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Resum 

 

Entre els anys 2009 i 2013, es va dur a terme un programa fet pel Ministeri 

d’Educació del Govern d’Espanya per la modernització de les TIC als centres 

educatius.  

Arran d’aquest programa, es va distribuir i implantar nova tecnologia on, 

sobretot, va destacar la pissarra digital interactiva.  

Gràcies a aquests canvis, s’ha pogut, i encara es pot, veure una diferència i 

evolució de la metodologia molt notable, tant en el que es refereix al 

professorat com a l’actuació de l’alumnat.  

 

Aquest treball final de màster pretén investigar per què hem arribat a aquest 

panorama a les aules dels nostres centres educatius i mirar d’aprofundir en les 

opcions i possibilitats que desperten aquesta tecnologia, a més del material i 

recursos que hi ha a l’abast dels docents, centrat sobretot en les matemàtiques, 

per tal de poder dur l’educació cap al futur que li pertoca. 

 

Paraules clau: 

 Pissarra Digital Interactiva (PDI) 

 Tecnologia de la Informació i Comunicació (TIC) 

 Matemàtiques 

 Metodologia 

 Programari 
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Introducció 

 

L’avanç tecnològic representa un canvi important i una millora a les nostres 

vides quotidianes. Dia a dia, aquest avanç continua la seva evolució a un ritme 

alt o en continu accelerament, fins a un punt que pot costar seguir. 

Les diferents professions del nostre voltant es veuen afectades per aquesta 

millora tecnològica i no ho fa en menys mesura la que ens ocupa en aquest 

Màster de Formació del Professorat.  

 

Les motivacions més importants que han dut a realitzar aquest treball són:  

- La diferencia d’una aula actual amb una de fa 20 anys, el canvi més 

evident és la tecnologia present. 

- Que és una empenta obligada cap a una millora i actualització de la 

formació del professorat, tant l’existent com el vinent. 

- Que si s’empra adequadament, és una millora metodològica molt 

important i notable. 

- Què és el que provoca, amb la seva implantació, que les escoles i els 

centres d’educació secundària vagin cap a l’educació del futur, una 

educació que ja es du a terme a molts altres països amb uns resultats 

excel·lents.  

 

És fàcil veure que aquest tema és vital per l’educació de la nostra comunitat 

autònoma i de tot el nostre país, i donat que el canvi tecnològic més evident i 

apreciable és el canvi de la pissarra de guix per una digital i interactiva, ens 

centrarem en ella. A més, després d’emprar la PDI a una classe de 

matemàtiques, no es concep la possibilitat de tornar-la a fer sense ella.  

 

L’estructura que s’ha seguit per tal d’explicar de la millor manera possible 

cadascun dels objectius que es volen aconseguir es divideix en dues parts. La 

primera part, l’estat de la qüestió, explica com s’ha arribat a la situació en la 

qual ens trobam actualment. Com ha arribat aquesta tecnologia a les aules de 

l’estat espanyol i més concretament a les Illes Balears. Per tal de donar la 
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importància que pertoca, s’ha investigat sobre el temps i el pressupost que 

s’han invertit, a més del mode com s’ha fet. D’aquesta manera, és més fàcil 

apreciar la importància d’aprofitar aquesta tecnologia que podem trobar, en 

general, a la nostra disposició. A més a més, es fa un petit estudi d’aquest tipus 

de tecnologia de la informació i comunicació en la qual ens volem centrar, la 

PDI. Així, es pot discernir entre les diferents aplicacions que poden tenir i el 

perquè de moltes qüestions que poden anar sorgint posteriorment. Bàsicament, 

aquesta primera part ens posa en situació per poder entendre i valorar millor el 

desenvolupament de la proposta. 

A la segona part, doncs, ens podrem centrar en el que és més important. En 

primer lloc, la millora metodològica que representa pel que es refereix 

principalment a ESO i Batxillerat, sempre pensant en termes generals però 

concretant en la nostra especialitat, les matemàtiques. Després es fa una 

inspecció de les dificultats de la implantació on es veu la importància del 

professorat, ja que, per molta tecnologia que se’ls doni, si no tenen una 

formació de com és la manera òptima d’emprar-la, no servirà per res i no 

obtindrem cap millora metodològica. Per continuar es fa un pensament del futur 

o la tendència cap a la qual ens pot conduir. En segon lloc, es mencionaran la 

part del programari que s’han considerat més adients o interessants dels que 

avui en dia es poden trobar. A l’Annex 2, s’inclouen una sèrie de fonts on trobar 

recursos que poder emprar amb aquest programari i que no aturen de créixer 

dia a dia així com més gent es va implicant. I per últim, s’explica una proposta 

didàctica, la part que té relació amb la PDI, posada en pràctica durant aquest 

Màster ressaltant algunes de les parts que s’han anat explicant al llarg d’aquest 

Treball Final de Màster. 
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Objectius del treball 

 Investigar com es va repartir nova tecnologia de la informació i comunicació 

als diferents centres de l’estat espanyol.  

o Centrar aquesta investigació a la nostra comunitat autònoma.  

 Distribució i implantació. 

 Pressupost destinat. 

o Fer un estudi més concret sobre les PDI.  

 Enumerar models i tipus.  

 Diferenciar PD i PDI.  

 Comparar les més emprades. 

 Estudiar la millora metodològica que representen les PDI. 

o Respecte a l’educació a secundària i batxillerat. 

o Dificultats per implantar. 

o La importància del professorat. 

o Evolució i futur tecnològic.  

 Comprovar el programari més interessant, innovador i útil del que es pot 

trobar actualment, tant per la vida escolar com per un futur professional. 

 Fer una proposta didàctica a partir de recursos emprats a les pràctiques del 

Màster. 

 

Metodologia emprada al Treball Final de Màster 

Per tal de dur a terme aquest treball, el primer pas va ser decidir un tema 

interessant i profitós, i marcar-se uns objectius. Després ja es va procedir a la 

cerca d’informació respecte als objectius triats. 

Referent a com es va distribuir i implantar la tecnologia, es va trobar que hi 

varen haver dos programes o projectes, un en l'àmbit estatal i l’altre autonòmic, 

i que ambdós estaven relacionats. Així, després de realitzar un estudi de la 

PDI, es va aconseguir una idea molt aproximada de com està la situació de les 

aules actualment i així va poder tancar la part de l’estat de la qüestió.    

La part més interessant d’aquest tema és la millora metodològica que aporta 

aquesta tecnologia. Centram així la investigació en la seva utilització a les 
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aules, què és necessari, de quina manera, com influeix a les diferents parts que 

conformen el sistema educatiu, beneficis, aplicacions, programari, etc.  

 

Esta clar que hi ha una feina d’investigació important abans de poder començar 

a escriure o desenvolupar el treball en si. Amb la informació necessària i els 

objectius ben decidits i definits, va començar el període d’escriptura per tal de 

deixar el més clar possible la idea que es vol defensar amb aquest treball. 

 

Pel que fa a la bibliografia i les referències bibliogràfiques, s’ha utilitzat l’eina 

anomenada Mendeley que facilita molt la feina de recol·lecció d’informació, 

cites i el seu format quan el plasmem al nostre treball.  
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Estat de la qüestió 

 

Com aquest document se centrarà sobretot en la pissarra digital interactiva i la 

seva aplicació a l’ensenyament de les matemàtiques, primerament hem 

d’investigar com va arribar aquesta nova tecnologia a les aules. 

El repartiment i implantació de nova tecnologia en general als centres de l’estat 

espanyol, va començar a partir de l’any 2009 amb el programa Escola 2.0 i amb 

el projecte Xarxipèlag 2.0 a les Illes Balears. Podrem veure doncs, el mètode i 

el pressupost que es va aplicar.  

Per acabar aquesta part, es fa un estudi de diferents tipus i models de PDI, a 

més d’una comparativa de les més populars al nostre país.  

La finalitat és tenir una bona imatge de com es troben o es poden trobar les 

aules actualment, i també tenir més nocions de la tecnologia  de la qual es fa 

referencia al treball, per poder entendre millor el desenvolupament de la 

proposta. 
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1. Programa Escola 2.0 

Escola 2.0, va ser un programa fet pel Ministeri d’Educació del Govern 

d’Espanya per la innovació i modernització de les TIC als centres educatius que 

depenen del fons públic.  

Pretenia facilitar l’accés i la connectivitat dels alumnes als recursos tecnològics 

durant i fora de la seva activitat d’aprenentatge als centres. 

El procés d’actuació es va produir entre els anys 2009 i 2013 i es varen centrar, 

inicialment, en el tercer cicle de primària i el primer cicle de l’ESO. 

Aquest programa estava desenvolupat en col·laboració entre el Ministeri 

d’Educació, les Comunitats Autònomes, els centres, el professorat, les 

empreses tecnològiques i de comunicació, les editorials i empreses de 

programari educatiu i les pròpies famílies dels alumnes. S’ha de dir que part del 

finançament va venir de cada Comunitat Autònoma. 

Part important d’aquest programa era l’aportació d'ordinadors per a cada 

alumne, la realització de formació per als professors del curs en el qual es va 

desenvolupar el programa i per als responsables de tecnologies de cada 

centre. Aquesta formació havia de ser, no només dels aspectes tecnològics, 

sinó sobretot dels aspectes metodològics i socials respecte a la integració dels 

recursos educatius digitals en la pràctica docent quotidiana. Amb aquest fi, es 

va preveure l'elaboració de nous materials digitals que completessin els ja 

disponibles en la Plataforma Agrega. Aquesta plataforma és un conjunt de 

repositoris amb continguts educatius que són materials didàctics que permeten 

als docents emprar-los i adaptar-los a la seva programació d'aula i al seu 

alumnat. 

La creació d'aquestes aules digitals va suposar una adaptació de l'organització 

escolar i, fins i tot, del personal dels centres. D'altra banda, suposarà també un 

canvi radical en la forma d'ensenyar, d'aprendre i d'avaluar. 

 

1.1. Infraestructures tecnològiques  

Calia proporcionar a centres, professors i estudiants, formació, facilitats i 

infraestructures en l'àmbit de les TIC, perquè puguessin desenvolupar la seva 

activitat amb l'ús d'aquestes eines. 
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En primer lloc, en l'àmbit de la connectivitat era necessari incidir en els esforços 

per créixer amb noves infraestructures, cercant sinèrgies amb xarxes existents. 

En segon lloc, es va considerar fonamental avançar cap a una major 

coordinació entre els sistemes existents garantint la seva interoperabilitat 

mitjançant la definició dels estàndards necessaris. En aquest sentit, era 

necessari aconseguir la interoperabilitat entre els Sistemes de Gestió (ERPs) 

de les diferents administracions educatives i d'aquests amb la resta de 

sistemes i eines de l'ecosistema educatiu, en particular amb els Entorns 

Virtuals d'Aprenentatge (EVAs), i d'altra banda millorar la interoperabilitat amb 

els repositoris de continguts. En aquest àmbit i amb el desenvolupament de 

models propers al BYOD (Bring Your Own Device), va apareixer la necessitat 

de comptar amb una referència comuna per a dispositius d'alumnes i 

professors, que pogués garantir el seu correcte funcionament en l'àmbit 

escolar. 

 

1.2. Connectivitat 

És important analitzar i trobar les millors solucions o les més viables per ajudar 

als centres i a les administracions educatives a optimitzar l'ús de l’ample de 

banda d’accés a Internet. 

La connexió més habitual d'un centre educatiu a Internet a Espanya es realitza 

a través de tecnologia ADSL. Això són connexions d’entre 10 i 30 Mbps. Si bé 

aquesta tecnologia en l'entorn domèstic encara pot oferir un rendiment 

suficient, en el cas de l'accés dels centres educatius es mostra insuficient. El 

seu clar substitut és la connexió a la xarxa per fibra òptica, ja que tant la 

velocitat com la qualitat del servei són molt superiors.  

En el cas de centres d'àmbit rural, on la fibra encara no ha arribat, s'està optant 

en algunes regions per utilitzar tecnologia sense fil de banda ampla (WiMAX). 

És una solució que cal considerar, ja que s’obtenen unes taxes de transferència 

considerablement més altes que els amples de banda reals de l'ADSL. 
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1.3. Pla de Cultura Digital a l’Escola 

Una reunió del Grup de Treball de TIC en Educació a octubre de 2012, va 

proposar les línies de treball i d'actuació del Ministeri d'Educació, Cultura i 

Esport (MECE) en l'àmbit de les TIC en educació per als següents anys. Es va 

comentar que les actuacions del MECE es realitzaran d'acord amb les 

Comunitats Autònomes (CCAA), en un espai de col·laboració i decisió conjunta, 

i que els projectes que es defineixin hauran de tenir dimensió estatal per 

garantir la seva sostenibilitat. Amb aquesta voluntat es va decidir elaborar un 

Pla de Cultura Digital a l'Escola. 

El Ministeri va obrir un procés de reflexió compartida, amb la participació de les 

CCAA, d'experts externs i de responsables del MECE, per definir aquest pla per 

als anys vinents i desenvolupar i implantar, en els següents cursos escolars, 

projectes concrets al servei dels seus usuaris (professors, gestors educatius, 

alumnes i famílies) i de la ciutadania en general. Concretament, el procés de 

reflexió es va estructurar en grups d'experts vinculats a projectes del pla: 

 

Projectes del Pla Breu descripció 

I. Connectivitat de centres 

escolars 

Avançar cap a l'accés total dels centres educatius a Internet de forma 

coordinada amb les Comunitats Autònomes, millorant la qualitat de 

l'accés de forma viable i sostenible mitjançant acords amb agents del 

sector de les telecomunicacions. 

