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4.1. La resposta del marc teòric als interrogants de la 

recerca 
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En aquest quart capítol pretenem   

apropar-nos a les respostes de les preguntes plantejades a  

l’inici de la recerca a partir 

del marc teòric prèviament exposat. 
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4.1. La resposta del marc teòric als interrogants de 

la recerca 
 

En aquest capítol, voldríem fer la primera aproximació a poder contestar de forma 

teòrica els interrogants plantejats a la recerca. És per això que hem cregut 

convenient contestar una per una les qüestions de la recerca en funció al marc teòric 

seleccionat.  

 

1.  Els processos d’innovació que incorporen les TIC en models 

d’ensenyament presencial generen enriquiment o devaluació de 

la mateixa presencialitat? 

 

Tot sembla indicar que els processos d’innovació que incorporen les TIC en models 

d’ensenyament presencial generen enriquiment o devaluació de la mateixa 

presencialitat en funció de les diferents perspectives de concebre el 

Currículum.  

 

Així, des d’una perspectiva tècnica o empiricoanalítica, els mitjans i, en aquest cas, 

les TIC, s’entenen exclusivament com a transmissors d’informació, instruments de 

transmissió i control del currículum, és a dir, seran tant o més significatives per a 

l’aprenentatge en la mesura que intentin reflectir fidelment la realitat. El 

professorat s’ha de limitar a introduir a l’aula determinats dissenys instruccionals 

amb la finalitat d’aconseguir una execució eficient.  

 

Pel que fa a una estructura de concepció hermenèutica o pràctica, els mitjans es 

perceben com instruments curriculars que afavoreixen la creació d’entorns 

diferenciats d’aprenentatge adaptats a les característiques individuals dels 

estudiants. S’entén que els mitjans són tant o més importants que l’activitat 

cognitiva que fan els estudiants amb ells. Els mitjans també s’entenen com a 

instruments per interpretar i representar la realitat en la resolució de problemes.  

 

Des d’aquesta posició, el professorat col·labora en el disseny de situacions 

d’aprenentatge on es tenen en compte les característiques de l’alumnat, el valor 

pedagògic del procés més que no pas el resultat i la influència del context com a 

element determinant del sistema tecnològic produït. Els mitjans són un element 

curricular més.  
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Així, sota una concepció sociocrítica, els mitjans es consideren tant agents d’anàlisi 

com de canvi social. La pràctica es millora i es reformula per mitjà de la reflexió i 

deliberació crítica que se’n fa. El seu ús i producció de forma col·laborativa per part 

d’estudiants els portarà a entendre les relacions de poder, autoritat i manipulació 

que es desenvolupen a la societat. 

 

D’altra banda, els processos d’innovació que incorporen les TIC en models 

d’ensenyament presencial permeten observar una sèrie de possibilitats i 

oportunitats a l’ensenyament superior que seguidament passem a anomenar: 

 

1. Estan obrint possibilitats per a la formació flexible i a distància i 

fomenten així no solament l’augment d’informació i de canals de comunicació, 

sinó la configuració de noves formes i alternatives organitzatives a les 

actualment establertes, existents i enteses fins avui dia. 

 

Aquesta introducció progressiva respon a diferents situacions reals escolars 

quan els mitjans es converteixen en instruments de creació d’entorns educatius 

o en el cas de saber organitzar un determinat departament de mitjans o bé quan 

els instruments o mitjans ens faciliten les tasques administratives.  

 

Creiem que una de les influències més significatives que poden aportar les TIC 

en les organitzacions educatives és el trencament i la superació de les barreres 

espai-temps en què es desenvolupa la formació actual, tant la presencial com a 

distància, enteses com a circuits tradicionals d’ensenyament, i sorgeixen així, 

com deiem abans, nous centres, anomenats versàtils, i noves formes 

d’organitzar l’ensenyament presencial. 

 

Una anàlisi exhaustiva de l’ensenyament tradicional posa en evidència que s’ha 

anatdesenvolupant en coincidència entre l’espai i el temps entre la persona que 

ensenya i aquella que aprèn ubicant-se exactament a l’aula. Davant d’aquesta 

proposta, les TIC introdueixen la possibilitat d’una ruptura entre les dues 

dimensions, de forma que persones que ensenyen i persones que aprenen ho 

poguin fer en hores i espais diferents. 

