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CARACTERÍSTIQUES, PROCÉS D’AVALUACIÓ I NORMES DE 
PRESENTACIÓ D’ORIGINALS 

 
Ítaca. Revista de Filologia és una publicació anual del Departament 

de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant. La qualitat científica 
d’aquesta revista queda garantida, entre altres factors, pel fet que més 
d’un 75% dels treballs que s’hi publiquen es refereixen a resultats d’inves-
tigacions originals i inèdites. El mateix percentatge del 75% estableix el 
mínim d’autors externs al Consell de Redacció i a l’organització de la 
revista, a fi d’evitar-ne l’eventual endogàmia editorial. 

El Consell de Redacció i el Consell Editorial de la publicació són 
elegits pel ple del Consell del Departament de Filologia Catalana. Per a 
cada exemplar de la publicació es preveu el nomenament d’un Comité de 
Selecció, que avalua i informa anònimament (avaluació per parells) els 
originals presentats, amb capacitat d’acceptar o desestimar les propostes; 
i amb capacitat, igualment, de formular suggeriments de millora als 
autors dels articles. En el cas que no hi haja unanimitat entre els avalua-
dors sobre la conveniència o no de la publicació d’un article, el Consell de 
Redacció s’encarrega de prendre l’ultima decisió, així com també de 
supervisar la introducció de canvis i propostes de millora. 

Els articles d’Ítaca. Revista de Filologia poden tenir una extensió 
màxima de 65.000 caràcters (15.000 en el cas de les ressenyes), i s’han de 
presentar en suport informàtic compatible amb Word per a Windows, 
fent constar el nom complet de l’autor o autora, la institució acadèmica 
de què forma part, les adreces postal i electrònica i un telèfon de contacte. 
Només per acord extraordinari del Consell de Redacció es poden publi-
car en Ítaca. Revista de Filologia articles d’extensió superior als referits 
65.000 caràcters. Juntament amb l’article, els autors o autores han de 
presentar, en un document independent, les paraules clau i un resum o 
abstract d’extensió entre 600 i 1.200 caràcters. 

Formalment, els articles han de seguir els criteris tipogràfics se-
güents: 
1. En l’encapçalament de l’article ha de constar el títol en versaleta, seguit 
(en la línia següent) pel nom complet de l’autor o autora en redona, i per 



 

 

la institució (en una nova línia) en cursiva. Aquests tres elements han 
d’anar amb alineació centrada.  
2. Si hi ha una citació inicial o una dedicatòria, ha d’aparéixer tot seguit, 
després d’una línia en blanc (de mida 12, com l’encapçalament), amb cos 
10, interlineat senzill, sagnia esquerra de 6 cm i alineació a la dreta. 
Després d’una nova línea en blanc de mida 12, començaria el cos de 
l’article. 
3. Si no hi ha citació inicial o dedicatòria, el cos de l’article apareixerà 
immediatament, separat del títol, el nom i la institució per una línia de 
mida12. 
4. Configuració de pàgina: A4 (21x29,7 cm). Marges superior i inferior 
de 2,5 cm; i marges esquerre i dret de 3 cm 
5. Tipus de lletra Times New Roman, amb mida 12 en el cos del text, i 
10 en citacions i notes al peu 
6. Interlineat senzill 
7. Sistema de notació autor-data en el cos del text: (COGNOM: any, 
pàgina), (COGNOM: any), Cognom (any, pàgina)  
8. Les notes crítiques per a aclarir o ampliar aspectes del contingut del 
text van a peu de pàgina, amb un cos 10, i sense separacions amb línies en 
blanc. El números volats de les notes han d’anar després dels signes de 
puntuació, si no és que la nota va referida a una única paraula del discurs: 
en aquest últim cas, el número volat aniria immediatament després de la 
paraula en qüestió.  
9. Les citacions textuals inferiors a les tres línies es poden incorporar dins 
del text entre cometes angulars. Si són superiors han d’anar, sense 
cometes, en un paràgraf a banda, separat amb una línia en blanc dels 
paràgrafs anterior i posterior, un cos de lletra 10 (també per a les línies en 
blanc), interlineat senzill, sagnat a l’esquerra d’1 cm, i sense sagnat a la 
dreta. Quan la referència bibliogràfica es consigna al final d’una citació en 
paràgraf a banda, el punt últim es posa després del parèntesi (i no abans). 
El signe [...] s’hi fa servir per a indicar la supressió d’un fragment del 
discurs, però no s’ha de posar ni a l’inici ni al final de la citació. 
10. No s’ha de deixar una línia en blanc per a separar els paràgrafs: cada 
nou paràgraf s’introdueix amb sagnia d’1 cm en la primera línia.  



 

 

11. Quan un article s’estructura en diferents apartats, entre l’últim 
paràgraf d’un apartat i el títol de l’apartat següent cal deixar una línia en 
blanc de mida 12, però entre el títol i el paràgraf següent no s’ha de deixar 
cap espai. La numeració dels apartats i els subapartats ha de ser aràbiga 
(1., 1.1, 1.1.1, etc.), i els títols dels apartats i els subapartats han 
d’aparéixer en minúscula, versaleta, sense sagnat i sense punt final. 
12. En el cas que hi haja un discurs citat dins d’un altre discurs citat, se 
segueix l’ordre següent en els tipus de cometes: «“‘‘”». Així doncs, nor-
malment es fan servir les cometes angulars, del tipus « ». 
13. Tant els guions d’incís com els de diàleg han de ser guions llargs. 
14. La bibliografia final s’indrodueix com un apartat, amb el títol 
«BIBLIOGRAFIA» en versaletes, sense numeració aràbiga, després d’una 
línia en blanc de mida 12. Tot seguit (sense línia en blanc), les referències 
bibliogràfiques s’introdueixen amb sagnia francesa d’1 cm. 
15. Totes les referències bibliogràfiques al·ludides amb el sistema autor-
data han de ser desplegades, amb la informació completa, en l’apartat 
final de bibliografia. 
16. Les citacions bibliogràfiques han de seguir les formes següents: 

Llibres: 
COGNOMS, Nom (any): Títol del llibre, Lloc d’edició, Editorial.  
Exemple: 
PIERA, Josep (2012): El somni d’una pàtria de paraules, Alzira, Bromera. 
Capítols o apartats en llibres: 
COGNOMS, Nom (any): «Títol de l’apartat», en Nom COGNOM (ed.), Títol del 

llibre, Lloc d’edició, Editorial, p. x-y.  
Exemple: 
RAMONEDA, Josep (2009): «Elogi de l’assaig», en Gustau MUÑOZ (ed.), Joan 

Fuster i l’anàlisi de la realitat social, València, Publicacions de la Universi-
tat de València, p. 95-102. 

Articles en revistes o publicacions periòdiques: 
COGNOMS, Nom (any): «Títol de l’article», Títol de la Revista o la Publicació 

Periòdica, núm. x (data), p. y-z. 
Exemple: 
RENEDO, Xavier (1992): «Quin mal és lo besar? (Literatura i moral al voltant 

de la quarta línia de l’amor)», Caplletra, núm. 13 (tardor de 1992), p. 99-
116. 

 



 

 

17. Si l’obra té dos o tres autors (o editors), se n’anoten les dades de la 
manera següent: 

COGNOMS1, Nom1 & Nom2 COGNOMS2 (any): 
Exemple: 
PAYRATÓ, Lluís & Núria ALTURO (ed.) (2002): Corpus oral de conversa 

col·loquial. Materials de treball, Barcelona, Publicacions i Edicions de la 
Universitat de Barcelona. 

Si en té més de tres, d’autors, s’ha d’anotar només el primer, seguit de 
l’abreviatura et al. 
18. Les editorials 62 i Tres i Quatre es referencien així: «Ed. 62» i «Ed. 
Tres i Quatre». En la resta dels casos, no es fa servir la paraula «Editori-
al». 
19. Quan hi ha més d’una referència bibliogràfica d’un mateix autor —o 
d’una mateixa autora—, se’n posen els cognoms i el nom en la primera 
entrada, i en la resta se substitueixen per un guió llarg (—). 
20. En les referències a pàgines web —si n’hi ha— cal fer constar, a més 
de l’adreça electrònica, la data de consulta. 
21. Les taules, gràfiques o figures, si n’hi ha, s’han de numerar consecuti-
vament, en aràbics. La llegenda, de mida 10, hi ha d’anar separada per un 
espai (també de mida 10): a la part superior en el cas de les taules, i a la 
part inferior en el cas de les figures. 
 
Poden presentar-se a Ítaca. Revista de Filologia originals en català, basc, 
gallec, espanyol, francés, alemany, italià o anglés. El termini de presenta-
ció és obert fins a l’1 de maig de cada any. Una vegada dut a terme el 
procés d’avaluació, l’acceptació dels treballs (com també, si s’escau, 
l’informe amb les corresponents propostes de millora) es comunica als 
autors abans del 30 de juny. En el cas que siga necessària la introducció 
de canvis o modificacions, la versió definitiva dels treballs s’ha de lliurar 
abans del 30 de juliol. 
En el present número d’Ítaca. Revista de Filologia s’han presentat un total 
de 18 originals, 13 dels quals (un 72,22%) han merescut una avaluació 
positiva i la corresponent publicació.  
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LES TIC A L’AULA: UNA REALITAT 
Sandra Montserrat 

Universitat d’Alacant 
Pep Hernández 

Col·legi El Valle (Madrid) 
 

es actuals accions didàctiques a l’àrea de Llengua i Literatura 
han de redreçar-se cap a un canvi metodològic necessari amb 
l’alumnat i per a l’alumnat. El camí ja fa temps que ha comen-
çat: l’aula on s’estudia (i s’explica) llengua i literatura ha deixat 

de ser únicament un espai on el marc teòric centra tota la didàctica de la 
matèria. A l’aula, hi han entrat —tímidament, val a dir-ho— metodolo-
gies centrades, per exemple, en l’oralitat, en la promoció de la interacció 
conversacional. No oblidem que plantegem l’assimilació d’una llengua i 
que la millor forma d’adquisició i consolidació d’aquesta —com la de la 
seua literatura— és mitjançant la proposta pràctica. I aquesta inserció de 
les pràctiques orals és el resultat d’una demanda de la societat actual en 
què el domini de les habilitats comunicatives és imprescindible.  

De la mateixa manera, és fàcilment observable que hi ha una pre-
disposició innata i pròpia entre l’alumnat a emprar els elements tecnolò-
gics que són al seu abast: no debades, són les eines amb les quals han 
nascut, creixen i viuen a diari. És ben conegut, en aquest sentit, el concep-
te de Nadius digitals (PRENSKY: 2001, 2004 i 2009; NICHOLAS et al.: 
2007; GARCÍA et al.: 2008), que marca la diferència entre els nascuts 
després de l’aparició de la xarxa i qui ho van fer abans. Aquest concepte 
ha estat reformulat darrerament; així, per exemple CASSANY (2012) 
ofereix una anàlisi constructiva de les diferents metàfores emprades per a 
la classificació d’aquest grup antropotecnològic que ha de canviar la pers-
pectiva educativa i cognitiva de l’educació del segle XXI: experts rutinaris 
(De la torre 2009), residents i visitants digitals (KRUSE: 2010), consu-
midors i productors d’informació, rusc i abelles, cultura participativa 
(JENKINS: 2006), vi vell en ampolles noves (LANKSHEAR & KNOBEL: 
2006).  