II. Interoperabilitat i 

estàndards 

Establir estàndards en l'àmbit de les TIC educatives i impulsar el 

desenvolupament reglamentari d'estàndards específics 

d'interoperabilitat per a l'ús educatiu de les TIC en el marc de 

l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat. 

III. Espai “Procomú” de 

continguts en obert 

Dissenyar l'evolució del repositori de continguts educatius Agrega, per 

convertir-ho en un espai comú de continguts en obert en el qual pugui 

participar activament tota la comunitat educativa. 

IV. Catàleg general de 

recursos educatius de 

pagament: Punt Neutre 

Impulsar acords amb els diferents agents implicats i definir l'estructura 

del punt de trobada entre proveïdors de llibres de text digitals i d'altres 

recursos educatius i els potencials usuaris dels mateixos. 

V. Competència digital 

docent 

Establir un model de desenvolupament de competències digitals del 

professorat en les seves diferents dimensions i nivells. 

VI. Espais de col·laboració 

amb Comunitats Autònomes 

Generar un espai que serveixi com a punt de trobada entre les CCAA i 

el Ministeri per treballar conjuntament. 

VII. Web i Xarxes Socials 

Evolucionar cap a la lògica de portal únic educatiu i desenvolupar una 

estratègia de presència a les xarxes socials que afavoreixi la 

interacció amb la comunitat educativa. 

Taula resum de projectes del Pla de Cultura Digital a l’Escola  
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2. Projecte Xarxipèlag 2.0 

Al projecte Xarxipèlag 2.0 varen estar implicats en l’àmbit autonòmic la Direcció 

General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement de la 

Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats. Tenien com a objectiu l’execució 

dels compromisos reflectits al projecte Escola 2.0 del Govern central. Així, es 

volia afavorir un canvi radical del model educatiu de la comunitat autònoma, 

mitjançant la implantació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació 

(TIC) a les escoles i centres d’educació secundària de les Illes Balears.  

Xarxipèlag 2.0, per tant, es va constituir com un instrument bàsic d’avanç, fent 

possible la introducció dels nous plantejaments: 

- per avançar en la millora del rendiment acadèmic i personal de l’alumne. 

- per afavorir la igualtat d’oportunitats d’accés a les tecnologies de la 

informació i a l’adquisició de competències digitals. 

- per impulsar la societat del coneixement. 

 

Aquest canvi s’ha de produir de manera progressiva i de forma simultània en 

els diferents àmbits del sistema, implicant tots els agents que conformen el món 

educatiu:  

 L’alumnat, que podrà potenciar les seves capacitats amb un model 

d’aprenentatge més acord al món que l’envolta. 

 El professorat, que podrà evolucionar més enllà del plantejament 

tradicional d’ensenyament i aprenentatge. 

 Els continguts educatius, que hauran de canviar per afavorir millores 

metodològiques.  

 El centre, que s’haurà d’adequar a les condicions tècniques necessàries 

per assegurar el canvi que es produirà amb la introducció de les TIC 

amb totes les garanties. 

 

El pressupost que disposava la Conselleria per desenvolupar el Pla de 

Modernització Educativa de les Illes era de gairebé 30 milions d’euros i l’ordre 

d’actuació va ser el següent: 
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- Durant l’any acadèmic 2009-2010, es varen adreçar al 5è curs 

d’Educació Primària. 

- A 6è curs d’Educació Primària en 2010-2011. 

- A 1r curs d’Educació Secundària Obligatòria en 2011-2012. 

- A 2n curs d’ESO durant l’any acadèmic 2012-2013. 

 

2.1. Primera fase d’implantació 

Durant l’any acadèmic 2009-2010 es va desenvolupar la fase pilot del projecte 

Escola 2.0. Per poder dur a terme les proves necessàries, es va implicar a sis 

centres educatius de les Illes. Un total de 12 aules de 5è de primària, uns 250 

alumnes, varen participar per començar a implantar el Pla de Modernització 

Educativa. 

Es va equipar a les aules que estaven previstes, amb pissarres digitals 

interactives, ordinador de sobretaula per al professorat, projector de curta 

distància i carretó per poder carregar les bateries dels ordinadors. A més a 

més, els alumnes disposen d’ordinadors portàtils d’ús individual i personal. 

 

La Conselleria d’Educació i Cultura va destinar un total de 13,5 milions d’euros 

per tramitar la compra de material informàtic (ordinadors, pissarres digitals, 

etc.). Una part d’aquesta inversió, 2,1 milions d’euros, provenien del conveni 

signat entre el Govern de les Illes Balears i el Ministeri d’Educació per a 

l’aplicació del projecte Escola 2.0 a cinquè de primària. La resta, més d’11 

milions d’euros, varen ser aportació de la comunitat autònoma mitjançant fons 

del pressupost que l’Executiu autonòmic va destinar al Pla Xarxipèlag 2.0. 

 

 Mallorca 
Menorca Eivissa Formentera 

Palma Part forana 

Inversió 

miniportàtils 
3.582.000 € 4.704.360 € 1.026.840 € 1.158.180 € 95.520 € 

Inversió 

carretó  
360.000 € 472.800 € 103.200 € 116.400 € 9.600 € 

Inversió PDI, 

sobretaula i 

projector 

438.000 € 936.000 € 195.000 € 249.000 € 24.000 € 

Total Inversió 4.380.000 € 6.113.160 € 1.325.040 € 1.523.580 € 129.120 € 
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Aules 

dotades 
300 aules 394 aules 86 aules 97 aules 8 aules 

Alumnes 

beneficiats 
~8.000  ~11.000  ~2.000  ~2.000  ~200  

Taula de la dotació de material informàtic a 5è i 6é de primària  

dels centres públics i concertats de les Illes Balears. 

 

Un aspecte important del pla de modernització educativa era assegurar l’accés 

a la xarxa des dels centres. Després d’haver definit la tecnologia dels punts 

d’accés que s’instal·larien en els centres, es va treballar en dues etapes 

simultànies: 

- Instal·lació de xarxa sense fils a una quarantena de centres que no 

disposaven encara de connectivitat, a càrrec de l’IBISEC. 

- Instal·lació de punts d’accés a totes les aules de 5è i 6è de primària dels 

centres públics de les Illes Balears. 

 

Aplicar l’evolució tecnològica exigeix necessàriament implicar als docents, com 

a agents de transmissió del coneixement. Per aquest motiu, un altre pilar de 

Xarxipèlag 2.0 era la formació del professorat. Es tractava de facilitar eines de 

formació al col·lectiu de docents perquè aquesta transformació fos efectiva: 

oferta formativa, formació a centres, grups de treball, formació a distància, ... 

En aquest sentit, s’ha de dir que la Conselleria va facilitar la formació de 

gairebé 8.000 docents en tecnologies de la informació i la comunicació, a partir 

d’alguna de les 320 accions que es varen dur a terme i que varen tractar 

aspectes com l’ús de les PDI, creació de blogs, gestió de xarxes, les TIC 

aplicades a les diferents àrees curriculars, ..., entre d’altres. 

 

Durant l’any acadèmic 2009-2010, es va treballar en la recopilació de material 

didàctic en xarxa per oferir al professorat de 5è i 6è de Primària a través d’un 

lloc web dedicat a la informàtica educativa (primaria.ieduca.caib.es). 

Durant l’any acadèmic 2010-2011 es va recopilar el material didàctic en xarxa 

per al professorat d’ESO a través del lloc web dedicat a la informàtica educativa 

(secundaria.ieduca.caib.es). 
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També es va posar en marxa el node autonòmic de la plataforma AGREGA1, 

que és un repositori d’objectes digitals educatius.  

 

2.2. Segona fase d’implantació 

Dia 2 de setembre de 2010 es va enviar als centres d'educació primària, públics 

i concertats de les Illes Balears, un correu electrònic amb informació sobre el 

Pla de Modernització Educativa.2  

Durant l’any acadèmic 2010-2011, es va avançar en la dotació de totes les 

aules d’ESO dels centres públics de les Illes Balears de pissarres digitals 

interactives, ordinador de sobretaula i un projector. El cost previst va ser de 

3.000 euros per aula. 

Paral·lelament, el pla de modernització educativa va preveure l’equipament 

informàtic dels centres de nova construcció amb un cost estimat de 500.000 

euros. 

Finalment, tot l’alumnat de 1r curs d’ESO dels centres públics i concertats havia 

de tenir portàtils d’ús individual a les aules al setembre de 2011. 

 

Durant l’exercici 2010 i d’acord amb l’objectiu del Govern de les Illes Balears de 

potenciar els ensenyaments de Formació Professional, es varen atendre les 

necessitats d’equipament informàtic dels centres de formació professional, amb 

un cost màxim d’1.200.000 euros. Aquests doblers varen servir per dotar més 

de 300 aules amb pissarres interactives i projectors. 

 

Les accions en aquest àmbit estaven orientades a garantir d’una banda la 

connectivitat sense fils a tots els centres públics de Primària (209), amb un cost 

total previst d’1.666.000 euros. D’altra, instal·lar els punts d’accés a la xarxa a 

totes les aules públiques de 1r d’Educació Secundària Obligatòria de la 

comunitat autònoma. 

                                                           
1
 Més informació de la plataforma Agrega a l’Annex1. 

2
 A l’enllaç http://ieduca.caib.es/index.php?option=com_content&view=article&id=2:document-

informatiu-pla-de-modernitzacio-educativa es poden trobar els documents-plantilla enviats. 

http://ieduca.caib.es/index.php?option=com_content&view=article&id=2:document-informatiu-pla-de-modernitzacio-educativa
http://ieduca.caib.es/index.php?option=com_content&view=article&id=2:document-informatiu-pla-de-modernitzacio-educativa
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Un altre aspecte inclòs en el pla durant l’any acadèmic 2010-2011 va ser la 

renovació de servidors en els centres públics de primària, amb una assignació 

estimada de 495.000 euros. 

 

2.3. Tercera fase d’implantació 

En aquesta darrera fase, les accions estarien dirigides a donar compliment als 

objectius d’Escola 2.0, que va preveure que els ordinadors per a l’alumnat de 

2n curs d’ESO estiguessin a les aules al setembre de 2012. 

Dins l’àmbit de connectivitat, es va completar la instal·lació de xarxes sense fils 

en els 65 centres públics d’educació secundària de la comunitat autònoma, 

amb una assignació econòmica d’1.950.000 euros. En funció de la disponibilitat 

pressupostària, la Conselleria d’Educació i Cultura volia millorar la connectivitat 

de la resta de centres educatius públics de les Illes (Escoles Oficials d’Idiomes, 

Conservatori, ESADIB, etcètera). 

Així mateix, també es va preveure la renovació de servidors dels centres 

públics de secundària, amb una assignació estimada de 214.500 euros, i 

l’equipament informàtic dels centres de nova construcció (700.000 euros). 

 

2.4. Altres consideracions 

La Conselleria va treballar per garantir que alumnes amb discapacitat 

poguessin utilitzar els portàtils, el programari corresponent i les pissarres 

digitals interactives en condicions semblants a la resta de l’alumnat i amb les 

mateixes eines i metodologia. Per això, es va comptar amb la col·laboració del 

Servei d’Atenció a la Diversitat i amb l’experiència de l’ONCE. 

Pel que fa al suport informàtic de primer nivell, es va contractar una empresa 

externa. Aquest contracte va ser de dos anys de durada (d’1 de setembre de 

2010 a 31 d’agost de 2012), a càrrec del conveni signat en data 13 d’agost de 

2009 per al finançament de determinades inversions en matèria de TIC a les 

Illes Balears. La proposta inicial quant al cost d’aquest suport tècnic extern va 

ser d’1.500.000 d’euros. 
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3. La Pissarra Digital Interactiva 

Amb la velocitat amb la qual evoluciona la tecnologia actualment, en un curt 

espai de temps poden canviar i millorar elements tecnològics de la vida 

quotidiana abans que s’hagin començat a desgastar. En el cas de les PDI, no 

són una excepció. Però abans de començar a veure els diferents models que hi 

ha al mercat, hem de fer una distinció entre dos tipus de pissarra digital, segons 

la forma en la qual es pot interactuar amb les imatges projectades: 

 

 Pissarra Digital simple (PD): 

És un sistema que consta bàsicament d’un ordinador i un projector. Aquest 

sistema és capaç de projectar continguts digitals en una grandària i format idoni 

per a la visualització en grup. Es pot interactuar sobre les imatges projectades 

utilitzant els perifèrics de l'ordinador, com és el ratolí, el teclat o altres 

dispositius d’entrada, però no directament sobre la imatge projectada. El 

sistema s’optimitza si els perifèrics d’entrada són de connexió sense fils per 

facilitar el seu ús a classe.  

La superfície de projecció pot ser una pissarra blanca, una pantalla de projecció 

o fins i tot una paret blanca. És recomanable la pissarra blanca, ja que ens 

permetrà dibuixar o escriure sobre la imatge projectada, sense afectar a la 

qualitat de la projecció. 

 
Imatge de l’esquema d’una Pissarra Digital (PD) no interactiva

3
 

 

D’aquesta manera, l’esquema més bàsic d’una PD el configuren tres elements: 

                                                           
3
 Imatge modificada de la següent 
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- Un ordinador que convé que tengui connexió a Internet. 

