’haver un millor equipament i una millor formació. 

Dues idees claus serien que “són un suport per aquells nin amb més dificultats” i “fan 

l’aprenentatge més lúdic”. 

 
 

     Taula 5. Mestra V 

Quants anys dus exercint de mestre d’anglès? 
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Tres. 

A quins nivells has treballat? 

Infantil i Primària. 

Has notat diferència en quant a l'ús dels recursos audiovisuals en els diferents nivells? 

Sí. 

Des de que vares començar a exercir de mestre/a, has notat una evolució en l'ús d'aquests recursos? 

Sí. 

A dia d'avui, en quins moments utilitzes els recursos audiovisuals dins l'aula? 

Quasi sempre perquè faciliten la comprensió. 

Quina opinió tens sobre l'ús de recursos audiovisuals per a l'aprenentatge d'anglès a les escoles? 

Són imprescindibles, per això les escoles haurien d'estar més ben equipades. També es necessita més formació 

en aquest camp. 

Has assistit a algun curs de formació sobre l'ús de mitjans audiovisuals en anglès? En cas afirmatiu, ho 

podries explicar? 

Tan específic d'audiovisuals no, però sí d'incorporació de noves tecnologies a l'aula, que fan referència a 

aquests mitjans però sense aprofundir massa. 

Quins recursos audiovisuals utilitzes dins l'aula? 

Prezi, plickers (avaluar), històries online, gonoodle (cançons), youtube (pel tema de  cançons i festivities), 

pàgines de jocs per practicar les 4 skills, PPT (presentacions simples), pissarra digital (projectar info, veure 

vídeos, mapes,) etc. 

Fou fàcil aprendre a usar aquests recursos? Has tengut problemes amb aquests? 
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Com tot al començament costa però quan t'acostumes agilitza sa feina, va costar perquè hi ha eines que no 

saps com funcionen i has d'anar practicant. 

En quines situacions utilitzes els mitjans audiovisuals dins l'aula? 

Quasi sempre que puc (i funcionen) perquè són un suport per aquells nins amb més dificultats, a més fan 

l'aprenentatge més lúdic. 

 
 

MESTRA VI 
 
 

En quant a la sisena mestra, és una de les que duu més anys exercint, concretament quinze. 

Des del seu punt de vista, l’ús d’aquests recursos és “molt útil”. Es necessita temps per 

aprendre a utilitzar tots els recursos, temps del qual a vegades no disposes. En el seu cas no 

recorda haver realitzat cap curs relacionat amb el tema. En comparació en els altres anys, 

aquests recursos són molt més abundants. 

 
 

     Taula 6. Mestra VI 

Quants anys dus exercint de mestre d’anglès? 

Quinze. 

A quins nivells has treballat? 

Des d’infantil a sisè. 

Has notat diferència en quant a l'ús dels recursos audiovisuals en els diferents nivells? 

Els materials són els mateixos, però tenen diferent ús. En els nivells inferiors són més per cançons, contes, etc. 

En els superiors més de cara a continguts gramaticals i acadèmics. 

Des de que vares començar a exercir de mestre/a, has notat una evolució en l'ús d'aquests recursos? 

Sí, ara n'hi ha molts més. Abans era molt escàs. 
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A dia d'avui, en quins moments utilitzes els recursos audiovisuals dins l'aula? 

Si funcionen, quasi quasi a cada sessió. 

Quina opinió tens sobre l'ús de recursos audiovisuals per a l'aprenentatge d'anglès a les escoles? 

Molt útil. Hi ha molts de jocs a la xarxa, cançons modernes en anglès, moltes aplicacions per fer material 

didàctic, molt de material ja fet, etc. 

Has assistit a algun curs de formació sobre l'ús de mitjans audiovisuals en anglès? En cas afirmatiu, ho 

podries explicar? 

Crec que un fa molts d'anys. Ja no ho record. 

Quins recursos audiovisuals utilitzes dins l'aula? 

L'ordinador i la pissarra interactiva. Si els portàtils van bé, també els solia utilitzar. 

Fou fàcil aprendre a usar aquests recursos? Has tengut problemes amb aquests? 

No és difícil, però necessites un temps per saber-los utilitzar i, a vegades, no disposes d'ell. 

En quines situacions utilitzes els mitjans audiovisuals dins l'aula? 

Per tal de corregir deures, veure cançons, fer jocs, presentar gramàtica, etc. 

