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1.- BREU RESUM DE LA RECERCA 

 
1.1.- Presentació i justificació 
 
Tenir una “pissarra digital” (PD) a l'aula suposa disposar a classe d'una ENCICLOPÈDIA 
UNIVERSAL MULTIMÈDIA que ofereix un ampli coneixement del món i d'un SISTEMA DE 
PROJECCIÓ/COMUNICACIÓ que permet a TOTA LA CLASSE veure i comentar 
conjuntament el seu contingut i tot tipus de materials, treballs o exercicis que 
professors i alumnes preparin. 

 

Davant l'evidència del potencial de renovació metodològica i d’innovació pedagògica 
d'aquest sistema tecnològic, especialment quan el professorat rep una adequada 
formació en l'ús didàctic de la pissarra digital, el Grup de Recerca de Didàctica i 
Multimèdia (DiM) de la UAB <http://dewey.uab.es/pmarques/dim/>, amb el suport del 
DURSI de la Generalitat de Catalunya, ha desenvolupat una recerca adreçada a 
identificar les millors formes d'utilitzar les pissarres digitals a les aules de classe i a 
difondre el seu ús entre el professorat. 

 

1.2.- Finalitats  i objectius 
 

En definitiva es tractava de proporcionar al professorat participant una formació 
tècnico-didàctica sobre la PD i les seves possibilitats educatives, posar a la seva 
disposició recursos multimèdia de suport i oferir-li assessorament continuat al llarg de 
tot el curs. També es pretenia fer un seguiment de l'ús que de la PD facin els 
professors amb els seus alumnes a les classes, amb la intenció d’avaluar el seu 
potencial d’innovació pedagògica i identificar les pràctiques docents més 
eficaces i innovadores amb la PD. A partir d’aquestes finalitats, els objectius de la 
recerca ha estat els següents 

 
OO.- Impulsar la INNOVACIÓ PEDAGÒGICA en tots els nivells educatius 
mitjançant un progressiu canvi metodològic de TOT el professorat induït a partir 
de l'aprofitament dels avantatges que proporciona la PISSARRA DIGITAL.  

O1.- AVALUAR EL SEU POTENCIAL DE RENOVACIÓ DE LES 
METODOLOGIES didàctiques habituals del professorat cap a plantejaments 
centrats en l'alumne, socioconstructivistes i multiculturals, tractament sistemàtic 
de la diversitat, etc. 

O2.- Avaluar les millores que pot promoure en els aprenentatges dels 
estudiants (motivació, comprensió, treball col.laboratiu, expressió, aplicació...). 

O3.- Identificar altres avantatges de tot tipus que pot comportar l'ús de la 
pissarra digital en els processos d'ensenyament i aprenentatge. 

O4.- Identificar les circumstàncies (infrastructures, formació, organització, 
recursos...) que s'han de donar per tal que les pissarres digitals siguin ben 
acceptades per TOT el professorat i facilitin la renovació de les metodologies 
docents i la millora dels aprenentatges dels estudiants. 

O5.- Definir els coneixements didàctic-tecnològics que necessita tot professor 
usuari de la pissarra digital. 
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O6.- Identificar possibles problemàtiques derivades de la implantació d'aquest 
sistema i les solucions més adequades. 

O7.- Identificar BONES PRÀCTIQUES DOCENTS amb l'ús de la pissarra digital 
al aula de classe que siguin fàcilment transferibles. I fer 5 vídeos de curta 
durada per a difondre els millors models d'utilització de la PD.  

O8.- Promoure l'aprofitament didàctic de les pàgines web d'interès educatiu en 
català existents a Internet i la COMPARTICIÓ DE RECURSOS didàctics que 
elaboren els professors, mitjançant la creació de 80 ENCICLOPÈDIES 
VIRTUALS, una per  cada assignatura i curs de Primària i Secundària, 
elaborades a partir de pàgines web d'interès educatiu d'Internet i dels  apunts i 
materials didàctics que vulgui aportar el professorat de tot Catalunya. 

 

1.3.- Àmbit temporal de la recerca i composició de la mostra de centres i 
professors 
 
La recerca es va desenvolupar entre els mesos de gener i maig del 2005 i hi han 
participat més de 400 professors i en 22 centres pilot experimentadors de primària i de 
secundaria (públics i privats) de tot Catalunya.   

 

Requisits dels professors per a participar en la recerca: 

 

- Disposar de pissarra digital (PD = ordinador + Internet + videoprojector) a 
l’aula de classe (fixa o mòbil). En alguns centres es van utilitzar pissarres 
digitals interactives cedides per les empreses: SMART, INTERWRITE, 
PROMETHEAN i 3M 

- Comprometre’s a assistir als 3 seminaris (un de formació i 2 de 
seguiment/orientació del seu ús a didàctic) en algun dels "centres pilot". En els 
seminaris de seguiment és on els professors lliuraven als investigadors els 
qüestionaris explicatius del seu ús de la PD amb els alumnes. 

- Comprometre’s a fer un mínim de entre 3 i 6 classes amb suport PD al llarg 
del curs.  

 

Inicialment l’estudi tenia que abastar només uns 100/200 professors i 10 centres 
docents, però davant la gran resposta favorable a la nostra convocatòria, vàrem 
ampliar l’abast de l’estudi 

 

1.4.- Marc metodològic i formació del professorat 
 
El projecte s'emmarca d'una banda en el paradigma socio-crìtic de recerca educativa, 
ja que pretén la innovació i millora de les metodologies didàctiques dels professors   
participants mitjançant uns processos de recerca-acció. Per altra banda, des d'una 
perspectiva tècnico-etnogràfica (a partir de qüestionaris, entrevistes i observacions 
directes), se cerquen dades objectives sobre les aportacions de la PD a la millora dels 
processos d'ensenyament i aprenentatge.  
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La formació del professorat  ha consistit en 3 seminaris, que s'han impartit en 20 
centres de Catalunya que han actuat com a "centres pilot" de la recerca. Els "centres 
pilot", on s'han impartit els seminaris, han estat centres on  hi ha hagut un fort 
compromís del seu professorat (mínim 10 persones) en experimentar la PD. Cada 
centre pilot ha tingut assignat un investigador com a "tutor de centre" que s'ha 
encarregat d’organitzar els seminaris i assessorar els seus professors. 

 

La comunicació entre l’equip investigador i el professorat s’ha realitzat a través de les 
trobades presencials i també mitjançant una web portal i una llista telemàtica 

 

1.5.- Instruments 
 
Per a recollir la informació s’han utilitzat els següents instruments (veure ANNEX-5):  
 

- Enquesta sobre la formació inicial de cada professor en l’ús de les TIC  (es 
va lliurar al professorat en els seminaris formatius inicials). Aquesta informació 
ha permès als “tutors de centre” conèixer una mica les habilitats i l’experiència 
prèvia de cada professor en l’aplicació de les TIC a la docència, i així han pogut 
ajustar millor la seva acció tutorial.  

- Informes globals dels professors sobre les activitats realitzades a classe 
amb les pissarres digitals, un per a cada una de les dos fases d’experimentació 
de la PD. El professorat va lliurar aquests qüestionaris als “tutors de centre” en 
els seminaris de seguiment 2 i 3. La funció d’aquests informes era deixar 
constància de la activitat realitzada per cada professor en les dues fases 
d’experimentació, promoure la seva reflexió sobre les pràctiques 
desenvolupades,  disposar de dades per a fer un millor seguiment de la recerca 
(els professors que no podien assistir a un seminari de seguiment també ens 
feien arribar el seu informe) i ajustar la acció tutorial en els seminaris de 
seguiment.  

- Full de relat on es descriu amb més detall una de les intervencions 
educatives amb suport de la pissarra digital de les realitzades per cada 
professor. Van constituir un material complementari que els “tutors de centre” 
van poder utilitzar en els seminaris de seguiment per a fer comentaris i 
suggeriments de millora sobre les activitats d’aprenentatge realitzades pel 
professorat amb la PD. 

- Qüestionari de valoració final del professorat. En aquest document, que es 
lliurava en el seminari final, els professors valoraven globalment les sessions 
de classe realitzades amb suport de PD  i contestaven les preguntes clau 
d’aquesta recerca.  

- Qüestionari de valoració final de l’alumnat.  En aquest document eren 
alguns dels alumnes els que valoraven globalment les sessions de classe que 
havien tingut el amb suport de PD  i contestaven també algunes de les 
preguntes clau d’aquesta recerca.  

- Observació directa a les aules per part dels investigadors, que només es va 
realitzar en alguns casos. Va servir per a fer comentaris amb més profunditat 
en els seminaris de seguiment. 
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1.6.- Procés d’anàlisi de dades 
 
El procés d’anàlisi de les dades obtingudes en el desenvolupament de la recerca es va 
fer en dos etapes: 

 

- Buidat de dades. El buidat de la informació proporcionada pels instruments 
utilitzats en la recerca la va realitzar una becaria a partir del mes d’abril. La 
informació es va ordenar en unes taules. Veure ANNEXOS 6 a 12 

- Anàlisi de dades. A partir de les taules es va procedir a fer l’anàlisi 
descriptiva de la informació i es va elaborar una síntesi de resultats, que es 
presenta més endavant. 
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2.- DESENVOLUPAMENT DE LA RECERCA 
 
La recerca s’ha desenvolupat en les  5 fases previstes (considerem també una “fase-0” 
amb les activitats realitzades de manera continuada al llarg de tot l’estudi): 

 

2,1.- Activitats continuades al llarg de la recerca 
 

- Elaboració i manteniment de la web-portal de la pissarra digital 
<http://dewey.uab.es/pmarques/pdigital/ca/pissarra.htm>  i de la llista 
telemàtica de distribució del col.lectiu, a través de la qual també es van 
trametre 8 Butlletins Informatius sobre l'ús de la PD i recursos didàctics de 
suport. 

 

- Amb el suport de les empreses EDEBÉ DIGITAL, EMA SPC i PEDAGOGIA 
INTERACTIVA, es va iniciar la creació d'una base de dades de bons models 
d'ús de la PD a l'aula (coordinada per Javi Vizuete) i es van elaborar i 
dinamitzar 80 enciclopèdies virtuals  col.laboratives (en català i castellà), 
una per a cada assignatura i curs de l'ensenyament obligatori i del batxillerat. 
Cada una d’aquestes enciclopèdies virtuals compta amb la coordinació d’un 
professor i recullen pàgines web d'interès educatiu disponibles a Internet i els 
apunts i altres materials didàctics aportats pel professorat. L’entorn on-line de 
les enciclopèdies en català ha estat desenvolupat per Mª Dolores García 
(integrant del grup DIM) i la coordinació general està a càrrec de Toni Romero. 

 

- Elaboració de vídeos per a la difusió de bones pràctiques en l’ús didàctic 
de la PD. En primer lloc  es va procedir a preparar uns guions i a partir del mes 
d’abril, amb el suport del professorat participant a la recerca (especialment dels 
centres CEIP Pere Viver, IES Sant Quirze, Les Seguidillas, CEIP Joan Gras, 
Sant Gervasi (Tr@ms) i Escola Pia de Caldes), es van realitzar 5 vídeos curts 
sobre "models d'aplicació didàctica de la PD" representatius de bones 
pràctiques en l'ús didàctic de la pissarra digital. La coordinació del vídeos va 
estar a càrrec de Carles.Dorado, i també va col.laborar especialment Mercè 
Foguet. 

 
2.2.- Activitats preparatòries (octubre-desembre). 
 

- Revisió general del projecte de recerca (reunió inicial 3-11, 10-12 h. + reunió 
9-12, 16 - 20 h. UAB). Determinació de criteris per a la composició de la mostra 
dels  professors participants, disseny dels instruments per a la captació de 
dades: enquesta inicial, informes globals, fitxa de valoració final, pautes per a 
les observacions directes...  

També es va desenvolupar  un seminari de formació pels 12  "tutors de centre", 
on es van acordar unes mateixes pautes d’actuació als centres. 
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- CREACIÓ DE LA COMUNITAT VIRTUAL de professors usuaris de la PD. 
Contacte amb el professorat dels centres per tal de donar a conèixer el projecte 
de recerca i invitar-los a participar i a formar part de la "comunitat virtual 
d'usuaris de a PD". Cada tutor de centre ho va fer amb el centre que tenia 
assignat i també amb altres professors de la zona interessats en participar a la 
recerca. 

Calia que els professors participants disposessin  d'alguna pissarra digital (fixa 
o mòbil) i estiguessin disposats a utilitzar-la periòdicament amb els seus 
alumnes al llarg del curs (un mínim entre 3 i 6 vegades) i a assistir als 3 
"seminaris de formació i intercanvi d'informació" previstos (o en el seu defecte 
fer el curs-seminari on-line a partir de la consulta dels materials de formació del 
portal PD). També s'havien de comprometre a trametre un "informe global 
trimestral" i un "relat anual" sobre el seu ús de la pissarra digital a l'aula de 
classe. 

La difusió del projecte i el contacte amb el professorat dels centres es va fer a 
través de la premsa, publicacions especialitzades (Cuadernos de Pedagogía, 
Comunicación y Pedagogía...), portals educatius (XTEC, AEIC, Guia 
Telemàtica de Catalunya...) i altres canals telemàtics (HIPERESPIRAL, DIM, 
EDULIST, EDUTEC...). Es va elaborar una nota de premsa que es va difondre 
a traves dels mitjans de comunicació al nostre abast. En aquest sentit vàrem  
comptar amb el suport de la DGTI.  

