
6 cursos amb el mòbil a les 
aules: teories des de la pràctica

La tecnologia com a metodologia invisible en el seu ús  diari 

30 de novembre de 2019 Evaristo González Prieto 
director

Algunes respostes a  preguntes concretes 



• “Arma de distracció massiva?”

Com s’ha reaccionat al llarg de la història davant una
 novetat tecnològica de gran impacte personal i social ?



Tecnologia
al 

servei
dels 

infants?

Respostes 
evidents



* 825 alumnes en un centre públic. 
* 68 docents. 
* Classe social mitja-baixa. 
* ESO i tots els batxillerats. 
* Ús de les TIC des de fa 26 anys. 
*Ús de dispositius mòbils des de fa 
6 anys. 
* Projectes innovadors.    

Contextos
Terrassa



Més potent que molts ordinadors… 
                 … a les nostres mans i butxaques

El mòbil: 



1. Quina decisió és pren al centre des 
de fa sis cursos?



“Por favor, enciende el móvil 
cuando entres en clase”

Any
2014



2. Com i perquè es pren aquesta 
decisió?



26 anys amb  les TIC

Les eines TIC com a mediatitzadores en la personalització 
de l’aprenentatge



¿Llibres de 
text amb 
Internet?



Les tecnologies acceleren les 
possibilitats d’aprendre  

si s’alien amb les metodologies 
adients  

per aconseguir objectius 
pedagògics.

“Les tecnologies no canvien la ment humana.
La ment humana canvia les tecnologies”
Alejandro Piscitelli (Barcelona, 19/6/2019)



3. Com s’introdueix /s’implanta la nova 
normativa?

mòbils, per a què?

Acords de centre, documents, convenciment



A tot l’institut

Ús amb responsabilitat: GRÀCIES 

Contrasenya WIFI alumnes: DOCENT

Tr@nsf0rmacio_2015



Convencer amb l’ús, no amb prohibicions



Mòbils, 
   per a  què?

*Eina per  fomentar la 
curiositat i la creativitat. / Nomofòbia? 

*Per ajudar a interpretar què hi 
ha darrera del seu ús personal i 

social (identitat digital) / Relacions? 

*Centre de recursos educatius. Quins? 

*Recerca,  elecció, ús i 
generació de nou coneixement. Com? 

*Tenir el món a la butxaca. Per a què? 
         

 —Ciutadania digital i global—

Gratis en Internet? = nosaltres som el producte 



4. Com funciona el sistema?

tecnologia a l’aula, al centre?

26 cursos envoltats per la tecnologia: 
l’important és què fas amb ella



Projecte europeu: 

Ruta pel patrimoni 
modernista de Terrassa

Alumnat d’informàtica  
de quart d’ESO més 

tres professors: 
Any 2014: projecte Creative CH

Més informació

Alumnat, protagonista actiu

Aprenentatge competencial i de servei públic 

http://www.creative-heritage.eu/creative-heritage.eu/50422050.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=8053&tx_ttnews%5Bpointer%5D=4&cHash=6342c1e7a9d0652fcd8b6220590fdb39


Aplicacions per ajudar a d’altres persones

Creació d’Apps en classe



TdS 3ESO, 14/6/2019 (100 alumnes)



14 de juny de 2019
Alumnat de tercer d’ESO



Instagram Stories  
A la publicació, cal utilitzar l’etiqueta 
#torredelpalauBCN, @iestorredelpalau2

Alumnat de 4ESO: 
 Per Barcelona amb eines 
digitals i instruccions concretes. 

Implicació de l’alumnat en 
l’entorn 

Les apps de moda ofereixen moltes possibilitats



Potenciar les capacitats de l’alumnat



5. Quin impacte han tingut les 
decisions preses?

Normalitat en l’ús, sense caure en l’abús



Aprendre desmuntant el mòbil
La interfaz i les seves relacions 

Darrera de la connectivitat

Públic / privat objecte de desig / opi del poble

veritats/mentides

habilitats personals /socials

Dades

Algoritmes

Dependència



El mòbil, per educar en valors

i 2019-2020



https://www.aminomenganyen.cat

https://www.educac.cat

https://www.aminomenganyen.cat
https://www.educac.cat


6. Quina avaluació se’n fa?



6.1.Des del professorat que el fa servir: positiva

6.2. Des de l’alumnat: normalització de l’aparell.  
Expectants i condicionats per cada docent.

6.3. Des de les famílies: entenen la postura del centre.

Cal més implicació i 
ús pedagògic en les classes. 

6. Quina avaluació se’n fa?



Humor docent:



4 llibres  sobre tecnologies   que recomano

1 2



4 llibres  sobre tecnologies   que recomano

43



evaristogonzal@gmail.com

Gràcies

@EvaristoG

El mòbil també 
pot estar apagat. 

https://cibercomunicacioneducativa.blogspot.com

Escoltem el silenci. Ens escoltarem millor.

mailto:evaristogonzal@gmail.com?subject=
https://cibercomunicacioneducativa.blogspot.com