 

2. No solament permeten trencar ambdues variables d’espai i temps, sinó que 

permeten crear escenaris diferents d’interactivitat entre els 

diferents participants del procés d’ensenyament-aprenentatge. Espais 
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i escenaris que canvien i s’amplien notablement anant des de la mateixa aula, 

fins al domicili de l’estudiant o a un entorn preparat per a tal fi. 

 

Tot i així, no tot són avantatges. Es produeix una certa devaluació de 

l’ensenyament presencial quan les TIC prenen la major part del 

protagonisme. La individualització i la potenciació de l’ensenyament flexible i 

a distància o bé l’accés a fonts d’informació i documentació llunyanes a 

l’estudiant, acostumen a portar-lo a situacions d’inexpertesa en organitzar 

l’activitat educativa. És aquí on es fa necessària la tasca presencial 

d’assessorament, suport i guia a l’estudiant. 

 

3. Afavoreixen la individualització de la instrucció. El professor pot ajustar 

els processos d’instrucció a les característiques individuals dels estudiants i 

permet l’accés a determinades bases de dades, presentant exercicis, adaptant la 

instrucció als seus ritmes i estils d’aprenentatge. Aquest canvi genera passar 

d’un model basat en el professor, al fet que sigui l’estudiant el centre del fet 

educatiu. 

 

4. Ens porten a reflexionar sobre la necessitat de tenir en compte nous 

models de comunicació més amplis, bé per poder explicar les noves 

formes de comunicació interpersonals que estan sorgint o bé per explicar nous 

mitjans i nous codis als mitjans de comunicació de masses tradicionals. 

 

5. Es poden donar de dues formes: des d’una posició d’amplificació i 

des d’una perspectiva de reorganització. Des de la perspectiva 

d’amplificació, les TIC s’entenen com a eines que permeten fer les tasques de 

forma més ràpida o eficaç. Des de la perspectiva de reorganització, les TIC es 

converteixen en eines de reestructuració intel·lectual de l’alumnat.  

 

Des de perspectives més aviat de naturalesa psicologista, els processos 

d’innovació que incorporen les TIC en models d’ensenyament presencial 

provoquen el desenvolupament i la suplantació de determinades 

habilitats, és a dir, les TIC no són només instruments transmissors 

d’informació, sinó que són, sobretot, sistemes simbòlics de representació de la 

realitat que interactuen amb les estructures cognitives dels estudiants. Les TIC 

no només tenen funcions de presentació i exercitació o pràctica, sinó una 
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diversitat de funcions: comunicació, expressió i elaboració, col·laboració i 

creació d’entorns diferenciats i específics per a l’aprenentatge. 

 

6. Compensen el desfasament entre allò que hi ha a les escoles i allò 

que hi ha, per exemple, en l’àmbit familiar o domèstic. Aquest 

desfasament és l’encarregat de deixar en evidència que l’escola viu encara en un 

món i una concepció del segle XIX, ja que els estudiants tenen la tendència a 

adquirir certes destreses i coneixements sobre els aparells tècnics fora de les 

barreres dels centres educatius. D’aquesta forma, el professorat té l’oportunitat 

de reciclar els seus coneixements i les seves destreses davant el maneig de les 

TIC. 

 

Per altra banda, no integrar les TIC en els processos curriculars 

suposa, des d’un punt de vista cultural, un trencament amb la realitat 

existent fora de les aules. Per tant, és necessari trobar les claus que 

justifiquin pedagògicament els usos mediàtics amb finalitats educatives.  

 

Aquesta no-existència o no-integració dels mitjans en el context escolar no 

només s’ha de contemplar des del seva vessant tècnica o infraestructural, sinó 

que ens ha de preocupar perquè aquests mitjans, fora de les aules, són vehicles 

de models de comportament social, d’actituds, d’hàbits, de prioritats 

informatives... És per això que resulta fonamental que les institucions 

educatives formin amb una capacitat de criteri que permeti discernir i aplicar 

valoracions crítiques sobre la informació que ens arriba de forma audiovisual. 