 

- Disseny del CURS-SEMINARI INICIAL de formació tècnic-didàctica i 
elaboració de materials "on-line" d'autoformació pels professors que no podien 
anar als seminaris presencials. Aquests podien accedir als documents 
formatius de la web del portal PD i van comptar amb el suport del seu "tutor de 
centre".  

 

- COORDINACIÓ: A més a més de les reunions 3-11 y 9-12, la coordinació de 
les actuacions de l’equip de recerca es va desenvolupar per e-mail i  telèfon i 
mitjançant trobades presencials entre e director de la recerca i alguns dels 
tutors de centre.  

 

2.3.- Seminaris formatius i 1a experimentació a l’aula (gener-març). 
 

- SEMINARIS FORMATIUS INICIALS (gener). Tot el professorat participant en 
la recerca  va poder assistir a un curs-seminari formatiu inicial de 3 hores on es 
va proporcionar la formació tècnico-didàctica necessària per a l'aprofitament 
educatiu de la PD. També es van proporcionar models d'utilització amb 
(propostes concretes d'aplicació a l'aula) i recursos educatius de suport per a 
l'ús de la PD per a totes les assignatures (les Enciclopèdies Virtuals i els llistats 
de webs disponibles)  

Aquests seminaris els van impartir a cada un dels centres pilot experimentadors 
els seus respectius "tutors de centre" (Vegeu ANNEXOS-2 i 3), que prèviament 
havien pactat amb el “coordinador de centre” el dia i hora. Els professors 
participants d’altres centres, podien triar el centre pilot que els quedés més a 
prop o bé fer el curs-seminari on-line.  

En aquest seminari es va lliurar al professorat i es va recollir al final del 
seminari l'enquesta de formació inicial. 
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- EXPERIMENTACIÓ DE LA PD ALS CENTRES. Després d'aquest curs-
seminari, i al llarg del segon trimestre del curs, el professorat va anar utilitzant 
la PD amb els seus alumnes i va disposar d'un servei on-line permanent 
d'assessorament (a càrrec dels "tutors de centre")  

 

- COORDINACIÓ: Per e-mail, telèfon i trobades presencials amb alguns dels 
tutors de centre.  

 

2.4.- Seminaris de seguiment i 2a experimentació a l’aula (març-juny). 
 

- SEMINARIS DE SEGUIMENT. Prèvia determinació del dia i hora entre  els 
“tutors de centre” i els “coordinador de centre”, i generalment al llarg del mes de 
març i abril,  es van fer uns seminaris presencials de seguiment d’unes 2 o 3 
hores en els centres pilot experimentadors. En aquestes reunions els 
professors participants en la recerca van exposar el què havien fet amb les PD 
a les seves aules, els problemes que van detectar i els avantatges més 
destacables.  

En aquest seminari el professorat va lliurar l’informe global-1 i alguns dels 
relats (síntesi d'una experiència) sobre les seves activitats docents amb la PD 
al llarg del trimestre, i ho van comentar a la reunió. Els professors que no van 
poder assistir, ho van trametre posteriorment als “tutors de centre” directament 
o a través del “coordinador de centre” 

 

- EXPERIMENTACIÓ DE LA PD ALS CENTRES. Després del seminari, el 
professorat va seguir utilitzant al llarg del tercer trimestre la PD amb els seus 
alumnes i també va disposar del servei on-line permanent d'assessorament a 
càrrec dels "tutors de centre" 

 

- INICI DEL PROCÉS DE DADES. A partir del 15 d'abril es va disposar d'una 
becaria, Laura Chaito, que amb una dedicació de 25 hores setmanals que es 
va encarregar del buidat de la documentació lliurada pels centres en unes 
taules sintètiques.  

 

- COORDINACIÓ: El 5 d'abril es va fer una nova reunió de coordinació per tal 
de valorar la marxa del treball. Prèviament s’havia fet una reunió amb 
professors representants dels centres participants a la recerca. 

També van seguir els contactes habituals per e-mail, telèfon i trobades 
presencials amb alguns dels tutors de centre.  

 
2.5.- Seminaris finals (juny) 
 

- SEMINARIS FINALS. Prèvia determinació del dia i hora entre  els “tutors de 
centre” i els “coordinador de centre”, i generalment al llarg del mes de juny es 
van fer els darrers seminaris presencials d’unes 2 o 3 en els centres 
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experimentadors pilot on els participants van comentar novament el què havien 
fet amb les PD i els seus alumnes a les classes, destacant les problemàtiques i 
els avantatges que els hi ha suposat la utilització de la PD.  

En aquest seminari el professorat va lliurar l’informe global-2 i alguns també 
els relats (síntesi d'una experiència) sobre les seves activitats docents amb la 
PD al llarg del trimestre, i ho van comentar a la reunió. També van lliurar i 
comentar els qüestionaris essencials de la recerca: els qüestionaris de 
valoració final dels professors i els qüestionaris de valoració final 
d’alguns dels alumnes que havien tingut classes amb la PD.  

Els professors que no van poder assistir, ho van trametre posteriorment als 
“tutors de centre” directament o a través del “coordinador de centre” 

 

- PROCÉS DE DADES. Laura Chaito, becaria de la recerca, va continuar amb 
el procés de dades i va elaborar unes taules amb el full de càlcul Excel. 

 

- COORDINACIÓ: Per e-mail, telèfon i trobades presencials amb tots els tutors 
de centre.  

 
2.6.- Procés de dades de la recerca y elaboració de les conclusions (juliol-
octubre). 
 

- PROCÉS DE DADES. Amb el suport de Mercè Jariot es va procedir a l’anàlisi 
descriptiva de les dades i la presentació d’una síntesi dels resultats 

 

- A través del portal de la PD i dels Butlletins informatius, es difonen les bones 
pràctiques i les Enciclopèdies Virtuals a tota la comunitat educativa catalana, i 
s’obren canals comunicatius per tal que si ho desitgen puguin fer-nos arribar els 
seus comentaris i valoracions.  

 

- Elaboració de conclusions definitives i autoavaluació del projecte per part de 
l'equip de recerca. 

 

- Memòria (cal lliurar-la abans del 15-11-2005) amb la valoració global del 
projecte de recerca desenvolupat. 

 

- COORDINACIÓ: En aquesta fase han seguit els contactes per e-mail, telèfon i 
trobades presencials amb alguns dels tutors de centre.  

El divendres 21 d’octubre es va realitzar la darrera reunió de l’equip de recerca. 
L’objectiu era comentar la memòria,  per tal d’introduir els darrers ajustaments, i 
veure els vídeos que s’estan acabant de realitzar. Es va acordar donar la 
màxima difusió als vídeos i elaborar una síntesi de la memòria per a fer-la 
arribar als professors que hi ha participat i als centres pilot experimentadors. 
Aquesta memòria resumida també es posarà a la web portal de la pissarra 
digital. 
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3.- SÍNTESI DE RESULTATS 
 

3.1.- Hàbits del professorat en l’ús de les TIC.  
 
De la informació que ens proporciona la taula de l’ANNEX-6 elaborada a partir de les 
enquestes de formació inicial que van emplenar un total de 301 professors, destaquem 
les següents dades en % de professorat: 

 

A nivell personal i/o  per preparar 
la docència utilitzo de manera ... 

A nivell docent, amb els 
alumnes, utilitzo i/o els hi faig 

utilitzar de manera... 

usual esporàdica mai 

 

usual esporàdica mai 

66 20  Correu electrònic (alguna 
tutoria...) 

 25 56 

74 24  Navegació per internet (cercar 
informació, EDU...) 

36 44  

86   Processador de textos 43 32  

 36 30 Editor gràfic  29 47 

 36 34 Editor de presentacions 
multimèdia 

 30 48 

 20 58 Editor de pagines web   72 

39 47  CD/DVD (enciclopèdies, 
activitats...) 

29 50  

   Programes d’exercitació (tipus 
Clic...) 

36  31 

   Projeccions de vídeo 29 53  

   Càmera de vídeo  25 63 

NOTES: Per a facilitar la visualització i anàlisi de les dades més significatives, aquí hem eliminat 
percentatges inferiors al 20%.  Alguns professors  van contestar parcialment l’enquesta de manera que els 

percentatges horitzontals no sumen 100 

Taula 1: Ús de les TIC per part del professorat que participa a la recerca. 

 

De l’anàlisi d’aquestes dades es pot observar que: 

 

- La majoria del professorat coneix i utilitza usualment el processador de 
textos, la navegació i consulta d’informació a Internet i l’ús del  correu 
electrònic (les 3 habilitats bàsiques en TIC que necessita avui tot ciutadà), 
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però que després amb els alumnes només utilitza o recomana la utilització 
freqüent del processador de textos i en menor mesura d’Internet.  
- El correu electrònic s’utilitza molt poc amb els alumnes, igual que els editors 
gràfics i els programes per a elaborar presentacions multimèdia, que no 
obstant això també són programes bastant coneguts i utilitzats pel professorat. 
Pensem que la manca d’adequades infrastructures tecnològiques a les aules 
de classe dels centres (en el millor dels casos per a disposar d’ordinadors o 
PD, cal anar a les aules informàtiques o cercar equips mòbils) pot ser la causa 
d’aquesta inhibició de l’ús de les TIC per part del professorat amb els seus 
alumnes. 

- Sense que tampoc s’apliquin de manera usual, els CDs multimèdia, els 
vídeos i els programes instructius d’exercitació tenen una certa presència 
en els centres. 

- En canvi, i possiblement per la manca de formació en aquest sentit,  gairebé 
mai s’usen les càmeres de vídeo i els editors de pàgines web. 

 

Respecte als 116 professors que han manifestat que ja coneixien la PD i l’havien 
utilitzat altres anys amb els seus alumnes, podem extreure les següent dades sobre la 
seva funcionalitat:  

 

Ús de la pissarra digital en cursos anteriors
(en % de professors) 

Infantil y primària Secundaria i 
adults 

total 

Suport a les explicacions del professorat 37 40 39 

Presentació d’activitats i recursos 41 33 37 

Presentació de treballs fets pels estudiants 20 29 25 

Suport a exposicions públiques dels estudiants 11 28 20 

Realització de treballs col.laboratius a classe 17 9 12 

Suport a debats a classe 8 9 9 

Treballs al racó de l’ordinador 13 4 8 

Comentaris sobre les noticies del diari a classe 4 6 5 

Comunicacions on-line a classe (xats, e-mail...) 4 5 4 

Taula 2: Ús de la pissarra digital en cursos anteriors per part del professorat que 
participa a la recerca. 

 

Podem comprovar que hi ha una major tendència a que el professor utilitzi la PD  com 
a suport a les seves explicacions envers el seu l’ús per part dels estudiants per a 
realitzar activitats en col.laboració amb la resta de la classe: fer exposicions públiques 
de lliçons, presentar treballs, debats...  El model pedagògic predominant en els que el 
professorat desenvolupa un paper essencialment transmissor d’informació es 
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reprodueix quan es disposa de pissarra digital, tot i que potser es va obrint camí a una 
major participació de l’alumnat i al desenvolupament més freqüent d’activitats 
colaboratives. 

 

 

3.2.- Les valoracions del professorat 
 

Les dades proporcionades pel professorat en els informes globals 2 i 3 i els relats es 
van utilitzar per part dels “tutors de centre” per a conèixer més les activitats realitzades 
per cada un dels professors col.laboradors  i per a comentar-les i analitzar-les en les 
reunions de seminari. De totes maneres aquesta informació també ha estat tabulada i 
es pot consultar en els següents ANNEXOS: 

 

- Informe global-1 (101 professors). ANNEX-7 

- Informe global-2 ( 168 professors). ANNEX-8 

- Relats (201 professors) ANNEX-9 

 

Les dades que es presenten a continuació procedeixen dels qüestionaris finals de 
valoració de la experiència per part dels professors (veure ANNEX-10), que van 
constituir l’instrument essencial de la recerca. En general no s’aprecien grans 
diferencies entre les dades obtingudes en els diversos nivells educatius, de manera 
que en aquesta síntesi els resultats es presentaran sovint agrupats.  

 

Van lliurar aquest qüestionari final de valoració de l’experiència 150 professors. El 
nombre total de sessions desenvolupades pels centres amb la PD ha estat 2311 
sessions de classe, de les quals el 41,4% s’han realitzat als CEIPs (concretament 956 
sessions) i 58,6% de les sessions han estat desenvolupades als centres d’ESO i 
Batxillerat (1355 sessions).  

 

Respecte a les assignatures en les que s’han realitzat sessions amb la PD, les dades 
proporcionades pel professorat han estat les següents: 

 
- Les assignatures on més s’ha fet servir la PD han estat Llengua i Literatura 
catalana (40 sessions), Ciències socials (38 sessions), Matemàtiques (30 
sessions), Ciències naturals – Biologia (23 sessions), Idiomes (18 sessions) i 
Tecnologia (13 sessions). 

- Altres assignatures on s’ha utilitzat la pissarra digital han estat: Informàtica 
(11), Llengua i literatura castellana (11), Lectoescritura (10), Educació visual i 
plàstica (9), Educació física (8), Aula d’acollida (5), Ciències experimentals (5), 
Economia (4), Tallers (4), Religió (3), Crèdit variable (2) i Tutoria – Orientació 
(2). 