Matisos a banda, és lògic concloure que aquesta realitat, tan viva, 
tan potent i tan útil, les TIC, ha de ser present a les aules. Fet i fet, la 

L 
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proposta d’ensenyaments mínims establerts pel Ministeri d’Educació 
(DECRET 112/2007: 379) per a l’Educació Secundària Obligatòria 
(ESO) ja contemplava aquest aspecte: 

 
La matèria contribuïx al tractament de la informació i competència digital ja que 
té, com una de les seues metes, proporcionar coneixements i destreses per a bus-
car i seleccionar informació rellevant d’acord amb diferents necessitats, així com 
per a reutilitzar-la en la producció de textos orals i escrits propis. Buscar i selec-
cionar moltes d’estes informacions requerirà, per exemple, l’ús adequat de biblio-
teques i l’aprofitament de les tecnologies de la informació i la comunicació. La 
realització guiada d’estes busques constituirà un mitjà per a desenrotllar la com-
petència digital. A això contribuïx també el fet que el currículum incloga l’ús de 
suports electrònics en la composició de textos, de manera que s’aborden més efi-
caçment algunes operacions que intervenen en el procés d’escriptura (planifica-
ció, execució del text, revisió...) i que constituïxen un dels continguts bàsics 
d’esta matèria. També poden contribuir al desenrotllament d’esta competència 
l’ús en esta matèria dels nous mitjans de comunicació digitals que impliquen un 
ús social i col·laboratiu de l’escriptura i dels coneixements. 
 
És ben cert que les indicacions sobre com introduir les TIC a l’aula 

de Llengua i Literatura són especialment minses en els diversos decrets 
educatius, ara bé, això no pot ser excusa per a deixar de banda una 
realitat. La pregunta justa seria: el professorat està disposat a aprofitar 
aquest facilitat actitudinal i instrumental del seu alumnat per millorar el 
procés d’ensenyament i aprenentatge? La resposta és afirmativa rotun-
dament. Ho demostren els nou articles que vertebren el dossier central 
d’aquest número ÍTACA. El professorat en actiu que participa en aquest 
volum mostra amb les seues reflexions i experiències didàctiques que 
estudiar, aprendre i aprendre a aprendre utilitzant els mitjans digitals és 
clau perquè l’alumnat se senta el centre del procés d’aprenentatge i 
d’adquisició del coneixement. 

 En primer lloc, Josep M. Escolano realitza una anàlisi excel·lent 
de l’entorn TIC al sistema educatiu, des de la perspectiva de la pedagogia 
digital, tot passant per la revisió del paradigma educatiu infraestructural i 
discent que conformen el ventall educatiu del segle XXI. Escolano dóna 
compte d’un punt d’inflexió necessari i obligatori en la concepció estruc-
tural de l’ensenyament del segle XXI: la informació ha passat d’ésser una 
realitat intangible unidireccional (provinent del docent) a una entitat 
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tangible multidireccional per mitjà d’Internet i les xarxes socials (del 
professorat i l’alumnat), on la hiperconnectivitat no només és font de 
comunicació espontània —i, per tant, afavoridora dels processos lingüís-
tics—, sinó, també, una (la) forma d’informació objectiva i instantània on 
l’alumnat és capaç d’activar els mecanismes per a posar en marxa les 
competències abstractes per a la recerca i selecció d’informació per al seu 
processament posterior. Bona mostra d’aquesta ideologia que ha de 
canviar la percepció docent i discent és la que excel·lentment es desglossa 
amb la recerca duta a terme per l’IES Dr. Balmis, amb una avaluació 
qualitativa dels components humans, tècnics, metodològics i curriculars. 
Josep M. Escolano afirma que hi ha un canvi constant a la recerca de la 
qualitat i la millora de l’ensenyament:  

 
És important que insistim en la relació entre el desenvolupament de la compe-
tència digital o mediàtica, tant dels docents com dels discents, la millora de 
l’aprenentatge acadèmic i la millora de les condicions laborals. Com bé sabem, la 
tecnologia digital també és una finalitat en si mateixa. L’ús de les tecnologies ge-
nera coneixement i aprenentatge sobre les eines que s’utilitzen i ajuden els apre-
nents a desenvolupar-se millor en la societat en què viuen. 
 
Per dur a terme una transformació a l’aula, tant didàctica com ins-

trumental amb les TIC, hem de ser conscients que no podem fer-ho 
sense una formació prèvia i qualitativa, la mateixa que ens ha de portar a 
l’èxit metodològic d’enganxar l’alumnat de qualsevol nivell educatiu per al 
seu goig cognitiu, i això s’aconsegueix trencant els esquemes que 
l’alumnat té creats a priori de les nostres classes. Alumnat i professorat 
han d’aprendre a usar la llengua així com també les eines informàtiques 
que són habituals entre els parlants d’una llengua; per tant, l’ús de la 
llengua i l’ús de l’eina són tan essencials en la seua pràctica com en el seu 
funcionament. 

I és indubtable que el docent té múltiples opcions a l’hora de for-
mar-se. De fet, pot optar tant per una formació autodidacta com per una 
formació reglada. Sílvia Pico, Assesora TIC del CPR de Fraga, per la 
seua part, ens ofereix les claus per a una bona introducció al món de les 
TIC en l’educació. Pico recorre els diversos recursos digitals que han de 
ser considerats com educatius; ras i clar: que permeten millorar l’activitat 
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docent i el procés formatiu per al qual estan destinats. L’autora insisteix 
que les TIC, per si soles no garanteixen els aprenentatges: cal reconéixer 
quines metodologies són més adients per a potenciar les TIC i, per tant, 
per a augmentar l’aprenentatge. En aquest sentit, segons Sílvia Pico, el 
programa formatiu que més influència i rellevància pot aconseguir la 
formació docent i discent és el que refereix al model TPACK (MISHRA 
& KOEHLER: 2006) que recerca l’equilibri entre els tres conceptes de les 
competències docents: Tecnologia, Coneixement del contingut i Conei-
xement pedagògic. Aquest programa formatiu ens permet una bona 
planificació d’activitats, amb criteris d’aportacions qualitatives a la nostra 
activitat d’aula. És així com triomfem amb les TIC. 

Tanmateix, no només amb formació s’assegura un bon ús de les 
eines tecnològiques que disposem al nostre abast: cal ser inquiet i impaci-
ent a l’hora de la investigació a la xarxa i la col·laboració amb altres 
docents. Qualsevol docent ha de crear i transformar, al llarg de la seua 
carrera professional, el seu PLE (Entorn Personal d’Aprenentatge) amb 
un propòsit ben definit, tal com assenyala Pico:  

 
El concepto de PLE implica sistematizar y promover la construcción del propio 
entorno personal de aprendizaje que cada persona reelabora a lo largo de su vida 
en función de sus necesidades e intereses. Nuestra tarea como docentes consiste 
en que nuestros alumnos aprendan permanentemente en la red para poder se-
guir desarrollándose más allá de la enseñanza formal. Ahí es donde el desarrollo 
de nuestro entorno personal de aprendizaje cobra sentido. Pero para poder mos-
trarlo a nuestros alumnos, es interesante ponerlo primero en práctica. 
 
L’article conclou amb un decàleg —imprescindible, val a dir-ho— 

per a incentivar els docents a fer el pas de qualitat en la seua perspectiva 
didàctica amb les TIC. 

 Tot seguit, Ignasi Moral posa el termòmetre al professorat. És a 
dir, analitza al detall si l’ús de les TIC és una realitat a les aules i en quin 
grau de qualitat. Ho fa en un camp en concret, l’ús de les TIC en el 
foment de la lectura. Per a aquesta tasca, l’autor pren com a objecte 
d’estudi professors i professores presents en la xarxa docent Un entre 
tants de l’àrea «Valencià: llengua i literatura». Els objectius finals són 
analitzar i descriure el perfil digital d’aquests docents, conéixer el propò-
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sit de les lectures recomanades per part del professorat i fer una descrip-
ció i anàlisi de l’ús de les TIC pels docents d’aquesta assignatura com a 
instrument fomentador del treball de lectura o a la recerca del seu 
foment. Moral presenta els resultats d’una minuciosa investigació a partir 
d’un qüestionari de 29 preguntes llançades on line a la xarxa Un entre 
tants, centrades en cincs blocs: la informació personal, l’ús i domini de les 
TIC, l’ús docent de les TIC, la lectura en la programació curricular 
d’aula, i lectura i TIC. Els resultats evidencien que alguna cosa canvia, tot 
i que els canvis són lents. Una investigació interessant que cal gaudir i 
analitzar amb sentit pedagògic i constructiu. 

Adés hem fet palés que el marc legislatiu curricular no obvia l’ús de 
les TIC. Tanmateix, el docent no sempre té present aquesta circumstàn-
cia. En el quart article d’aquest dossier central, Teresa Sáez analitza 
exhaustivament la relació de les TIC dins la LOE, dins del currículum de 
l’Educació Primària, en primer lloc, i de l’ESO posteriorment. L’autora 
mostra que en aquesta legislació els objectius pedagògics són ben clars i 
no necessiten una lectura entre línies, en relació amb les TIC. El canvi 
curricular i el canvi metodològic van de la mà i amb la mateixa celeritat 
que canvia la societat en què es desenvolupa. Així doncs: 

 
no valen excuses a l’hora d’incorporar les TIC a l’aula. Cal deixar de banda allò 
de «no en sé», «no tinc temps per a formar-me», «no tinc temps per a preparar 
les classes», «a l’aula no tinc recursos», etc. Si realment tenim tots aquests pro-
blemes i no sabem solucionar-los, potser és que no estem preparats per a ser do-
cents. Clar i ras: educar en TIC és la nostra obligació. Si no ho fem, no complim 
amb la nostra tasca.  
 
 Finalment, Teresa Sáez fa una més que encertada proposta de la 

incorporació real de les TIC al currículum, a través de la xarxa Un entre 
tants. Ens mostra el camí des de dos estadis previs que tot docent ha de 
tenir com a punt de reflexió i partida: saber què ha d’ensenyar (educació 
en TIC) i saber com s’ha d’ensenyar (educació amb TIC). 

 Com veiem, doncs, els primers quatre articles enceten reflexions i 
aporten opinions contrastades sobre la relació entre el professorat i les 
TIC. Per als cinc articles següents els protagonistes canvien: l’alumnat es 
converteix en el centre. Presentem, així, cinc propostes concretes d’ús de 
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les TIC a les aules d’Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat per a 
ensenyament i aprenentatge de la llengua.  