 
 

MESTRA VII 
 
 

Finalment tenim a la setena i darrera mestra. És la mestra entrevistada que més experiència 

té, en concret duu vint anys impartint classes d’anglès a primària i inclús algun any a 

secundària. La seva opinió en quant a l’ús d’aquests recursos és bastant similar a les de les 

altres mestres. A causa de tots els anys que ha viscut impartint classe, també ha notat una 

major evolució en tots els recursos. Finalment, cal remarcar que cada vegada li costa més 

aguantar el ritme d’adaptació en quant als recursos. 
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     Taula 7. Mestra VII 

Quants anys dus exercint de mestre d’anglès? 

Vint. 

A quins nivells has treballat? 

A tots els nivells d'infantil i primària i també, els primers anys a 7è i 8è d'EGB (els que ara són 1r i 2n d'ESO. 

Has notat diferència en quant a l'ús dels recursos audiovisuals en els diferents nivells? 

Sí, molta. 

Des de que vares començar a exercir de mestre/a, has notat una evolució en l'ús d'aquests recursos? 

Sí, molta. Quan vaig començar teníem uns radio cassettes, i per fer repeticions d'audio era tornar cap enrere la 

cinta del cassette a ull, després ja varen venir uns radio cassettes que te situaven al lloc que volies, a vegades 

les cintes s'embullaven dins l'aparell. Després amb els Cds i els nous aparells d'audio, la cosa va millorar 

bastant, però al principi els aparells pesaven bastant. I nosaltres, els especialistes d'anglès anàvem tot el dia 

carregats amb tot el material de classe a classe. A continuació arribaren els aparells més lleugers, també va 

suposar una millora. I ja gairebé al mateix temps arribaren els aparells que podien funcionar amb USBs i les 

pissarres electròniques. Crec que les pissarres són un gran invent per fer la nostra feina, permeten gaudir de 

tota mena de recursos, reading, grammar, vocabulary, listening i també són d'ajuda a l'hora de fer speaking. 

A dia d'avui, en quins moments utilitzes els recursos audiovisuals dins l'aula? 

A qualsevol moment, ja que serveixen per practicar qualsevol habilitat. 

Quina opinió tens sobre l'ús de recursos audiovisuals per a l'aprenentatge d'anglès a les escoles? 

Són eines imprescindibles per l'aprenentatge de llengües i de gran ajuda per els mestres. A 
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més ens proporcionen una gran font de recursos sense haver de gastar en comprar-los. 

Has assistit a algun curs de formació sobre l'ús de mitjans audiovisuals en anglès? En cas afirmatiu, ho 

podries explicar? 

Gairebé no. Sí que he anat a qualque ponència als cursets de jornades per a mestres  d'anglès. 

Quins recursos audiovisuals utilitzes dins l'aula? 

Llibre digital, diccionari, pissarra electrònica. Internet per fer audicions, els alumnes preparen power points 

per fer presentacions de projectes. 

Fou fàcil aprendre a usar aquests recursos? Has tengut problemes amb aquests? 

He anat aprenent com he pogut, de fet, he de reconèixer que cada vegada en costa més seguir el ritme de les 

noves tecnologies, avancen més aviat de lo que jo sóc capaç d'aprendre. A més cada vegada em fa més mandra 

posar-me a aprendre coses noves. El meu nét d'onze anys, ja en sap més que jo. 

En quines situacions utilitzes els mitjans audiovisuals dins l'aula? 

Fonamentalment per fer audicions, com a pissarra i per fer demostracions. 

 
 

3.4.2. Comparació entre les diferents respostes 
 

Una vegada llegides les respostes donades per les mestres, podem observar que en general 

totes tenen una opinió positiva en front dels recursos audiovisuals independentment de les 

seves edats. Tenim les experiències de set mestres. Totes han treballat d’infantil fins a sisè de 

primària (una d’elles inclús primer i segon d’ESO). Els anys d’experiència com a mestra 

d’anglès van dels dos anys fins als vint. 

     En general noten una evolució en relació a aquests tipus de recursos, excepte na Mercè que 

segurament es degui a que tan sols duu dos anys exercint de mestra. Per altra banda tenim a na 

Maria, que ja duu vint anys de carrera i afirma que ha notat una gran evolució al llarg dels 

anys. 
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     Totes estan d’acord en que l’ús dels recursos és distint segons el nivell en el que treballes. 

A infantil els alumnes són més dependents i gairebé no tenen nocions sobre tecnologia. En 

canvi una vegada a primària les mestres observen que ja hi ha un cert control dels alumnes 

cap a les tecnologies. 

     Aquests mitjans s’utilitzen gairebé a cada sessió ja sigui per reproduir música, per 

engrescar als alumnes, per realitzar audicions, per visualitzar power points i per emprar totes 

les eines que han mencionat entre d’altres. 