- Un videoprojector que convé que estigui fix en el sostre. 

- Una pissarra blanca on projectar. 

 

 Pissarra Digital Interactiva (PDI): 

És un sistema integrat per un ordinador, un videoprojector i un dispositiu de 

control de punter. Permet projectar en una superfície interactiva continguts 

digitals en una grandària i format idoni per a visualització en grup. Es pot 

interactuar, per tant, directament sobre la superfície de projecció. 

És fàcilment apreciable el valor afegit que aporta la PDI davant de la PD. El fet 

de poder interactuar directament sobre la superfície de projecció mitjançant un 

llapis-punter (o amb els dits si és una PDI tàctil). 

La superfície de projecció de la PDI sol ser una pissarra blanca que inclou, en 

el seu interior, el dispositiu de control de punter. Si aquest dispositiu és una 

capsa externa transportable que es pot adherir a qualsevol pissarra blanca, la 

PDI es denominarà Pissarra Digital Interactiva Portàtil o Portable (PDIP). 

 
Imatge de l’esquema d’una Pissarra Digital Interactiva (PDI)

4 

 

L’esquema més bàsic d’una PDI el configuren tres elements: 

- Un ordinador que convé que tingui connexió a Internet. 

                                                           
4
 Imatge extreta de la pàgina del Govern Vasc, del projecte Eskola 2.0, 

http://berritzegunenagusia.eus/eskola20/prestakuntza/laguntzatutoretzak/cursobasico/modulos/es/co
ntent_1_1.html   

http://berritzegunenagusia.eus/eskola20/prestakuntza/laguntzatutoretzak/cursobasico/modulos/es/content_1_1.html
http://berritzegunenagusia.eus/eskola20/prestakuntza/laguntzatutoretzak/cursobasico/modulos/es/content_1_1.html
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- Una pissarra blanca que integri el dispositiu de control de punter o una 

pissarra blanca normal i un dispositiu PDI portable. En tots dos casos 

s'inclou un paquet de programari de la PDI. 

- Un videoprojector que convé que estigui fix al sostre o integrat en la part 

superior de la pissarra blanca. 

 

 Pissarra Digital simple Pissarra Digital Interactiva 

A
p

o
rt

a
c
io

n
s

 

   - Escriure i dibuixar des de l'ordinador. 

   - Emmagatzematge de les "pissarres". 

   - Visualitzar text, imatge, so... 

   - Interactuar, amb programes i persones. 

Les de la pissarra digital, més: 

   - Escriptura directa sobre la pissarra. 

   - Interacció amb la pantalla. 

   - Utilitats de programari associat. 

P
ro

b
le

m
à
ti

q
u

e
s

 

   - Cal preveure una bona lluminositat i una 

resolució suficient del projector. 

   - Els cables, l’ombra en la pantalla, etc. 

   - El cost, especialment del projector. 

   - Els llums o la làmpara es fonen amb l'ús 

i són molt cares. 

Les de la pissarra digital més: 

   - El calibratge es pot desajustar amb 

facilitat, sobretot si el projector és mòbil. 

   - El cost és major, cal afegir el cost del 

tauler interactiu. 

   - Es requereix formació extra per 

aprofitar plenament les prestacions. 

Taula de diferències més notables entre PD i PDI 

 

Es pot apreciar com les aportacions de la PD estan incloses a la PDI, i que, per 

una altra banda, la interactivitat del darrer proporciona una gran quantitat de 

possibilitats afegides: 

- Resulta més còmoda, no és necessari recórrer al ratolí ni al teclat per 

interactuar amb el programari. 

- Permet mantenir més el contacte visual amb el grup d’estudiants. 

- La grandària de la pantalla tàctil facilita la interacció amb els programes. 

- Pot haver-hi una triple interacció, el professor davant l'ordinador, alguns 

alumnes davant la pissarra interactiva i la resta de la classe participant 

des dels seus seients. 

- L'escriptura directa sobre la gran pantalla tàctil resulta especialment útil 

per a alumnes amb poques habilitats psicomotrius i per a estudiants amb 

necessitats educatives especials. 
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3.1. Models de PDI 

Com ja s’ha mencionat, avui en dia podem trobar diferents tecnologies referides 

a les PDI. En aquest apartat, explicarem qualcunes de les més emprades o 

més conegudes, catalogades en funció de la tecnologia que utilitzen. 

 

SMART BOARD PROMETHEAN 

 

NUMONICS 

INTERWRITE LIVE TOUCH 

TOUCH IT 

PAPIRO MEDIA 

eBEAM 

MIMIO 
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TEAM BOARD POLYVISION 

 

Taula amb imatges d’exemple d’alguns dels models més populars de PDI 

 

- Les pissarres tàctils: 

La superfície on es projecta la imatge, té dues membranes. Quan es fa pressió 

sobre la membrana exterior, posa en contacte les dues membranes de manera 

que permet detectar i localitzar el punt assenyalat. Aquesta pressió es pot 

realitzar amb qualsevol objecte, un retolador estàndard, el dit, etc.  

Com la superfície de projecció és sensible, té en contra la fragilitat d'aquesta 

que es pot danyar per cops, per l'escriptura amb excessiva pressió o per 

emprar punters inadequats.  

La imatge es projecta frontalment, la qual cosa pot provocar problemes 

d'ombres de la persona que escriu en la superfície projectada. Aquesta podria 

ser el seu major desavantatge. 

Exemples: Smart Board i Team Board. 

 

- Pissarres electromagnètiques: 

Aquestes pissarres també inclouen una superfície de projecció. Aquesta, conté 

una malla que detecta el senyal del punter en tota la superfície mitjançant una 

tecnologia electromagnètica. Així, s’envia un senyal per infraroigs a l’ordinador 

que localitza el punt assenyalat. Per aquest motiu, cal un llapis o apuntador 

electrònic especial. Solen ser les pissarres més pesades (20 – 25 kg).  

Exemples: Promethean i InterWrite. 

 

- Pissarres amb tecnologia d’infrarojos-ultrasons: 

Aquests tipus de pissarres es componen d’un dispositiu que es fixa a qualsevol 

superfície vertical llisa mitjançant ventoses, imants o tires adhesives. Amb l’ús 
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d’un llapis electrònic específic, es pot transmetre la seva posició mitjançant 

infrarojos. Una ràfega d’ultrasons és l’encarregada del sincronisme entre els 

dos senyals.  

Aquest sistema evita el problema de les pantalles fràgils, ja que es pot emprar 

qualsevol superfície on es pugui escriure, però continua donant el problema de 

les ombres de qui escriu.  

Exemples: eBeam i Mimio. 

 

- Pissarres de pantalla posterior o retroprojectada: 

Per aconseguir precisament resoldre el problema d'ombres en la superfície 

projectada, s'ha dissenyat un model que disposa d’un joc de miralls dins d'un 

esquelet tancat, de manera que el feix de llum del projector arriba a la 

superfície tàctil per darrere. Així, la persona que escriu no emet la seva ombra 

en la pissarra i la visió dels espectadors és immillorable. 

La pantalla continua sent tàctil i es pot continuar interactuant amb ella a través 

de retoladors però també amb els dits. 

 

3.2. Comparativa 

Es comparen, en funció de les característiques més destacables, les tres 

principals pissarres digitals interactives que utilitzen els centres d’educació 

d'Espanya: SmartBoard, Promethean i eBeam. Segons el pedagog Santiago 

Ferrer Marqués i en mode de resum: 

 

 Smartboard Promethean eBeam 

P
re

c
is

ió
 Té una gran precisió 

perquè és una pissarra 

tàctil que normalment 

està fixa. 

Potser la pissarra més 

precisa del mercat per la 

seva tecnologia 

electromagnètica. 

Per ser una pissarra 

portàtil, és un dels punts 

febles. 

F
a
c
il
it

a
t 

d
e
 m

a
n

e
ig

 

Són les més fàcils 

d'utilitzar de tot el mercat, 

a més, no és necessari 

utilitzar cap punter. 

No són complicades 

d'utilitzar però haver 

d'utilitzar el punter li resta 

facilitat de maneig. 

Li passa igual que a la 

Promethean amb l’afegit 

que el punter d'eBeam no 

és gens anatòmic. 

R
e
s
is

tè
n

c
ia

 

p
is

s
a

rr
a

 És possiblement el seu 

pitjor aspecte en general. 

Com té una superfície 

capacitiva tàctil no 

resisteix bé els cops. 

És el seu punt fort. Per 

aquest motiu resulta 

especialment adequada 

per a grups de 

secundària. 

Si està fixa, és més 

resistent que si està en 

mode portàtil. 
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R
e
s
is

tè
n

c
ia

 

p
u

n
te

rs
 No empra, es pot utilitzar 

el dit. Els retoladors de 

tinta digital són també 

molt resistents. 

Un punter dur i anatòmic. 

És més delicat pel seu 

mecanisme d'ultrasons. 

No obstant això, no és un 

punter feble. 

C
a
li
b

ra
tg

e
 

Calibratge perfecte 

sempre que no es mogui 

el projector. 

Un calibratge molt precís 

també. Lleugerament 

superior a la Smart. 

Sempre que es mou la 

pissarra o el projector, cal 

tornar a calibrar. 

Normalment cal fer-ho 

una o dues vegades en 

cada sessió. 

P
o

rt
à
ti

l No és portable, però hi ha 

un model de 48" que és 

més fàcil de transportar. 

No és portable. 

És totalment portable i 

adaptable a qualsevol 

superfície rígida llisa. 

Taula comparativa de les principals PDI emprades a Espanya 

 

 Smartboard Promethean eBeam 

Precisió    

Facilitat de maneig    

Resistència pissarra    

Resistència punters    

Calibratge    

Portabilitat   

Taula resum dels punts forts entre les principals PDI a Espanya 

 

A partir d’aquestes dades, serà més fàcil acabar de decidir un model o un altre 

en funció de les característiques que es desitgin.  En un principi, la balança es 

decanta cap a la Smartboard o la Promethean però si el que es vol aconseguir 

és mobilitat, clarament destaca la eBeam. 

 

Un altre punt a comparar és el software que utilitzen. SmartBoard i 

Promethean, tenen el software més desenvolupat dels sistemes que s’han 

estudiat i, en contrast, es pot descarregar gratis des d'Internet. Aquestes 

empreses basen els seus beneficis en la venta de dispositius electrònics. Això 

complica la idea que el software sigui independent del hardware per a poder 

aprofitar qualsevol tipus de dispositiu preexistent.  
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Desenvolupament de la proposta 

 

La Pissarra Digital Interactiva (PDI), és un sistema compost per un ordinador, 

un projector i una pantalla interactiva. Permet projectar en una superfície 

interactiva continguts digitals en una grandària i format idoni per a visualització 

en grup. Es pot interactuar, per tant, directament sobre la superfície de 

projecció. 

Malgrat que es poden enumerar moltes raons tecnològiques i humanes per 

defensar la substitució de la pissarra de guix per una PDI, el professorat sol 

prendre una postura conservadora i insisteix a mantenir, almenys durant un 

temps, la seva “infal·lible” pissarra tradicional perquè encara no es fien de la 

PDI o de les noves tecnologies en general. 

Aquest pot ser el motiu pel qual sempre es mantenen les pissarres tradicionals 

en aquelles aules en les quals ja s’hi ha instal·lat una pissarra digital. En 

conseqüència, la de guix roman en el seu lloc original com a dominant al centre 

de la paret frontal de l’aula mentre que la PDI, que sol ser més petita, s’instal·la 

incòmodament a un lateral com un afegit d'última hora. Aquesta disposició, 

encara que es pugui comprendre des del punt de vista de disposició d'espai, té 

algunes conseqüències negatives: 

1) El docent se sol refugiar en el guix, perquè és més senzill i immediat. 

Per tant, no té costum d'encendre la PDI al principi de la classe. 

2) Si ha rebut formació en la utilització de la PDI, tot i que haurà vist els 

avantatges que ofereix, probablement no haurà tengut temps suficient 

per practicar i manejar-la amb soltesa. 

3) Mantenir una pissarra de guix de grans dimensions a l'aula genera 

seriosos problemes per la ubicació de la nova PDI. És com si la pissarra 

de guix tingués prioritat per estar allà primer. Per tant, la PDI, que és la 

suposada substitució de la de guix, queda relegada a un costat de la 

paret frontal o, en alguns casos, a alguna paret lateral. Això representa 

una incomoditat de visionat per estar desviat totalment de l'eix central. 

4) Els models més venuts, segons les principals marques, són els de 78 

polzades de diagonal (120 x 180 cm). Podem afegir, doncs,  que la 
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grandària de la PDI no sol ser molt gran, per la qual cosa podem tenir 

problemes de visualització des d'alguns dels pupitres més distants amb 

la corresponent queixa per part dels alumnes i, fins i tot, dels seus pares.  

 

Aquesta dualitat de pissarres a cada aula es comença a veure amb cada 

vegada major freqüència i, com la PDI requereix la instal·lació d'un projector i 

un ordinador, tot el conjunt ha d'instal·lar-se en un lateral perquè és l'únic espai 

disponible si no es vol desplaçar o llevar la pissarra de guix. 

