
 

 

Nota de premsa 

 

El joves reclamen fer més ús de les noves 
tecnologies a l’aula, i alhora demanen més 

relació i diàleg amb el professor 

 

eduCaixa, Facebook i educaweb impulsen un projecte pioner 
per saber de primera mà quina percepció tenen els alumnes 

sobre l’ús de les TIC a les escoles 

 
Barcelona, 9 de març de 2016.- TICA’T Punt de Trobada de Joves, Escola i 

Tecnologia és un projecte molt innovador en què han participat diverses 

escoles de Catalunya. Va néixer de la voluntat de saber quina és la percepció 

que tenen els estudiants sobre l’educació rebuda en noves tecnologies de la 

informació i la comunicació (TIC). El projecte, que s’ha dut a terme 

exclusivament a partir de les opinions i experiències de joves estudiants, 

reflecteix la realitat actual de les TIC a l’aula i suggereix algunes pautes i idees 

per millorar-la. El programa educatiu de l’Obra Social ”la Caixa”, eduCaixa, 

Facebook i educaweb són les entitats que, fermament compromeses amb el 

desenvolupament d’una educació de qualitat, han promogut aquest projecte. 

 

El nucli central d’aquesta innovadora experiència es va desenvolupar en el 

marc d’una trobada especial durant dos dies a CosmoCaixa Barcelona, amb 45 

alumnes de 4rt d’ESO i 1r de batxillerat prèviament seleccionats entre 15 

centres educatius. Durant aquestes jornades es van fer dinàmiques 

innovadores i estimulants per recollir les percepcions dels alumnes, i va formar 

part de l’experiència passar una nit a CosmoCaixa. 

 

Les conclusions principals del projecte destaquen per una aparent paradoxa: 

els alumnes reclamen fer més ús de les TIC a l’aula, i paral·lelament demanen 

més relació i diàleg amb el professor. Tanmateix, aquestes dues propostes són 

complementàries i poden enriquir la qualitat humana i tecnològica de 

l’alumnat. Així ho demostren la resta de conclusions, que se centren en tres 

punts principals:  

 

 



 

Les TIC ajuden a aprendre:  
 

Els alumnes consultats consideren que l’ús de les TIC, a més de ser una 

activitat que els diverteix, els permet, entre altres coses, augmentar la 

cooperació i la capacitat de decisió al llarg de la seva formació. Els joves volen 

decidir com han d’aprendre i se senten preparats per assumir la responsabilitat 

d’un ús adequat de la tecnologia a l’aula. 

 

Les TIC són una eina d’innovació: 
 

Els joves asseguren que la tecnologia amplia els recursos d’aprenentatge i els 

ofereix la possibilitat de ser més autònoms i creatius. A més, un context 

tecnològic adequat permet a les escoles connectar-se amb el món, fomentant 

la comunicació, la col·laboració i l’obertura social. Els alumnes consultats 

també són conscients que viuen un moment de canvis, propiciats en gran part 

per les tecnologies, i opinen que, en aquest context, l’escola les ha d’aprofitar.  

 

Els professors com a eina clau en l’aprenentatge: 
 

Els alumnes volen fer més ús de les TIC a les classes, però alhora també 

demanen més interacció i més diàleg amb els professors. Per als joves els 

professors són una peça clau del seu aprenentatge i demanen que els 

acompanyin i els formin en la projecció de la seva identitat digital. 
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