     Hem pogut comprovar que no es solen fer cursos específics relacionats amb l’ús d’aquests 

recursos en quant a l’assignatura d’anglès. Tot i així, sí que es duen a terme cursos per a la 

utilització de noves tecnologies per a que els mestres es puguin anar actualitzant en quant a  

les noves incorporacions de tots aquests recursos. 

    Pel que fa a la facilitat d’aprenentatge d’aquests recursos no hi sol haver problemes, això sí, 

anar ben preparat i aprendre a utilitzar-ho tot mitjançant la pràctica és necessari. La mestra set, 

que és la mestra que duu més anys, afirma que arriba un punt que cansa una mica haver 

d’adaptar-se contínuament a totes aquestes noves incorporacions. 

 

3.5. Conclusió dels resultats 
 

Com hem pogut observar, les respostes a les preguntes són similars. En general hi ha una 

opinió positiva cap a la utilització d’aquest tipus de recursos dins l’aula d’anglès. Es van 

incorporant contínuament i els mestres s’han d’anar formant per adaptar-se correctament. 

    Tot i així, també hem vist que aquestes eines solen tenir un ús exclusivament 

complementari, ja sigui per a realitzar activitats, visualitzar continguts o realitzar avaluacions. 

Però, tenen els alumnes la oportunitat de utilitzar aquests recursos per a ells mateixos i 

explotar la seva creativitat o a dia d’avui encara són uns recursos tancats a l’ús del mestre? 

    En el següent apartat m’agradaria proposar un projecte a través dels chromebooks on no tan 

sols es farà ús d’aquests recursos, sinó que els alumnes passaran a tenir el control d’aquestes 

eines, seran els creadors i el mestre serà un simple guia per a facilitar l’aprenentatge. 
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4. PROJECTE AMB CHROMEBOOKS 
 

4.1. Objectiu del projecte 
 

L’objectiu principal d’aquest projecte és que els alumnes siguin capaços de crear un contingut 

mitjançant Chromebooks. El contingut a crear serà audiovisual, és a dir, tendran l’opció de 

triar quin tipus de contingut audiovisual volen realitzar (curtmetratge, vídeo educatiu, anuncis 

de publicitat, reportatge…) tot tenguent en compte els materials dels quals disposen. 

 

4.2. En què consisteix? 
 

Com hem pogut veure en els altres apartats, les noves tecnologies s’estan introduint en la 

nostra vida quotidiana de manera exponencial. Aquesta introducció ha beneficiat en part al 

sector educatiu, el qual disposa de noves eines que faciliten l’ensenyament en les aules. 

Segons les mestres entrevistades en els apartats anteriors, els recursos tecnològics són  

eines molt positives i faciliten l’ensenyament dels mestres cap als alumnes i l’aprenentatge 

que puguin tenir aquests. Encara així, basant-nos en les experiències viscudes per les mestres, 

la utilització d’aquestes eines es solen limitar a usos de suport visual, reproducció de 

continguts i realització d’activitats dissenyades per les mestres. En poques ocasions és 

l’alumne l’elaborador del contingut. 

Per tant, en aquest projecte els alumnes passarien a ser els protagonistes en quant al maneig 

de tots aquests recursos. Els alumnes es disposaran en grups cooperatius i cada un haurà de  

crear un contingut audiovisual mitjançant diferents sessions. Prèviament a disposar-se en 

grups, el mestre tutor haurà de realitzar un petit tutorial en anglès de com s’utilitza qualsevol 

dels programes d’edició que vagin a utilitzar, per tant, el mestre s’haurà hagut de formar 

prèviament. Cal dir que aquests programes són molt intuïtius i de fàcil maneig. Tot seguit, 

començaran amb el projecte. 

Primer de tot concretaran què volen fer, és a dir quin tipus de contingut audiovisual volen 

crear. Seguidament hauran de concretar com ho faran. En aquest punt hauran de decidir 

aspectes com el material que utilitzaran, quins escenaris volen gravar, qui farà d’actor o qui 

farà de càmera entre d’altres. Finalment, una vegada gravat tot començarà el muntatge, cada 

grup haurà d’editar el seu projecte. El mestre ajudarà a cada grup sempre que ho necessiti. 
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D’aquesta manera, amb aquest projecte es treballa tant la creativitat dels alumnes, com la 

dramatització que els ajudarà a perdre la vergonya i el maneig de programes d’edició de vídeo 

que els poden ajudar en un futur. Tota la tasca s’haurà de realitzar en llengua anglesa, tant la 

dramatització, com el programa d’edició que estarà programat amb aquesta llengua. 