- A l’educació d’adults la pissarra digital s’ha utilitzat en alfabetització, 
neolectors, certificat, grups de treball, OMNIA i en xerrades informatives. 
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Les infrastructures més utilitzades pel professorat per a disposar de la PD han estat 
les següents. 

 

INFRASTRUCTURES UTILITZADES  
(en % de professors) 

Aula de recursos o multiusos amb pissarra digital 46 

Pissarra digital a la meva aula de classe 29 

Pissarra digital en una altra aula de classe 25 

Pissarra digital mòbil 16 

Pissarra digital a l’aula d’informàtica 13 

Taula 3: Infraestructures de pissarra digital més utilitzades. 

 

Com es pot veure en la taula anterior, les aules de classe amb una pissarra digital fixa 
encara són poques, de manera que la majoria del professorat ha de traslladar-se a 
altres dependències o utilitzar sistemes mòbils. 

 

Els principals models d’aplicació didàctica de la pissarra digital utilitzats pels  
professors, han estar els següents: 

 

MODELS D’APLICACIÓ DIDÁCTICA UTILITZATS 
 (en % de professors) 

 Infantil y 
primària 

Secundari
a i adults 

total 

Suport a les explicacions del professorat 62 79 67 

Presentació d’activitats i recursos (vídeo, webs...) 54 57 55 

Correcció col.lectiva d’exercicis 24 24 24 

Presentació de treballs fets pels estudiants 18 26 22 

Realització de treballs col·laboratius a classe 24 12 18 

Suport d’exposicions públiques d’estudiants (lliçons) 10 13 12 

Suport a debats a classe 5 4 5 

Treballs amb el racó de l’ordinador 4 4 4 

Comentaris sobre les noticies del diari a classe 6 5 6 

Comunicacions on-line a classe ( xats, e-mail...) 5 3 4 
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Taula 4: Models d’aplicació didàctica  més utilitzats. 

 

Es pot veure que són molt semblants en tots els nivells educatius. Percentatges 
similars ja s’obtenien en els informes globals previs. I també són similars als obtinguts 
a partir de les dades dels relats tramesos pel professorat. 

  

Com ja passava a l’enquesta inicial als professors que altres anys ja havien utilitzat la 
PD, es pot comprovar una major utilització de la pissarra digital com a suport a les 
activitats del professorat (explicació i presentació d’activitats) envers a facilitar el seu 
ús als alumnes per a presentar i comentar els seus treballs amb el professor i amb la 
resta del grup classe. 

 

Quan es pregunta al professorat les raons que fan que prefereixi utilitzar la 
pissarra digital per fer les classes manifesten majoritàriament les següents raons: 

 

- Per la millora de la motivació, interès i participació dels estudiants.. 

- Per les possibilitats del recurs en sí mateix, ja que permet: exposar de forma 
més clara, incloure molts recursos pedagògics, dur les activitats preparades 
des de casa, millorar la exposició oral i escrita, utilitzar informació actualitzada, 
afavorir la interacció amb els alumnes, etc. 

- També resulta significatiu que al voltant d’un 20% del professorat indica que 
no utilitza sempre la pissarra digital, ja que s’ha de tenir en compte la temàtica i 
els objectius educatius que es pretenguin aconseguir. Finalment a voltant d’un 
10% del professorat destaca l’estalvi de temps que obté al desenvolupar les 
activitats de l’aula amb ella (corregir, recuperar materials...). 

 

En coherència amb aquests comentaris, entre els aspectes més positius o  
avantatges obtingudes per l’aplicació de la pissarra digital, els professors 
enquestats destaquen les següents:  

 

- Aconseguir la motivació, interès i la participació dels alumnes en el procés 
d’aprenentatge. Els professors destaquen la gran capacitat de la pissarra digital 
per atraure i concentrar l’atenció dels alumnes. El clima d’aprenentatge es torna 
més positiu, doncs veuen la classe menys acadèmica i més lligada als seus 
interessos. Destaquen també el paper més actiu dels alumnes en el procés 
d’aprenentatge i el fet de poder treballar de forma col·lectiva a l’aula. 

- Comptar amb aquest recurs en sí mateix i les avantatges del suport visual i 
multimèdia pel procés d’ensenyament aprenentatge. 

- La millora de l’accés a la informació i la seva aplicació didàctica. Els 
professors i professores destaquen l’agilitat del recurs, la rapidesa i l’estalvi de 
temps que possibilita la dedicació del professorat a d’altres activitats, així com 
el fet de possibilitar la recuperació de continguts de classes anteriors. 

- Altres comentaris fan referència als següents aspectes: la qualitat dels 
materials i de les presentacions, que els alumnes entenen millor el 
funcionament de l’ordinador, que l’ús de la pissarra digital permet que els 
alumnes elaborin presentacions i vídeos i els exposin a classe, que resulta molt 
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útil per les reunions de pares i que és molt motivador pels propis docents i 
constitueix un incentiu pel seu treball. 

 

Quan es pregunta al professorat si consideren que els alumnes han aprés més i/o 
millor amb la pissarra digital, tal com es presenta a la gràfica 2,  al voltant d’un 50% 
pensa que si, un 3% opina que no ha estat així i el 47% restant considera que és difícil 
poder valorar-lo. 

 

El professorat que manifesta que la pissarra digital millora o augmenta els 
aprenentatges destaca al respecte: 

 

- El suport visual ajuda a entendre millor els continguts i millora el seguiment de 
la explicació del professorat. 

- Els alumnes han aprés a exposar els treballs, pel que han millorat en la 
comprensió i expressió oral i escrita i la capacitat de síntesi. 

- Els estudiants integren  les TIC en els seus processos d’aprenentatge i també 
aprenen a cercar i seleccionar recursos a Internet. 

- Han aprés a utilitzar programes, han millorat els coneixements en informàtica i 
a treballar més de manera col.laborativa. 

 

Per altra part, els professors que opinen que no es pot valorar si es milloren els 
aprenentatges dels alumnes amb l’ús de la PD, opinen: 

 

- Els estudiants potser hauran aprés lo mateix però hauran millorat l’atenció i la 
motivació. 

- Depèn de la matèria que es treballa, per tant no es pot generalitzar. 

- No es disposen de dades per poder confirmar la millora. 

 

Finalment, els professors que consideren que no s’han millorat els aprenentatges com 
a conseqüència de l’ús de la pissarra digital argumenten que l’aprenentatge depèn 
més de l’esforç i la voluntat que dels recursos utilitzats. 

 

Si
50%

No
3%

No es pot valorar
47%

 
Gràfica 2: Opinió dels professors sobre si els alumnes aprenen més i/o millor amb la 
pissarra digital. 
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Quan es pregunta al professorat per la seva opinió en quant si les millores produïdes 
en els aprenentatges es traduiran en una reducció del fracàs escolar, les opinions 
majoritàries han estat les següents: 

 

- Al voltant del 44% del professorat considera que no disposen de suficient 
informació per poder donar una resposta segura. 

- Més d’un 31% creu que les dades semblen confirmar que es pot reduir el 
fracàs escolar, entre d’altres raons perquè les classes són més atractives i es 
pot fer un seguiment més acurat dels alumnes, però pensen que caldria fer un 
seguiment més acurat per tal de comprovar-lo. 

- Prop d’un 20% opina que l’ús de la pissarra digital a l’aula no reduirà el 
problema del fracàs escolar doncs hi ha d’altres factors més importants que cal 
tenir en compte. 

- Finalment, altres professors destaquen aspectes més puntuals com que 
només serà efectiu pels alumnes poc motivats però intel·ligents, o que resulta 
molt difícil treballar individualitzadament amb tot el grup classe 

 

A continuació presentem els aspectes negatius o problemàtiques més destacades 
pels professors i professores que utilitzen la pissarra digital. 

 

- Més de la meitat del professorat destaca els problemes tècnics: que no es 
vegin nítides les imatges, que els disquets s’espatllin, que la pissarra es 
desequilibri i desestabilitzi al moure-la, la lentitud al escriure, el poc número de 
pissarres que hi ha al centre, manca de videoprojector, que els propis alumnes 
tapin la pissarra al utilitzar-la etc. 

- Y prop d’un 25% remarca la manca de temps per la recerca d’informació i la 
preparació dels materials. 

- Finalment també resulta significatiu que més d’un 10% del professorat 
comenti problemes d’interès i passivitat dels alumnes, destacant que es 
profunditza poc, que molts són només espectadors, que fàcilment es pot perdre 
l’interès, que els costa més prendre apunts, o que s’impacientin esperant el seu 
torn. Alguns professors han comentat també que a vegades s’ha donat més 
importància al recurs que als continguts. 

 

Quan es pregunta als professors sobre si han renovat els seus mètodes docents al 
utilitzar la pissarra digital, les seves respostes s’organitzen de la següent manera 
(veure gràfica 3): 

 

- Un 73% del professorat confirma que han renovat els seus mètodes docents 
com a conseqüència de la utilització de la pissarra digital, doncs han introduït 
les TICs en la docència, diferents models didàctics, s’han tingut que actualitzar 
prèviament, han renovat la dinàmica de les classes, el temari o han incrementat 
l’atenció individualitzada. 

- Un 19% dels docents comenta que l’ús de la pissarra digital no ha suposat la 
renovació dels seus mètodes. 
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- El 8% restant opina que en alguns casos si que han canviat el mètode docent, 
fent referència a la millora de la concreció en les exposicions i l’alliberament en 
les correccions. 

 

Si
73%

En alguns casos
8%

No
19%

 
Gràfica 3: Opinió dels professors sobre amb la pissarra digital renoven els seus 
mètodes docents 

 

Les activitats realitzades amb la pissarra digital que més ajuden al professorat 
en la tasca d’ensenyar han estat les següents:  

 

- Els professors d’educació infantil i primària destaquen en primer lloc les 
que ofereixen recolzament visual, en segon lloc les activitats cooperatives i de 
treball en equip i per finalitzar les presentacions de pàgines web i presentacions 
multimèdia per part dels alumnes. 

- Els professors d’educació secundària i batxillerat destaquen en primer lloc 
les presentacions de pàgines web i de presentacions multimèdia per part dels 
alumnes, en segon lloc les que ofereixen recolzament visual i, per finalitzar, les 
activitats cooperatives i de treball en equip. 

- Tots ells també esmenten a continuació l’ús les simulacions, mapes, 
programes educatius, diaris digitals... i recursos d’Internet en general.   

 

El 97% dels professors que han utilitzat la pissarra digital en aquest curs pensen 
tornar a utilitzar-la el curs vinent, un 2% no ho té clar. Només 1 professor ha 
manifestat que no la tornarà a utilitzar el proper curs. 

Si
97%

No
1%
No se

2%

 
Gràfica 4: Professors que pensen seguir utilitzant la pissarra digital el proper curs. 
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La forma en que pensen utilitzar la pissarra digital els professors el curs vinent 
serà: per a presentar els temes y plantejar exercicis als alumnes, per a la presentació 
dels treballs dels estudiants, per a la correcció de treballs, exercicis i exàmens, per 
ampliar activitats, en els grups de reforç per explicar i realitzar esquemes. 

 

Per últim transcrivim altres comentaris que han realitzat els professors sobre la 
utilització de la pissarra digital: 

 

- Cal comptar amb una pissarra digital a cada aula i recursos adaptats a la PD 

- Ha estat una molt bona experiència personal i professional. L’ús d’Internet ha 
estat molt important. 

- És necessari comptar amb suport i formació pel professorat. 

- Els alumnes del cicle inicial de primària hi participen com els més grans 

- Ha millorat la qualitat del ensenyament de les ciències.  

- Cal més temps per valorar i obtenir conclusions definitives 

 

 
3.3.- El punt de vista dels alumnes 
 

 

Les dades que es presenten a continuació procedeixen dels qüestionaris finals de 
valoració de la experiència per part dels alumnes (veure ANNEX-11), que van 
constituir l’instrument essencial de la recerca. Aquest qüestionari el van contestar 
només alguns dels alumnes participants (2 o 3 proposats per cada professor 
investigador). En general no s’aprecien grans diferencies entre les dades obtingudes 
en els diversos nivells educatius, de manera que en aquesta síntesi es presentaran els 
resultats agrupats.  

 

Dels 319 alumnes que han contestat el qüestionari, gairebé tots prefereixen fer les 
classes amb el suport de la PD. Només un  3% es mostra indiferent i un 5% 
manifesta no preferir l’ús d’aquest recurs. Hi ha doncs una forta coincidència amb la 
opinió del professorat. 

 

Si
92%

indiferente
3%

No
5%

 
Gràfica 5: Alumnes que prefereixen seguir utilitzant la pissarra digital. 
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Les principals raons per les que els alumnes prefereixen que s’utilitzi la pissarra 
digital són: 

 

- Les classes els hi semblen més atractives, motivadores i menys avorrides. 

- Els continguts els hi resulten més fàcils de comprendre. 

- Els hi resulta un recurs molt còmode d’utilitzar i amb moltes possibilitats: 
presentar treballs a tota la classe,  correcció col.lectiva d’exercicis... 

- Destaquen el potencial que té la imatge per l’aprenentatge 

 

Els alumnes que prefereixen no utilitzar la pissarra digital manifesten les següents 
raons: els fan mal els ulls, és massa ràpida i no tenen temps de prendre apunts, 
pensen que es perd el temps, la manca de llum no permet prendre apunts, és avorrida. 