 

Alguns fabricants de PDI afirmen que la mateixa superfície de la PDI serveix 

igualment per escriure amb retoladors de forma convencional, suplint la 

necessitat de disposar d'una pissarra passiva per a escriptura amb guix. Però el 

problema no és tant l'escriptura com l'esborrat perquè moltes de les superfícies 

són poroses i no s’esborren tan fàcilment. En tot cas, no té molt de sentit 

utilitzar una PDI com a pissarra passiva per a una escriptura amb retoladors 

perquè la inversió és 10 vegades major que una pissarra blanca convencional i 

perquè basta encendre el projector i l'ordinador per emprar la pissarra amb 

totes les seves funcionalitats. 

 

Una solució possible de com tenir les dues pissarres a una aula i evitar la mala 

situació de la nova és girar les circumstàncies. Així, s’hauria d’instal·lar la PDI 

centrada a l’aula amb l’ordinador a la taula del professor i la pissarra clàssica a 

un costat seu o inclús a una de les parets laterals. Amb aquest panorama, 

qualsevol professor es veurà obligat a utilitzar la PDI de manera habitual i 

regular perquè tots els alumnes tendran una visió millor i més centrada del que 

es vulgui mostrar. A més, semblaria ridícul centrar les explicacions a una 

pissarra que ha quedat relegada a un segon pla o com a suport momentani 

durant la implantació progressiva de nova tecnologia. 
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4. Millora metodològica 

La pissarra digital interactiva és una eina tan útil i motivadora a una classe de 

matemàtiques que les seves aplicacions són moltes i molt beneficioses. 

 

1. Proporciona un canvi important de la visió: 

- L’alumne pot veure imatges o vídeos extrets del Moodle del centre o 

directament d’Internet. 

- Es poden contrastar diferents feines, instantàniament, amb la pantalla 

dividida en parts. 

- Els alumnes presenten treballs amb programes com Power Point. 

 

2. La interactivitat: 

- Proporciona funcions com subratllar, fer anotacions, dibuixos, 

gràfiques i afegir imatges. 

- Es pot guardar la informació o les anotacions fetes per veure-les en 

més ocasions. 

 

3. Millora el mètode: 

- Es pot fer una explicació pas a pas fent anotacions. 

- Facilita fer jocs matemàtics. 

- Es poden fer webquests (proposta didàctica de recerca guiada, que 

utilitza principalment recursos d’Internet).  

- Realitzar tasques del dia a dia com, per exemple, passar llista. 

 

4. Escurça distàncies: 

- Es pot realitzar la classe encara que el professor no estigui present 

mitjançant una videoconferència. 

- Fent videoconferències amb altres centres d’arreu del món. 

 

5. En grup: 

- Es poden fer mapes conceptuals i pluja d’idees col·laborant tot el 

grup. 
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- Possibilita el disseny de projectes en grup i escriure’ls conjuntament. 

- Es pot fer recerca d’ informació. 

- Es poden llegir i resoldre problemes interactius tot el grup alhora. 

- Els deures i exàmens es poden corregir en grup. 

En unes altres paraules, les aules que disposen de pissarra digital fan que 

professors i alumnes tenguin permanentment a la seva disposició la possibilitat 

de visualitzar i comentar de manera col·lectiva tota la informació que pot 

proporcionar Internet o qualsevol altra font. En conseqüència, facilita el 

desenvolupament de treballs cooperatius per part de grups d'estudiants i la 

seva presentació pública a tota la classe, així com la millora global de 

l’aprenentatge. 

Per una altra banda, amb l'ajuda d'un simple editor de textos, es pot projectar 

qualsevol informació que s'escrigui amb el teclat o directament amb la mateixa 

pissarra, com es faria escrivint sobre una pissarra convencional, però amb 

molts avantatges. No serà necessari emprar guix, es podran utilitzar més tipus 

de lletres i colors, retocar i moure textos, emmagatzemar-ho en un disc i 

utilitzar-ho en una sessió posterior o enviar-ho per e-mail a algun alumne que 

no va poder assistir, imprimir-ho, etc. 

Com a exemple dels punts que hem indicat com importants, al vídeo que 

podem trobar a Youtube5 es veu de manera pràctica com s’empra la pissarra. 

Es veuen diferents exemples relacionats amb altres assignatures (no 

matemàtiques directament) pel qual queda demostrada la funcionalitat de la 

PDI.  

 

 

 

 

                                                           
5
 Enllaç del vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=m_j8Be-vt40 

https://www.youtube.com/watch?v=m_j8Be-vt40
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Algunes imatges representatives del vídeo d’exemple. 

 

De l’anàlisi de les diferents funcionalitats de les PDI6, se’n pot deduir que les 

seves principals aportacions a l’ensenyament, o les més obvies, són: 

- Augmenta la participació dels alumnes. Els sol agradar sortir a presentar 

materials i treballs, i facilita el debat i exercicis col·lectius. 

- És una font inesgotable d’informació multimèdia i interactiva disponible 

de forma immediata a l’aula, la qual cosa fa augmentar l'atenció dels 

estudiants i  que participin més.  

- Les classes són més actives i audiovisuals, per tant, és més fàcil renovar 

metodologies i tractar la diversitat. 

- Permet compartir tot tipus de recursos, propis, d’Internet, CD, televisió... 

- Motiva i augmenta el desig d'aprendre dels estudiants perquè 

comprenen millor els continguts. 

- Augmenta la comprensió, ja que, hi ha més recursos disponibles per 

mostrar i comentar, major interacció. Permet visualitzar conceptes i 

processos difícils i complexos. 

- Facilita el tractament de la diversitat pel que fa a diferents estils 

d'aprenentatge perquè potencia la formació pels alumnes d'aprenentatge 

visual i/o tàctil. 

- És una ajuda indubtable en educació especial perquè possibilita la 

compensació de: 

o problemes de visió, donat que pot treballar amb caràcters grans. 

o problemes d’audició, ja que potencia un aprenentatge visual. 

                                                           
6
 Segons en Tarroija Ortiz, N. (2012) i d’acord amb altres estudis. 
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o problemes de coordinació psicomotriu, a causa que es pot 

interactuar amb la PDI sense ratolí ni teclat. 

- El professor es pot concentrar en observar als seus alumnes i atendre 

les seves preguntes en compte d’estar mirant la pantalla de l'ordinador. 

- Augmenta la motivació del professor a causa que disposa de més 

recursos i que obté una resposta positiva dels estudiants. 

- Es poden reutilitzar i/o modificar les activitats fetes pel mateix professor 

o per un altre. 

- El professor pot preparar classes molt més atractives i documentades 

donat que pot anar adaptant i reutilitzar cada any els materials que vagi 

creant. 

- Els recursos s'acomoden a diferents modes d'ensenyament, reforçant 

les estratègies d'ensenyament amb la classe i servint com a una 

combinació entre el treball individual i grupal dels estudiants. 

- L'ús creatiu de la pissarra només està limitat per la imaginació del docent 

i dels alumnes, per tant, és un instrument perfecte per a l'educador 

constructivista perquè afavoreix el pensament crític dels alumnes.  

- La pissarra fomenta la flexibilitat i l'espontaneïtat dels docents, ja que 

aquests poden realitzar anotacions directament en els recursos web 

utilitzant marcadors de diferents colors. 

- La PDI és un excel·lent recurs en el referit a sistemes de 

videoconferència, afavorint l'aprenentatge col·laboratiu a través d'eines 

de comunicació. 

- El docent s'enfronta a una tecnologia senzilla, especialment si es 

compara amb el la utilització d’ordinadors individuals per a tota la classe. 

- La pissarra interactiva afavoreix l’interès dels docents per la innovació, 

pel desenvolupament professional i orientat cap al canvi pedagògic. 

- Integra l’ús de les TIC a les activitats de l’aula com és cercar informació, 

fer i presentar treballs, etc. 

- És una eina neta i atractiva on no hi ha pols ni desordre en els elements 

que s’utilitzen. 
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4.1. ESO i Batxillerat 

Donades les millores que pot aportar la PDI, tots els avantatges que comporten 

els recursos TIC en general i la seva aplicació a la PDI, conformen també una 

millora respecte a les competències bàsiques (LOE): 

- Competència en comunicació lingüística: afavoreix el domini dels 

llenguatges específics bàsics (textual, icònic, visual i sonor) que 

implica utilitzar els recursos expressius dels diferents llenguatges. 

- Competència matemàtica: facilita la comprensió dels continguts i 

resolució de problemes. 

- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: 

resulta més senzill la resolució de problemes relacionats amb el món 

real i creació de modelitzacions. Si les activitats es relacionen amb la 

vida quotidiana i entorn proper a l’alumne se senten vinculats i poden 

establir relacions amb coneixements previs o anteriors 

aprenentatges.  

- Competència en el tractament de la informació i competència digital: 

aconsegueix les capacitats d’utilització d’eines TIC en totes les àrees. 

- Competència social i ciutadana: ajuda a valorar el respecte de les 

opinions dels altres, a aprendre a col·laborar en equip i a aprofitar els 

nous entorns de comunicació per participar en comunitats 

d’aprenentatge. 

- Competència cultural i artística: ajuda a apreciar i gaudir amb l’art i 

amb les manifestacions artístiques i culturals.  

- Competència d’aprendre a aprendre: desenvolupa actituds positives 

per l’aprenentatge i la comprensió de les eines que ens aporten 

coneixements i habilitats. 

- Competència en autonomia i iniciativa personal: fomenta el 

desenvolupament individual i interès per la recerca. 

 

A més de les competències bàsiques, gràcies a la PDI i a l’ajuda de programari 

i altres aplicacions o entorns de les noves tecnologies, és possible abordar tots 

els blocs del currículum d’ESO i de Batxillerat.  
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4.2. La implantació TIC 

La disponibilitat d'una PDI a l'aula de classe, proporciona una sèrie de 

funcionalitats que faciliten els processos d'ensenyament i aprenentatge. No 

obstant, hi ha un conjunt de factors que afecten, afavorint o dificultant, la 

implantació d’aquestes tecnologies de la informació i comunicació al voltant del 

mon educatiu. A la taula resum s’enumeren molts més, però a continuació 

s’expliquen els més importants. 

 

En l’àmbit de l’Administració: 

Factors que dificulten la implantació de les TIC:  

1. La manca d’estímuls per al professorat, considerant  que la innovació a 

l’aula no comporta ni reduccions d’horari, ni complements retributius, ni 

reconeixements acadèmics explícits, i sí que comporta un augment del 

volum de feina per al professorat. 

2. La sensació de manca de temps del qual el professorat es veu afectat 

pel pes dels programes educatius, molt amplis i ambiciosos, i per les 

proves d’accés a la universitat, que no pot deixar de veure a l’horitzó. És 

un fet que les hores dedicades a les matemàtiques a l’ESO i als 

batxillerats són insuficients. Les exigències de les universitats, que 

esperen uns alumnes amb uns nivells de formació que corresponen a 

altres èpoques també contribueixen a l’agreujament d’aquesta sensació. 

 

Factors que afavoreixen la implantació de les TIC: 

1. Millora de la formació permanent del professorat que empra els cursos 

de formació com a llocs d’intercanvi d’idees, els grups de treball, els 

seminaris i els assessoraments que han augmentat molt en els darrers 

anys i contribuiran clarament a la difusió d’innovacions. 

2. La millora dels canals d’informació, en especial la informació sobre 

innovacions que ha augmentat notablement en els darrers anys, sobretot 

a través d’Internet. 
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En l’àmbit dels centres: 

Factors que dificulten la implantació de les TIC: 

1. Les dificultats a l’hora de posar d’acord tot un equip de professors d’un 

departament de matemàtiques, com que les innovacions individuals no 

tenen la mateixa incidència que les innovacions col·lectives i 

interdisciplinàries. Tanmateix, aconseguir que un equip ampli de 

professors es posi d’acord en una innovació és força complicat. Cal 

convèncer i no forçar a innovar. 

2. Les dificultats per analitzar els resultats d’una innovació, com avaluar-

los, quins factors es poden controlar, etc. En general no resulta senzill 

saber quina és la incidència real de les innovacions implementades. 

 

Factors que afavoreixen la implantació de les TIC: 

1. Tenir bons i abundants recursos i pocs alumnes per aula millora l’atenció 

individual als alumnes. També hi ha un esforç per a la millora de 

recursos, especialment en material informàtic. El camí, però, només s’ha 

iniciat, i és evident que es pot millorar molt en aquests aspectes. 

2. La competitivitat respecte d’altres centres de característiques similars 

mitjançant la publicació dels resultats de les proves d’avaluació i la 

divulgació de les experiències que es duen a terme als centres que 

obtenen bons resultats, poden afavorir la implantació d’innovacions. En 

els darrers anys, l’alumnat i els pares han passat a ser vistos també com 

a clients als quals s’ha d’oferir un bon servei, i això comporta que els 

centres es preocupin per mostrar una imatge dinàmica i de preocupació 

per posar en marxa innovacions que millorin l’aprenentatge dels 

alumnes. 

 

Pel que fa als professors: 

Factors que dificulten la implantació de les TIC: 

1. La pressió didàctica implícita a les matemàtiques perquè el professorat, 

que pot creure que una majoria d’alumnes no aprèn a pensar i a raonar 

a les seves classes, opta per solucions tradicionals i senzilles, centrades 
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en una concepció algorísmica de la matèria, que li donen seguretat i 

resultats constatables a curt termini. 

2. La manca d’informació considerant que alguns sectors del professorat 

no accedeixen a la divulgació de les innovacions, sigui perquè no es 

canalitzen des de l’administració o des d’altres instàncies d’una manera 

precisa, sigui perquè no estan disposats a fer l’esforç que demana la 

formació contínua. A més, sovint s’aprecia poca precisió i poc rigor 

científic a l’hora de comunicar els resultats de les innovacions, de tal 

manera que hi ha el perill que, de vegades, les innovacions puguin 

semblar accions pintoresques i poca cosa més. 