 

4.3. Material 
 

Per a l'elaboració d’aquest projecte el material un aspecte important és el material. Els 

materials indispensables són els Chromebooks per a poder editar els continguts i càmeres ja 

siguin dels alumnes, del professorat o dels mateixos telèfons mòbils. No és necessari un equip 

excessivament car ja que el que es tindrà en compte és la creativitat i l’aprenentatge, no la 

qualitat visual del contingut. 

Segons informació extreta de la pàgina web Google for Education, els Chromebooks són 

eines essencials pels alumnes i pels estudiants. Aquests dispositius estan basats en la Web, és 

a dir, poden accedir a internet i accedir a aplicacions i extensions potents. 

A dia d’avui existeixen diversos editors de vídeos dissenyats per utilitzar en els 

Chromebooks. WeVideo, PowerDirector, Openshot en són un exemple. Aquestes aplicacions 

estan dissenyades de manera que l’edició dels vídeos sigui intuïtiva i fàcil tant pels mestres 

com pels alumnes, és a dir, no requereixen un alt grau de formació en audiovisuals o en  

informàtica per a possibilitar-ne el seu ús. 

 

4.4. A qui va dirigit? 
 

El projecte es fonamenta en la inclusió. Com diu Font (2013) podríem definir l’anomenat 

concepte com “un procés a través del qual les escoles intenten descobrir formes millors i més 

eficaces de respondre a la diversitat. Té a veure amb aprendre a viure amb la diferència i 

aprendre de la diferència” (p. 119). Aleshores, cal partir del fet de què l’alumnat és divers i té 

ritmes i nivells d’aprenentatge distints. 

Per tant, aquest partirà de l’elaboració de grups cooperatius i heterogenis de 4 infants, en 

els quals es repartiran diferents rols (coordinador, secretari, portaveu i responsable del 

material). Llavors, en cada grup hi haurà, almenys, un alumne que tengui habilitats per ajudar 

els altres i un que tengui majors necessitats educatives (de suport específic o no). 
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El projecte aniria dirigit principalment a alumnes de segon cicle, és a dir de quart, cinquè o 

sisè de primària. També seria possible traslladar-lo a educació secundària sempre adaptant-se 

als objectius de cada curs. 

 

4.5. Temporització 
 

La temporització depèn de cada centre. La duració mínima per a que el projecte surti bé hauria 

de ser de cinc sessions d’una hora cada una. 

En la primera sessió el mestre introduiria als alumnes en el maneig del programa d’edició, 

a través d’exemples que els alumnes haurien de posar en pràctica. En aquests exemples es 

treballarien els conceptes més bàsics de l’edició d’un vídeo com serien escurçar un vídeo, 

introduir música o ficar una transició. 

En la segona sessió els alumnes es disposarien amb els seus grups cooperatius i entre tots 

decidir i programar el projecte que volen fer. Per exemple, si volguessin fer un petit curt 

haurien de dissenyar els personatges, els diàlegs i concretar els escenaris. 

En la tercera sessió, amb ja tot concretat començaran a gravar. Cada grup disposarà d’una 

càmera, ja sigui de vídeo o un mòvil amb la que els alumnes gravaran totes les escenes 

concretades prèviament. 

Ja amb tot el material gravat duran a terme l’edició. Aquí hauran de posar en pràctica tot el 

que el mestre els haurà explicat prèviament i cada un haurà de desenvolupar el seu grup de 

manera eficaç per a que el seu grup funcioni correctament. 

Finalment, en la darrera sessió es durà a terme una sessió de cinema. Apagarem les llums 

de l’aula i cada grup presentarà el seu projecte com si es tractàs d’un festival de cinema per a 

posteriorment projectar-los a la pissarra digital. 
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4.6. Conclusió del projecte 
 

Com s’ha dit anteriorment, amb aquest petit projecte es pretén que els alumnes siguin capaços 

de manejar els recursos tecnològics com serien chromebooks o càmeres per a que 

posteriorment creïn un contingut audiovisual. Amb aquest projecte no tan sols aprendrien a 

manejar programes d’edició de vídeos, sino que també es treballaria l’expressió en anglès a 

través de la dramatització. 

A part, els grups cooperatius ajudarien a que els diferents projectes es facin de manera 

col·laborativa donant diferents punts de vista, cosa que fa que l’aprenentatge durant el procés i 

el resultat final siguin més rics. 



31  

5. BIBLIOGRAFÍA 
 

5.1. Referències bibliogràfiques 
 

AulaPlaneta (s. d.). Diez beneficios del uso del lenguaje audiovisual en el aula [Infografía]. 