 

Quan se’ls pregunta si han aprés més amb la pissarra digital 72% dels alumnes 
consideren que si, un 15% opina que no s’han produït nous aprenentatges, l’11% creu 
que no han millorat perquè es fa el mateix de sempre i un 2% ens explica que 
l’aprenentatge depèn de les hores de dedicació a l’estudi dels alumnes. 

 

Les principals raons que exposen els alumnes a l’increment i/o millora del 
aprenentatge com a conseqüència de la pissarra digital tenen també una alta 
coincidència amb les manifestades pel professorat per a l’ús de la PD. Són les 
següents: 

 

- Es capten millor les idees principals i es recorden amb més facilitat. El suport 
visual de les explicacions dels professors i les presentacions dels alumnes 
ajuden a comprendre millor els continguts. 

- Genera una major predisposició a l’aprenentatge. La millora de la dinàmica de 
les classes afavoreix la motivació, atenció, la concentració i participació dels 
estudiants, ajuda a seguir els continguts amb més facilitat, les explicacions dels 
professors són més exactes i permet treballar en equip. Tot això influeix en la 
millora dels aprenentatges. 

- La facilitat d’ús del recurs, la seva comoditat i utilitat. El propi recurs té molta 
potència per l’aprenentatge: comoditat, rapidesa, estalvi de temps, possibilitat 
de guardar la informació, utilització d’Internet, facilitats d’escriptura...  

 

Les principals raons que exposen els alumnes que consideren que amb l’ús de la 
pissarra digital han incrementant i/o millorat els seus aprenentatges són les següents: 
no els hi agrada la pissarra digital, se sembla a la pissarra tradicional, prefereixen 
utilitzar els llibres, cal estudiar igual que amb l’altra pissarra, els aprenentatges 
depenen més dels professors que del recurs. 
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igual
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Gràfica 6: Opinió dels alumnes sobre si aprenen més amb la pissarra digital  

 

La freqüència en que els alumnes han fet classe amb la pissarra digital varia en 
funció del nivell educatiu i les assignatures, però les dades que aporta aquesta mostra 
d’alumnes es correspon bastant amb les sessions que han realitzat els professors de 
cada assignatura (veure 3.2). 

 

Les assignatures on aquests estudiants han realitzat més sessions amb la pissarra 
digital han estat  Llengua i Literatura Catalana, Ciències Socials, Matemàtiques, 
Idiomes, Tecnología, Llengua i literatura castellanes, Educació Física, Ciències 
naturals i Informàtica. Com veurem després, moltes de les activitats més ben 
valorades pels estudiants es referiran a questes assignatures. 

 

Quan es pregunta als alumnes quines activitats han realitzat ells mateixos amb la 
pissarra digital les respostes són molt variades: dibuixar, escriure, explicar comptes, 
exercicis, estudiar, correccions col·lectives, transcripcions, presentació pública de 
treballs, cerca per Internet, fer activitats i aprendre sobre les diverses assignatures.... 

 

Però prop d’un 30% manifesta no haver fet res en concret, doncs tot ho ha realitzat el 
professorat. 

 

El que menys agrada als alumnes quan utilitzen la pissarra digital a l’aula de 
classe són els problemes tècnics que han aparegut al usar la pissarra digital.  

 

Altres comentaris al respecte: tenir que apagar el llum (fa que molts alumnes es 
distreguin i molestin a la resta de companys), que els professors expliquin més ràpid 
que amb la pissarra tradicional, no utilitzar-la més ells mateixos... 

 

Tot i que prop d’un 40% dels alumnes han comentat que els hi han agradat 
totes les activitats que s’ han realitzat amb la pissarra digital, les activitats que 
més els hi han agradat, i que coincideixen amb aquelles en les que diuen 
que han après més,  han estat: 
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- Als alumnes d’educació infantil i primària el que més els hi ha agradat ha 
estat: la utilització bàsica del ordinador, les activitats realitzades a ciències 
naturals, català (sobre tot comptes), ciències socials, idiomes, veure vídeos... 

- Als alumnes d’educació secundaria, batxillerat i adults el que més els hi ha 
agradat ha estat: les activitats de ciències socials, el treball en equip i les 
exposicions, informàtica, les activitats de matemàtiques, idiomes, ciències 
naturals. 

 

- Prop d’un 10% dels alumnes manifesten a més a més que ara disposen d’un 
altra manera de treballar i de presentar els treballs. No obstant, hi ha un 1% 
d’alumnes de primària i més d’un 10% d’alumnes de secundària que diuen que 
no han après res. 

 

Per últim altres comentaris que han realitzat els alumnes sobre la utilització de la 
pissarra digital, en funció del nivell educatiu han estat: 

 

- Ha estat molt divertit 

- Es tindria que poder utilitzar més 

- Cal millorar el recurs: no apagar els llums, evitar els enlluernaments, que no 
es vegi borrosa, millorar el so,... 

- Les explicacions del professorat milloren amb la pissarra digital. Ajuda a 
comprendre les explicacions del professorat 

- Millora l’atenció i fa venir ganes de treballar. 

- No fer un abús de la pissarra digital 

- Requereix un gran esforç de síntesi 

- Cal que l’estudiant sigui més responsable 
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4.- CONCLUSIONS I VALORACIÓ DELS RESULTATS 
 
 
A partir dels resultats obtinguts en aquesta recerca sobre les possibilitats didàctiques 
de la pissarra digital, la valoració del professorat i de l’alumnat participant ha estat 
força positiva, i considerant els objectius que es pretenien, les conclusions i 
valoracions dels resultats son les següents: 
 

4.1.- Objectiu-OO: Impulsar la INNOVACIÓ PEDAGÒGICA en tots els nivells 
educatius mitjançant un progressiu canvi metodològic de TOT el professorat 
induït a partir de l'aprofitament dels avantatges que proporciona la PISSARRA 
DIGITAL. En aquest estudi: 

 
- S’ha realitzat una amplia difusió de les possibilitats  educatives de la pissarra 
digital i del seu alt potencial de renovació pedagògica als centres educatius de 
Catalunya. 

- A més a més dels quasi 400 professors participants (veure ANNEX-3) 
i amb el suport del portal de la recerca 
<http://dewey.uab.es/pmarques/pdigital/ca/pissarra.htm> que constitueix 
una  referència a nivell internacional pel que fa a la utilització de la 
pissarra digital a les aules de classe, la recerca s’ha difós a través d’ells 
a molts altres centres de Catalunya. 

- Els professors col.laboradors han realitzat més de 2.000 sessions de 
classe experimentant diversos models didàctics amb suport de la PD. 

- Els integrants de l’equip investigador, en qualitat de tutors de centre, 
han realitzat més de 60 seminaris formatius i de seguiment amb els 
professors col.laboradors en els 22 centres pilot de l’experiència. 

- Al llarg de la recerca s’han editat 8 Butlletins Informatius amb 
recursos i informacions d’interès pels professors experimentadors de la 
pissarra digital (veure “butlletins” al portal de la pissarra digital) 

- Properament es difondran, a través del portal de la PD i d’altres canals 
de comunicació, els 5 vídeos elaborats que presenten bones pràctiques 
en l’ús de la pissarra digital. 

 

- Els professors que han acceptat participar en aquest estudi han demostrat 
una actitud favorable al canvi i una gran predisposició a explorar les 
possibilitats de noves metodologies didàctiques per a innovar les seves 
pràctiques docents. 

- Segons es desprèn dels resultats de la recerca (veure apartat-3), 
resulta altament significatiu que el 97% del professorat manifesti que el 
proper curs seguirà utilitzant la PD. 

- Tal com s’havia acordat, cada professor participant ha desenvolupat al 
voltant de 6 sessions de classe amb el suport de la PD. 

- S’han experimentat àmpliament tant els models didàctics on la PD 
dóna suport a les explicacions del professorat com (amb menor mesura) 
els que posen la PD en mans dels estudiants per a presentar als seus 
companys el treballs realitzats. 
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4.2.- Objectiu-O1: Avaluar el seu potencial de renovació de les metodologies 
didàctiques habituals del professorat cap a plantejaments centrats en l'alumne, 
socioconstructivistes i multiculturals, tractament sistemàtic de la diversitat, etc. 
 

- Segons es desprèn dels resultats de la recerca (veure apartat-3), un 73% del 
professorat considera que han renovat els seus mètodes docents com a 
conseqüència de la utilització de la pissarra digital, doncs han introduït les TICs 
en la docència, han aplicat diferents models didàctics, sovint han tingut que 
actualitzar continguts i renovar la dinàmica de les classes, han incrementat 
l’atenció individualitzada... 

- A més a més, un altre 8% opina que en alguns casos (no sempre) si 
que han canviat el mètode docent, fent referència a la millores que 
s’obtenen quan professors o estudiants fan exposicions a tota la classe  
i també a l’alliberament de treball que pot suposar fer les correccions 
dels exercicis de manera col.lectiva sobre la PD.  

 

- No obstant aquestes millores en les pràctiques docents, al llarg de la recerca 
hem pogut constatar que la transició des dels plantejaments memorístics i 
transmissors d’informació que tenen molts professors cap a altres 
plantejaments més constructivistes i centrats en els estudiants, que 
afavoreixin la seva autonomia i el treball col.laboratiu,  constituirà un procés 
llarg i requerirà proporcionar al professorat una formació en “metodologies 
didàctiques innovadores amb suport TIC” 

- En aquest sentit podem veure en els resultats de la recerca que la 
major part del professorat utilitza la PD per a recolzar les seves 
explicacions o la presentació d’activitats als estudiants, en canvi són 
menys del 25% els que han aplicat les propostes didàctiques que 
suposen l’ús de la PD per part dels alumnes per a presentar treballs i 
materials, per a fer debats, etc..  

- Nosaltres considerem que constitueix un procés normal integrar els 
nous instruments en les pràctiques habituals abans d’assajar noves 
maneres de treballar. I en aquest cas, el fet de que l’aplicació de  la PD 
en tasques que afavoreixen més l’activitat dels alumnes resulti senzilla i 
no exigeixi una superior dedicació docent, sens dubte facilitarà la seva 
progressiva implantació a les aules. 

 

4.3.- Objectiu-O2. Avaluar les millores que pot promoure en els aprenentatges 
dels estudiants (motivació, comprensió, treball col.laboratiu, expressió, 
aplicació...). 
 

- Segons els resultats de la recerca (veure apartat-3), un 50% dels professors 
pensen que amb la utilització d’aquestes noves activitats didàctiques que es 
poden realitzar amb el suport de la PD, els alumnes aprenen més i millor. I 
destaquen al respecte: 

- El suport visual ajuda a entendre millor els continguts i millora el 
seguiment de la explicació del professorat. Tot i que cal evitar donar un 
excés d’informació. 
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- Els alumnes han aprés a exposar els treballs, pel que han millorat en 
la comprensió i expressió oral i escrita i la capacitat de síntesi. 
També han millorat en la presentació de continguts. 

- Els estudiants integren  les TIC en els seus processos d’aprenentatge. 
També aprenen a cercar i seleccionar recursos a Internet i a 
treballar més de manera col.laborativa. 

- Han aprés a utilitzar diversos programes i han millorat els 
coneixements en informàtica. 

 

- Un altre 47% considera que resulta difícil valorar-lo, ja que les millores en 
els aprenentatges del estudiants, llevat de quan es tracta d’aspectes molt 
concrets i fàcilment mesurables, no es poden avaluar de manera immediata. I 
és que els processos d’aprenentatge són molt complexos, depenen de molts 
factors i requereixen temps.  

- Tot i així reconeixen que millora la dinàmica de les classes i que els 
estudiants en general milloren la seva concentració i atenció, i estan 
més motivats i participatius. 

 

- Els alumnes, que en un 92% voldrien seguir disposant de la PD, 
destaquen aquests mateixos avantatges que diuen els professors, i un 72% 
també pensa que amb la PD aprenen més. 

 

- No obstant això, només un 31% del professorat creu que amb aquestes 
millores en els aprenentatges dels alumnes es pot reduir el fracàs escolar. 
Un 44% del professorat considera que no té dades per a poder donar una 
resposta fiable al respecte. 

 

4.4.- Objectiu-O3. Identificar altres avantatges de tot tipus que pot comportar l'ús 
de la pissarra digital en els processos d'ensenyament i d’aprenentatge.  Segons 
els resultats d’aquest estudi (veure apartat-3), i a més a més dels avantatges que ja 
hem indicat a l’apartat anterior, els professors destaquen els següents aspectes: 

 

- Les possibilitats del recurs en sí mateix, ja que permet: exposar de forma més 
clara i amb les avantatges del suport visual i multimèdia, utilitzar múltiples  
recursos pedagògics (digitals e inclús no digitals si es disposa d’una webcam), 
dur les activitats preparades des de casa (professors i alumnes) i afavorir la 
interacció entre l’alumnat i el professorat. 
- El clima d’aprenentatge es torna més positiu ja que els estudiants tenen un 
paper més actiu en el procés d’aprenentatge al participar més a les classes i 
poder treballar de forma col·lectiva a l’aula. Els estudiants veuen la classe 
menys acadèmica i més lligada als seus interessos.  