 La primera és de M. Carmen Romero. Aquest professora ens fa 
conéixer @live, una experiència plurilingüe de premsa valencià-castellà-
anglés. Un projecte realitzat amb els alumnes de 3r d’ESO de 
l’assignatura «Llengua Anglesa» a l’IES La Nucia: @live un periòdic 
digital fet per l’alumnat i dirigit a tota la comunitat educativa. Amb @live 
l’alumnat desenvolupa les competències lingüístiques en les tres llengües, 
a partir de la creació de l’alumnat mateix. Així, s’aconsegueix, de retop, 
motivació i participació. Com afirma l’autora:  

 
@live no és només un mitjà de comunicació que es nodreix de l’interés de 
l’alumnat, ja que està totalment oberta a les seues propostes, sinó que, també, 
fomenta el sentiment de comunitat educativa, facilita que els pares i mares se-
gueixen el treball dels fills i filles i estimula l’alumnat per utilitzar la llengua an-
glesa fóra de l’aula. 
 
Juntament amb l’explicació dels fonaments teòrics i pràctics de 

l’experiència, M. Carmen Romero ens ofereix, a més, tot un seguit d’eines 
TIC que mostren l’ús interaccional des de diferents competències. Així, 
l’estructuració central es presenta amb Gopress, les presentacions es fan 
amb Slideshare, Prezi o Flickr, els podcast amb Ivoox, etc. Més enllà de 
l’encisador projecte lingüístic, l’autora ens mostra que un periòdic escolar 
és una eina d’integració total amb alumnat de perfils molt diversos. Amb 
tacte i una bona dosi de sentit pedagògic, M. Carmen Romero trau el 
millor d’un alumnat interessat, motivat i amb ganes de mostrar el que 
s’ha aprés a l’aula mitjançant el periòdic.  

 Oreto Doménech, de la seua banda, presenta una experiència 
TIC amb l’alumnat de 2n de Batxillerat de l’IES Poeta Paco Mollà de 
Petrer. Com és sabut, les classes de batxillerat solen centrar-se en la 
formació per a la PAU (Prova d’Accés a la Universitat). Tanmateix, la 
professora Doménech ens demostra que cal molt de treball previ, que, 
sovint poc té a veure amb aquesta prova final. No es pot plantejar superar 
aquesta prova si l’alumnat de territoris on el castellà té una presència tan 
forta no fa una reflexió sociolingüística aprofundida. Amb aquesta 
finalitat l’alumnat ha creat un blog d’aula. El blog a la xarxa és un espai de 
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reflexió públic. A partir de les preguntes, textos i activitats proposades 
s’aconsegueix, no només una participació excel·lent, sinó que, també, es 
vencen els prejudicis lingüístics que són presents a l’aula. I així, tot i que 
la realitat social d’aquestes terres no siga la còmoda, Oreto Doménech 
mostra que és possible una integració identitària. Fet i fet, el blog d’aula 
va més enllà d’una tasca comunicativa acadèmica, és:  

 
una cruïlla virtual entre el que hauria de ser la situació normal de la llengua i la 
realitat: espais que, de vegades, entren en la intimitat dels alumnes i de les seues 
famílies o surten al carrer on els tòpics nocius sobre el català són ben presents. 
Es tractava, doncs, de crear un conflicte sociolingüístic que funcionara com a 
contrapunt entre la realitat de Petrer i la comarca a què pertany i la situació del 
que hauria de ser la llengua en el seu ple desenvolupament i normalitat, que és 
com la podem trobar, a hores d’ara, gràcies a l’entorn digital. 
 
L’experiència de l’autora d’aquest article és encoratjadora. Ensenya 

llengua al seu alumnat i ensenya actituds, que creuen les fronteres de 
l’aula. Així, ens presenta experiències d’alumnes que han acabat els seus 
estudis superiors i que visiten el centre parlant de la seua vida en valencià. 
Aquest blog d’aula crea una sinèrgia necessària per a avançar cap a una 
normalització lingüística des de les aules a la societat. 

La contribució de M. Carmen Devesa ens acosta a la Primària. 
Aquest article és un decàleg indispensable sobre com les TIC són més 
potents integrades en la metodologia d’Aprenentatge per Projectes 
(APP). Aquesta mestra del CEIP Voramar de Sant Joan d’Alacant 
insisteix en la necessitat d’un canvi metodològic que ha de comportar l’ús 
instrumental de les TIC. En aquest canvi metodològic és indispensable, 
també, l’APP, perquè:  

 
En lloc d’un model de pràctica d’aula centrada en lliçons impartides de forma aï-
llada pel professor, es proposen activitats d’aprenentatge de més llarg termini, 
centrades en els interessos i necessitats d’aprenentatge de l’estudiant i que inte-
gren problemes, pràctiques i experiències relacionades amb el món real. 
 
I en aquest món real hi ha —ja hi hem insistit— les noves tecnolo-

gies. M. Carmen Devesa ens proposa una combinació de TIC i APP per 
al tercer cicle d’Educació Primària a l’àrea de coneixement del medi. En 
concret, es treballen deu projectes al llarg del curs escolar 2011/12, que 
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tenen com a punt de trobada el blog d’aula TIC-TAC aprenem. El ventall 
de tasques proposades per la mestra és ampli: activitats d’investigació i 
recerca, creació de mapes mentals, realització de línies del temps, presen-
tacions orals, enregistrament d’àudio i vídeo, presentacions d’un dossier 
de treball, coavaluacions i autoavaluacions. I cada tasca hi té associada un 
bon grapat d’eines TIC: l’alumnat aprén a usar Webquest, Wiki, CMap-
Tools, GoogleDoc, Blogger, Picassa, Youtube, Photopeach o Glogster. L’APP, 
amb les TIC, permet, segons l’autora, un desenvolupament integral de la 
pràctica totalitat de les competències bàsiques, involucrant tots els agents 
educatius i assolint objectius per als tres col·lectius que formen part de la 
seua realitat docent: alumnat, professorat i mares i pares. 

També, a l’Educació Primària, va dedicada l’experiència de Rosa 
Estopà. A diferència de la resta d’articles d’aquest dossier central 
d’ITACA, el treball es presenta des d’una perspectiva d’investigació 
universitària. És un exemple excel·lent i constructiu de com la universitat 
no s’entén sense l’escola, i a l’inrevés. La professora Estopà, de la Univer-
sitat Pompeu Fabra, presenta la plataforma digital «El club lèxic», 
resultat del projecte «Jugant a definir la ciència» (I i II) l’objectiu del qual 
és crear recursos per a treballar col·laborativament paraules bàsiques de la 
ciència a l’escola com ara aigua, espai, estrella, cervell, gel, mort, sol, calor, 
velocitat, aire, vida. Segons l’autora, és indispensable treballar el lèxic, 
juntament amb el coneixement científic, des de les etapes més inicials de 
l’aprenentatge. Els recursos dissenyats per a assolir aquest objectiu, 
parteixen de l’escala Tenesse per al treball amb la terminologia de la 
ciència en diverses fases del procés ensenyament-aprenentatge. L’equip 
que dirigeix Rosa Estopà ha centrat el disseny dels materials en els 
primers cursos de l’ensenyament obligatori, especialment, alumnat entre 
6 i 9 anys.  

Els recursos són els següents: un Diccionari de ciència, el Club Lè-
xic, el Microscopi i Juga amb paraules de ciència. En aquest article, l’autora 
presenta fonalmentalment el Club Lèxic, una plataforma digital que 
permet explicar i dibuixar paraules perquè alumnat, mestres i pares i 
mares puguen fer un seguiment de tot el que va elaborant un xiquet 
concret al llarg del curs. S’hi pot constatar, així, l’evolució cognitiva. 
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Atés que el dossier central vol ser una mostra de la realitat de les 
TIC a l’aula, no podíem deixar de banda el nivell educatiu més bàsic i, de 
fet, el fonalmental: l’Educació Infantil. Conclou el dossier, doncs, Laura 
Tudón, mestra d’Educació Infantil al CEIP Villar Palasí de Sagunt. 
L’autora ens fa veure que la pissarra digital interactiva (PDI) ja no és un 
element estrany i nou a l’aula. Almenys, en les seues classes és una eina 
habitual per a l’adquisició de la lectoescriptura i és, a més, fonamental per 
a l’alumnat més endarrerit. En primer lloc, Laura Tudon ens ofereix una 
selecció de blogs imprescindibles per a un/a mestre/a d’Educació Infan-
til. En segon lloc, partint del seu blog d’aula, El Racó de l’Infant, ens 
mostra com la PDI és una eina imprescindible per a la interacció i la 
construcció del pensament i desenvolupament del seu alumnat. Ens 
ofereix diverses propostes de treball amb PDI per a alumnat de cinc anys: 
ensenyar a llegir i a escriure a partir de «Lectoescriptura digital» (escriptu-
ra digital, treball de formació de síl·labes, discriminació visual d’imatges i 
escriptura espontània); ensenyar el món dels experiments amb el projecte 
«Experiments en PDI»; ensenyar l’expressió dels sentiments amb el 
projecte «Sentimento: Descobrim el sentiments digitals» (Pintem el que 
sentim o Canvia de cara).  

Novament, assistim a una experiència amb què la docent vol mos-
trar la necessitat d’emprar les TIC, no per innovar, sinó per complir amb 
les competències bàsiques:  

 
Hem de donar als infants nous llenguatges a través dels quals desenvolupar-se: 
no en podem utilitzar sols un. Hem de deixar que els xiquets i xiquetes utilitzen 
els 100 llenguatges que posseeixen; l’era digital està entre nosaltres i hem de ca-
minar al seu costat, ensenyar i aprendre amb ella. Us apunteu al treball 2.0? 
  
Esperem i desitgem, doncs, que aquest volum inspire, il·lusione i 

motive el professorat en l’ús de les TIC a l’aula. L’ensenyament i apre-
nentatge de la llengua ha de vindre acompanyada de les eines que ara 
mateix la vehiculen. Les eines a partir de les quals l’alumnat viu: llig, 
escriu, escolta i parla. A la vida són ja imprescindibles, a l’aula han de ser 
necessàries. Per tant, ensenyem a comunicar i a emprar les TIC no com a 
justificació metodològica, sinó com a necessitat del nostre alumnat per a 
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preparar-los per al món en què han de (sobre)viure i que, sobretot, han 
de transformar. 
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COMPETÈNCIES MEDIÀTIQUES A L’IES DR. BALMIS D’ALACANT1 
Josep Manuel Escolano i López 

IES Doctor Balmis d’Alacant 
Universitat d’Alacant 

 
1. NATIVITZACIÓ I IMMIGRACIÓ DIGITAL EN L’ENSENYAMENT 
1.1 UNA PISSARRA DE BITS 

ls professors que passen dels trenta (i, per tant, també, els que 
passen dels quaranta) són immigrants digitals. Els nadius digi-
tals més grans deuen tenir ara al voltant de vint anys i tot just 
acaben d’arribar a la universitat. Els immigrants digitals tenen 

dues actituds possibles davant les innovacions tecnològiques, sobretot les 
que tenen un aprofitament en l’àmbit educatiu: o s’integren en el nou 
territori, aprenen a conviure amb els nadius, i això vol dir saber fer per via 
de l’aprenentatge el que ells fan de manera natural, o siga, per adquisició, 
o bé, se’n separen i es quedem segregats d’una societat a la qual «han de 
formar»2. Marc Prensky ja ho deia el 2001: «Els nostres estudiants han 
canviat radicalment. Els estudiants d’avui ja no són les persones per a les 
quals es va dissenyar el nostre sistema educatiu» (PRENSKY: 2001). 