 

Factors que afavoreixen la implantació de les TIC: 

1. L’aparició de nous recursos didàctics i de les noves metodologies, com 

són els recursos informàtics, els recursos audiovisuals, els nous 

materials didàctics, les noves publicacions didàctiques i les associacions 

de professorat de matemàtiques que han obert moltes portes en la 

direcció a la innovació. 

2. Mantenir la il·lusió en el desenvolupament de la feina com a professor 

pot ser una conseqüència de les innovacions, ja que són nous reptes 

que poden estimular la il·lusió professional del professorat, en 

contraposició a la repetició sistemàtica dels mateixos esquemes que es 

presenta avorrida i poc estimulant. 

 

Pel que fa als alumnes: 

Factors que dificulten la implantació de les TIC:  

1. El nombre excessiu d’alumnes per classe impossibiliten l’aplicació dels 

mètodes participatius, del treball amb materials i amb programes 

informàtics i de la majoria d’innovacions, ja que, són molt difícils de 

controlar amb un nombre elevat d’alumnes. Només la sensació de 

desordre i de descontrol ja pot ser motiu suficient per deixar de banda 

segons quines innovacions. 
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2. La dificultat de gestionar les classes de forma participativa en contrast 

amb la gestió tradicional de l’aula que és senzilla. Si es vol que els 

alumnes hi participin activament, resulta més complicat i incòmode per al 

professorat. 

 

Factors que afavoreixen la implantació de les TIC: 

1. Noves demandes de formació per part de la societat en vista que el món 

laboral reclama que s’imposi l’aprenentatge permanent i l’adaptació a 

noves situacions, a noves tecnologies i a noves professions, en general, 

molt relacionades a les matemàtiques. 

2. La necessitat d’aconseguir una millora de la motivació de l’alumnat a 

l’hora de fer matemàtiques que els recursos clàssics de treball i de 

gestió de les aules no han aconseguit. Cal pensar, doncs, que les 

innovacions ens han de donar l’oportunitat de millorar aquests nivells de 

motivació. 

 

 Factors que influeixen en la implantació TIC 

 Dificulten Afavoreixen 

A
d

m
in

is
tr

a
c
ió

 - Manca d’estímuls pel professorat. 

- Deficiències en la formació 

didàctica o matemàtica del 

professorat. 

- Manca de temps del professorat. 

- Innovar a la força.  

- La competitivitat respecte d’altres països. 

- Millora de la formació permanent del 

professorat.  

- Millora de l’estabilitat dels equips del 

professorat. 

- Millora dels canals d’informació. 

C
e
n

tr
e
s

 

- Posar d’acord un equip de 

professors.  

- Analitzar els resultats d’una 

innovació.  

- Manca de recursos. 

- Tenir bons i abundants recursos i pocs alumnes 

per aula.  

- La competitivitat respecte d’altres centres. 

P
ro

fe
s

s
o

rs
 - La pressió didàctica. 

- La inèrcia a reproduir esquemes 

amb els quals s’ha après. 

- La manca d’informació.  

- L’excés d’informació. 

- Noves idees sobre l’ensenyament i 

l’aprenentatge. 

- L’aparició de nous recursos didàctics i de noves 

metodologies. 

- La reflexió del professorat sobre els processos 

d’ensenyament-aprenentatge.  

- Mantenir la il·lusió en el desenvolupament de la 

feina. 

- Donar una imatge renovada de les 

matemàtiques. 
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A
lu

m
n

e
s

 - Nombre excessiu d’alumnes per 

classe. 

- El factor social.  

- Gestionar les classes de forma 

participativa.  

- Noves demandes de formació de la societat. 

- La nova tipologia d’alumnat i de professorat.  

- Problemes de formació matemàtica de la 

població.  

- La necessitat d’aconseguir una millora de la 

motivació de l’alumnat.  

Taula resum de l’apartat de la implantació TIC7 

 

4.3. El professorat  

És evident que el professorat és el responsable final per tal que el sistema 

funcioni, a més, com s’ha pogut comprovar a l’apartat anterior, és una part molt 

important a l’hora d’implantar nova tecnologia. 

El sistema d’accés a la pràctica docent pública a secundària no ha estat, fins fa 

poc, massa relacionat amb les capacitats didàctiques del professorat sinó, més 

aviat, amb demostracions de coneixements matemàtics. A més, a facultats de 

matemàtiques de qualcunes universitats encara hi ha, en alguns sectors, un 

cert menyspreu per la feina que es fa a secundària i per la didàctica de les 

matemàtiques.  

D’altra banda, alguns professors de matemàtiques accedeixen a la docència de 

manera provisional o definitiva amb considerables mancances en 

matemàtiques. No tenen titulacions adequades i la formació rebuda a les 

universitats no els permet tenir una perspectiva suficient d’allò que són les 

matemàtiques i la seva història. Això els obliga, de vegades, a seguir cegament 

les propostes dels llibres de text o a convertir l’activitat matemàtica a l’aula en 

un conjunt de receptes, de rutines i d’algorismes, i els crea fortes dificultats a 

l’hora d’innovar. Tampoc es pot afirmar que la formació permanent, ni en un 

sentit ni en l’altre, sigui un èxit manifest tot i l’evident millora que s’ha observat 

en els darrers anys. 

L'ús eficaç de la tecnologia que duen a terme els docents és essencial per 

millorar l'aprenentatge dels alumnes. Una vegada que els docents han rebut 

una bona formació inicial i permanent, la integració de les TIC hauria d'encaixar 

sense cap problema amb la resta del currículum i ajudar a racionalitzar la 

preparació de les classes. Per tant, una de les qüestions més freqüentment 

                                                           
7
 Segons en Tarroija Ortiz, N. (2012) i d’acord amb altres estudis. 
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plantejades pels professors i els alumnes, és la necessitat d'una formació 

adequada per utilitzar les pissarres digitals interactives amb tot el seu potencial. 

La inexperiència dels professors en la creació de materials i en la manipulació 

d'elements en la pissarra, pot donar lloc a la interrupció de la lliçó.  

Els professors que utilitzen habitualment les TIC en la seva pràctica diària, 

tendeixen a convertir-se en els primers adoptants entusiastes, capaços 

d'experimentar i desenvolupar el seu propi ús de la pissarra digital interactiva, 

seguint una formació inicial. No obstant això, els professors amb menys 

confiança i experiència amb les TIC, solen ser menys capaços de ser 

autosuficients, preferint, en el seu lloc, una orientació més sostinguda i 

individual o com a part d'un suport continu. 

Un altre punt a tenir en compte, és que hi ha professors que necessiten un 

suport immediat quan sorgeixen dificultats tècniques, abans i/o durant les 

classes. Pot haver-hi problemes de xarxa,  lentitud d'inici de sessió, etc. En tals 

circumstàncies, és prioritari solucionar aquests problemes. 

 

4.4. Evolució i futur tecnològic 

De les direccions que poden triar les principals novetats respecte a la 

tecnologia actual, podríem destacar: el material, el programari i la integració 

amb equips mòbils. 

Els aspectes materials o maquinari, tal vegada seran els menys nous perquè ja 

es coneixen les principals tecnologies que es podrien implementar: pantalles 

tàctils, sistemes de reconeixement de moviments o de veu, imatges 3D, etc.  

Pel que fa al programari, és probablement en aquest camp on veurem més 

novetats: noves possibilitats d'activitats, una utilització millorada, treball 

col·laboratiu (local i/o a distància), integració de la realitat augmentada i de 

continguts 3D, etc. La possibilitat de personalitzar el nostre programa amb apps 

i widgets, tal com ho fem amb els nostres telèfons mòbils intel·ligents o tablets, 

serà una altra gran àrea d'evolució del programari. Cada docent tindria així les 

eines que més necessiti. 
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La multiplicació d'equips mòbils com els netbooks, lectors MP4 o MP5, lectors 

de ebooks, ordinadors portàtils, tablets pcs, tablets, telèfons intel·ligents, etc., 

fa pensar que no existeix la solució perfecta.  

 

Són molts els possibles avanços tecnològics, però la seva arribada podria 

variar en funció de l'evolució dels acords entre fabricants i dels costos. 

 

Diferents opcions que ja ens podríem trobar a les aules: 

 Pissarra digital interactiva tàctil (PDIT) 

Es tracta d'una PDI, un sistema compost per un ordinador, un projector i una 

pantalla interactiva, que a més permet la interacció directament amb els dits 

sobre la pantalla.  

 

 Pissarra digital interactiva portàtil (PDIP) 

Normalment aquest terme no s'aplica a una PDI que es mou d'aula en aula 

mitjançant un bastidor amb rodes, sinó a un d'aquests dos casos: 

o Es tracta d'una PDI en la qual la pantalla interactiva és substituïda 

per un accessori que col·locat sobre qualsevol superfície serveix 

de control de punter i converteix la superfície en interactiva.  

És un recurs més econòmic que les PDI fixes. 

o Tablets que es connecten a l'ordinador sense cables, i que 

permeten controlar l'ordinador i fer anotacions des de qualsevol 

lloc d'una aula. 

Són més un complement que un substitut de les PDI. 

 

 Taula interactiva 

Es tracta d'una PDIT en format horitzontal i sobre la qual els alumnes poden 

interactuar asseguts al voltant.  

Són molt accessibles per a petits grups però molt cares. 
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 Pantalles planes tàctils 

Són uns dispositius interactius que es col·loquen sobre una pantalla de plasma 

o LCD i la converteixen en una PDI amb totes les seves funcions.  

Una alternativa si ja tenim la pantalla de plasma o LCD. 

 

 Tablet monitor 

Es tracta d'un monitor tàctil amb un programari específic que es pot connectar a 

qualsevol ordinador per manejar-lo i fer anotacions que es poden projectar amb 

un vídeo-projector.  

Són adequats per a conferències i projeccions sobre grans superfícies. 

 

Des d’un punt de vista metodològic o pedagògic, la pissarra digital a l'aula 

constitueix un dels seus principals instruments i, juntament amb la intranet del 

centre i les sales multiús, proporciona la base tecnològica sobre la qual se 

sustenta l'anomenada “escola del futur”. 

La disponibilitat d’una pissarra digital a les aules produeix una progressiva 

renovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge que es va estenent a 

tot el professorat. 

A partir de la pràctica habitual de cada professor, la pissarra digital indueix una 

notable renovació de les metodologies docents i dels processos d'ensenyament 

i aprenentatge, incrementa la motivació dels estudiants, revitalitza l'autoestima 

professional dels professors i facilita l'assoliment d'aprenentatges més 

significatius, concordes amb la societat actual. 

La màgia de la pissarra digital està en què tot el professorat s'entusiasma amb 

ella i, progressivament, va descobrint les seves nombroses possibilitats al 

mateix temps que assaja noves metodologies docents. Per això, en major o 

menor mesura, sempre es va produint una renovació dels processos 

d'ensenyament i aprenentatge. 

 

A continuació tenim un exemple de com afecta l’avanç tecnològic a l’educació o 

com ha anat evolucionant al llarg de la historia. La idea és emprar el Teorema 
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de Pitàgores per demostrar l’evolució de les tecnologies a l’educació i com 

influeix a la metodologia. 

 En un principi, antigament, podríem trobar l’explicació o difusió oral del 

Teorema com a metodologia d’ensenyament, que a un triangle rectangle 

la suma dels quadrats dels catets (els costats que formen l'angle recte) 

és igual al quadrat de la hipotenusa (l'altre costat). 

 Més endavant, com a una primera evolució, trobaríem l’explicació visual, 

dibuixant i fent figures damunt una superfície com podria ser pintat a les 

parets o a una pissarra de guix. 

 A continuació, podríem considerar les manualitats. Emprar qualque tipus 

de material manipulable per l’alumne per tal de mostrar el Teorema 

físicament. Per exemple, una de les demostracions més antigues i 

intuïtives sobre el Teorema de Pitàgores: 

Considerem un triangle rectangle on ‘a’ i ‘b’ són els seus catets i ‘c’ la 

seva hipotenusa. L’àrea d’aquest triangle serà ab/2. 

Si fem còpies exactes d’aquest triangle en paper i col·loquem una còpia 

del triangle girada 90° respecte del primer de forma que el catet ‘a’ del 

segon triangle sigui la prolongació del catet ‘b’ del primer triangle i 

repetim el procés anterior amb un tercer triangle i un quart, ens quedaria 

com el següent dibuix: 

 
Exemple de demostració del Teorema de Pitàgores amb manualitats 
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Els quatre triangles així col·locats determinen un quadrat, ja que a cada 

cantó hem girat 90° i cada costat  mesura ara ‘a+b’. D’aquesta manera 

l’àrea del quadrat gran és (𝑎 + 𝑏)2 o el seu equivalent, 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2. 

Per altra banda, el quadrat gran és la unió dels quatre triangles  i el 

quadrat central de costat ‘c’. Podem estar segurs que és un quadrat 

perquè els seus costats són les hipotenuses dels quatre triangles que 

s’han col·locat mitjançant girs de 90°. 

L’àrea del quadre té 𝑐2 i l’àrea dels triangles és 4·(ab/2) = 2ab. Per tant, 

es pot deduir que l’àrea del quadrat gran és, per una banda (𝑎 + 𝑏)2 =

𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2 i, per una altra banda, 𝑐2 + 2𝑎𝑏. Igualant les expressions i 

eliminant termes, resulta, com es volia demostrar, que 𝒂𝟐 + 𝒃𝟐 = 𝒄𝟐. 