- L’accés immediat a una font inesgotable d’informació i la seva fàcil 
aplicació didàctica amb la PD. Els professors i professores destaquen l’agilitat 
del recurs, la possibilitat d’augmentar el seus recursos i utilitzar informació 
actualitzada (inclosos els mass media).  

- Resulta motivador pels propis docents i constitueix un estímul  pel seu 
treball. A més incentiva la actualització  professional i la compartició de 
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materials entre professors, ja que calen recursos per a treure el màxim partit 
de la PD i elaborar-los tots un mateix resulta molt costós. 

- Alguns professors destaquen l’estalvi de temps que suposa poder recuperar 
continguts de classes anteriors (la pissarra de guix no ho permet) i 
desenvolupar de manera àgil a l’aula activitats com les correccions 
col.lectives d’exercicis i treballs.  

- També resulta molt útil per les reunions de pares. 
 
4.5.- Objectiu-O4. Identificar les circumstàncies (infrastructures, formació, organització, 
recursos...) que s'han de donar per tal que les pissarres digitals siguin ben acceptades 
per TOT el professorat i facilitin la renovació de les metodologies docents i la millora 
dels aprenentatges dels estudiants. A partir dels comentaris dels professors en els 
qüestionaris i en els seminaris de formació  i seguiment podem fer les següents valoracions i 
comentaris:  

 

- Constatem que la formació impartida al professorat col.laborador en la 
recerca, distribuïda en 3 seminaris d’unes 2 o 3 hores al llarg del curs (veure 
“formació” en la web de la recerca de la PD a Catalunya) ha estat suficient per 
tal que tots els professors poguessin veure les possibilitats d’aquesta nova eina 
que és la pissarra digital i poguessin conèixer les seves principals formes 
d’utilització didàctica.  

 

- Respecte a les infraestructures, convé que les pissarres digitals estiguin 
fixes a les aules i sempre a disposició del professorat i els estudiants, com ara 
passa amb les pissarres de guix. Altrament, les molèsties que suposa el 
desplaçament dels alumnes a l’aula on està la pissarra digital o la cerca i 
muntatge dels equips portàtils pot dissuadir molts professors de la seva 
utilització. 

- Actualment encara són pocs els professors que tenen la PD a la seva 
aula de classe (només un 25%). El 75% del professorat col.laborador en 
aquesta recerca tenia que dur els seus alumnes a un altre aula o utilitzar 
equips mòbils 

 

- També resulta important considerar alguns aspectes tècnics: el manteniment 
dels equips (manteniment dels ordinadors, làmpades dels videoprojectors...), 
les necessitats de potència elèctrica del centre...  

 

- Igualment resulta fonamental disposar de recursos per a poder-los utilitzar 
amb la PD.  

- Una bona font de recursos de certa qualitat seran els portals educatius 
d’Internet i les webs d’altres professors. I per altra part estan els 
recursos proporcionats per les editorials dels llibres de text, que ara 
també comercialitzen excel.lents plataformes de continguts on-line. 

- També pot convenir assessorar els professors en la localització i 
realització de materials didàctics, així com facilitar que comparteixin 
aquests recursos entre ells. Alguns professors s’assusten quan 
pensen que ara amb la PD els caldrà elaborar  nous recursos de suport 
per a tots el temes de les seves assignatures.  
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- Finalment, si el docent veu que amb aquestes noves pràctiques milloren 
els resultats dels estudiants i disposa d’aquesta infraestructura que no li 
exigeix cap esforç extraordinari, sens dubte la utilitzarà. La voluntat del 
professorat d’adaptació al canvi i de la millora de les seves pràctiques docents 
és la clau per a la innovació a les aules. 

 

4.6.- Objectiu-O5. Definir els coneixements didàctics-tecnològics que necessita 
tot professor usuari de la pissarra digital. En aquest estudi: 

 

- S’ha definit una formació en l'ús educatiu de la pissarra digital (veure 
“formació” en la web de la recerca de la PD a Catalunya) i s’ha aplicat als  400 
professors que han participat en  la recerca. La formació, distribuïda en 3 
seminaris d’unes 2 o 3 hores al llarg del curs, ha estat suficient per a que el 
professorat pogués experimentar noves pràctiques docents amb suport de la 
PD amb resultats positius. Pensem que pot resultar un bon model de 
formació a seguir ja que resulta eficaç i eficient. 

- Per a utilitzar la PD no calen més coneixement tècnics que les 3 
competències bàsiques necessàries per a tot ciutadà (escriure amb 
l’ordinador, navegar per Internet i usar el correu electrònic), però si 
calen uns coneixements i unes habilitats didàctiques sobre com utilitzar-
la per afavorir els aprenentatges dels estudiants. 

- Els models didàctics bàsics d’ús de la PD que s’han presentat al 
professorat en els seminaris de formació (i que es concreten en les 
bones pràctiques del punt 4.8), proporcionen una bona guia per a 
l’explotació didàctica d’aquest mitjà. 

 

- Entenem que aquesta formació també ha tingut un efecte amplificador ja que, 
a través del professorat que ha participat a la recerca, l’ús de la PD s'ha estès a 
molts dels seus companys, que poden consultar igualment els materials 
formatius del portal de la PD 
<http://dewey.uab.es/pmarques/pdigital/ca/pissarra.htm> 

4.7.- Objectiu-O6. Identificar possibles problemàtiques derivades de la 
implantació d'aquest sistema i les solucions més adequades. A partir de les dades 
de la recerca (veure apartat-3), professors i alumnes comenten les següents 
problemàtiques:  

- Professors i alumnes destaquen majoritàriament els problemes tècnics: 
problemes de connexió a Internet, que no es vegin nítides les imatges, que els 
disquets s’espatllin, que la pissarra es desequilibri i desestabilitzi al moure-la, el 
poc número de PD que hi ha al centre, que els propis alumnes tapin la pissarra 
al utilitzar-la, altres problemes d’inadequació de l’aula... 

- Y prop d’un 25% del professorat remarca la manca de temps per la recerca 
d’informació i la preparació dels materials. 

- També resulta significatiu que més d’un 10% del professorat comenti 
problemes d’interès i passivitat dels alumnes, destacant que es profunditza poc, 
que molts són només espectadors, que fàcilment es pot perdre el interès, que 
els costa més prendre apunts, o que s’impacientin esperant el seu torn. Alguns 
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professors han comentat també que a vegades s’ha donat més importància al 
recurs que als continguts. 

- Als alumnes tampoc els agrada: tenir que apagar el llum (fa que molts 
alumnes es distreguin i molestin a la resta de companys), que els professors 
expliquin més ràpid que amb la pissarra tradicional, no utilitzar-la més ells 
mateixos... 

 

4.8.- Objectiu-O7. Identificar BONES PRÀCTIQUES DOCENTS amb l’ús de la 
pissarra digital al aula de classe que siguin fàcilment transferibles. I fer 5 vídeos 
de curta durada per a difondre els millors models d’utilització de la PD. En aquest 
estudi:  
 

- S’han identificat moltes activitats d'ensenyament i aprenentatge amb la 
pissarra digital que faciliten de manera significativa la tasca docent i potencien 
els aprenentatges dels estudiants. Els millors models d'utilització de la pissarra 
digital s'han recopilat al portal de la PD 
<http://dewey.uab.es/pmarques/pdigital/ca/pissarra.htm> 

- En aquesta recerca, els models didàctics més utilitzats han estat els 
següents: 

- Suport a les explicacions del professorat: 67% 

- Presentació d’activitats i recursos (vídeo, webs...): 55% 

- Correcció col.lectiva d’exercicis: 24% 

- Presentació de treballs fets pels estudiants: 22% 

- Realització de treballs col•laboratius a classe: 18% 

- Suport d’exposicions públiques d’estudiants (lliçons): 12% 

- Suport a debats a classe: 5% 

- Treballs amb el racó de l’ordinador: 4% 

- Comentaris sobre les noticies del diari a classe: 6% 

- Comunicacions on-line a classe ( xats, e-mail...): 4% 

 

- Les millors propostes metodològiques es presenten també  en uns vídeos, 
que properament es difondran àmpliament a tota la comunitat educativa. 

 

- També s’ha iniciat un procés de recopilació de relats d’experiències positives 
en l’ús de la PD. Veure 
<http://www.emamedia.net/sistema/p_digital/index.php?f=0&l=cat&u=837b0343
9dd89b78a38372f544c8acf1> 

 

4.9.- Objectiu-O8. Promoure l’aprofitament didàctic de les pàgines web d'interès 
educatiu en català existents a Internet i la COMPARTICIÓ DE RECURSOS 
didàctics que elaboren els professors, mitjançant la creació de 80 
ENCICLOPÈDIES VIRTUALS, una per  cada assignatura i curs de Primària i 
Secundària, elaborades a partir de pàgines web d'interès educatiu d'Internet i 
dels  apunts i materials didàctics que vulgui aportar el professorat de tot 
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Catalunya.  Entre els recursos de suport al professorat usuari de les pissarres digitals 
que s’han generat al llarg d’aquesta recerca destaquem els següents: 

 

- Noves aportacions al portal de la pissarra digital 
<http://dewey.uab.es/pmarques/pdigital/ca/pissarra.htm>  Especialment 
documents formatius en l’ús didàctic de la pissarra digital adreçats al 
professorat: aspectes tècnics, propostes d’aplicació didàctica.... 

- Edició de “Butlletins Informatius” amb recursos i informacions d’interès pels 
professors experimentadors de la pissarra digital (veure “butlletins” al portal de 
la pissarra digital) 

- Amb el suport d’EDEBÉ DIGITAL, desenvolupament progressiu de les 
“Enciclopedias Virtuales DIM” <http://dewey.uab.es/pmarques/dim/evc.htm> i 
manteniment del llistat de “recursos para la pizarra digital” 
<http://intranet.sigmat.com/enlacesdim/> 

- Amb el suport de PEDAGOGIA INTERACTIVA, hem iniciat unes 
Enciclopèdies Virtuals de recursos didàctics en català 
<http://pangea.org/dim/evdim/>, elaborades amb la col.laboració del 
professorat. Es un espai on-line que permet que quan trobin alguna web d'alt 
interès la reverenciïn en un formulari on-line que anirà farcint una base de 
dades gratuïta de "bons recursos en català"  

- Amb el suport d’EMA SPC hem iniciat un recull de bones pràctiques en l’ús 
de la pissarra digital. Veure 
<http://www.emamedia.net/sistema/p_digital/index.php?f=0&l=cat&u=837b0343
9dd89b78a38372f544c8acf1>  

- Finalment, hem elaborat 5 vídeos amb models d'ús didàctic de la pissarra 
digital que properament es difondran a tota la comunitat educativa a través del 
portal de la PD i d’altres canals de comunicació. 
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ANNEX-1: PRESSUPOST 
 

Dels 18.000 euros sol.licitats ens van concedit 7.200 euros, que s’han aplicat d’acord a 
les partides del pressupost que es va elaborar.  

Vegeu document adjunt elaborat per la Gestió Econòmica del Departament. 
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ANNEX-2: INTEGRANTS DE L’EQUIP DE RECERCA I ACTIVITATS 
DESENVOLUPADES 
 
 
Amb l’ampliació del treball de recerca a 400 professors col.laboradors, més del doble 
dels previstos, varem tenir que ampliar el nombre d’integrants del grup de recerca 
inicialment previstos amb els següents investigadors, que també es relacionen al final 
del quadre i es destaquen dels altres amb (*): Arturo Albines, Roberto Canales, Carles 
García, Toni Romero 
 
 
 

NOM / 
TITULACIÓ 

TREBALL 
ACTUAL  

RESPONSABILITATS 
A LA RECERCA E-MAIL 

Pere 
Marquès 
Graells 
Dr. 
Pedagogia. 
Mestre. Llic. 
Econòmiques. 