Els professionals de l’ensenyament no poden ser immigrants segre-
gats. Els immigrants digitals poden aportar moltes coses als nadius 
digitals: tenen una formació en estratègies d’aprenentatge que poden 
transferir als espais educatius de l’era digital, tenen els coneixements 
tècnics i científics sobre les seues disciplines i saben comunicar-los per les 
vies més tradicionals. Tenen el valor de l’experiència o el valor de voler 
adquirir-ne per a utilitzar-la en benefici de la professió. La tecnologia 

                                                
1 Aquest article és resultat d’un treball més extens realitzat dins el mòdul de recerca del 
Màster en Educació i TIC de la Universitat d’Alacant, dirigit per la Profa. Dra. Rosabel 
Roig Vila, i desenvolupat al si del Grup d’Investigació EDUTIC-ADEI (VIGROB-
0039). Per a la consulta dels hipervincles que apareixen en més de dos renglons en la 
versió digital d’aquest treball copieu la URL completa en el navegador. 
2 Daniel Cassany (2011c, 17-20) fa una anàlisi ben detallada d’aquesta divisió entre 
aprenents digitals nadius i ensenyants immigrants digitals, centrada especialment en el 
canvi que comporta respecte a les pràctiques lletrades. També esmenta els conceptes 
metafòrics visitants i residents digitals encunyats per Peter Kruse. 

E 

Ítaca. Revista de Filologia, núm. 4, 2013, 25-63 
ISSN 2172-5500 



ÍTACA 

 26 

digital en aquest cas és un mitjà que els ajuda a comunicar millor. De 
vegades, quan algun professor vol ser molt innovador no sempre troba el 
suport dels companys o de l’equip directiu. Diguem-ne que l’entorn no 
sempre és propici per a la incorporació de metodologies que modifiquen 
els esquemes que funcionen des de fa molt de temps. I això també és un 
obstacle que algunes vegades s’ha de véncer: cal lluitar contra el confor-
misme, contra la comoditat de no canviar.  
 
1.2 LA SOCIETAT ACTUAL: UNA SOCIETAT WEB 2.0 

Actualment, de la mateixa manera que sabem conduir (o no sa-
bem, però sabem que podem saber com fer-ho), hem de saber viure en 
tots els mons possibles que tenim al nostre abast. Conéixer el nostre món 
és també «saber-nos-el». 

La introducció de les tecnologies en qualsevol àmbit, en la mesura 
que és una novetat, en la mesura que significa un canvi, genera recels i 
prevencions. És molt coneguda l’actitud de l’exconseller de la Generalitat 
Valenciana, el senyor Font de Mora, el qual esgrimia raons mèdiques per 
rebutjar les ajudes del govern espanyol per a la dotació d’ordinadors 
portàtils als estudiants valencians. És una anècdota, però darrere 
d’aquesta actuació no hi ha una prevenció contra l’ús de la tecnologia 
digital, sinó més aviat una mesura d’oposició política (CABALLER: 2009; 
REDACCIÓ: 2009). Aquesta actitud demostra, no obstant això, que 
determinades actuacions administratives es prenen més pensant en la 
rendibilitat política que no pas en l’actualització d’un sistema educatiu 
que necessita la tecnologització de les aules de forma imminent. 

La societat actual és una societat immersa en la tecnologia digital, 
una societat que ha incorporat els avanços tecnològics a gairebé tots els 
àmbits. Amb tots els avantatges i també amb tots els inconvenients. El 
web 2.0 ha esvaït les fronteres entre els productors d’e-continguts, els 
desenvolupadors d’aplicacions específiques i els usuaris finalistes. Qualse-
vol persona, amb uns coneixements informàtics com a usuari i una 
connexió a Internet pot esdevenir creador, aplicador i divulgador de 
continguts digitals. La sanitat (la detecció i tractament de malalties, els 
transplantaments, les indústries vinculades directament a la sanitat com 
la farmacèutica o la robòtica, etc.), la investigació en tots els camps del 
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coneixement, la indústria i el comerç (l’eliminació de fronteres físiques 
mitjançant el comerç electrònic), la gestió de la cultura i el lleure (el jocs 
en línia i els videojocs, el cinema, les revistes i els llibres electrònics), la 
nanotecnologia aplicada a tots els àmbits (mèdics, tèxtils, etc.) o la gestió 
de la llar, entre altres, són àmbits on les TIC són presents de forma 
quotidiana i eficaç. La indústria armamentística també se n’ha beneficiat, 
de l’era digital, si no és que les aplicacions domèstiques actuals tenen el 
seu origen en investigacions assajades inicialment en l’àmbit militar.  

D’altra banda sabem que la informació és poder. Per això els trans-
missors de les notícies, les persones que trien què hem de veure, escoltar 
o llegir són persones amb un poder immens. El periodista italià Maurizio 
Costanzo ja va dir el 2001 que «el poder no el té qui parla a la televisió. 
El poder el té qui et permet de parlar a la televisió». Tampoc no hem de 
baixar la guàrdia en el manteniment de la nostra identitat. La irrupció de 
la tecnologia ens obliga a estar en alerta permanent: la suplantació de la 
identitat en la xarxa, la sostracció de les dades personals per a fer-ne un 
ús fraudulent i altres qüestions similars són alguns dels problemes que 
encara s’han de resoldre. Per damunt de tot està el control humà de la 
tecnologia i de fer que els beneficis siguen sempre més grans i de més 
qualitat que no pas els inconvenients, que també en té. Això ens obliga a 
cercar un equilibri entre l’ús de les TIC i el desenvolupament sostenible: 
no podem perdre de vista que tots aquests avanços impliquen un consum 
d’energia molt gran i que els recursos del nostre planeta són finits3. 
 
1.3 ELS JÓVENS NADIUS DIGITALS 

Sovint s’ha parlat de la dependència que pot crear l’ús de la tecno-
logia, especialment en els jóvens, que són els més exposats a tota mena de 
«captivacions» i «addiccions». Ja sabem que no és una qüestió de l’ús, 
sinó de l’abús, o si voleu, de l’ús indiscriminat i sense una formació en 
valors que aporte a l’usuari la capacitat de distingir adequadament entre 
el bé i el mal, entre la mesura i l’excés, entre l’autocontrol i el descontrol. 
En aquest aspecte els ensenyants tenim una feina molt important a fer. 

                                                
3 Vegeu-ne més informació a <http://tecnologiaisostenibilitat.cus.upc.edu/continguts/ 
les-tic-i-la-sostenibilitat> i a Alier et al. (2010). 
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Nosaltres no serem usuaris digitals nadius, però sí que sabem com ha de 
ser l’escala de valors que més convé a la nostra societat (o l’hauríem de 
saber) per a entendre i per a fer entendre que la tecnologia ha d’estar al 
servei de la persona i no a l’inrevés.  

De manera anàloga hem de tractar aspectes com ara la privacitat o 
la necessitat de ser visibles per als altres (RIVEROLA: 2009). Les xarxes 
socials permeten als jóvens (i a tothom) mantenir un contacte directe 
mitjançant la comunicació escrita, el compartiment de fotografies i els 
missatges de veu i vídeo. Socialment s’han disparat les alarmes perquè els 
més jóvens actuen amb absoluta despreocupació per mostrar-se en 
públic, per compartir, per exemple, una fotografia «íntima» sense que es 
paren a pensar a qui arribarà, perquè allò que entra en «ca Internet» pot 
aplegar a qualsevol punt del món i ser utilitzat per terceres persones amb 
finalitats malintencionades. Per això és important que des de les escoles, 
des de la formació acadèmica, es tracten els perills de pràctiques de risc 
com aquestes. Els models que tenen fora de l’escola no contribueixen 
gens ni mica a evitar situacions d’exposició excessiva. Les cadenes de 
televisió van plenes de programes com ara Gran hermano o Mujeres y 
hombres (i en temporades passades Generación ni-ni i El diario de Patricia, 
per exemple) que propicien uns models de comportament contraris al 
control de la intimitat. Són models i són molt atractius. En qualsevol cas 
haurem de plantejar-nos de quina manera gestionem a l’escola els com-
portaments socials apresos fora i de quina manera els podem analitzar 
per tal de fer que els estudiants siguen, com a mínim, crítics davant 
aquestes pràctiques (CASSANY: 2009b; CASSANY: 2011a; CASSANY: 
2011b; CASSANY: 2011c; CASSANY & HERNÁNDEZ: 2011). No 
podem renunciar a la nostra funció social: ensenyar significa, entre 
moltes altres coses, moure a la reflexió en tots els aspectes de la vida. 
Com a docents, hem de fer-ho, sabem fer-ho i podem fer-ho. 
 
2. COMPETÈNCIES MEDIÀTIQUES (O DIGITALS) 
2.1 ELS REPTES DE LES TIC EN L’ENSENYAMENT: UN FUTUR 
IMPERFECTE 

El futur de l’educació passa per combinar la formació a distància, 
en línia, i la formació presencial a l’aula, molt més tradicional, segons es 
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mire. A l’àmbit universitari ja està tot preparat perquè una part dels 
crèdits que cursen els alumnes es comptabilitzen com a crèdits per a 
l’elaboració de treballs acadèmics a casa i la preparació d’activitats que 
després es revisen a classe o en línia (pel campus virtual o mitjançant 
plataformes diverses, com Moodle o d’altres). És per això que l’Espai 
Europeu d’Educació Superior (EEES) ha implantat els crèdits ECTC 
(European Credit Transfer and Accumulation System), un sistema en què 
el crèdit equival a 25-30 hores. Aquests crèdits tenen en compte, no sols 
les classes lectives presencials, sinó, també, les hores d’estudi, els treballs, 
les pràctiques de tota mena (de laboratori, de camp, etc.) o els projectes 
que s’han de realitzar fora de l’horari lectiu estricte (AUNION: 2009). 

A hores d’ara, aquesta situació no és transferible als centres de 
primària i de secundària, si més no en la concepció actual del disseny 
educatiu. Penseu, d’altra banda, que l’ensenyament no universitari aplega, 
sobretot, les etapes de l’ensenyament obligatori i aquest ensenyament està 
dissenyat perquè la formació siga presencial i d’assistència obligatòria per 
als aprenents. Les perspectives, però, per a un futur no molt llunyà, 
apunten cap a la combinació de la formació virtual i la presencial, també, 
en l’ensenyament no universitari. Estem en les beceroles, però en aquests 
moments hi ha experiències molt enriquidores que demostren que 
aquestes pràctiques són altament formatives i profitoses4. Només hem de 
pensar en l’extensió de la plataforma educativa o entorn virtual Moodle, 
de programari lliure, arreu dels centres educatius.  