 Un següent pas d’evolució, podria ser mostrar un vídeo amb les 

mateixes manualitats del pas anterior, de manera que es guanya temps 

o simplement s’aclareix com s’hauria de fer la manualitat de la manera 

més correcta.  

 Encara un pas més enllà, és mostrar un vídeo amb unes manualitats i 

materials que no podem realitzar nosaltres o que ens duria molta més 

feina i complicacions afegides que no tindrem així. Al següent vídeo de 

Youtube es veu una demostració on, amb una estructura i aigua, es 

demostra el Teorema d’una forma molt visual i atractiva. 

(https://www.youtube.com/watch?v=bS-D0XeFMPQ) 

 
Imatge del vídeo demostració del Teorema de Pitàgores amb manualitats. 

 

 Un pas previ a la PDI, amb un ordinador connectat directament a un 

projector (una PD), podríem fer veure als alumnes una sèrie de 

demostracions multimèdia, tot i que la interactivitat la duria el professor 

https://www.youtube.com/watch?v=bS-D0XeFMPQ
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des del seu ordinador. Com a exemple, la pàgina web següent conté 

vàries de les demostracions multimèdia possibles del Teorema: 

http://platea.pntic.mec.es/~jalonso/mates/pitagoras.swf.  

 Fins a aquest punt, tot el que s’ha mencionat es podria fer amb l’ajuda 

d’una PDI. A més, amb la PDI, es pot fer que la demostració del 

Teorema sigui més visual encara, atractiva i motivadora pels alumnes, a 

més d’interactiva perquè els alumnes puguin comprovar en el mateix 

moment, de forma immediata, com varien les dades a la seva voluntat. 

Un bon exemple podria ser una demostració molt simple amb el 

programa Geogebra, on les àrees van canviant mentre interactuam amb 

el programa i únicament quan el triangle és rectangle es compleix el 

Teorema. Com es pot observar a la següent imatge, és una demostració 

més visual, atractiva, motivadora i interactiva. A més, aquest exemple és 

un dels més senzills de fer, encara podríem trobar de més complexos i 

originals ja fets i disposts pel seu ús.  

 
Exemple de la demostració del Teorema de Pitàgores amb Geogebra. 

 

 En un futur, podríem imaginar una aula on tots els alumnes seuen en 

cercle de manera que es miren a la cara els uns amb els altres i que l'eix 

d'atenció de la classe va al centre de l'aula on podríem trobar: 

o La implantació definitiva de la realitat augmentada. 

o Un holograma interactiu substituint la PDI al centre de l’aula. 

o Realitat virtual amb ulleres, guants, etc.  

http://platea.pntic.mec.es/~jalonso/mates/pitagoras.swf
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5. Programari 

A més de l'adquisició de les nocions de funcionament de les PDI i dels models 

de propostes didàctiques a les classes de matemàtiques, és necessari disposar 

de recursos i materials didàctics adequats amb els quals preparar les classes. 

Amb el programari adequat, es poden emprar i/o elaborar recursos que 

permetin la participació dels alumnes, que facilitin la col·laboració i cooperació 

entre ells i el professor, que promoguin el seu esperit crític i la seva capacitat 

de jutjar i raonar.  

Un primer pas, abans d'elaborar materials didàctics per part del mateix docent, 

és analitzar els documents i recursos interactius disponibles a la xarxa, creats 

per altres professors o professionals que, amb els seus encerts i 

equivocacions, responen a propostes reals, existents o en elaboració, dels 

quals es poden extreure idees positives d'ús de la PDI. És tasca del docent fer 

una selecció prèvia pertinent.8  

A continuació, s’ha procedit a fer un estudi sobre recursos per treballar 

conceptes matemàtics i d’altres que es poden utilitzar a altres matèries.  

Una primera conclusió que es pot obtenir, després d’haver investigat per la 

xarxa, és la diferència de recursos per als temaris que es desenvolupen al 

Batxillerat que abunden menys en comparació amb els existents per a l’ESO. 

Per una altra banda, s’observa que els elaboradors dels recursos els 

comparteixen de forma gratuïta per norma general, perquè altres en puguin fer 

ús a les seves classes si ho consideren oportú.  

Una altra dada curiosa, és que els proveïdors de pissarres digitals interactives 

per a les quals hi ha més recursos específics són Smart Board i Promethean, 

que són les que hem pogut comprovar que destaquen. 

 

5.1. Interessant amb PDI 

Hi ha molts programes que són específics per les matemàtiques, com són el 

cas de Cabri, Geogebra, Descartes o Derive. Altres programes en canvi, són de 

suport, com és Wiris, Microsoft Excel, Power Point o Google docs. Aquests són 

                                                           
8
 A l’Annex 1 hi ha més informació sobre diferents fonts de recursos que es poden trobar 
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els més coneguts però hi ha altres eines que no s’utilitzen gaire com ara Voki, 

Wordle, Glogster, Prezi, etc., que també resulten útils i interessants. 

A continuació, hi ha una petita explicació d’algunes de les aplicacions que 

poden resultar més interessants per aplicar a una classe de matemàtiques o 

perquè utilitzin els mateixos alumnes per anar comprovant si s’han equivocat 

en la resolució de problemes.  

 

 Cabri 

És un programa de geometria. Permet construir objectes geomètrics, 

visualitzar-los d’una manera dinàmica, manipular-los i fer mesures sobre ells. 

La seva darrera versió és Cabri 3D v2 i resulta realment senzilla d’utilitzar i 

atractiva per l’aula. Al següent enllaç trobam un vídeo d’exemple de la facilitat 

d’ús d’aquesta l’eina: https://www.youtube.com/watch?v=IjXe85CKTZw 

 

Imatge exemple del vídeo de Cabri 3D v2 

 Descartes 

Aquesta aplicació permet generar materials interactius i visuals de manera 

dinàmica, compatible amb el llenguatge HTML i per tant utilitzables a Internet 

amb un simple navegador i mitjançant un applet de JAVA.  

La diferencia respecte d’altres applets és que és configurable. Els professors 

poden configurar quins elements volen que apareguin i diferents tipus 

d'interacció.9 

                                                           
9
 Més informació a l’Annex 1 

https://www.youtube.com/watch?v=IjXe85CKTZw
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 Derive 

Derive és un programa pel càlcul matemàtic. No és complicat d'utilitzar i ofereix 

una gran quantitat de possibilitats. No és un programa gratuït, per la qual cosa, 

costa un poc més trobar informació al respecte perquè hi ha menys gent 

emprant-la i, per tant, menys recursos.  

Al següent vídeotutorial es pot veure una descripció del programa, la sintaxi en 

l'escriptura d'expressions matemàtiques, expressions, operacions bàsiques, 

equacions i inequacions. (https://www.youtube.com/watch?v=gAES-uLnGLU) 

 

Imatge d’exemple del vídeotutorial del programa Derive 

 WIRIS 

És un editor visual que permet inserir fórmules matemàtiques directament a les 

pàgines web. Es basa en la tecnologia Java i l'estàndard MathML, de manera 

que funciona en qualsevol navegador i sistema operatiu utilitzant un applet de 

Java. S’ha de tenir en compte que funciona exclusivament en línia.  

  

 Microsoft Excel o semblants (OpenOffice) 

El full de càlcul, és una eina ideal per a l'adquisició de conceptes i destreses 

matemàtiques. L'avantatge principal és la possibilitat de simular experiments 

amb un nombre important de dades. És una eina imprescindible per a l'estudi 

de l'atzar i l'estadística, tot i que, la seva aplicació es pot estendre a l'estudi de 

l'àlgebra i de les funcions.  

https://www.youtube.com/watch?v=gAES-uLnGLU
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S’ha de tenir en compte també, que és una eina que segurament utilitzaran en 

el seu futur professional, per la qual cosa, és convenient que comencin a tenir 

contacte amb ella. 

 Geogebra 

Geogebra és un programa gratuït interactiu de matemàtiques en el qual es 

combinen el tractament geomètric i l’algebraic. És una eina ideal per a 

l’aprenentatge de matemàtiques a secundari i a altres nivells.  

Reuneix, de manera dinàmica, l’aritmètica, la geometria, l’àlgebra i el càlcul. 

Una de les característiques més destacables del Geogebra és que té dues 

finestres en les quals cada expressió de la part algèbrica es correspon amb un 

objecte de la part geomètrica.10 

 

 Recursos Gratuït Fortaleses Debilitats 

C
a
b

ri
 

Hi ha força recursos 

i es troben fàcilment 
No 

És atractiu a la pissarra 

digital i és una eina 

madura 

Per tenir tota l’aplicació 

s’han de tenir Cabri II i 

Cabri 3D i s’ha de pagar 

per cada eina 

G
e
o

g
e
b

ra
 

Molts recursos, poc 

organitzats 
Si 

És el més nou i 

actualment és el més 

utilitzat pel professorat 

Encara no té 

desenvolupada la 

geometria en 3D 

D
e
s
c

a
rt

e
s

 

Pàgina principal del 

projecte PI i EDAD 

amb els continguts 

ben estructurats 

Si 
El Ministeri d’Educació li 

dóna suport 

És més complicada 

d’aprendre, ja que 

disposa de més 

possibilitats 

D
e
ri

v
e

 Difícil trobar 

recursos de 

materials ja 

elaborats 

No 

S’utilitza com a eina en 

molts dels exercicis de 

l’editorial Santillana, per 

tant ja hi ha material 

preparat 

Poc atractiu per la 

pissarra digital 

W
IR

IS
 No hi ha massa 

recursos però 

tampoc són 

necessaris 

Nombre 

d’usos 

limitats 

És molt útil per 

autoavaluació, és molt 

senzill d’utilitzar i no 

requereix instal·lació 

A priori no té tanta 

funcionalitat com la resta 

de programes 

E
x
c

e
l Es poden trobar 

exercicis ja fets però 

no és comú 

No 

És una eina que s’ha de 

conèixer, ja que pot ser 

molt útil al futur 

La seva utilitat està 

limitada a funcions, 

gràfiques, probabilitat i 

estadística 

Taula comparativa dels principals programes per la PDI 

                                                           
10

 Exemples d’ús a l’apartat de la proposta didàctica. 
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Després d’haver vist diferents aplicacions, cal dir que les més adequades i 

convenients per a l’ensenyament són clarament les dinàmiques. Les 

aplicacions que són manejables gràficament, quan s’empren amb la pissarra 

digital, fan possible que es pugui anar modificant els paràmetres mentre 

s’explica i que es pugui veure directament els canvis en el resultat. Això fa que 

augmenti l’atenció de l’alumnat considerablement a més de la seva motivació. 

Per aquest motiu, les aplicacions matemàtiques que destaquen més són 

Geogebra i Descartes, ja que reuneixen totes les característiques i, a més, es 

poden utilitzar en tots els blocs del currículum de matemàtiques.  

A les altres aplicacions els hi falta el dinamisme necessari per poder fer classes 

tan interessants a l’aula.  

Cal tenir en compte que tant Geogebra com Descartes són programari lliure, la 

qual cosa facilita molt el treball amb aquestes aplicacions i la cerca de recursos 

o suport. 

 

5.2. Interessant sense PDI 

Les aplicacions WIRIS i Excel són eines molt útils en l’aprenentatge de les 

matemàtiques però més com a eines instrumentals que els alumnes han 

d’aprendre a utilitzar. Als cursos en els quals els alumnes disposin de netbooks 

o portàtils s’ha de motivar que utilitzin aquestes aplicacions per resoldre els 

problemes. El professor ha de mostrar les capacitats de les aplicacions perquè 

els alumnes les facin servir. 

Per altra banda, les aplicacions com Derive no aporten cap valor afegit a la 

PDI. De fet, aquesta aplicació en concret queda al nivell d’altres com Matlab o 

Maple que són molt útils per realitzar càlculs però, tot i que són molt potents, no 

són adequades per un nivell com ESO sinó que són per utilitzar en nivells més 

alts. 

A la taula següent, hi ha un recull, a manera de resum, d’alguns dels 

programes més populars o interessants per les matemàtiques que no estan 

pensats explícitament pel seu ús amb PDI. 
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Tipus Nom Descripció Gratuït 
A

p
li
c
a
c

io
n

s
 g

e
n

è
ri

q
u

e
s

 

Maple 
Adreçada al càlcul tècnic, fa càlculs ràpids, ensenya 

conceptes bàsics i produeix models de simulació. 
No 

Matlab 

Té un llenguatge de computació tècnica d’un nivell alt i un 

entorn interactiu per a desenvolupament d'algorismes, 

visualització i anàlisi de dades i càlcul numèric. 