 

7. Es refereixen al disseny, desenvolupament i implementació de 

tècniques i materials (productes) basats en els nous mitjans 

tecnològics (TIC i mass media) per promoure l’eficàcia i l’eficiència 

de l’ensenyament i contribuir a resoldre els problemes educatius. 

Aquesta perspectiva és eminentment pràctica ja que planteja situacions només 

d’aplicació de mitjans a l’ensenyament per transmetre missatges fins a 

situacions que se centren en la millora del procés de l’acte didàctic amb l’ajut 

dels recursos tecnològics. 

 

8. No pretenen tant assegurar la presència dels mitjans a l’aula, com 

assumir la seva integració dotant-los de funcions específiques en els 

dissenys curriculars. Una concepció de les TIC en models d’ensenyament 
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presencial ha d’anar més lluny que la simple i tradicional perspectiva 

instrumentalista. 

 

9. Permeten generar una descentralització progressiva i una major 

autonomia per gestionar el currículum, és a dir, la seva estructura, 

disseny, recursos... Ens trobem, doncs, davant de nous escenaris d’actuació 

propiciats per polítiques educatives més flexibles. L’ús pedagògic dels mitjans a 

l’educació requereix quelcom més que bons dissenys i projectes. La finalitat real 

és propiciar un ensenyament innovador en què els mitjans poden contribuir 

enormement a tal causa a partir d’una determinada manera de concebre 

l’ensenyament i portar-lo a la pràctica. 

 

10. Permeten afavorir la comercialització i la globalització de l’educació 

superior, així com un nou model de gestió de la seva organització. La 

introducció de les TIC no obeeix únicament qüestions de demanda. En primer 

lloc, la universitat ha de ser pionera en la pròpia investigació d’aquest tipus de 

tecnologies.  

 

Però, a més a més, des de la perspectiva de l’oferta, s’ha constatat que aquestes 

tecnologies reporten avantatges competitius importants en la provisió dels 

serveis tradicionals de la Universitat: administració, investigació i formació. 

 

11. Permeten millorar la qualitat de l’aprenentatge, oferir a l’alumnat 

les destresses quotidianes de les TIC que necessitaran a la feina i a la 

vida i ampliar l’accés a l’educació i a la formació augmentant la 

flexibilitat.  

 

12. Es desenvolupen en el camp de la gestió i administració, en el camp 

de la investigació i en el camp de la docència.  

 

13. Persegueixen bàsicament dos grans objectius: el primer, posar a 

disposició de l’alumnat un conjunt de documents i materials per a 

l’estudi de l’assignatura; i el segon, oferir la possibilitat d’utilitzar les 

TIC com a eines de comunicació entre alumnat i professorat. L’ús de 

les TIC a la docència no s’ha d’entendre com un recurs alternatiu o substitutiu 

de l’ensenyament presencial, sinó més aviat com un complement que 

incrementa i completa l’acció docent més enllà de l’aula. 
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14. Permeten que el procés d’aprenentatge universitari no consisteixi en 

la recepció i memorització de dades rebudes a classe, sinó en la 

recerca, anàlisi i reelaboració permanents d’informacions 

obtingudes a les xarxes.  

 

Amb les TIC, el model tradicional de transmissió i recepció de la informació a 

través de lliçons expositives deixa de tenir sentit i utilitat. Com que les TIC 

representen una gran biblioteca universal, el treball pedagògic s’ha de centrar a 

ajudar l’alumnat a discernir i discriminar la informació que realment els és 

necessària per fer front a qualsevol treball o recerca que hagin de portar a terme. 

 

15. Requereixen un augment de l’autonomia de l’alumnat. L’alumnat 

disposa de la capacitat per establir el seu propi ritme i intensitat d’aprenentatge 

adequant-lo als seus interessos i necessitats amb l’ajut del professor que el guia i 

l’assessora. 

 

 

2.  La incorporació de les TIC a la presencialitat canvia el rol o les 

funcions del professor? 