En l’àmbit educatiu ens trobem davant molts reptes: la resolució 
del fracàs escolar, la valoració excessiva dels aspectes materials davant els 
de caire més intel·lectual, la capacitat de destriar entre la veritat i la 
falsedat, la difusió de la cultura i el benestar i el caràcter efímer dels 
continguts. Les TIC no els resoldran, però ben segur que ajudaran que la 
comunitat educativa s’hi encare d’una forma més eficaç i positiva. 
 
 

                                                
4 La Generalitat Valenciana ha desenvolupat LliureX (<http://lliurex.net/home/va>) i 
Mestreacasa (<http://mestreacasa.gva.es/web/guest/inicio>), basat en Linux, com a 
plataformes per al sistema educatiu valencià.  
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2.2 CANVIS METODOLÒGICS: OPCIONS I REACCIONS  
La introducció de les TIC en l’ensenyament ha produït canvis rela-

cionats amb la presentació dels continguts, amb la planificació i organit-
zació dels objectius, però, sobretot, ha afectat l’opció metodològica 
emprada pels professors. La presència de les eines digitals a les aules dels 
centres de primària i secundària és relativament incipient. No obstant 
això, l’aplicació d’eines i objectes d’aprenentatge digitals a l’ensenyament 
du un progrés indeturable i s’amplia cada curs que passa. Pensem en 
projectes originàriament ambiciosos i que ja són una realitat com ara les 
«Escoles en xarxa», un projecte de les escoles valencianes per a fer perio-
disme digital.5  

Qualsevol canvi en el sistema educatiu, i les TIC són un canvi, ha 
de comptar amb els factors que condicionen la participació del docent. La 
utilització regular i la generalització de les TIC a les escoles i instituts del 
nostre país implica que els professors assumisquen canvis metodològics 
molt importants i no sols canvis tecnològics; els canvis de rols, els com-
portaments a l’aula i en les tutories (presencials i virtuals), la gestió del 
temps i de l’espai (exactament igual que l’alumnat) o la capacitat 
d’adaptació permanent en són només alguns exemples. 

Faltaria per comentar la participació de l’administració educativa 
en aquest aspecte. Les disposicions normatives que regulen l’organització 
escolar han de garantir l’aplicabilitat d’estratègies d’aprenentatge basades 
en les TIC. I açò bàsicament vol dir augmentar la flexibilitat i la capacitat 
organitzativa dels centres per a dissenyar els projectes educatius i comen-
çar per garantir l’accessibilitat als mitjans materials i humans necessaris 
per a dur-los avant. 
 
2.3 L’AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES  

El concepte d’avaluació adquireix una dimensió nova amb les TIC, 
si més no n’expandeix les possibilitats i n’amplia els instruments tradicio-
nals. Un test de resposta múltiple, un qüestionari de comprensió lectora, 
una bateria de preguntes que demanen fer respostes breus o una redacció 
                                                
5 Vegeu referències a l’experiència a <http://www.escolavalenciana.com/categories/ 
index/92/escoles-en-xarxa>.  
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de 250 paraules sobre un tema continuen sent instruments vàlids que ens 
permeten valorar l’evolució formativa de l’aprenent, ens permeten esti-
mar-ne les competències, les capacitats i ens ofereixen la qualificació i la 
quantificació necessària per oferir-hi mesures de correcció, de revisió o 
d’adequació al procés d’aprenentatge. 

A hores d’ara, no obstant això, podem emprar els mateixos ins-
truments d’avaluació, i molts altres d’específics del mitjà tecnològic que 
fem servir. La diferència és que les TIC faciliten el control d’aquestes 
activitats, a nosaltres per descomptat, però als aprenents també, si n’han 
de fer un control autònom. El fet de poder analitzar fidelment, per 
exemple, el procés de resolució de problemes que ha seguit un alumne en 
una tasca determinada és un avantatge metodològic de gran magnitud 
que sols és possible amb la contribució de les eines digitals.  

D’altra banda, els instruments tecnològics aplicats a l’educació 
permeten que les activitats d’autocontrol o d’autoavaluació tinguen un 
efecte positiu en l’alumne pel sol fet que és ell qui determina, a partir 
d’uns mínims prèviament compartits i acceptats, el moment i la manera 
de l’aplicació. Com que un dels principis d’aquest paradigma educatiu és 
l’aprenentatge col·laboratiu i la interacció entre iguals i amb el docent, el 
coneixement que dóna una autoavaluació individual reverteix en el 
coneixement del grup i, per tant, en la millora de l’aprenentatge de tots 
els participants en el procés, discents i docents. 

Per descomptat que tot açò serà productiu si el model avaluatiu 
s’adiu amb el model d’aprenentatge. No es tracta de canviar els noms de 
les coses i continuar fent el mateix de sempre. El canvi que suposa la 
utilització de les TIC afecta tot el procés, i això vol dir que l’avaluació ha 
de ser necessàriament conseqüent amb la manera com haurem plantejat 
les actuacions d’aprenentatge. Esperem a veure què passa quan hi haurà 
la generalització i els docents aplicadors no siguen els més inquiets, els 
més motivats o els més interessats a canviar. Siguem positius.  

Linda Castañeda, en la tesi doctoral Enseñanza flexible en red en la 
Universidad: Modelo de análisis curricular, fa una anàlisi de les TIC com a 
recursos per a ensenyar, hi posa exemples d’assignatures d’ensenyament a 
distància de la Universitat de Múrcia i s’hi centra en els elements de 
currículum. Castañeda afirma, entre altres coses, que «los profesionales 
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que trabajan en e-learning en la universidad (profesores, tutores, adminis-
tradores, diseñadores) no poseen una herramienta que les ayude a 
diseñar, desarrollar, analizar y evaluar las acciones de e-learning de 
manera eficaz» (CASTAÑEDA: 2010). L’autora analitza contextos 
d’ensenyament i aprenentatge universitaris; no obstant això, aquesta 
afirmació ens fa pensar que en el cas de l’ensenyament no universitari el 
desenvolupament dels dissenys curriculars per a l’ús de les TIC són, si 
més no, accions individuals de docents agosarats i que s’arrisquen de 
forma individual a inserir les aplicacions TIC sense un marc curricular de 
caire teòric adient i sense el suport necessari de les institucions educatives 
per a implementar-los.  

Creiem, però, que la situació ha canviat força en els darrers temps. 
De fet, qualsevol activitat vinculada amb les innovacions tecnològiques 
canvia dia a dia. El web 2.0, com a concepte per a la interacció entre els 
usuaris i com a mitjà de comunicació en l’era digital, ha desenvolupat 
actituds i comportaments col·laboratius entre els e-usuaris (com a e-apli-
cadors, com a e-investigadors, com a e-divulgadors, com a e-aprenents) 
que facilita enormement la difusió de tota mena d’idees, eines digitals, 
objectes d’aprenentatge digitals o experiències d’aula de forma ràpida i 
efectiva en un escenari on el temps i l’espai es caracteritzen precisament 
perquè no hi ha ni temps ni espai, perquè tot és virtual i es desplega en la 
gran teranyina. En aquest sentit, i en l’àmbit educatiu, convé tenir present 
la profusió de plataformes educatives, com ara Un entre tants. Xarxa 
cooperativa per a l’ensenyament en valencià (<http://1entretants.ning. 
com/>) o Espurna (<http://espurna.ning.com/>), que han canalitzat els 
esforços individuals de professors innovadors en xarxes socials professio-
nals (i professionalitzades) amb la intenció de compartir i divulgar el 
coneixement digital mitjançant un entorn obert que aplega blogs, wikis, 
grups de treball virtual, fòrums i tota mena de canals de comunicació. 
Unes altres xarxes similars a les anteriors són les següents: Edutac. 
Tecnologies per a l’educació. Xarxa d’intercanvi d’experiències (<http:// 
edutac.ning.com/>), EduCAT 1x1. Espai d’acompanyament i formació 
(<http://www.educat1x1.cat/>), Internet en el aula. Red social docente 
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para una educación en el siglo XXI (<http://internetaula.ning.com/>), 
Eduredes. Redes sociales educativas (<http://eduredes.ning.com/>). 

Des de la perspectiva del docent, hi ha hagut un gran avanç darre-
rament amb l’aparició de plataformes i llocs solvents per a accedir a una 
formació i a una informació professional vinculada amb els aprenentatges 
digitals. Falta, però, que aquestes iniciatives encapçalades pels sectors 
docents més innovadors, per aquells que podríem anomenar emprene-
dors en l’àmbit de l’ensenyament, s’estenguen a tot arreu i en faciliten una 
generalització que repercutisca en la millora de la qualitat de 
l’ensenyament. 

 
3. ANÀLISI DE LA BIBLIOGRAFIA RECENT 

En aquest apartat ens centrem en les publicacions recents que 
aporten informacions rellevants relacionades amb l’ús de les TIC en 
l’aprenentatge escolar, especialment en l’ensenyament no universitari i 
molt particularment en l’àrea de la llengua i la literatura6. Per això, hem 
fet un repertori que abasta, entre altres, aspectes com ara el tractament 
dels llibres de text digitals, la competència lectora en textos digitals i 
hipertextos, l’escriptura en la xarxa, les eines digitals per al treball de la 
llengua oral, les TIC per a l’alumnat amb necessitats educatives especials, 
les TIC per a alumnat nouvingut o la formació del professorat. 
 
3.1 ELS APRENENTS I LES TIC  

Hi ha una línia d’investigació i de treball directe a l’aula que sosté 
que les TIC són un element facilitador dels aprenentatges en alumnat 
                                                
6 Recent és un adjectiu amb un significat temporal força esvarós. Volem ser honestos i 
sincers. Ens centrem sobretot en consultes bibliogràfiques realitzades en línia al llarg del 
període de realització inicial d’aquest treball (juny i juliol de 2011). Hem contrastat 
alguns apunts personals amb una obra publicada posteriorment, a l’octubre de 2011, 
(CASSANY: 2011): En_línia. Llegir i escriure a la xarxa, Barcelona, Graó), i que ha 
esdevingut una referència obligada i essencial per a la divulgació de les pràctiques 
digitals docents i discents aplicades a totes les àrees i a tots els nivells educatius. L’obra 
de Cassany que esmentem aplega sobradament i amb tota mena de detalls molts dels 
aspectes que nosaltres comentem de forma superficial o que tan sols insinuem. Oferim, 
però, el nostre treball pel que significa d’aportació conjuntural i de punt de vista 
personal. 
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d’incorporació tardana al sistema educatiu. S’hi afirma que les TAC (les 
tecnologies de l’aprenentatge i del coneixement) contribueixen a accelerar 
el procés d’adaptació de l’alumnat nouvingut en tots els àmbits, tant en 
l’adaptació social i emocional com en l’aprenentatge lingüístic (ALART et 
al.: 2010). La pretensió dels autors d’aquest llibre és acostar-se a 
l’ensenyament multicultural mitjançant una perspectiva positiva i no pas 
com si fos un problema. Ens hi ofereixen un repertori extens de recursos 
TAC per a les aules d’acollida, amb una metodologia centrada en els 
principis del socioconstructivisme. Així doncs, les TIC (i les TAC) els 
permet fer adequacions personalitzades, ajustades a les necessitats de 
cada aprenent, sense que aquesta actuació siga vista per la resta de 
companys ni pels destinataris com una ajuda «especial» perquè «no en 
saben prou», cosa que per a nosaltres té una importància cabdal. En 
aquest sentit, les TIC són un mitjà útil acadèmicament alhora que 
esdevenen instruments amb una finalitat integradora de caire social o 
ambiental. 

