
 
APOSTA DE FUTUR: l’alumne en el centre d’aprenentatge 

 
Per què hem d’innovar?  
Una pregunta que normalment no ens solem fer és per què innovar, prou diferent, si 
se’m permet l’abús del llenguatge, del per a què innovar. Mentre el per a què ens indica 
cap on ens movem (tot fent entrar en joc la resta de preguntes, especialment què i com, 
el per què ens interpel·la pels motius de la innovació: estem tan imbuïts de la inèrcia 
innovadora que donem per fet que innovar és necessàriament bo. Cal, però, realment, 
innovar? Cal, quan les coses funcionen i funcionen (prou) bé, arriscar-se a espatllar-les 
en nom d’un afany d’innovació a tota costa? 
 
Hi ha, segurament, dos grans motius que ens empenyen a innovar. Reconèixer-los, més 
que justificar-nos, ens ha de ser útil perquè marcaran també el tipus d’innovació que 
durem a terme. És a dir, saber perquè innovem — o perquè hauríem d’innovar — serà 
determinant per a identificar, a continuació, el lloc on aplicar l’esforç innovador, on 
crear aquest ecosistema que faci bullir l’olla, quines eines ens auxiliaran i, molt 
especialment, quins resultats haurem d’esperar.1 
 
Què vol dir innovar?  
En el nostre cas innovar ve per una necessitat sentida: l’alumne d’avui no aprèn de la 
mateixa manera que l’alumne d’ahir, els reptes per captar l’atenció, motivar, engrescar, 
sostenir fan que cada dia el desgast docent sigui més gran. No podem renunciar a allò 
que ens és propi com a centre, els nostres alumnes surten molt ben preparats, però cal 
que introduïm alguns canvis que ens aportin un millor clima d’aula, una pacificació dels 
espais, una millora en l’atenció i la motivació. Creiem que si som capaços de posar 
l’alumne al centre de l’aprenentatge aquests aspectes s’assoliran. 
 
Com volem innovar?  
En el nostre cas no es pretén trencar l’estructura d’àrea. Hem d’assolir dues fites des de 
les pròpies àrees: potenciar el treball cooperatiu i reformular l’avaluació, fent 
l’avaluació més competencial, i que l’alumne sàpiga de què se l’avaluarà incorporant les 
rúbriques d’avaluació al procés d’ensenyament-aprenentatge. 
 
Què aportarà l’ús de les tauletes a l’aula?  
La tauleta digital, en el nostre cas l’iPad, ens servirà com una eina facilitadora de 
l’aprenentatge cooperatiu, de desenvolupament de la producció oral, de la producció 
audiovisual, és a dir, no centrada únicament en la producció escrita. En altres paraules, 
pretenem promoure la formació integral dels alumnes a través de l’esforç i 
l’autonomia personal a fi que esdevinguin ciutadans responsables, compromesos, 
crítics, actius envers la societat i oberts al món. 
Per aconseguir-ho, apliquem un projecte educatiu dirigit a potenciar el desenvolupament 
de les habilitats comunicatives i les competències científiques, socials, artístiques i 
participatives de l’alumnat, que promou l’ús de les TAC per afavorir l’èxit i 
l’excel·lència en els resultats a partir del desenvolupament de les potencialitats de cada 
alumne. 
 

																																																													
1En	paraules	d’Ismael	Peña	López	en	el	Diari	de	l’educació	



Com pot millorar l’ensenyament-aprenentatge dels alumnes si treballen 
cooperativament? 
Creiem que l’aprenentatge cooperatiu ens pot ajudar a alinear el procés d’ensenyament- 
aprenentatge als 7 principis de l’aprenentatge: 
 
1. L’alumnat és el centre de l’aprenentatge. 
2. L’aprenentatge és de naturalesa social. 
3. Les emocions i l’interès són part integral de l’aprenentatge. 
4.  L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals. 
5. L’esforç de tot l’alumnat és clau per a l’aprenentatge, però no l’avorriment, l’angoixa 
o la por. 
6. L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge. 
7. Aprendre és construir connexions horitzontals, globalitzades. 
 
Cal tenir en compte que volem iniciar aquest projecte des d’un centre públic evitant la 
fractura social i els desequilibris territorials que en l’actualitat comporten alguns 
moviments d’innovació molt mediàtics. És per això que comptarem amb 
l’acompanyament de l’Àrea d’Innovació del Consorci d’Educació en la seva 
implantació i amb la seva mentoria. Tal com la Marta Comas, responsable del Consorci 
d’Educació, afirmava en el seu article publicat al diari Ara el 21 de juny: 
 
“Per acabar, em sumo a l’aposta pel canvi que proposa el Consorci d’Educació, 
perquè és tranquil·la: parteix d’una tradició barcelonina de renovació pedagògica i de 
la pròpia biografia de cada escola. És una innovació justa, que no es deixa cap escola 
pel camí. I és una innovació sostenible, que es fonamenta en el consens dels equips, 
l’aprenentatge entre iguals i l’intercanvi entre escoles que aprenen. És aquesta 
innovació la que ens concerneix. La innovació amb la qual estem compromesos.” 
 