 

Tenint en compte el que hem estudiat, la incorporació de les TIC a la presencialitat 

haurà d’aportar aplicacions pràctiques i dissenys tecnològics, que recolzats 

en un cos de coneixements, facilitin al professorat el fet de resoldre els 

problemes que li vagin sorgint així com modificar i adaptar el context 

social a les demandes necessàries. Sota aquesta perspectiva, hi ha més d’una 

aplicació tecnològica a l’aula ja que el professorat, en la seva activitat professional, 

es troba constantment duent a terme plantejaments i formulacions tecnològiques, 

és a dir, el professorat aplica el coneixement científic per resoldre problemes. 

 

En qualsevol cas, una de les conclusions que han anat sortint al llarg de totes les 

lectures i documents que parlen sobre el nostre objecte d’estudi destaca com a fet 

cabdal que incorporar les TIC a la presencialitat exigeix que el professor sàpiga 

el perquè de la seva actuació, que actuï de forma racional i que 

l’actuació sigui fruit de l’anàlisi prèvia del problema i de les possibles 

alternatives de solució. 
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A més a més, una constant en els resultats en diferents investigacions sobre la 

utilització i incorporació de mitjans i recursos tecnològics per part del professorat és 

aquella que denota una mancança a trobar espais físics on desenvolupar 

l’activitat docent, una infraestructura tecnològica deficient (cablejat, 

connectivitat, recursos i materials tecnològics...) i una inexistència de 

personal tècnic de suport.  
 

Des d’aquesta línia, s’assenyalen dos canvis transcendentals que proporcionen les 

TIC a l’ensenyament superior: un canvi en el volum dels continguts a impartir, és a 

dir, hi haurà més abundància i més extensió dels continguts per la qual cosa serà 

necessari l’exercici d’anàlisi, de selecció, contextualització, jerarquització i relació 

imprescindible; un canvi en els mètodes d’ensenyament pel fet que les TIC 

permetran l’alliberació i la interacció en el temps i l’espai per convertir-se en un 

espai educatiu global. 
 

Tenint en compte, doncs, el que hem esmentat anteriorment, la progressiva 

incorporació de les TIC a la presencialitat evidencia certs canvis en la tasca 

professional i tradicional del docent. Canvis que es caracteritzen per: 

 

1. Des d’una perspectiva psicologista, contemplar l’individu no com aquell 

que respon simplement als estímuls interns i externs, sinó com un ésser 

actiu en el processament de la informació, de forma que el paper del 

professor o el mitjà no solament es limita a allò que faci o transmeti, sinó 

que pren importància el paper que el professor o el mitjà és 

capaç de fer cognitivament amb el subjecte. La investigació 

psicopedagògica posa de relleu que l’aprenentatge autèntic es produeix 

quan l’alumnat “construeix” el coneixement a través de la interacció amb 

el seu entorn, a través de la recerca personal d’informació i mitjançant 

processos de resolució constructiva de problemes. Es veu molt necessari 

un canvi substancial en el paper del professor, que haurà d’estimular 

l’activitat de l’alumnat per mitjà de la creació de 

circumstàncies i d’ambients que ho facin possible. Un canvi 

substancial del professorat que cerca aconseguir en l’alumnat un 

pensament creatiu, crític, analític, i unes bones habilitats 

socials i destreses comunicatives. 
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2. Negociar les fites i els objectius instruccionals, no imposar-les. El 

professor es converteix en col·laborador i estudiant. Les TIC 

aporten noves fórmules per aprendre cooperativament. 

 

3. La figura del professor supera la idea de ser un especialista en 

mitjans informàtics i audiovisuals. El professor els coneix i els 

utilitza en funció als objectius pedagògics plantejats al començament. 

 

4. Les TIC permeten parlar d’extensions del professor, és a dir, 

s’entenen com a possibles “substituts” d’aquelles activitats més 

expositives del professor i aconsegueixen, consegüentment, que el rol de 

professor canviï de “consumidor” de mitjans a facetes com les de 

dissenyador, productor o realitzador de mitjans. 

 

5. El professor abandona progressivament el seu rol de ser el dipositari del 

saber i la veritat i dur a terme altres funcions més mediadores en 

l’acte educatiu, és a dir, amb la incorporació de les TIC a la 

presencialitat, se li demana que fomenti la convivència, la 

participació, la cooperació, l’autonomia de l’alumnat, 

l’autocrítica, l’ètica, la reflexió... S’ha entès que la funció del docent 

va més enllà d’estar informat i es comença a atorgar al professorat un 

paper d’agent de canvi i d’innovació educativa per convertir-se en 

especialista en: diagnòstic i prescripció de l’aprenentatge, especialista en 

recursos d’aprenentatge, facilitador de l’aprenentatge en la comunitat, 

especialista en la convergència interdisciplinària de sabers, classificador 

de valors, promotor de relacions humanes, conseller professional i de 

l’oci.  