No 

Microsoft 

Mathematics 

Realitza càlculs matemàtics i representa gràfics en els 

documents de Word i blocs de notes de OneNote. 
No 

Graphmatica 
Es un “plotter” d’equacions amb característiques 

numèriques i de càlcul (amb Windows). 
No 

Sketchpad 
Té totes les qualitats de Cabri i a més té possibilitats de 

tractament i estudi de funcions. 
Si 

Cinderella 
Té potents algorismes utilitzant geometria projectiva 

complexa i un comprovador automàtic de resultats. 
Si 

R i C (Regla i 

Compàs) 

Té prestacions similars a Cinderella o Cabri encara que 

és menys versàtil. 
Si 

GEUP Programat per un espanyol, en Ramón Álvarez Galván. Si 

WinGeom 
Permet treballar amb eines de construcció i mesura tant 

en el pla com en l'espai. 
No 

Poly Pro 
Ës per visualitzar, analitzar, desenvolupar i estudiar les 

formes polièdriques. 
Si 

E
in

e
s

 d
e
 

c
à
lc

u
l 

Calc 3D Prof 
És una calculadora gràfica que inclou les eines 

procedimentals contemplades en el currículum. 
Si 

LinCalc 
És una calculadora que permet realitzar les operacions 

habituals amb matrius i vectors. 
Si 

Winmat Programa de càlcul matricial. Si 

E
s
tu

d
i 
d

e
 

fu
n

c
io

n
s

 Winplot 
Molt complet per a l'estudi de funcions, de corbes en el 

pla i en l'espai i de superfícies. 
Si 

Funcions per a 

Windows 

Presenta funcions definides de forma explícita o 

mitjançant taula de valors. 
No 

FunGraph 
No necessita instal·lació i pot funcionar des d'un disquet. 

Serveix per abordar tots els ítems de l'estudi de funcions. 
Si 

E
s
ta

d
ís

ti
c
a
 i

 

p
ro

b
a
b

il
it

a
t Winstats 

És una eina per a la realització de càlculs i 

representacions estadístiques amb una o dues variables. 
Si 

StadiS 
Fàcil d'utilitzar, podem resoldre els problemes 

d'estadística d'ESO i batxillerat. 
Si 

Prolin 
Creat amb l’objectiu de resoldre problemes de 

programació lineal. 
Si 

P
rò

p
ie

s
 d

e
l 

s
is

te
m

a
 L

in
u

x
 

Dr. Geo 

És una eina de geometria interactiva similar a Cabri que 

permet la creació de figures geomètriques, així com la 

manipulació interactiva d'aquesta respectant les seves 

restriccions geomètriques. 

Si 

KBruch 
És un programa senzill per la pràctica del càlcul amb 

fraccions. 
Si 

KPercentatge 
Per ajudar a millorar les habilitats en el càlcul de 

percentatges. 
Si 

KTurtle 

És un entorn de programació educatiu per ensenyar les 

nocions bàsiques de matemàtiques, geometria i 

programació. 

Si 

KmPlot Fa representacions gràfiques de funcions matemàtiques. Si 



TFM: Aplicació de la pissarra digital interactiva                                             Autor: Francisco de Borja 
a l’aula de matemàtiques: l’avanç tecnològic                                                   Vázquez Hernández 

Pàgina 49 

 

Kseg 
És un programa interactiu per l'exploració de geometria 

euclidiana. 
Si 

LabPlot 
Permet crear i gestionar traçats de dades bidimensionals i 

tridimensionals. 
Si 

Taula d’alguns programes matemàtics no dissenyats per la PDI 

 

5.3. Útil per a qualsevol matèria 

A continuació, es mencionen alguns programes, ben coneguts, que es poden 

utilitzar amb la PDI en una classe de matemàtiques o de qualsevol altra 

matèria. No són específiques per cap assignatura però són de gran utilitat per a 

totes elles. Programes com Microsoft Power Point, Google Docs o Adobe 

Flash, són quotidians pel dia a dia a l’actualitat. Per aquest motiu, ens 

centrarem en un programa de gestió de l’aula que està molt relacionat amb les 

noves tecnologies i ens pot resultar igual d’útil a una classe de qualsevol 

matèria.  

En un aula plena d'ordinadors i dispositius intel·ligents, és impossible esperar 

que un professor pugui controlar-ho tot i que al mateix temps s'asseguri que 

tots els alumnes aconsegueixen aprendre junts i de forma individual. Existeixen 

programes de gestió de l'aula, com per exemple el programa Vision de Netop, 

que si s'instal·la a tots els ordinadors de l’aula s’aconsegueixen una sèrie de 

funcionalitats pel professor molt beneficioses: 

 Pot bloquejar la pantalla, el teclat i/o el ratolí dels alumnes, acabant així 

amb les distraccions a classe. 

 Pot compartir la seva pantalla amb dispositius com una tablet o 

qualsevol altre amb un navegador instal·lat. 

 També pot compartir amb els alumnes aplicacions i altres recursos 

didàctics. 

 Té la possibilitat de fer un seguiment proactiu de l'activitat dels alumnes 

des dels seus dispositius o ordinadors, identificant ràpidament quins 

tenen problemes amb determinats temes i poder així ajudar-los prenent 

breument el control del seu ordinador o donant-li instruccions des d'una 

funció de xat del mateix programa. 
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 Gràcies al seguiment de l'activitat de l'alumne, es pot interrompre a un 

alumne que està navegant per la xarxa i guiar-lo cap als recursos 

apropiats. 

 Fins i tot es pot compartir el que es veu de l'ordinador d'un alumne en 

concret amb tota la classe, la qual cosa permetrà als estudiants 

presentar treballs des del seu propi lloc i ordinador. 

 El professor podrà apagar tots els ordinadors des del seu propi sense 

haver de passejar-se per tota la classe. 

 

 
Imatge d’exemple de seguiment proactiu de l’aula

11
 

 

En definitiva, és un programa per controlar l’activitat d’una aula on la tecnologia 

està ben implantada i que si es combina amb una pissarra digital, es podrien 

aconseguir uns resultats molt interessants. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Imatge extreta de la pàgina oficial del programa Vision, http://www.netop.com/ 
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6. Proposta didàctica 

De l’experiència obtinguda durant la realització pràctica d’aquest Màster, s’han 

pogut posar a prova diversos procediments a l’hora d’impartir classe amb o 

sense PDI. Aquest apartat s’explicarà la proposta didàctica que es va dur a 

terme, amb diferents observacions, de forma que es podrà exemplificar, de 

qualque manera, part de l’explicat a aquest treball. 

Cal dir que l’institut al qual es varen desenvolupar les pràctiques, acabava 

d’implantar les pissarres digitals, per la qual cosa encara hi havia aules sense 

PDIs. Aquest fet va provocar que es pogués comprovar, de primera mà i de 

manera obligada, la diferència entre fer la classe amb el mateix grup, amb o 

sense la PDI. 

Els recursos emprats a continuació, varen comportar una dedicació de temps 

inicial pel seu disseny i desenvolupament que es veurà recompensat amb un 

guany de temps important a la classe. A més, aquests recursos es podran 

reutilitzar als anys posteriors amb una possible actualització bastant simple. 

També, cap la possibilitat de reutilitzar un recurs fet per un altre professor o 

compartit en la xarxa, que només necessitaria una adaptació als nostres 

interessos i, amb sort, ni això. 

Els casos que s’explicaran a continuació, no contemplen la unitat didàctica al 

complet sinó aquelles parts de la unitat on gràcies a la PDI i al programa 

Geogebra, es va aconseguir una millora d’aprenentatge, una reducció del 

temps  d’explicació i la motivació dels alumnes a classe. No es contempla 

tampoc l’avaluació que va conformar el fet de donar part de la unitat amb 

l’ajuda de la PDI perquè no va variar. L’avaluació es va dur a terme d’igual 

manera, ja que en aquest treball i a les pràctiques només es va emprar la PDI 

com a una eina de millora metodològica. Igualment, en molt de casos, l’ús de la 

PDI a l’hora d’avaluar, representa una complicació que molts de professor no 

saben com arribar a tractar i, possiblement, només aquest tema seria suficient 

per poder fer un treball final de màster complet. 
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6.1. ESO 

Pel curs de 4º d’ESO, al qual se li va explicar la unitat de “Semblança”, una de 

les primeres explicacions que es va fer als alumnes és com veure gràficament 

que dues figures són semblants. Antigament, s’hauria recorregut a la pissarra 

de guix amb els guixos de diferents colors, per exemple. Actualment, gràcies a 

la PDI i al programa Geogebra, se’ls hi pot fer una demostració simple i senzilla 

que aconseguirà tant l’aprenentatge com l’atenció i motivació de l’alumnat. A 

més, com es veu a la següent imatge, es pot canviar el nombre de costats dels 

polígons a comparar en el mateix instant perquè es vegi que no influeix la 

forma del polígon o el nombre de costats que tengui, mentre els dos tenguin els 

mateixos. Aquest exemple empra els polígons regulars per tal que resulti més 

fàcil d’entendre el concepte.  

 

 
Exemple de semblança gràfica amb Geogebra 

 

Al mateix tema, ens trobam amb el Teorema del Catet, que a causa de la 

nomenclatura o les lletres que es fan servir a la fórmula final, pot ser un poc 

confús i embullós pels alumnes. Amb el programa Geogebra, partim d’un dibuix 

inicial com es veu a la següent imatge, on explicam el que estan mirant o 

demanam als mateixos alumnes que expliquin què és el que veuen, provocant 

que despertin la seva curiositat, el seu sentit de la indagació i, potser, arribant 

al debat del grup classe. 
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Exemple del Teorema del Catet amb Geogebra – Inici 

 

Quan l’alumnat entén aquesta primera imatge, es posa en marxa una espècie 

de vídeo on es veu, a poc a poc, com es mou la figura blava de la dreta fins a 

acabar a la posició de la següent imatge i on apareix la fórmula final del 

Teorema. A aquesta alçada del curs i dels continguts explicats del tema, és 

més fàcil, gràcies al vídeo, que entenguin que aquest Teorema no és més que 

l’aplicació de la semblança ja explicada. És més probable que els alumnes 

recordin a què es refereix cada lletra de la formula i, fins i tot, que no la recordin 

de memòria sinó que entenguin d’on surt, amb la qual cosa, haurem aconseguit 

que aquest nou aprenentatge sigui més difícil d’oblidar. 

 
Exemple del Teorema del Catet amb Geogebra – Final 

 

Un altre cas semblant és el del Teorema de l’Altura on també es va reproduir 

un moviment de figures molt similar. Aquesta és la imatge inicial que es va 

mostrar als alumnes: 
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Exemple del Teorema de l’Altura amb Geogebra – Inici 

 

En aquest cas, com els alumnes ja havien vist un cas semblant amb el 

Teorema anterior, va resultar més fàcil l’explicació d’aquesta demostració. De 

fet, alguns dels alumnes s’ho varen prendre com un joc d’endevinar la similitud 

o la cerca i deducció del que es volia demostrar. 

En acabar els moviments de figures també apareix la fórmula final. Després 

d’aquest vídeo, s’explica la fórmula amb molta més facilitat i amb una certesa 

que la majoria de la classe, per no dir tota, ha entès el funcionament del 

Teorema i el sabrà aplicar. La imatge següent mostra com acaba el vídeo del 

Geogebra: 

 
Exemple del Teorema de l’Altura amb Geogebra – Final 
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6.2. Batxiller 

Pel curs de 1º de Batxiller i per la unitat didàctica de “Resolució de triangles”, 

una de les primeres coses que convé que els alumnes entenguin i dominin per 

aquest tema és la circumferència Goniomètrica. Per aquest motiu, es varen 

dissenyar quatre models de circumferència Goniomètrica amb diferents nivells 

de complexitat o simplement pensats per diferents objectius. El programa 

emprat va ser també Geogebra, a més de per la seva utilitat o facilitat per poder 

dissenyar els diferents recursos didàctics, perquè es va aconseguir que aquest 

programa estigués instal·lat als diferents ordinadors que s’havien d’utilitzar al 

llarg del curs.  

A la següent imatge, es veu el primer nivell de circumferència Goniomètrica on, 

a més de fer que sigui interactiva, se li posa tota aquella informació que 

s’explicarà igualment però que en un primer contacte convé que la tenguin 

també per escrit perquè els hi sigui més fàcil seguir les explicacions. Així 

mateix, tot i que ja ho haurien de saber, se’ls hi repeteix en què consisteix tant 

la circumferència com les funcions trigonomètriques. Al curs al qual estan, 

teòricament, els haurien de ser coneguts tots aquests conceptes, ja que són del 

curs anterior, però és una bona forma d’assegurar que tots segueixin la classe i 

no quedi ningú enrere.  

Com es pot veure, si es mou el punt C de la circumferència, farà que hi hagi un 

canvi immediat de tots els valors numèrics que hi apareixen. Això és molt útil 

per qualsevol dubte o pregunta que els hi pugui sorgir en el moment. 

 
Circumferència Goniomètrica – nivell 1 
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A una segona sessió, se’ls hi mostraria el fitxer de Geogebra que representa la 

segona imatge de circumferència Goniomètrica. És molt més senzilla però 

conté la informació necessària a més de la representació de la funció tangent. 

En conseqüència, facilita la comprovació de l’assimilació de coneixements que 

es va fer a la darrera sessió i s’aprofita per incloure la representació de la 

tangent. És també una manera de simplificar la informació i que pareixi més 

senzill encara. Com en el cas anterior, en variar la barra de desplaçament que 

representa l’angle, variarà tot el dibuix i els diferents valors trigonomètrics. 

 

Circumferència Goniomètrica – nivell 2 

 

A una tercera sessió, se’ls hi podria mostrar un tercer tipus de circumferència 

que vendria a ser la versió ideal. Com podem veure a la imatge següent, és 

més simple que la primera versió però afegeix més informació important que no 

hi era a la segona. Aquesta versió seria per tant, la idònia per mostrar quan hi 

hagi dubtes a la resolució d’exercicis.  