Prof. 
Tecnologia 
Educativa 
Dept. 
Pedagogia 
Aplicada. 
UAB  

Direcció de la recerca
Manteniment WEB 
PORTAL i gestió llista 
telemàtica 
Tutor de centres: IES 
Bisbe Berenguer 
(Hospitalet), CIC-
Thau, IES Els Alfacs 
(Sant Carles de la 
Rapita), IES Salvador 
Espriu (BCN), Agora 
(BCN) 

pere.marques@uab.es 

Pere Godall 
Castell 
Dr. 
Pedagogia. 
Conservatori 
de Música  

Prof. 
Didàctica de 
la Música. 
Dept. 
Didàctica de 
la Música. 
UAB 

Assessorament 
general en la recerca pere.godall@uab.es 

Mercè Jariot 
García 
Dra. 
Pedagogia  

Prof. MIDE. 
Dept. 
Pedagogia 
Aplicada. 
UAB  

Tractament estadístic 
de les dades 
Assessorament 
general en la recerca  

merce.jariot@uab.es 

Carlos 
Dorado 
Perea 
Mestre. Llic. 
Psicologia 

Prof. NTIC 
aplicades a 
l'Educació i 
e-learning 
Dept. 
Pedagogia 
Aplicada. 
UAB 

Coordinador de 
l'elaboració dels 
vídeos 

carles.dorado@uab.es 

Noemí 
Santiveri 
Papiol 
Llic. 
Pedagogia 

Prof. NTIC 
aplicades a 
l'Educació i 
CAV&E 
Dept. 
Pedagogia 

Tutora de centres: 
Escola Pia de Caldes 
de Montbui, Jaume 
Balmes i Guerau de 
Liost 

noemi.santiveri@uab.es 
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Aplicada. 
UAB 

Josep Mª 
Silva Galán 
Llic. Ciències 
de l'Educació 

Coordinació 
Territorial 
SGTI al 
Vallès Oc. 
Departament 
d'Educació 

Difussió de la recerca 
a tot el professorat de 
Catalunya 
Tutor de centres: 
CEIP Josep Gras (S. 
Llorenç Savall), IES 
Torre del Palau 
(Terrassa) 

jsilva@xtec.net 

Mercè 
Foguet Pol 
Mestra de 
Primària 

Coordinació 
Territorial 
SGTI al 
Vallès Oc. 
Departament 
d'Educació 

Tutora de centres: IES 
Sant Quirze (Sant 
Quirze del Vallès), 
CEIP Las Seguidillas 
(Badía del Vallès) 
Coordinadora general 
de formació 

mfoguet@xtec.net 

Maria 
Morales 
Rosales 
Mestra de 
Primària 

Mestra de 
Primària 
CEIP Pere 
Viver 
(Terrassa) 

Tutora de centre: 
CEIP Pere Viver 
(Terrassa) 

mmorales@xtec.net 

Francisco 
Javier 
Vizuete Villar 
Llic. 
Geografia i 
Llic. Història 

Gestió de 
projectes 
TIC 
Editorial 
Edebé 

Tutor de centres: 
Escola Sant Jaume i 
Escola FAX 
(Hospitalet) 
Coordinació de 
l’entorn on-line de 
recull de relats d’ús de 
la PD 

javi.vizuete@edebedigital.com

Ramon Sala 
Gasset 
Llic. Ciències 
Físiques 

Professors 
d'ESO i 
Batxillerat 
Escola 
Súnion 
(BCN) 

Tutor de centre (un 
trimestre): IES 
Salvador Espriu 

rsala@eresmas.net 

Federico 
Luque 
Carrillo 
Enginyer T. 
Electrònica 
Industrial 

Professors 
d'ESO i 
Batxillerat 
IES Ramon 
Muntaner 
(Figueres) 

Tutor de centre: IES 
Ramon Muntaner fede.luque@gmail.com  

Roberto 
Canales (*) 
Llic. 
Pedagogia 

Estudiant de 
doctorat. 
UAB 

Tutor de centre: CEIP 
Drassanes rcanales@ulagos.cl 

Javier 
Albines (*) 
Llic. 
Pedagogia 

Estudiant de 
doctorat. 
UAB 

Tutor de centres: 
CEIP Les Planes (La 
Llagosta), IES Can 
Jofresa (Terrassa) 

javialbines@hotmail.com 

Toni Romero 
(*) 

Fundació 
Tr@ms  

Tutor de centre: 
Tr@ms toniromero@fundaciotrams.org
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Cordinador general de 
les Enciclopèdies 
Virtuals en català 

Carles 
García (*) 

Coordinació 
Territorial 
SGTI  
Departament 
d'Educació 

Tutor de centres: IES 
Eugeni D'Ors 
(Vilafranca del 
Penedés), CEIP 
Monsèn Jacint 
Verdaguer (Sant 
Sadurní d'Anoia) 

<cgarcia@xtec.net> 
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ANNEX-3: CENTRES I PROFESSORS PARTICIPANTS 
 
 
Finalment en la recerca han participat 22 centres i més de 400 professors: 

* AGORA. Formació d’adults (Barcelona) http://www.edaverneda.org/  
- Coordinadoras de centre: Laura López y Montse Sánchez 
- Tutor de centre: Pere Marquès 
- Professorat que ha participat: 

Natalia Fernández Alcalà  
Mª Núria Valls Molins 
Miguel A Fort Marrugat 
Catarina Azevedo  
Laura López: 
Ana Zafón Pérez 
Mª Ángeles Serrano 
Montse Sánchez Aroca  
Ainhoa Flecha  
Marta Caño 
Vanesa kopeta 
Elisenda Giner  
Mario Banyeres 

* CEIP Drassanes  (Barcelona) http://www.xtec.es/ceipdrassanes   
- Directora: M. Antonia Soler 
- Coordinadora de centre: Anna Pérez 
- Tutor de centre: Roberto Canales <rcanales@ulagos.cl>  
- Professorat que ha participat: 

 
Núria Cervera 
Marisa Cabellos  
Consol Seras 
Montse Coled  
Pepa Rocha  
Anna Pérez  
Asun Gasulla  
Maria-Antònia Soler  

 
* CEIP Josep Gras (Sant Llorenç Savall)  
- Coordinadora de centre: Montserrat Martín 
- Tutor de centre: Josep M. Silva 
- Professorat que ha participat: 

 
Mabella4@pie.xtec.es 
marumi2@pie.xtec.es 
mariacasanovas@hotmail.com 
mclave28@pie.xtec.es 
jfigue2@pie.xtec.es 
eforns3@pie.xtec.es 
mjuve2@pie.xtec.es 
mmart101@pie.xtec.es 
molive14@pie.xtec.es 
mpallas@pie.xtec.es 
rperez1@pie.xtec.es 
mpinol22@pie.xtec.es 

 
*  CEIP Les Planes. (La Llagosta) http://www.xtec.es/centres/a8039719/ 
- Director: Benito Gorriti 
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- Coordinador de centre: Alfons García. 
- Tutor de centre: Javier Albines  
-  Professorat que ha participat: 
 

Isabel Gómez  
Enric Pérez  
Anna Mª Martínez 
Sílvia Repullo 
Pepi Palmero 
Maribel Agúndez 
Myriam López 
Irene Espinach 
Mª Paz Rodríguez 
Cristina Caso 
Rosa Mª Lizano 
Marta Rodrigo 
Anna Sicart 
Pilar Mestres 
Josep Cadena 
MªCarmen Martínez 
Teresa García 
Miguel Escudero 
Elena González 
Javier Sebastián 
Alfons García 
Benito Gorriti 

* CEIP Las Seguidillas (Badía del Vallès)  http://www.xtec.es/ceipseguidillas  
- Director: Federico Lorca Albero 
- Coordiandor de centre: Federico Llorca Albero  
- Tutora: Mercè Foguet mfoguet@pie.xtec.es 
- Professorat que ha participat: 

Rafaela de la Bella  
Manuela Fernández  
Jacinto Prada  
M del Mar Azor Torregrossa  
José Ramos  
Clemen Sanz  
Jesús Martínez  
Federico Llorca  
Neus Creus  
Eva Vives Trujillo  
Javier Zapico  
Arturo Sanchez  
José M Alcaide  
M Cruz Navarro 
Maribel Pascual Alcazar  

 
* CEIP Mossèn Jacint Verdaguer (Sant Sadurní d'Anoia)  
Web : www.xtec.es/centres/a8027365  
- Coordinador de centre: Josep M. Esteve 
- Tutor de centre: Carles García Alzorriz   
- Professorat que ha participat: 
 

Alas Eroles, Anselm  
Aragonès Riba, Josefa  
Borras Cols, Assumpta  
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Casals Ros, Montserrat  
Casals Roy, Dúnia  
Catasús Capellades, M. Rosa  
Cavallé Mendoza, Francesca  
Compte Pérez, Elisabet  
Duran Recasens, Anna M.  
Esteve Batet, Montserrat  
Esteve Gibert, Josep M.  
Farrús Seró, Teresa  
Gargallo Miralles, Eulàlia  
Giró Escarrà, M. Assumpció  
Guerrero Pérez, Pilar  
Guilera Rico, Laura  
Jacas Martí, Gemma  
Jurado García, Carme  
Jurado Garcia, Antònia  
Lluis Edo, Laura  
Lluís Pascual, Rosa  
Lombardía Fernández, Manel  
Madueño Aranda, M. Antonia  
Mediante Fernández, Isabel  
Nonide Mañas, Salvador  
Olier Botiller, Enric  
Ortiz López de la Isidra, Montserrat  
Picola Isern, Ingrid  
Raventós Guasch, Carme  
Reviriego Martín, Rufino  
Roca Sabaté, Núria  
Ropero Ventosa, Laura  
Ruiz Oter, M. Isabel  
Segura Sala, Montserrat  
Serrano Simó, Àngel  
Travé Ràfols, Carme  
Vilanova Sierra, Jessica  

 
* CEIP Pere Viver (Terrassa)  http://www.xtec.es/centres/a8030194/  
- Director i Coordinador de centre: Alfredo Veiga 
- Tutora de centre: María Morales 
- Professorat que ha participat: 

 
Asín Valentín M.Isabel  
Calatayud Valdés Rosa María  
Carrera Santafé Pilar  
Carretero Alcolea Lidia  
Claret Bausells Montserrat  
Díaz Sánchez Inés  
Giménez Cruz Esther  
González Prat M. Carmen  
Hervás Hervás José  
Jové Albiá Lídia  
Jové Hortoneda Marina  
Llombart Martínez Meritxell  
Mata Pérez Núria Consol  
Medina Hernàndez M.Carmen  
Morales Rosales María  
Moreno Priego Rosario  
Muriel López Adoración  
Prous Armengol María Rosa  
Ribas Heras M.Montserrat  
Sala Vilarasau M. Dolors  
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Salvador Carretero Antonia  
Sánchez del Río M. Angeles  
Segura Vaquero Pilar  
Urrea Condón M.Violeta  
Valldosera Faro Mercè  
Vega López Alfredo  

 
* Escola FAX (Hospitalet de Llobregat) 
- Director i Coordinador de centre: Juan José Ortega Ballester  
- Tutor de centro: Javi Vizuete 
- Professorat que ha participat: 

 
Anna Subirana Cleric  
Belén Pociello Martínez:  
Juan José Ortega Ballester 
Jordi Abadias Jodar  
Antoni Martos  
Francisco Romero Pérez  

 
* Escola Pia de Caldes de Montbui + CEIP Jaume Balmes + CEIP Guerau de Liost 
http://www.escolapia.net/caldes/  
- Director: Gregori Martínez 
- Coordinadora de centre: Ascensi Laglera. 
- Tutora de centre: Noemí Santiveri 
- Professorat que ha participat: 
 

Ascensi Laglera  
Carme Plans  
Marta Casabayó  
Montserrat cortada  
Núria Ferrer  
Carme Gibert  
Maite Álvarez  
Jordi Ballús  
CEIP Guerau de Liost 
Eduard 
Meritxell Beltran 
Lourdes Roura 
Mireia Gómez 
Pilar Muntal 
Emma Puig 
CEIP Jaume Balmes 
Josep Vila 
Loli Bernal 
Anna Domenech 
Isabel Marcos 
Lluïsa García 

 
* Escola Sant Jaume ( L'Hospitalet de Ll.) 
- Coordinador: de centre: Ricard Baillés 
- Tutor de centre: Javi Vizuete  
- Professorat que ha participat: 
 

Josep Lluis Gonzàlez Mora 
Dolores Menbrive Rubio 
Pilar Lapuente 
Mónica Languiz 
Ricard Bailles Isart 
Gines Nuñez Plaza 
Susana Tintoré  
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Asunción Pérez 
Dolors Ruiz Molina 
Núria Puigvert i Peix 
Carme Martínez Martí 
Jose Manuel Rodríguez 
Joana Navarro Sánchez 
Teresa Muñoz Martín 
Oriol Aragall Pradal 
Montse Gallegos 
Núria Moradell Castillo 
Marcial Cabello Chico 
Ines Vera 

* Fundació CIC-Thau (3 centres: Thau-BCN, Thau-SC, CIC-Batx-BCN)  
- Coordinador de centre: Josep M. Comas  
- Tutor de centre: Pere Marquès 
- Institució Cultural del CiC. Escola Thau Sant Cugat. (Coordina: Pepa Jiménez  
- Institució Cultural del CiC.Escola Thau Barcelona (Coordina: Josep M. Comas  
- Institució Cultural del CiC. Batxillerats (Coordina: <dgonzalez@iccic.edu> 
- Professorat que ha participat: 

Mercè López 
Alfons Murtra 
Núria Abelló  
Emi Gabernet  
Marta Navarro 
Vanessa Martínez 
Pepa Jiménez 
Glòria Serrano  
Lurdes Piñol  
Mariona Ramírez  
Salvador Morros  
Roser Ventosa  
Olga Ripoll  
Mireia Vallès  
Josep M Comas  
Òscar Sesplugues  
Orio Olivé 

* Fundació Tr@ms (són 5 escoles). Una d'elles a GIRONA 
- Coordinador intern: Toni Romero 
- Centre Escolar Empordà (Tr@ms). COORDINA: Llluís Castanheira  
- Escola Proa (Tr@ms). COORDINA: Miguel Àngel Ochando 
- Escola Sant Gervasi (Tr@ms). COORDINA: Aureli Redón  
- Escola Solc (Tr@ms). COORDINA: Lluïsa Sales  
- Professorat que ha participat: 

David Cos 
Máximo Sancho 
José Ramon Bertolin 
Daniel Selva 
Dolors Gutiérrez 
Carme Padilla 
Carolina García 
Osvald Medina 
Maria Àngels Mayans 
Maria Llovet 
Esther Ninou 
Dolors Revuelta 



MEMORIA D’UNA RECERCA: LA PISSARRA DIGITAL A L’AULA DE CLASSE 
curs 2004-2005 (2004ARIE00059, GRUP DIM-UAB) 