En aquest mateix sentit, Rosabel Roig també apunta que la facilitat 
d’accés als recursos TIC ens possibilita fer-ne una extensió a tot tipus 
d’alumnat, ja que l’adaptabilitat de les eines digitals ens permet ajustar els 
e-continguts a les necessitats específiques de tota mena d’aprenents, amb 
més facilitat que els continguts en suport tradicional (ROIG: 2010). 
Sembla important remarcar que en els darrers anys s’ha produït un 
desplaçament del focus d’atenció: s’ha passat d’analitzar les eines digitals 
a reflexionar sobre la singularitat dels aprenents. Tot açò implica, doncs, 
la concepció d’un tipus d’escola portadora d’uns valors que van més enllà 
dels actuals i que ens permet parlar d’una escola inclusiva més que no pas 
d’una escola integradora. La introducció en l’àmbit educatiu dels recursos 
i els plantejaments didàctics del web 2.0 porta aparellat una metodologia 
que té en compte l’entorn digital de l’alumne, les seues competències 
inicials i prèvies i també les dels docents, així com l’evolució en aquestes 
competències d’ambdós col·lectius.  

És interessant conéixer quina percepció tenen els alumnes de la in-
troducció de les TIC en l’ensenyament, perquè, si per una banda, con-
firmen el valor de la xarxa per a la consulta d’informació, també s’ha de 
tenir en compte que la gran teranyina actua com a element entorpidor de 
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l’aprenentatge per la facilitat d’accedir a les xarxes socials (MARTÍN: 
2011). 
 
3.2 ELS DOCENTS DAVANT LES TIC  

Una de les idees més generalitzades sobre la formació del professo-
rat en l’àmbit digital és que s’ha de materialitzar en seminaris de dinamit-
zació de les TAC en el centre (ESPUNY, GISBERT & COIDURAS: 2010), 
cosa que permet tenir com a referent l’experiència pròxima més que no 
pas experiències allunyades de la nostra realitat. En un article anterior 
(ESPUNY et al.: 2010) es parla de la incorporació de les TIC en la forma-
ció del professorat de forma gradual i que tinguera en compte la metodo-
logia d’investigació-acció. Compartim amb aquests autors la idea que per 
als docents sempre serà més profitós analitzar la pròpia pràctica i incor-
porar a la seua tasca allò que és fruit d’una reflexió sobre intervencions 
educatives personals. Hi ha estudis que confirmen l’actitud positiva dels 
docents cap a l’aprenentatge de les competències digitals, si bé necessiten 
una formació addicional que hauria de ser prou més accessible del que és 
a hores d’ara (GALLEGO, GÁMIZ & GUTIERREZ: 2010). 

També en el llibre Metodologies, eines i estratègies TIC per a una 
educació multicultural a l’ESO (ALART et al.: 2010) tenim un seguit 
d’experiències relacionades amb el concepte de bones pràctiques (Pho-
bos, Kampus, Kalidoscopi, Kitxalla), projectes que s’han dut a terme en 
entorns de treball com Moodle o al voltant de la plataforma Espurn@, 
llocs que permeten generar, compartir (internament) i divulgar (a tot 
arreu) coneixements i experiències contrastades. D’altra banda, hi ha 
autors que comenten la facilitat dels wikis com a entorns digitals per a 
gestionar i comunicar els coneixements entre el professorat (LÓPEZ et al.: 
2011). Valguen per a refermar aquestes paraules les idees que hem 
aportat en la introducció d’aquest treball. 
 
3.3 LES APLICACIONS DIGITALS: ENTORNS, EINES, OBJECTES I 
RECURSOS  

Els llibres digitals ocupen un espai important en la bibliografia. 
Laura Borràs ens parla de les transformacions lectores que comportarà (i 
que ja comporta) la irrupció del llibre digital a les aules, ens apunta la 
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necessitat de reflexionar sobre la rendibilitat del suport, si més no com a 
eina d’atracció per a l’activitat lectora dels alumnes (BORRÀS: 2010). 
D’altres autors (LÓPEZ & GARCÍA: 2011), parlen de l’ús creixent 
d’aquest tipus de material com a recurs en els centres educatius, sobretot 
en aquells que entren en la denominació també apuntada per Rosabel 
Roig com a escola inclusiva. Per això, cada vegada més, hi ha projectes 
socials i educatius que introdueixen les aplicacions digitals per a treballar 
amb alumnes amb discapacitats de caire diferent, com ara el projecte 
«Accedo 2.0» (GONZÁLEZ & ESPINOSA: 2011), un projecte pilot de 
creació d’una xarxa social per a persones amb discapacitat intel·lectual.  

Compartim la idea que les aules, com a espais vius i interactius, són 
llocs on poden conviure tant els materials didàctics d’ús més tradicional 
com d’altres relacionats amb l’aplicació de les TIC (FONTICH: 2011). A 
pesar que els repertoris de recursos solen respondre a agrupacions 
heterogènies i procedents de metodologies molt diverses, resulta força 
interessant disposar de bancs de dades com els que apareixen en «Recur-
sos alternatius al llibre de text» per a l’aprenentatge de la llengua catalana 
i castellana (MARÍN & GARCÍA: 2010). D’altres autors (FLORES 
VALENTÍN: 2011) ressenyen una gamma extensa de recursos que 
abasten des de plataformes visuals com YouTube o la versió homòloga 
de textos escrits, Scribd, als llibres electrònics, les classes magistrals 
enregistrades i accessibles en YouTube i totes les aplicacions de Google, 
com ara Google Drive (anteriorment, Google Docs) o Hangouts (abans, 
GoogleTalk). La irrupció del concepte competència en l’àmbit educatiu fa 
que els investigadors ens acosten la necessitat de tractar a les aules la 
comunicació des del punt de vista global, ja que els alumnes es comuni-
quen amb tota mena d’elements: «la paraula, la imatge i el so» 
(ALAMON: 2010). 

Les xarxes socials són uns entorns força accessibles per als alum-
nes, que, a més a més, tenen les característiques de ser coneguts i atrac-
tius, amb una potencialitat enorme en l’àmbit de l’educació, de manera 
que han esdevingut veritables comunitats virtuals d’aprenentatge (CVP) 
(CABERO & LLORENTE: 2010). Si en coneixem les possibilitats, les 
aplicacions i, també, les limitacions, podrem fer-ne un ús responsable a 
les aules de primària i secundària. El desenvolupament de les estratègies 
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utilitzades en les xarxes socials es poden aplicar de forma eficient en el 
treball virtual en grup (MARTÍN, DOMINGUEZ & PARALERA: 2011). 
Quan parlem d’escriptura en l’aprenentatge de les llengües, els entorns 
virtuals faciliten allò que molts professors han tractat d’implantar a les 
aules per mitjans tradicionals: l’escriptura col·laborativa. Els entorns i les 
aplicacions digitals, especialment Moodle i els wikis, faciliten la introduc-
ció de pràctiques escriptores en la xarxa amb la participació dels membres 
d’un grup de treball que inclou la intervenció del docent (SOTOMAYOR: 
2010; DOMÍNGUEZ: 2010). En el treball esmentat apareixen multitud 
de xarxes col·laboratives molt vinculades a l’aprenentatge de llengües 
estrangeres, com ara Livemocha, Palabea, Babel, Busuu, Soziety, Skype, 
Sharedtalk, Penpal-Gate o Lingorilla. No obstant això, hi ha moltes 
aplicacions senzilles i potents des del punt de vista didàctic que ens 
proporciona Google, que ens permeten treballar en qualsevol llengua.  

Comprendre el món és saber llegir i escriure tota mena de textos, 
també, els que circulen per la xarxa, sense cap mena de dubte. Per això, és 
imprescindible conéixer quina relació hi ha entre les pràctiques lectores i 
escriptores del lleure i les pràctiques acadèmiques (CASSANY & 
HERNÁNDEZ: 2011), sobretot, per a l’aprofitament d’allò que els 
alumnes fan fora de l’aula per plaer en benefici de l’aprenentatge formal. 
L’escola actual té capacitat per a incorporar, ja ho ha fet en bona part 
(encara que no siga de forma generalitzada), les aplicacions digitals més 
innovadores, si bé ha d’aprendre a destriar allò que és superflu. Internet 
canvia els contextos d’aprenentatge, perquè els fa més plurals i ens fa estar 
a l’aguait de forma permanent tant als alumnes com als docents 
(CASSANY: 2011a). 

Llegir i escriure en els entorns digitals permet la interactivitat, la 
col·laboració, la valoració pública dels escrits, la realització de pràctiques 
lletrades que han provocat la «democratització del dret a la publicació», 
cosa que comporta riscos, sobretot quan es tracta d’alumnes menors 
d’edat, però també han facilitat l’expressió creativa, l’augment de 
l’autoestima per veure allò propi publicat (FUENTES & SILVA: 2011; 
GARCÍA & LOMAS: 2011). Un estudi recent (SANZ PINYOL: 2011) ens 
revela els comportaments dels joves actuals en referència a les pràctiques 
lletrades, tant de lectura com d’escriptura, i introdueix noves accepcions 
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dels conceptes alfabetisme i alfabetització o la necessitat de tenir en 
compte en l’àmbit de l’educació formal les pràctiques lletrades vernacles 
(és a dir, les realitzades en els àmbits privats). 

Les possibilitats de treball sobre la llengua oral també mereix un 
espai en la investigació bibliogràfica. El web 2.0 disposa de múltiples 
aplicacions per a l’aprenentatge de la llengua oral. Algunes recopilacions 
de recursos (CAMPOS, GONZÁLEZ & PÉREZ: 2011) ens acosten eines i 
aplicacions com ara Audacity, Divshare, MovieMaker, Podomatic i 
Voxopop que en combinacions diverses ens permeten fer antologies 
poètiques, una ràdio escolar, recreacions de poemes musicats o intercan-
vis de llibres llegits. També Glogster és una aplicació que permet combi-
nar la competència digital i la competència literària, com podem veure en 
alguns exemples al voltant de treballs sobre Miguel Hernández i que són 
fàcilment traslladables a altres autors (COLMENERO: 2011). 
 
4. OBJECTIUS DE LA RECERCA 

L’ús de les TIC al nostre centre, l’IES Dr. Balmis d’Alacant, ha 
evolucionat força els darrers anys. Des del primer moment de creació 
(curs 2005-2006), l’edifici té connexió a Internet en tots els espais 
d’interacció acadèmica (aules, sala d’usos múltiples, sala de professors, 
departaments, etc.)7. També, s’ha incrementat la instal·lació de canons de 
projecció en les aules (especialment en les de batxillerat i de cicles forma-
tius), així com també ha augmentat el nombre de professors que fan 
servir de forma puntual o continuada aplicacions digitals per al treball a 
l’aula amb els alumnes. 