 
Com es formaran els nostres docents i alumnes?  
El professorat de l’equip docent de primer d’ESO des de l’inici de curs assistirà a 
diferents sessions de formació per a l’ús de les TAC: MOODLE, Portofoli, Google 
Drive, etc. A més de tallers orientats exclusivament a l’ús del l’iPad i les seves 
aplicacions didàctiques i l’elaboració de treballs cooperatius.  Aquestes tallers i sessions 
de formació comptaran amb experts del Centre de Recursos Pedagògics, de la UPC, de 
l’empresa Microgestió i de professionals de l’institut. Hem de tenir en compte que no 
partim de zero, fa anys que el professorat usa plataformes com el MOODLE o empra el 
Google Drive com  a eina per a compartir fitxers amb l’alumnat; però volem garantir 
que tot el professorat que forma part de l’equip docent de primer d’ESO sàpiga utilitzar 
totes aquestes eines i generar treballs cooperatius dins la seva àrea, d’aquesta manera es 
garantirà l’èxit del projecte. 
De la mateixa manera l’alumnat durant les primeres setmanes de setembre rebrà 
sessions de formació sobre l’ús de l’iPad i el funcionament dels treballs cooperatius, tot 
i que serà a través de la pràctica quan l’alumne assolirà millor aquests coneixements. 
Hem de pensar una gran part de l’alumnat no està habituat a aprendre d’aquesta manera, 
per tant caldrà temps per adaptar-s’hi i ho farà conjuntament amb el professorat. 
 
 
 
 



Famílies amb problemes econòmics per a l’adquisició de l’iPad 
 
Per a aquelles famílies amb dificultats que no puguin pagar el dispositiu d’una sola 
vegada hi ha diferents alternatives: 

 
• Pagament en tres terminis repercutit en el centre al qual ens haurà d’ingressar la 

quantitat. 
• Famílies amb ajuda de serveis socials (caldrà que es posin en contacte amb el 

centre i tractarem cada cas individualment). 
• Per a les famílies que no poden assumir el pagament, el centre disposa de 13 

ipads de propietat. Hi ha la possibilitat de deixar-los en préstec a canvi d’una 
petita fiança que els serà retornada a final de curs (el centre en disposa de 13).  
 

Robatori. 
 
Malgrat els mecanismes per inutilitzar l’ús de l’IPAD en cas de robatori cal donar 
resposta a les famílies en aquest cas. L’assegurança proporcionada per l’empresa no 
cobreix el cas de  robatori. El centre podria deixar en préstec un ipad de reposició. 
S’estudiaran les diferents possibilitats per informar les famílies a la reunió de pares de la 
primera setmana d’octubre.  
 
L’ IPAD masteritzat 
L’iPad estarà masteritzat això permet: 

• Controlar l’ús del dispositiu per part del responsable del centre. 
• Compra institucional de les aplicacions. 
• Enviament massiu de les aplicacions als dispositius dels alumnes. 
• Configurar perfils i restriccions. 
• Educar per a un ús responsable de la tecnologia. 
• Sancionar usos indeguts. 

L’institut Quatre Cantons amb una llarga trajectòria en la implantació de l’iPad aquest 
curs ha optat com a millor solució per aquesta opció. 
 
L’opció de masterització val 12 € per dispositiu s’assumirà des del centre i es 
repercutirà a la quota d’activitats de 1r d’ESO. 
 
Despeses per a les famílies de primer d’ESO 
 
Cal tenir en compte que l’iPad es compra a 1r però no es torna a invertir en aquest 
dispositiu.  
Per comparació amb les despeses del que suposa la trajectòria d’ESO acaba sortint més 
econòmic encara que sigui una inversió forta de cop. La potència de la incorporació 
d’aquesta eina està en l’amortització a llarg termini.  
 
A tall d’exemple la següent taula: 
 
Model institut 1r d’ESO 2n d’ESO 3r d’ESO 4t d’ESO 
Tradicional 400€ aprox. + 

diccionaris, ... 
400€ 400€ 400€ 

Amb 167 (lloguer Lloguer llibres Lloguer llibres Lloguer llibres 



ordinador+ 
llibres 

iddink) + 
304netbook + 
assegurança + 
funda netbook 

167 aprox. 167 aprox. 167 aprox. 

Actualment 425,48 preu 
final + 69 € 

llibres i 
llicències 
digitals 

69 € aprox. 69 € aprox. 69 € aprox. 

 
 
Una	aposta	per	la	inclusió.	

L’entorn	apple	és	un	entorn	afavoreix	el	tractament	de	les	dificultats	d’aprenentatge:	dislèxia,	
adaptacions	curricular,	itineraris		acadèmics	personalitzats,	...	

	