 

 40

Joan Ramon Boixaderes 
Solc  
Lluïsa Sales 
Ramon Breu 
Empordà  
Lluís Castanheira 
Just Quintana 
Mireia Gali 
Proa  
Joan Mollà 
Andreu Felip 
Rosa M. Murillo 
Begonya Samit 
Raquel Fernández  
Jaume Viladoms (Sabadell) 
Xavier Patinyo 
Anna Garcia 
Anna Capdevila 

* IES Bisbe Berenguer (Hospitalet de Llobregat )  
- Director: Miquelñ Codina 
- Coordinador de centre: Antoni Antunez  
- Tutor de centro: Pere Marquès  
- Professorat que ha participat: 
 

Miquel Codina  
Magda Quintana  
Maialen Prieto  
Julia Fdez de Celis  
Felix Tilve  
Regina Castillo  
Francisco Perez  
Ligia Barragan  
Esther Vilalta  
Alvaro Medrano  
Francisco Diaz  
Pilar Hidalgo  
Lluis Guasch  
Pedro Fernández  
Jesus Marin  
Lluis Linde  
Antonio Antúnez  
Eva Galvez  
Alfredo  
Sara Ranea  
Assumpta Lluverol  
Rosa Duran  
Elena Lasterra 
Pilar Hidalgo 
Florentino Ibáñez (IES Sta.Eulàlia) 

 
* IES Can Jofresa (Terrassa ) 
- Directora: Imma Parra 
- Coordinadora de centre: Eulàlia Navarro 
- Tutor de centre: Javier Albines 
- Professorat que ha participat: 
 

Emili Cortavitarte Carral 
Núria Viñas 
Victòria Ascaso 
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Imma Parra 
Antoni Muntané 
Montserrat Laguarda 
Isabel Martorell 
Núria Bastardas 
Martí Carandell 
David Farré 
Natàlia Riera 
Manuel Sánchez 
Carme Pouplana 
Rafael Ramírez 
Juan Carlos Pérez Pulido 
Pere Roca Fabregat 
Eulàlia Navarro 
Maria Torrecillas 
Rubén Castillo 
Montse Reig 

 
* IES Els Alfacs (Sant Carles de la Ràpita, Tarragona) http://iesalfacs.xtec.es:84  
- Director: lluís Sanmartí 
- Coordinador de centre: Joaquim Chust Rambla 
- Tutor de centre: Pere Marquès 
- Professorat que ha participat: 
 

Joaquin Chust Rambla  
Artur Tallada Cervera  
Carles Roset Castany  
Rosa Reverté Calvet  
Josep Berbegall  
Xavier Rovira Sanz  
Joan Sanz Sancho  
Miquel Valmaña Caballé  
Marià Cano Santos  
Pasqual Canós  
Mª Angels Garcia  
Rosana Tomas  
Mª Cinta Serrano  
Ignasi Salord  
Oscar Vallejo  
Jordi Quintano  
Pilar Rodriguez  
Antonio Mingorance  
Pilar Gener  
Pedro Hernández  
Paco Brunet  
Joan Polo Sanz  
Carlos Montero Vera  
Marcos Celma Soriano  

 
* IES Eugeni d'Ors (Vilafranca del Penedès) http://www.xtec.es/ies-eugeni  
- Director: Antoni resta 
- Coordinador de centre: Enrique Llàcer  
- Tutor de centre: Carles García Alzorriz 
- Professorat que ha participat: 
 

Mª Jesus Mateos  
Dolors Arboç  
Aurora Aurensanz  
Empar Aguilar  
Jaume Casas  
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Eloi Biosca  
Eduard Barrobes  
Mª Rosa Mestres  
Eduard Esteve  
Israel Gordon  
Anna Santacana  
Angels Rúbio  
Sergi Grau  
Rosa A. Boix  
Inda Amorós  
Magda Marrugat  
Rosa Mª Sastre  
Conchi Hito  
Eduard Inglada  
Enrique Llácer  

 
* IES Ramon Muntaner (Figueres, Girona)  
- Director: Joan Antoni Poch Goikoetxea 
- Coordinador i tutor de centre: Federico Luque Carrillo 
- Professorat que ha participat: 
 

Àngels Gardella Quer 
Àngels Tercero Moranta 
Antonio Rebollo Solórzano 
Antonio Viscasillas Garcia 
Domènec Serra Luz 
Ernest Pons Duat 
Glòria de Cruz Viñolas 
Helena Compte Pibernat 
Joan Antoni Poch Goikoetxea 
Joan Manuel Soldevilla Alberti 
Josep Bardera 
Josep M. Domènech Roca 
Josep Maria Lluch Luis 
M. Dolors Ponsí 
Mª José Valeri Cobo 
Mª Pilar Tavera Benítez 
Manuel Seco Corvillo 
Monserrat Boix Bach 
Monserrat Camps Robado 
Pere Horts Font 
Pilar Gil Berna 
Roser Santaeulària Solans 
Vicent Romero Díaz-Tendero 
Pilar Solana Celaya 
Manuel Niubó Herranz (N.Monturiol) 
Jesús Salgado Álvarez (N.Monturiol) 

 
* IES Salvador Espriu. (Barcelona) 
Coordinador de centre: Àngel Villalba, Laia Martín  
- Tutors de centre: Ramon Sala  i Pere Marquès 
- Professorat que ha participat: 
 

Mireia Garcia-Cairó 
Carles Mata 
Alejandro Falcón 
Gemma Riu 
Josep Carbonell 
Dolors Coromines 
Nuria Juarez 
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José Caballero 
Josepa Colomer 
Montserrat Mestre 
J. Carlos Díez 
Fc.Xavier Farrero 
Paqui Bernal 
Vicente Sanmartin 
Toni Pascual 
Joan Martí 
Àngel Villalba 
Ramon Casares 
Nuria Prunés 
Miriam Margalef 
Laia Martín 
Carmen Farrés 
Mercé Parés 
Mercé Domeque 
David Pinyol 
Rafael Palomero 
Josep Ma Pérez 

 
* IES Sant Quize (SQ del Vallès) http://www.iessantquirze.com/  
- Coordinador: Jaume Pintó  
- Tutora: Mercè Foguet 
- Professorat que ha participat: 
 

Francisco Callés Puerta 
Teodomiro Moyano Delgado 
Toni Serrano Serrano  
M Dolors Dominguez Pérez  
Jaume Pintó Fusalba  
Joan Gea Pérez  
Antonio Sanchez Gómez  
Xavier Juan Pons  
Josep M Español Ardanuy  
Marta Ponti  

 
*  IES Torre del Palau (Terrassa ) 
- Coordinador: de centre:Evaristo Gonzalez 
- Tutor de centro: Josep M. Silva  
- Professorat que ha participat: 
 

Garrido Martínez Antonio 
García Ujaldón M.Dolors 
González Prieto Evaristo 
Ochoa Vives Anna  
Ramírez Moyano Juan Manuel  
Serrat Comerma Joan  

 
 
ALTRES PROFESSORS PARTICIPANTS DE CATALUNYA. Llistat de professors que també 
van manifestar el seu interès per participar, alguns dels quals es van inscriure en algun dels 20 
centres per tal d’assistir als seminaris. 
 

Toni Almeda. icle Formatiu Integració Social. IES Miquel Tarradell (BCN) 
Josefa Astillero CEIP Antoni Roig. Torredembarra 
 Isabel Balaguer, Mestra I Psicopedagoga. IES l'Alzina De BCN 
Manuel Bautista Pérez IES Castellar Del Vallès 
Cesar Caballero  Sant Ignasi-Sarrià, De Barcelona 



MEMORIA D’UNA RECERCA: LA PISSARRA DIGITAL A L’AULA DE CLASSE 
curs 2004-2005 (2004ARIE00059, GRUP DIM-UAB) 

 

 44

Josep Cano Ruiz  Professor De Secundària De Geografia I Historia. IES Reguissol De 
Santa Maria De Palautordera 
Enric Collado. Tutor 6é.  CEIP Joan Salvat Papasseit (Mollet Del V)  
Celsa Cortijo. IES MONTSERRAT ROIG 
Jesús Chivite Pérez,.CEIP Sant Josep. El Pi. 
Carles De Cubas. Prof. Matemàtiques IES Vil•La Romana (La Garriga) 
Cristina De La Cruz Prof. Llengua Anglesa. Escola Massana (BCN) 
Maria Del Carmen Diez Calzada . IES Secretari Coloma (BCN) 
Angela Donoso, IES Pere Alsius (Banyoles)  
Belén Escudé Jordi. IES Ausias March 
Silvia García. Col·Legi Pare Manyanet - Barcelona 
Gabriel Gisbert. Col·Legi Pare Manyanet - Barcelona 
Lluis Gómez. Professor De TecnologiaI. ES"Ferran Casablancas" Sabadell. 
Xavier Gómez. IES Gaudí (Reus) 
Teresa Gomis. Matemàtiques.  Directora. IES Gaudí (Reus) 
Marta Ibàñez. Llengua I Literatura Catalanes. IES Ferran Casablancas- Sabadell 
Jesús Lapiedra. Escola Flor De Maig, Diputació BCN 
Lloreç Lapiedra.  Col·Legi d'Educació Infantil I Primàriarosa Tiana  
Eduardo Luque. CEIP Antoni Ubach  
Eduard Mallol CEIP Guerau De Liost (Les Franqueses Del Vallès) 
Isabel Marcos I Hidalgo. CEIP Jaume Balmes De Sant Feliu De Codines 
Lluïsa Garcia. CEIP Jaume Balmes De Sant Feliu De Codines 
Anna Domènech CEIP Jaume Balmes De Sant Feliu De Codines  
Bea Marín. IES Matadepera 
Avelino Melcón Beltrán Cap Estudis, Coord. Inform. CEIP Ciutat Cooperativa Sant Boi 
Jordi Montero. Física I Química I Director. IES De La Jonquera 
Rafael Palomero. L'ies Infanta Isabel d'Aragó De Barcelona 
Josep Maria Pérez. L'ies Infanta Isabel d'Aragó De Barcelona 
Pilar Pascual Díaz. Directora. IES Les Planes. La Llagosta (BCN) 
Josep.M. Pérez. IES Infanta Isabel d'Aragó (BCN)  
Llorenç Piedrafita Romeo. Director . Col·Legi d'Educació Infantil I Primària Rosa Tiana 
De La Riba (Ripollet) 
David Pinyol L'ies Pedraforca De l'Hospitalet  
Angels Rafael CEIP. França De Terrassa 
Manel Ramon, IES Matadepera 
Joan Ristol Perxésm,IES Palamós PALAMÓS 
 Isabel Rodríguez. Cap D'estudis. CEIP Collserola De Sant Cugat Del Vallès 
Fina López. Coordinadora D'informàtica. CEIP Collserola De Sant Cugat Del Vallès 
Ramon Sala. Súnion (Barcelona)  
Joan Serra Ribes. Col·Legi Claver. Raimat. Lleida. 
Pilar Soro. CEIP Angel Serafí De Sort (Lleida ) 
Rafaela Subías De La Fuente  IES Eugeni d'Ors. Hospitalet De Llobregat 
Vicent Villena. Director Col.Legi Mare Nostrum. Tarragona 
Http://Www.Cole-Marenostrum.Com/  
Sílvia Zurita. Cap D'estudis, Ex-Coordinadora D'informàtica. IES Domenec Perramon  
Arenys De Munt 
Xavier Gol.  IES Martí I Pol (Cornellà) 
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ANNEX-4: CONCEPTE DE PISSARRA DIGITAL I PRIMERES RECERQUES 
REALITZADES A CATALUNYA 
 

Concepte de pissarra digital. 
 

La pissarra digital a l’aula de classe, entesa com un ordinador connectat a Internet 
que projecta en gran format les seves pantalles amb un videoprojector, es converteix 
en una poderosa i versàtil eina TIC que vehicula una part de l'acció docent i dels 
aprenentatges dels estudiants. A partir de la seva funció de mostrar col.lectivament tot 
tipus d'informació disponible (a Internet, a la intranet de centre, en un disc), alumnes i 
professors poden VEURE CONJUNTAMENT I COMENTAR qualsevol material que 
hagin preparat o que hagin trobat a Inter/net ("mass media digital", recursos didàctics, 
webs temàtiques, webs docents, portals...) Considerem dos tipus de pissarra digital: 

 

- La pissarra digital (PD),  integrada bàsicament per un videoprojector y un 
ordinador connectat a Internet, és la nova infrastructura didàctico-tecnològica 
que esperem que aviat estigui a totes les aules de classe. 

- Y la pissarra digital interactiva (PDI), que a més a més del videoprojector i 
l'ordinador connectat a Internet té un taulell  tàctil a través del qual es pot 
interactuar amb l'ordinador i també escriure sobre ell amb un "rotulador 
especial" con ho faríem sobre una pissarra amb el guix. Proporciona més 
funcionalitats, però el seu cost fa que de moment no es pugui pensar en una  
difusió generalitzada a totes es aules 

 
La "pissarra digital" (digital whiteboard) és un sistema tecnològic que està força estès 
entre les aules dels països més desenvolupats, i que es va començar a introduir a 
Catalunya ara fa uns tres anys a través de les dotacions "kit Internet a l'aula" de la 
DGTI del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  

 
Altres recerques realitzades. 
 