 

6. El professor ha de tendir a desplaçar la seva funció d’emissor 

d’informació a la funció de tutor d’aprenentatge. Això exigeix 

una major competència pedagògica i un major grau de motivació. Es 

tracta de reservar una part substancial de la relació professor-estudiant a 

la pràctica de la interacció entre ambdós i al debat, substituint l’exposició 

d’arguments i d’informació en classes nombroses. Internet permet l’accés 

a infinitat de fonts d’informació i coneixement i obliga així al professor a 

canviar el seu rol a l’aula: de ser l’única referència que té l’alumnat per 
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accedir al saber a convertir-se en un guia o tutor que vetlla pel procés 

d’aprenentatge de l’alumnat. 

 

7. Les TIC no fan que els docents deixin de ser indispensables, sinó que 

modifiquen el seu paper en relació amb el procés 

d’aprenentatge, i el diàleg permanent que transforma la 

informació en coneixement i comprensió passa a ser 

fonamental. La introducció de les TIC no suposa la desaparició del 

professor, tot i que obliga a establir un nou tipus de rol i d’equilibri en les 

seves funcions. 

 

8. Un professor que, per mitjà de les TIC, té l’oportunitat d’augmentar la 

col·laboració amb altres centres docents, afavorir la 

interdisciplinarietat i el treball en la resolució de problemes. 

La creació de comunitats virtuals és el paradigma de col·laboració i 

cooperació entre alumnes i professors d’una mateixa o d’una altra 

universitat amb la finalitat de compartir coneixement i informació. La 

docència universitària ha de desencadenar processos d’aprenentatge amb 

la finalitat d’orientar l’estudiant a crear el seu propi coneixement a partir 

del conjunt de recursos d’informació disponibles. Per a realitzar aquesta 

nova tasca docent, el professor necessita treballar conjuntament amb 

especialistes diversos (informàtics, pedagogs...), fet que li exigeix entrar 

en la dimensió del treball cooperatiu. 

 

9. Un professor que juga amb el fet d’aconseguir una metodologia 

didàctica més variada, flexible i optativa a la universitat, 

centrada en l’alumne i en l’aprenentatge. Això exigeix que els 

docents passin de funcions purament transmissives d’informació a 

funcions més dinamitzadores i orientadores de l’aprenentatge: fer 

l’alumne responsable del seu propi procés formatiu i implicar-lo en les 

decisions metodològiques; conèixer el propi estil d’ensenyament i 

entendre que diferents continguts curriculars requereixen diferents 

aproximacions i estratègies metodològiques. És en aquest sentit que la 

comunicació amb l’alumnat esdevé un procés totalment diferent, és a dir, 

es construeix una comunicació dialogada, l’exposició cedeix davant la 

conversa estimulant, la transmissió oral del coneixement es combina 

amb tasques de facilitació de fonts, d’orientació en l’ús d’aquestes i en la 
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resolució de problemes... La nova forma de relació, de comunicació entre 

professor i alumne es manifesta especialment en el context dels 

seminaris en què s’intensifica la participació activa de tots els membres 

en funció d’uns objectius comuns. 

 

10. Un professor que comparteix amb els alumnes la responsabilitat 

del procés d’aprenentatge, proporciona recursos 

d’aprenentatge, els propis recursos de la seva experiència 

científica (material escrit, llibres, materials didàctics...) i que 

promou l’autoavaluació responsable de l’alumne com a 

complement de l’heteroavaluació. 

 

 

3. Hi ha processos o tècniques que faciliten o dificulten la 

incorporació de les TIC a la dimensió presencial de l’acte 

educatiu? 