 
Circumferència Goniomètrica – nivell 3 
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Com a darrer exemple de circumferència Goniomètrica realitzada amb 

Geogebra tindríem la que representa la següent imatge. Aquesta versió podria 

ser útil perquè els alumnes vegin que encara hi ha més funcions i més detalls a 

veure però sense aprofundir, ja que aquests conceptes se’ls hi ensenyaran al 

curs següent i tampoc no és qüestió d’embullar-los o espantar-los.  

 
Circumferència Goniomètrica – nivell 4 

 

A continuació, i ja que és una part que també sol ser difícil d’entendre pels 

alumnes respecte d’aquest tema, es realitzen una sèrie de fitxers amb 

Geogebra per tal de facilitar l’aprenentatge dels alumnes i l’explicació del 

professor respecte a la relació entre angles. A cadascun dels fitxers es manté 

la relació d’allò que es volia explicar mentre es mou la barra de desplaçament 

que canviarà l’angle. A continuació hi ha algunes imatges d’exemple: 

 

Fitxer de Geogebra - angles complementaris. 

 

Fitxer de Geogebra - angles 180° diferència. 
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Fitxer de Geogebra - angles suplementaris. 

 
Fitxer de Geogebra - angles oposats. 

 

La reacció dels alumnes davant d’aquestes demostracions interactives, va ser 

de total interès i curiositat. Segons s’anava variant la imatge i es veia com 

repercutia en els valors trigonomètrics, els alumnes començaven a indagar i 

cercar una relació amb el que estaven veient. En un moment donat, fins i tot, 

els mateixos alumnes, amb cara d’emoció, demanaven un poc més de temps o 

inclús un  altre cas. Aquesta sessió en concret, va parèixer un joc en grup i no 

una classe típica de matemàtiques a les quals estaven acostumats. 

 

A una sessió posterior on la classe es va haver d’impartir a una aula que no 

disposava de PDI, durant la correcció d’uns exercicis, alguns dels alumnes 

varen tenir un dubte i varen demanar una explicació recordatori del darrer que 

s’havia explicat amb els fitxers de Geogebra anteriors. En aquell moment, 

sense una PDI a l’abast, es va recórrer al mètode tradicional amb la pissarra de 

guix i els guixos de colors. El que hauria estat una explicació o aclariment d’un 

parell de minuts amb la PDI, es va convertir en tota la resta del temps que 

quedava de la sessió i, a més, amb la promesa que ho tornaríem a recordar el 

pròxim dia amb l’ajuda de la PDI, per assegurar que ho havien entès 

degudament.  
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Conclusions 
 

Vista la informació que hem aconseguit recopilar respecte al fet de tenir una 

pissarra digital interactiva a cadascuna de les aules dels centres d’educació de 

secundària del nostre país i de la nostra comunitat autònoma, els únics 

inconvenients que podríem ressaltar són: 

 El preu inicial, que representa una inversió que en alguns aspectes ja es 

va fer. 

 La ubicació de la PDI, sobretot si tenim en compte que no s’han eliminat 

les antigues pissarres de guix. 

 La falta de lluminositat de la pantalla si hi ha llum a l'aula o si el projector 

no és suficientment potent. Vendria també relacionat amb la ubicació de 

la PDI i amb el model de PDI que s’hagi adquirit. 

 La projecció d'ombres sobre la pissarra per part d'alumnes i professors, 

depenent del model i tipus de PDI. 

 Poden haver-hi problemes tècnics amb l'accés a Internet, els ordinadors 

o el programari de la PDI, en funció de si es va fer en el seu moment un 

bon projecte d’infraestructura i comunicació. 

 Suposa una inversió de temps inicial major en la preparació de les 

activitats. Però un pic fet, pot representar una millora de diversos 

aspectes i es podrà reutilitzar per altres moments i altres companys de 

departament.  

 Es necessita cert grau de coneixement per a l'elaboració d'activitats 

pròpies. 

 

En resum, dels inconvenients que es puguin trobar, convé sobretot fer un 

triatge adequat del model i tipus de PDI que ens convé, ubicar-lo correctament 

a l’aula, fer una bona instal·lació de la infraestructura i comunicació al centre i 

fer un projecte conjunt per departaments per preparar les activitats. D’aquesta 

manera, els únics inconvenients que no es poden solucionar són la inversió en 

doblers, temps i formació. 
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Per comprovar si realment compensa, hem de mirar els beneficis que 

obtindríem amb la implantació de les PDI. 

Beneficis de la PDI 

Pels professors Pels alumnes 

És una tecnologia fàcil d'utilitzar. Implica més a l'alumne en les tasques. 

Integra els recursos tecnològics clàssics, com 

el projector de diapositives, el retroprojector 

de transparències, els reproductors de vídeo i 

àudio, etc.  

Aprofita la proximitat de l'alumne al món 

audiovisual i digital actual, tractant els temes 

d'una forma més propera a les seves 

experiències, la qual cosa permet 

aprenentatges més significatius. 

El seu ús és ràpid i no requereix complicades 

connexions. 

Permet que els alumnes se sumeixin 

activament al desenvolupament de la classe. 

Facilita la innovació i renovació pedagògica 

del professorat. 

Major comprensió dels continguts a causa 

d'un accés més gràfic i visual a aquests i a la 

possibilitat d’interactuar. 

Possibilita l'emmagatzematge de les activitats 

realitzades per a una posterior reutilització. 

Facilita el tractament de la diversitat de 

l'alumnat. 

Facilita la correcció de deures. Facilita la creativitat i l'expressió. 

Permet l'espontaneïtat i flexibilitat, podent-se 

fer anotacions o canvis sobre la marxa. 

Els alumnes amb dificultats visuals i/o 

d’audició es beneficien de l'augment de textos 

i imatges i la utilització de sons. 

Es poden realitzar activitats didàctiques 

interactives amb diversos programes. 
Permet aprenentatges col·laboratius. 

En comú 

Suposa una font inesgotable d'informació multimèdia i interactiva disponible de manera 

immediata a l'aula. 

Facilita el procés d’ensenyament-aprenentatge. 

Suposa una interacció entre professor i alumne que no permet la pissarra tradicional. 

Augment de l'atenció, motivació i interès, en gaudir de classes més atractives i documentades. 

Permet la manipulació d'objectes digitals. 

L'ús de la PDI s'adapta tant al treball individual com en grup. 

Permet utilitzar nous recursos educatius. 

Possibilitat de repassar els conceptes donats en classe enviant per correu o un altre mitjà les 

explicacions i exercicis. 

S'aprofita més el temps de classe. 

Facilita l'avaluació contínua. 

Taula dels beneficis de la PDI per alumnes i professors 

 

En definitiva, pels inconvenients que es poden trobar per tenir aquesta nova 

tecnologia a l’aula, n’hi ha moltíssims més beneficis que duran l’educació cap a 

un futur que ja s’espera pel segle en el qual ens trobam i per l’educació que ja 

podem veure en l’àmbit internacional. És un pas crucial que aportarà un canvi i 

un enriquiment a tots els nivells a la nostra societat, que es farà cada pic més 

present amb el pas del temps. 
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Annex 1 – Recursos 
 

A2.1. Descartes 

Descartes és un programa creat pel Ministeri d'Educació i de lliure disposició 

pels docents. És una eina molt bona com a complement de la pissarra digital 

interactiva. Té com a principal finalitat promoure noves formes d'ensenyament i 

aprenentatge de les matemàtiques integrant les TIC a l'aula com una eina 

didàctica. Ofereix gran quantitat de materials o recursos didàctics per a 

l'aprenentatge de les matemàtiques a secundària. Són controlables pel 

professor en un temps raonable, fàcils d'emprar per els alumnes, cobreixen 

pràcticament la totalitat dels continguts del currículum (tant ESO com 

Batxillerat) i són adaptables a la metodologia de cada professor consideri més 

convenient per als alumnes amb els quals ha de treballar. Aquests recursos 

estan editats en castellà i anglès però també es poden trobar alguns en català i 

francès. 

A més, les seves pàgines inclouen applets interactius senzills d'utilitzar. 

L'alumnat té, per tant, tots els continguts necessaris, disposa dels applets per 

investigar propietats, adquirir i relacionar conceptes, aventurar hipòtesis i 

comprovar la seva validesa, fer deduccions, etc., en general, pot realitzar totes 

les activitats pròpies de l'aprenentatge de les matemàtiques.  

El responsable d’aquest programa és el Ministeri d’Educació i la seva adreça 

web és http://recursostic.educacion.es/descartes/web/. 

 

A2.2. Agrega 

Agrega és una plataforma que compta amb nodes en totes les Conselleries 

d'Educació de les Comunitats Autònomes. És un repositori de continguts 

educatius que es poden trobar organitzats d'acord al currículum dels 

ensenyaments de nivells anteriors a la universitat i estan preparats per a la 

seva descàrrega i ús directe del professorat i els alumnes. 

També existeix el projecte Agrega 2 (http://www.agrega2.es/). que és també 

una plataforma tecnològica implantada en les administracions educatives 

espanyoles a través de nodes autonòmics interconnectats entre si (federació de 

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/
http://www.agrega2.es/
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repositoris d'objectes digitals educatius). Aquesta xarxa de servidors allotja 

milers de recursos educatius, adequadament etiquetats i empaquetats. 

Com a nodes d’Agrega 2 podem trobar actualment: INTEF, Andalusia, Aragó, 

Balears, Canàries, Cantàbria, Castella i Lleó, Castella la Manxa, Extremadura, 

Galícia, La Rioja, Madrid, Múrcia, Navarra, País Basc i València.  

Aquest projecte ha estat desenvolupat entre el Ministeri d'Educació, Cultura i 

Esport, Red.es i les Comunitats Autònomes. La seva adreça web és 

http://agrega.educacion.es/. 

 

A2.3. Alexandria 

Alexandria és una biblioteca de recursos digitals que permet pujar alguns tipus 

de materials educatius digitals, com ara cursos Moodle, per facilitar la seva 

posterior localització i intercanvi. L'accés als recursos d'aquesta biblioteca és 

obert i, per tant, qualsevol pot visualitzar-los i descarregar-los. Així, els 

materials educatius del servei Alexandria segueixen el model de "Recursos 

Educatius Oberts" (Open Educational Resources, OER), materials educatius 

que es poden utilitzar, reutilitzar, adaptar i compartir lliurement. En podem 

trobar una base de dades de materials destinats per les pissarres digitals 

interactives. 

El responsable és el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya i la seva adreça web és http://alexandria.xtec.cat/. 

 

A2.4. Soloprofes 

És un portal pensat per educadors i destinat per a educadors. S’intenta que es 

converteixi en el lloc on es puguin trobar materials o idees amb les quals poder 

realitzar les classes. La principal fi, és trobar material per utilitzar-ho amb les 

pissarres digitals interactives. Mitjançant un desplegable es poden seleccionar 

recursos de matemàtiques, per a qualsevol tipus de nivell (infantil, primària, 

secundària, batxillerat, educació especial i educació d'adults) i per a diferents 

tipus de programa. La seva adreça web és http://www.soloprofes.com/. 

 

 

http://agrega.educacion.es/
http://alexandria.xtec.cat/
http://www.soloprofes.com/


TFM: Aplicació de la pissarra digital interactiva                                             Autor: Francisco de Borja 
a l’aula de matemàtiques: l’avanç tecnològic                                                   Vázquez Hernández 

Pàgina 68 

 

A2.5. Institut de Tecnologies Educatives (ITE) 

L'ITE és la unitat del Ministeri d'Educació responsable de la integració de les 

TICs a les etapes educatives no universitàries. La pàgina conté recursos 

disponibles per a matemàtiques (inclòs el programa Descartes abans 

mencionat), organitzats per nivells educatius i matèries. Es poden utilitzar amb 

la pissarra digital, ja que l’ITE s’encarrega de l’elaboració i difusió de materials 

en suport digital i audiovisual de totes les àrees de coneixement. A més, l’ITE 

desenvolupa el portal de recursos educatius del Ministeri d'Educació, amb la 

finalitat que les TIC siguin un instrument ordinari de treball a l'aula. També, 

gestiona els convenis amb les televisions educatives (RTVE i TEIb), realitza 

programes de formació específics en col·laboració amb les comunitats 

autònomes en l'àmbit de l'aplicació de les TIC a l'aula i, a més, crea xarxes 

socials per facilitar l'intercanvi d'experiències i recursos entre el professorat.  

La seva adreça web és: 

http://ntic.educacion.es/v5/web/profesores/secundaria/matematicas/. 

 

A2.6. SMART Exchange 

SMART Exchange és un portal dissenyat per proporcionar accés als professors 

a tots els recursos d'aprenentatge amb PDI de la marca SMART. Brinda 

l'oportunitat de connectar amb companys en una comunitat professional. 

Les recerques personalitzades estalvien temps en donar resultats rellevants i 

una vista prèvia completa dels arxius SMART Notebook, de manera que els 

professors poden avaluar fàcilment un recurs abans de descarregar-lo. També 

inclou recursos enviats per docents i editors educatius, la qual cosa ho 

converteix en un bon lloc per trobar recursos d'aprenentatge. 

Els arxius que es poden carregar en el lloc actualment són arxius SMART 

Notebook i PDFs. 

El responsable és Smart Tech, una de les principals empreses proveïdores de 

pissarres digitals interactives.  

La seva adreça web és: http://exchange.smarttech.com/index.html#tab=0. 

 

 

http://ntic.educacion.es/v5/web/profesores/secundaria/matematicas/
http://exchange.smarttech.com/index.html#tab=0