El curs 2002-2003, el Grup de Recerca "Didàctica y Multimèdia" de la UAB (DiM, dirigit 
pel professor Dr. Pere Marques, (veure <http://dewey.uab.es/pmarques/dim/>)  va 
realitzar un primer estudi pilot sobre "la pissarra digital a l'aula de classe" en els 
centres CEIP Pere Viver de Terrassa i IES Sant Quize, que havien estat dotats de 6 
PD cadascun per la SGTI del Departament d'Ensenyament. Hi  va participat TOT el 
professorat dels seus claustres, i els resultats (que es poden consultar a 
<http://dewey.uab.es/pmarques/pdigital/es/estudpil.htm> ) van confirmar l'alt potencial 
de la PD per induir la renovació metodològica de la tasca docent de TOT el 
professorat. 

 

Una mica abans, l'any 2001 el Grup de Recerca "Didàctica y Multimèdia" (DiM-UAB) ja 
havia iniciat una  recerca a nivell de tot el territori espanyol (sense finançament públic 
però amb el patrocini d'empreses i el suport d'algunes Conselleries d'Educació) en la 
que actualment ja hi participen uns centenars de professors (veure 
<http://dewey.uab.es/pmarques/pizarra.htm>). Els resultats que es van obtenint 
(l'estudi es perllongarà fins el 2006) confirmen  l'entusiasme de TOT el professorat i el 
potencial d'innovació i renovació pedagògica d'aquest sistema didàctic-tecnològic que 
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és la PD. Cal destacar aquí les aportacions del CRA d'Ariño (Aragó), pioner en la 
implantació d'aquesta tecnologia a les aules de classe, i el pla d'introducció 
generalitzada de la pissarra digital de La Rioja.    

 

Finalment, a la bibliografia d’aquest estudi incloem múltiples informacions d'altres 
països on s'han realitzat  recerques i estudis que proporcionen resultats força positius i 
avalen la consideració de la pissarra digital a les aules de classe com una de les 3 
bases tecnològiques de les "escoles del futur" (les altres son: les intranets de centre i 
les sales d'estudi multiús amb ordinadors connectats a Internet).  
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ANNEX-5: INSTRUMENTS UTILITZATS A LA RECERCA 
 
ENQUESTA DE FORMACIÓ INICIAL 
 

LA PISSARRA DIGITAL A L’AULA: ENQUESTA FORMACIÓ INICIAL (model 2005 ARIE) 

PROFESSOR/A: 
 

CENTRE: 
 

CURS/NIVELL 

ASSIGNATURA (secundària I especialitats de primària): 

 
de manera... A nivell personal i/o  per preparar la docència 

utilitzo... usual esporàdica mai 
- el correu electrònic    
- la navegació per internet    
- el processador de textos    
- l’editor gràfic    
- l’editor de presentacions multimèdia    
- l’editor de pagines web    
- CD/DVD (enciclopèdia, activitats), software educatiu    

de manera... A nivell docent, amb els alumnes, utilitzo i/o els hi 
faig utilitzar... usual esporàdica mai 
- el correu electrònic (alguna tutoria...)    
- la navegació per internet (cercar informació, EDU...)    
- el processador de textos    
- l’editor gràfic    
- l’editor de presentacions multimèdia    
- l’editor de pagines web    
- programes d’exercitació (tipus Clic...)    
- altres CD/DVD (enciclopèdies, activitats...)    
- projeccions de vídeo    
- càmera de vídeo    
- altres (especificar):    
Cas d’haver utilitzat el videoprojector el curs anterior, indica la tipologia de 
les activitats (marca amb una X) SI 

- suport a les explicacions del professorat  
- presentació d’activitats i recursos  
- suport a exposicions públiques dels estudiants  
- presentació de treballs fets pels estudiants  
- suport a debats a classe  
- treballs al racó de l’ordinador  
- comentaris sobre les noticies del diari a classe  
- comunicacions on-line a classe (xats, e-mail...)  
- realització de treballs col.laboratius a classe  
- altres (especificar)  
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INFORME GLOBAL DE LES ACTIVITATS REALITZADES 
 
CENTRE (nom y localitat + web de centre): 
 
PROFESSOR/A (nom + e-mail + web personal): 
 
PERÍODE DE TEMPS (al que es refereix aquest informe): 
 
 
Nº  TOTAL DE SESSIONS REALITZADES AMB LA PD: 
 
ASSIGNATURES I CURSOS: 
 
 
 
INFRASTRUCTURES UTILITZADES (veure a baix ): 
 
 
 
PRINCIPALS MODELS D’ APLICACIÓ DIDÀCTICA UTILITZATS  (veure a baix ): 
 
 
 
 
 
ASPECTES MÉS POSITIUS A DESTACAR / AVANTATGES OBTINGUDES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERA QUE ELS ALUMNES, AMB LA PISSARRA DIGITAL,  HAN APRÈS MÉS I/O MILLOR? PER QUÈ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASPECTES NEGATIUS / PROBLEMÀTIQUES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTRES COMENTARIS  
 
 
 
 
 
 
 
 
INFRASTRUCTURES:  pissarra digital a la meva aula de classe, pissarra digital en un altra aula de classe, aula de recursos o multiús 
amb pissarra digital,  pissarra digital a l’aula informàtica, pissarra digital mòbil 
 
MODELS D’APLICACIÓ DIDÀCTICA:  suport a les explicacions del professorat, presentació d’activitats i recursos (vídeos, webs...),  
correcció col.lectiva d’exercicis, realització de treballs col.laboratius a classe, suport d’exposicions públiques dels estudiants (lliçons),  
presentació de treballs fets pels estudiants,  suport a debats a classe,  treballs amb el racó de l’ordinador,  comentaris sobre les noticies 
del diari a classe,  comunicacions on-line a classe (xats, e-mail...) 
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RELAT D’UNA ACTIVITAT AMB SUPORT PD 
 
 
CENTRE:  PROFESSOR/A: 

DATA: CURS:                  Núm. alumnes: 

ÀREA/ASSIGNATURA: TEMA 

RECURSOS DIGITALS EMPRATS (software, webs, presentacions multimèdia...): 

 

 

ALTRES RECURSOS UTILITZATS: 

 

 

INFRASTRUCTURA UTILITZADA: (marcar una) 

- pissarra digital a la meva aula de classe  
- pissarra digital en una altra aula de classe  
- aula de recursos o multiusos amb pissarra digital  
- pissarra digital a l’aula d’informàtica  
- pissarra digital mòbil  

 

MODEL D’APLICACIÓ DIDÀCTICA: (marcar on correspongui) 

- suport a les explicacions del professorat  
- presentació d’activitats i recursos (vídeo, webs...)  
- correcció col.lectiva d’exercicis  
- realització de treballs col·laboratius a classe  
- suport d’exposicions públiques d’estudiants (lliçons)  
- presentació de treballs fets pels estudiants  
- suport a debats a classe  
- treballs amb el racó de l’ordinador  
- comentaris sobre les noticies del diari a classe  
- comunicacions on-line a classe ( xats, e-mail...)  

 

- altres: (escriure) 
 

OBJECTIU/CONTINGUT DE L’ACTIVITAT: 

 

 

 

 

 
DURACIÓ DE L’ACTIVITAT (temps, sessions): 
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BREU DESCRIPCIÓ ACTIVITAT: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LLISTAT D’ACTIVITATS QUE ES PROPOSARAN ALS ALUMNES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROL DELS ALUMNES: 
 
 
 
 
 
 
ROL DELS PROFESSORS: 
 
 

 

 

COM S’AVALUEN ELS APRENENTATGES ASSOLITS PELS ALUMNES  

 

 

 

AVANTATGES, DIFICULTATS I ALTRES OBSERVACIONS: 

 
 
 
 
 
 
INTERÈS DE LA ACTIVITAT (marcar la valoració) 9 7 5 3 
punt de vista del professor     
punt de vista dels alumnes     
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QÜESTIONARI DE VALORACIÓ DEL PROFESSORAT 
 
CENTRE: 
  
PROFESSOR/A: 
  
ANYS DEDICAT A LA DOCÈNCIA: 
 
 
Nº  TOTAL DE SESSIONS REALITZADES AMB LA PD: 
 
ASSIGNATURES I CURSOS: 
 
INFRASTRUCTURES UTILITZADES (veure a baix ): 
 
PRINCIPALS MODELS D’ APLICACIÓ DIDÀCTICA UTILITZATS  (veure a baix ): 
 
 
 
1.- PREFEREIXES FER LES CLASSES AMB EL SUPORT DE LA PISSARRA DIGITAL?  PER QUÈ? 
 
 
 
 
2.- ASPECTES MÉS POSITIUS A DESTACAR (AVANTATGES OBTINGUDES, PUNTS FORTS DE LA PD) 
 
 
 
 
3.- CONSIDERES QUE ELS ALUMNES, AMB LA PISSARRA DIGITAL,  HAN APRÈS MÉS I/O MILLOR? PER QUÈ?  
 
 
 
 
4.- EN CAS AFIRMATIU, CREUS QUE AQUESTES MILLORES EN ELS APRENENTATGES ES TRADUIRAN EN 
UNA REDUCCIÓ DEL FRACÀS ESCOLAR ENGUANY? (ES A DIR, MENYS ALUMNES SUSPENDRAN LA TEVA 
ASSIGNATURA) 
 
 
 
5.- ASPECTES NEGATIUS (PROBLEMÀTIQUES, PUNTS FEBLES DE LA PD) 
 
 
 
 
6.- CREUS QUE HAS RENOVAT UNA MICA ELS TEUS MÈTODES DOCENTS AL UTILITZAR LA PISSARRA 
DIGITAL? PER QUÈ? 
 
 
 
 
7.- DE TOTES LES ACTIVITATS QUE HAS FET A CLASSE AMB LA PISSARRA DIGITAL, QUINA  T’HA AJUDAT 
MÉS EN LA TEVA FEINA D’ENSENYAR.  PER QUÈ? 
 
 
 
 
8.- PENSES  USAR NOVAMENT LA PISSARRA DIGITAL EL PROPER CURS? COM? QUANTS COPS AL MES? 
 
 
 
 
9.- ALTRES COMENTARIS QUE VULGUIS FER  
 
 
 
 
 
INFRASTRUCTURES:  pissarra digital a la meva aula de classe, pissarra digital en un altra aula de classe, aula de recursos o multiús 
amb pissarra digital,  pissarra digital a l’aula informàtica, pissarra digital mòbil 
 
MODELS D’APLICACIÓ DIDÀCTICA:  suport a les explicacions del professorat, presentació d’activitats i recursos (vídeos, webs...),  
correcció col.lectiva d’exercicis, realització de treballs col.laboratius a classe, suport d’exposicions públiques dels estudiants (lliçons),  
presentació de treballs fets pels estudiants,  suport a debats a classe,  treballs amb el racó de l’ordinador,  comentaris sobre les noticies 
del diari a classe,  comunicacions on-line a classe (xats, e-mail...) 
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QÜESTIONARI DE VALORACIÓ DE L’ALUMNAT 
 
CENTRE: 
  
NOM DE L’ALUMNE: 
 
EDAT: 
 
CURS: 
 
PROFESSOR/A amb el que has usat la pissarra digital: 
 
 
 
1.- PREFEREIXES FER LES CLASSES AMB EL SUPORT DE LA PISSARRA DIGITAL? PER QUÈ? 
 
 
 
 
 
2.- QUINS AVANTATGES OBTENS QUAN ES FAN LES CLASSES AMB LA PISSARRA DIGITAL? 
 
 
 
 
  
3.- CONSIDERES QUE AMB LA PISSARRA DIGITAL HAS APRÈS MÉS I/O MILLOR? PER QUÈ?  
 
 
 
 
 
4.- AQUEST CURS, QUÈ HAS APRÈS AMB LA PISSARRA DIGITAL? 
 
 
 
 
 
5.- MÉS O MENYS, QUANTS COPS HAS FET CLASSE AMB LA PISSARRA DIGITAL? EN QUINES 
ASSIGNATURES? 
 
 
 
 
 
6.- TU EN CONCRET, QUÈ HAS FET AMB LA PISSARRA DIGITAL? 
 
 
 
 
 
7.- QUÈ ÉS EL QUE NO T’AGRADA QUAN ES FAN LES CLASSES AMB LA PISSARRA DIGITAL? 
 
 
 
 
 
8.- DE TOTES LES ACTIVITATS QUE HAS FET A CLASSE AMB LA PISSARRA DIGITAL, QUINA  T’HA AGRADAT 
MÉS  
 
 
  
 
9- DE TOTES LES ACTIVITATS QUE HAS FET A CLASSE AMB LA PISSARRA DIGITAL, EN QUINA CONSIDERES 
QUE HA S APRÈS MÉS? 
 
 
 
 
 
10 ALTRES COMENTARIS  
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ANNEXOS 6-11  
 
Veure arxiu “ARIE2004MEMORIA59.ZIP” 
 
ANNEX-6.- Dades de la enquesta de formació inicial del professorat 

ANNEX-7.- Dades dels informes globals del professorat després del seminari-2 

ANNEX-8.- Dades dels informes globals del professorat després del seminari-3 

ANNEX-9.- Dades dels relats 

ANNEX-10.- Dades del qüestionari de valoració del professorat 

ANNEX-11.- Dades del qüestionari de valoració de l’alumnat 