 

Ens sembla oportú esmentar que les universitats presencials viuen un veritable 

problema amb la introducció de les TIC en els processos d’ensenyament-

aprenentatge. Aquest problema no solament es pot abordar des d’una visió 

tecnològica, basada en aparells i infraestructures, sinó més aviat des d’una 

perspectiva social, és a dir, és necessari informar, demostrar, recolzar, convèncer, 

facilitar, donar suport, formar i incentivar el professorat i l’alumnat universitari per 

tal de treure el màxim de les TIC i millorar així la qualitat dels processos educatius. 

 

Creiem també que l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació i la 

transmissió d’habilitats per a la seva correcta utilització és un element clau 

d’integració en la societat. A partir d’aquí, les institucions educatives tenen la 

responsabilitat de formar ciutadans que estiguin preparats per integrar-se a la 

societat.  

 

Un dels processos que facilita la incorporació de les TIC a la dimensió presencial de 

l’acte educatiu és la percepció i enteniment que tenim respecte a l’ensenyament i la 

formació. Pensar que la formació romandrà al llarg de la vida i que haurem d’anar 

actualitzant de forma constant el nostre saber i les nostres feines o ocupacions és 

cabdal per obrir portes a un nou tipus de paradigma educatiu que influeix 
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extraordinàriament en quina ha de ser la formació base i l’educació inicial. No és el 

mateix formar un individu perquè treballi tota la seva vida amb allò que ha après, 

que formar persones perquè al llarg de la seva vida sàpiguen continuar aprenent i 

anar actualitzant els seus coneixements. 

 

Tot sembla indicar que hi ha factors que afavoreixen la incorporació de les TIC a la 

presencialitat. N’esmentem els següents: 

 

1. Disposar d’una organització especialment posada a punt per 

respondre al sistema tecnològic i a les condicions d’aplicació 

dels seus principis i funcions (equipament organitzatiu). En 

altres paraules, la necessitat d’altres instàncies i de models organitzatius 

que facilitin al màxim el procés d’ensenyament-aprenentatge i la 

consideració d’altres estructures que en possibilitin el funcionament 

pedagògic correcte. Estructures que poden anar des de la reconversió de 

l’espai als centres, amb menys aules i més espais tecnològics i virtuals 

per a la trobada i l’encontre personal, els col·loquis, els debats, els treball 

de grup, els seminaris... fins a mesures que permetin el seguiment i el 

control acadèmic dels estudiants, passant per una reconversió dels 

horaris i la dedicació acadèmica dels estudiants. L’horari i l’espai de les 

classes han de ser més flexibles i adaptables a una variabilitat de 

situacions d’ensenyament. 

 

2. Assenyalar que ens movem en un model fonamentalment 

centrat i recolzat pels recursos tècnics i les infraestructures. 

Un model organitzatiu que necessitarà comptar, imprescindiblement 

perquè funcioni, amb determinades premisses bàsiques: comptar amb 

un suport de personal tècnic especialitzat, assegurar la 

connectivitat i el seu funcionament correcte en tots els espais i 

racons del centre per mitjà de mesures tecnològiques i humanes 

adequades a l’organització, crear centres de recursos multimèdia 

que facilitin una bona base d’informació als estudiants i disposar 

d’equipament tecnològic necessari per treballar sota un model 

formatiu diferent. 

 

3. Assenyalar la importància del seguiment, suport i 

acompanyament pedagògic al professorat a partir de la creació 
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d’un equip que acompleixi aquesta tasca i assegurar que el 

professorat adquireix les habilitats tècniques suficients perquè 

interaccionin amb el sistema en l’elaboració i disseny de material 

específic. 

 

4. Lideratge i recolzament per part de les instàncies acadèmiques 

de més alt nivell. L’ús de la tecnologia ha d’enquadrar-se en una 

estratègia més àmplia que únicament i exclusivament l’ensenyament i 

l’aprenentatge 

 

5. Cercar partners tecnològics o bé associacions amb altres 

empreses per poder compartir despeses i impulsar els 

beneficis de l’ensenyament basat en la tecnologia. 

 

6. Són necessaris procediments administratius i acadèmics nous 

en les àrees d’admissió, economia i política acadèmica. 

 

7. Entendre que el repte fonamental es troba en la innovació més 

enllà de la seva tecnologia, és a dir, la veritable innovació resideix en 

la reinvenció de les pràctiques i les concepcions pedagògiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