No obstant això, considerem necessari fer una anàlisi metòdica de 
tots els factors que condicionen l’ús de les TIC pel professorat de l’IES 
Dr. Balmis. Aquest treball de recerca pretén, per tant, oferir una visió de 
conjunt, ordenada i fiable, realitzada a partir de les respostes dels docents 

                                                
7 L’IES Dr. Balmis d’Alacant va nàixer amb el nom IES núm. 11 d’Alacant el 1994 
(DOGV de 31/08/1994) i tingué com a seu provisional la tercera i quarta planta de 
l’edifici corresponent a l’antiga Escola de formació del professorat d’EGB de la Universi-
tat d’Alacant, al Tossal d’Alacant (Castell de Sant Ferran). A partir del curs 2005-2006 
el centre es traslladà, ja amb el nom IES Dr. Balmis, a les instal·lacions actuals, després 
d’una «provisionalitat» d’11 anys. 
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que van decidir col·laborar-hi. Per això hem partit, com veurem més 
avant, d’una enquesta que aplega aspectes com ara la valoració personal 
de l’ús de les TIC, la valoració de les infraestructures, la valoració de la 
informació i de la formació rebuda o les opinions sobre els canvis meto-
dològics que comporta l’ús de les TIC a les aules. 

Si coneixem l’estat de la qüestió a hores d’ara, podrem proposar als 
òrgans col·legiats de la nostra comunitat educativa, bàsicament a la 
comissió de coordinació pedagògica, al claustre de professors i al consell 
escolar, mesures de millora, la necessitat de consolidació de bones 
pràctiques o la correcció de situacions esmenables, segons el cas. Aquest 
treball de camp és una oportunitat de tenir un estudi rigorós que permeta 
assegurar la implantació, i en un futur la generalització, de les TIC en les 
aules, que es faça en les millors condicions possibles i que revestisca 
realment en la millora de la qualitat de l’aprenentatge del nostre alumnat. 
 
5. METODOLOGIA 
5.1 DESCRIPCIÓ DEL CENTRE8 

a) Nom i localització. 
IES Doctor Balmis, C. La ceràmica 24, 03010 Alacant  
<http://www.iesdoctorbalmis.com/>  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
8 Les dades referides al centre procedeixen de la programació general anual (PGA) del 
curs 2010-2011. Agraïm als membres de l’equip directiu la facilitat que ens han donat 
per a accedir a aquestes dades i l’autorització a fer-ne una divulgació en l’àmbit restringit 
d’aquest treball de recerca. 
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b) Nivells educatius.  
En el moment de la recerca (curs 2010-2011) hi havia matriculats 
970 alumnes, distribuïts en els nivells d’educació secundària obligatò-
ria, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior de la manera 
següent. 

ESO ALUMNES GRUPS 
1r 112 4 
2n 114 4 
3r 90 3 
4t 75 3 
4t PDC 11  

Total ESO 402 14 
   
BATXILLERAT   
1r 92 3 
2n 101 3 

Total batxillerat 193 6 
   
CICLES FORMATIUS   
1r CF grau mitjà 95 4 
2n CF grau mitjà 50 4 
1r CF grau superior 128 5 
2n CF grau superior 89 5 

Total CF 326 18 
   
PQPI (1r nivell) 13 1 

Total centre 970 39 
Quadre 1: Nombre de matriculats per nivells educatius 

 
c) Oferta educativa del centre 

a. En batxillerat es poden cursar dues orientacions: Huma-
nitats i Ciències socials i Ciències de la naturalesa i de la 
salut. 

b. Els cicles formatius pertanyen a tres famílies 
 Família Administració: 

o Tècnic en gestió administrativa 
o Tècnic superior en administració i finances 
o Tècnic superior en secretariat 
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 Família Comerç: 
o Tècnic en comerç 
o Tècnic superior en gestió comercial i màr-

queting 
o Tècnic superior en comerç internacional 

 Família Informàtica 
o Tècnic en sistemes microinformàtics i xarxes 
o Tècnic superior en administració de sistemes 

informàtics en xarxa 
o Tècnic superior en desenvolupament 

d’aplicacions informàtiques 
o Tècnic superior en desenvolupament 

d’aplicacions multiplataforma 
c. Programa de qualificació professional inicial (PQPI) 
 

d) Professorat del centre 
 

Titulació administrativa Hòmens Dones Total 
Mestre 3 7 10 
Professorat d’ensenyament secundari 31 34 65 
Catedràtic d’ensenyament secundari 2 0 2 
Professorat tècnic de FP 7 8 15 
Professorat de religió 0 1 1 

total 43 50 93 
Quadre 2: Qualificació professional del professorat 

 
Nivell educatiu Hòmens Dones Total 
Educació especial 0 3 3 
ESO (exclusivament) 14 17 31 
ESO i batxillerat-CF 9 17 26 
Batxillerat (exclusivament) 1 1 2 
CF (exclusivament) 17 11 28 
Altres possibilitats 2 1 3 

total 43 50 93 
Quadre 3: Nivell educatiu que imparteix el professorat 
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Funció Hòmens Dones Total 
Administració 0 2 2 
Fisioterapeuta 1 0 1 
Educador 0 1 1 
Conserges 0 2 2 

total 1 5 6 
Quadre 4: Professors d’educació especial i personal no docent 

 
e) Infraestructures TIC 

 
Tipus nombre 
Sobretaula processador doble nucli x2 o superior 33 
Sobretaula tipus Pentium IV 275 
Sobretaula tipus Pentium II, II o equivalent 18 
Sobretaula tipus Pentium-Pentium MMX o inferior 6 
Portàtil 26 

total 359 
Quadre 5: Nombre total d’ordinadors9 

 
Usos nombre 
Tasques administratives 15 
Tasques pròpies del professorat 33 
Tasques de docència directa amb els alumnes 304 
Altres 6 

total 359 
Quadre 6: Usos dels ordinadors 

 
Ubicació nombre 
Aules d’informàtica 55 
Aules habituals de classe amb accés a Internet 240 
Altres dependències (laboratoris, departaments i biblioteques) 63 

total 359 
Quadre 7: Ubicació dels ordinadors 

 
 
 

                                                
9 No es comptabilitzen ací els ordinadors portàtils donats per les editorials i que moltes 
vegades utilitzen els professors de forma privada sense donar-los d’alta en l’inventari del 
centre. 
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i. Connexió a Internet: ADSL amb un màxim de l’ample de 

banda fins a 2 Mbps. 
ii. El centre disposa d’una xarxa d’àrea local amb un servei 

d’Intranet. 
iii. Pàgina web elaborada per professorat del centre, com a gestor 

de continguts. Primerament, estava allotjada en un servidor 
privat (ovn), però des d’abril del 2011 està en un servidor de la 
Conselleria d’Educació (joomla). Està en fase d’ampliació, de 
manera que s’use com a contenidor de recursos com ara els 
blogs dels professors. 

iv. Hi ha una pàgina web del centre dins el portal educatiu de la 
Conselleria d’Educació «Mestre a casa». 

Quadre 8: Altres infraestructures 
 

 
Funció hòmens dones total 
Nivell avançat o expert (manipulació del 
maquinari; gestió de la xarxa i/o programació 
i administració de sistemes informàtics)  

13 14 27 

Nivell mitjà (coneixement ampli de les eines 
digitals habituals; establir la connexió del seu 
equip amb Internet i les xarxes locals) 

19 22 41 

Nivell bàsic o d’usuari 11 14 25 
total 43 50 93 

Quadre 9: Coneixement i ús de les TIC per part del professorat 
 
 

Funció hòmens dones total 
Professors que empren l’ordinador 
ocasionalment com a recurs d’aula amb 
els alumnes 

26 14 40 

Professors que empren l’ordinador 
freqüentment en la docència 

29 20 49 

total 55 34 89 
Quadre 10: Ús dels ordinadors com a suport per a la docència 
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f) Programes TIC10 
a. L’institut ha sigut centre pilot d’Escola Lliurex i, posteri-

orment, de Mestre a casa, les plataformes educatives de la 
Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana. 

b. Programes institucionals 
Al llarg dels darrers cursos, diferents professors del cen-
tre han impartit cursos per a l’aplicació de les TIC a 
l’ensenyament. De la mateixa manera, al centre s’han rea-
litzat altres cursos adreçats específicament al claustre de 
l’IES Dr. Balmis, però impartit per professat alié. 
Aquests cursos s’han realitzat amb el suport organitzatiu 
del CEFIRE d’Alacant. Esmentem a continuació els més 
importants. 

 La web 2.0: primer va ser un curs presencial i a 
partir del 2008-2009 esdevé un curs virtual, estés 
arreu del País Valencià per un conveni amb la 
Conselleria d’Educació, impartit amb material 
elaborat pel professor del centre i coordinador 
TIC José Infante. 

 Windows 2003 SERVER: prof. Simon Linares 
(IES Dr. Balmis). 

 Lliurex: profs. Vicente Martínez i José Infante, 
2008-2009. 

 OpenOffice: prof. Vicente Martínez (IES Dr. 
Balmis), 2007-2008. 

 Exelearning: prof. Simon Linares (IES Dr. Bal-
mis), 2007-2008. 

 La plataforma Moodle: prof. José Luis Gil 
(CEFIRE d’Alacant). En aquest curs vam parti-
cipar 64 professors del centre amb la intenció 
d’implantar aquest entorn de treball virtual a par-
tir del curs 2010-2011, cosa que, com podem 

                                                
10 Agraïm la facilitació de la informació corresponent a aquests apartats als professors 
José Infante, coordinador TIC, i José Balmaseda, professor d’informàtica i vicedirector. 
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comprovar més avant, ha sigut una realitat i un 
èxit de participació. 

c. Activitats extraescolars vinculades amb les TIC 
Les activitats extraescolars realitzades amb els alumnes 
durant el curs 2010-2011 i vinculades amb les TIC han 
sigut en un percentatge molt elevat per a alumnes de ci-
cles formatius de grau mitjà i de grau superior, tant de la 
família d’Informàtica, de Comerç, com d’Administració,  

 Jornada: «Realitat Augmentada» (Gestió comer-
cial i màrqueting) 

 Jornada: «Visual Merchandising» (Gestió co-
mercial i màrqueting) 

 Xerrada: «El risc d’Internet» (ESO) 
 Conferència a la Universitat d’Alacant: «Realitat 

virtual» (Informàtica) 
 Taller: «La factura electrònica» (Comerç inter-

nacional) 
 Exposició: «Retroconsoles i reciclatge» (Informà-

tica) 
 Aguas de Alicante: Visita al departament de con-

trol i informàtica (Informàtica) 
 

g) Ús de la plataforma Moodle 
 

Nivells educatius Nombre de cursos 
Generals del centre 2 
ESO 10 
Batxillerat 27 
CF comerç 2 
CF administració 2 
CF FOL 3 
CF Informàtica 15 
En preparació 10 

total 71 
Quadre 11: Ús de la plataforma Moodle 
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5.2 FASES DE LA RECERCA 
5.2.1 PROCÉS D’ELABORACIÓ DE L’INSTRUMENT DE RECOLLIDA DE LA 

INFORMACIÓ 
Hem partit d’una enquesta elaborada per la direcció del Màster en 

educació multimèdia i TIC, els resultats de la qual han estat processats 
per personal investigador adscrit al grup de recerca que dirigeix la doctora 
Rosabel Roig Vila, directora del màster esmentat11. Prèviament, nosaltres 
vam facilitar les característiques bàsiques del centre on s’havia d’aplicar el 
qüestionari (centre d’ensenyament secundari, batxillerat i cicles forma-
tius, famílies dels cicles formatius, nombre de professorat, localització del 
centre, nombre de cursos, etc.). El qüestionari es va adaptar a les caracte-
rístiques del centre i a l’objecte d’investigació, és a dir, a determinar la 
competència mediàtica o digital del professorat del centre. 