Recuperat dia 6 de març de 2020 de:  

 https://www.aulaplaneta.com/2015/10/06/noticias-sobre-educacion/diez-beneficios-del 

-uso-del-lenguaje-audiovisual-en-el-aula-infografia/ 
 

Chaves Carballo, O., Chaves Fernández, L. y Rojas Cerdas, D. (2015). La realidad del uso 

de las TIC y su medición pedagògica para enriquecer las clases de inglés. Ensayos 

Pedagógicos, 10(1), 159-183. Recuperat el dia 3 d’abril de 2020 de:  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5409513 

Fernández-Viciana, A., y Fernández-Costales (2017). El pensamiento de los futuros 

maestros de inglés en Educación Primaria: creencias sobre su autoeficiacia docente. 

Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature, 10(1), 42-60. 

Recuperat el dia 1 de Juny de 2020  de: https://revistes.uab.cat/jtl3/article/view/v10-n1-

fernandez-fernandez/684-pdf-es 

Font, J. (2013). La colaboración de los centros de educación especial a la inclusión. En 

Climent G. (Coord.), La educación inclusiva. De la exclusión a la plena participación 

de todo el alumnado (p. 111 – 125). Barcelona: Horsori. 

Fuentes, A., López, J., y Pozo, S. (2019). Análisis de la Competencia Digital Docente. 

Factor Clave en el Desempeño de Pedagogías Activas con Realidad Aumentada. 

REICE: Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 

17(2), 27-42. Recuperat dia 11 d’abril de 2020 de: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6908667 

Grau Ribera, A. (2016). El aumento de las nuevas herramientas TIC en el aula. 

Publicaciones Didácticas, 69, 405-408. Recuperat el dia 1 de Juny de 2020 de: 

https://pdfs.semanticscholar.org/e1fd/3847f22a410d04423416ec2838a7b6833b53.pdf 



32  

Jenkins, J. (2007). English as a Lingua Franca: Attitude and Identity. Oxford: Oxford 

University Press. 

Martínez Blasco, S. (2019). La pizarra digital en el aula de música de Educación Primaria. 

Evaluación de su eficacia como recurso educativo (Tesis doctoral). Universitat 

d’Alacant. Recuperat dia 10 d’abril de 2020 de: 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/92795/1/tesi_sergio_martinez_blasco.pdf 

Pérez, A. Castro, A y Fandos, M. (2016). La competencia digital de la Generación Z: claves 

para  su  introducción  curricular  en   la  Educación  Primaria. Revista Científica de 

Educomunicación, 24(49), 71-79. Recuperat dia 8 d’abril de 2020 de: 

https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/11279/CompetenciaDigital 

Generacion.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

Ramírez, E., Cañedo, I. y Clemente, M. (2012). Las actitudes y creencias de los profesores 

de secundaria sobre el uso de Internet en sus clases. Comunicar: Revista Científica 

Iberoamericana de Comunicación y Educación, 38, 147-155. Recuperat dia 8 d’abril 

de 2020 de: 

https://www.revistacomunicar.com/pdf/preprint/38/16-PRE-12643.pdf 
 

Ramírez-Ortiz, R.M. (2009). La utilización de los materiales audiovisuales en el àrea de 

inglés. Innovación y Experiencias Educativas, 24, 1-13. Recuperat el dia 1 de Juny de 

2020 de: 

https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Nume 

ro_24/ROSA_RAMIREZ_1.pdf 

Sanchidrián, N.V. (2013). Nuevos recursos tecnológicos en la Escuela Oicial de Idiomas: El 

uso de tabletes digitales en el aula de inglés. Temas para la Educación, Revista Digital 

para Profesionales de la Enseñanza, 24, 1-12. Recuperat el dia 1 de Juny de 2020 de: 

https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd10181.pdf 

Segura-Marrero, A. (2016). Tecnopedagogía (XVII): La importancia de los recursos 

audiovisuales como herramienta educativa. Recuperat dia 6 de març de 2020 de: 

https://www.ui1.es/blog-ui1/tecnopedagogia-xvii-la-importancia-de-los-recursos-audio 

visuales-como-herramienta-educativa 



33  

Williams Zambrano, M.S., Loor Fernández, M.N., Carrera Moreno, G.W., Véliz Robles, 

F.M., y Congo Maldonado, R. (2014). Recursos didácticos audiovisuales y su impacto 

en el aprendizaje del idioma inglés. Didasc@lia: Didáctica y Educación, 9(1), 37-54. 

Recuperat el 9 d’abril de 2020 de: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6595067 

 
 

5.2. Webgrafia 
 

CABIB: Catàleg bibliogràfic de les Illes Balears. Recuperat de: https://cabib.uib.es/ 