El qüestionari elaborat per la direcció del Màster consta de qua-
ranta preguntes de tipus tancat que aplega qüestions de caire professional 
i de caire valoratiu sobre les TIC en múltiples dimensions. Per a ser 
operatius en l’anàlisi, hem agrupat les preguntes tancades en els apartats 
o blocs següents: 

 
 Perfil professional del professorat participant (ítems de dades personals i 

laborals) 
 Preguntes valoratives sobre l’ús de les TIC (1-9) 
 Formació i informació sobre TIC (10-14) 
 Infraestructures de la Conselleria d’Educació i del centre (15-20) 
 Ús de les TIC amb alumnat amb NEE i amb altres necessitats 

d’adaptació específica (21-23) 
 Ús de les TIC en tasques administratives del professorat (24) 
 Informació facilitada per la Conselleria (25-26) 
 Objectius i competència digital (27-29) i opció metodològica (32-37) 
 Usuaris d’aplicacions ofimàtiques i blogs (30-31) 
 Ús de les TIC per a la investigació educativa (38-40) 

 

                                                
11 A hores d’ara hi ha pendent la publicació dels resultats de l’enquesta que esmentem 
aplicada a un univers de centres més extens i que és l’objectiu de la investigació en la 
qual s’emmarca aquest estudi particular. 
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A més a més, l’enquesta consta de sis (6) preguntes obertes. Les 
respostes a les preguntes tancades s’estructuren en 7 graus de valoració 
(l’últim dels quals correspon a les preguntes sense resposta). L’escala de 
respostes és la següent: 

 
Totalment d’acord  
Prou d’acord  
Parcialment d’acord  
Parcialment en desacord 
Prou en desacord  
Totalment en desacord  
Sense resposta 

 
L’enquesta estigué accessible en línia en un servidor de la Universi-

tat d’Alacant durant un període de 30 dies, temps suficient perquè el 
professorat hi accedira i hi poguera deixar les seues respostes. 

 
5.2.2 PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LA INFORMACIÓ 

Podem esquematitzar les fases de recollida de la informació de la 
manera següent: 

 Fase d’informació a l’equip directiu i a la comissió de coordi-
nació pedagògica (CCP) en què es comentà quins eren els 
objectius, el marc de la investigació i el procediment de res-
posta de l’enquesta. 

 Fase d’informació a tot el claustre mitjançant un missatge al 
compte de correu institucional: objectius de l’estudi, caràcter 
voluntari de la participació, termini per a les respostes, temps 
que ocuparia respondre l’enquesta, fiabilitat de les respostes, 
comunicació dels resultats obtinguts i de l’anàlisi que se’n de-
rive. 

 Sol·licitud de les respostes al personal tècnic que ha trans-
format les respostes en informació analitzable mitjançat fulls 
de càlcul en Excel i gràfics amb percentatges en arxius pdf. 
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5.2.3 ANÀLISI DE LES DADES 
 La direcció del Màster ens va facilitar tres documents: un full 

d’Excel amb els percentatges corresponents als ítems de res-
posta tancada, un altre full d’Excel amb la relació de respostes 
obertes i un arxiu en pdf amb els percentatges i la transfor-
mació percentual en gràfics circulars. 

 A partir de les dades facilitades hem analitzat els resultats en 
funció dels blocs de preguntes que hem agrupat més amunt. 
Ens hi hem detingut especialment en aquelles respostes que 
han sigut especialment significatives per als objectius de 
l’estudi. 

 L’interés dels ítems analitzats ha sigut tant per 
l’homogeneïtat o la diversitat de l’espectre en les respostes 
com pel tipus de resposta esperada a priori. 

 
6. RESULTATS DE L’ENQUESTA I INTERPRETACIÓ DE LES DADES 

El claustre de l’IES Dr. Balmis està format per 93 professors (da-
des del curs 2010-2011), dels qual han participat en aquest treball 22, és 
a dir, que hi ha col·laborat un 23,65%. Si bé en termes globals aquest 
percentatge pot resultar baix, cal tenir en compte una sèrie de variables 
que han pogut influir-hi i que bàsicament podem agrupar sota un sola 
justificació: la coincidència amb un període de temps en què el volum de 
treball és molt alt (realització i correcció d’exàmens, assistència a reuni-
ons d’avaluació, elaboració d’informes individualitzats d’alumnes, reuni-
ons de departament, elaboració de memòries, etc.).  

A banda, caldria descomptar les persones que no usen habitual-
ment el correu electrònic del centre per a informar-se de les notícies 
relacionades amb el centre de treball i que, per tant, no han tingut una 
informació suficient dels objectius de la recerca. També, cal tenir en 
compte els casos de persones que declinen la participació en qualsevol 
mena d’enquesta. En qualsevol cas, l’índex de participació és suficient per 
a extraure unes conclusions que puguen ser d’interés per a millorar les 
condicions de treball del nostre centre, si més no en l’àmbit de l’aplicació 
de les TIC. No cal dir que qualsevol responsabilitat respecte a l’índex de 
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participació és atribuïble exclusivament a l’autor d’aquest treball, tant en 
el sentit positiu com també en el negatiu. 

Oferim tot seguit les dades percentuals de les respostes obtingudes 
en les preguntes de resposta tancada. Hem mantingut ací els agrupa-
ments dels ítems en blocs, d’acord amb el criteri que hem establert més 
amunt (vg. 5.2.1). D’altra banda, cal tenir en compte que hem seleccionat 
les preguntes més significatives. Pel que fa a les interpretacions, en la 
majoria dels casos hem preferit agrupar els rangs pròxims («totalment 
d’acord» i «prou d’acord», per exemple) perquè ens facilita la percepció 
de la informació numèrica de forma molt més ajustada a la realitat. 

 
 Perfil professional del professorat participant  

Hi ha 15 persones, més d’un 50%, que duen entre 11 i 30 anys en 
la professió. Pel que fa a la situació administrativa, el nombre de profes-
sorat definitiu en el centre és aclaparador: 86%. Aquestes dades tenen 
una correspondència pràcticament exacta amb la composició del claustre, 
ja que un 80% del professorat és definitiu i un percentatge bastant alt du 
més de 10 anys de docència. La plantilla orgànica del centre és força 
estable. 

La correspondència entre el percentatge de persones participants 
en l’estudi distribuïdes per sexes (un 64% de dones i un 36% d’hòmens) 
és similar al global del centre (54% dones i 46% hòmens). Quant a la 
distribució per etapes educatives, han participat en la recerca un 64% de 
professors de secundària (16 persones) i un 36% (9 persones) són 
professors de cicles formatius. Ací s’han comptabilitzat 25 persones, ja 
que deu haver-ne 3 que corresponen a les enquestes incompletes. En el 
claustre, els percentatges són un 72% de professors de secundària i 
batxillerat i un 16% de professors de cicles formatius. Podem afirmar 
que, en bona part, les persones que han respost l’enquesta són representa-
tives de l’univers del professorat de l’IES Dr. Balmis. 
 
 Preguntes valoratives sobre l’ús de les TIC (1-9) 

Sembla que han respost l’enquesta les persones més motivades en-
vers l’ús de les TIC en l’ensenyament, ja que el 95% està «totalment 
d’acord» o «prou d’acord» a utilitzar les TIC. Probablement és per això 
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que han participat voluntàriament (i voluntariosament) en l’envit 
d’aquest estudi en un moment que no era gens propici, com hem esmen-
tat més amunt.  

La percepció del professorat respecte a les responsabilitats de 
l’administració educativa per la manca de previsió en la formació de 
l’alumnat pel que fa a les competències digitals: un 72% està «totalment 
d’acord» o «prou d’acord». Aquesta valoració contradiu el que apareix en 
totes les disposicions legals (LOE i decrets curriculars d’etapa), ja que la 
competència digital és una de les competències bàsiques que consta en 
tota la legislació i en el desenvolupament que se’n fa, fins arribar als 
projectes curriculars d’aula que haurien de desplegar els departaments i 
que realitzen, en la majoria de casos, les editorials. 
 
 Formació i informació sobre TIC (10-14) 

Els ítems corresponents a formació i informació aporten resultats 
similars en les respostes, si bé podem remarcar que hi ha més persones 
interessades a realitzar cursos de formació (50%) que no a autoformar-se 
mitjançant les aplicacions digitals que ofereix l’administració educativa 
(28%). Açò ens mena a pensar que els professors prefereixen més aïna la 
formació reglamentada mitjançant cursos presencials que no pas 
l’aprenentatge de caire experimental: en això sembla que són (o som) 
immigrants digitals, necessiten llegir el manual d’instruccions abans 
d’engegar un aparell o de fer funcionar una aplicació digital. 
 
 Infraestructures de la Conselleria i del centre (15-20) 

A priori, podríem esperar que la valoració de les infraestructures 
del centre respecte a les instal·lacions per a l’aplicació de les TIC (15) 
obtinguera uns resultats més elevats. Destaca el valor «prou en desa-
cord», un 32%. Partim de la realitat d’un centre que disposa de 359 
ordinadors, dels quals 305 (un 85%) s’utilitzen per a la docència directa 
amb alumnes i 204 (un 57%) no són a les aules d’informàtica, sinó a 
disposició dels professorat i de l’alumnat per a les tasques acadèmiques. 
D’altra banda, convé recordar que la connexió a banda ampla del centre 
es pot realitzar des de qualsevol espai habilitat com a lloc de treball. No 
obstant això, la satisfacció del professorat no deixa de ser indicativa de la 
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necessitat d’una adequació major dels espais a l’ús de les TIC (una 
generalització). 

Pel que fa a la incentivació de l’ús de les TIC, un 59% del professo-
rat està d’acord, si bé cal tenir en compte que l’enquesta la deuen haver 
respost les persones més motivades en aquest aspecte. Quant a la valora-
ció de la inversió econòmica en recursos TIC (19), tant per part de 
l’administració com del centre, els resultats ofereixen una visió força 
dividida: cal remarcar ací els valors centrals («parcialment d’acord» i 
«parcialment en desacord», els quals sumats tenen un valors del 54%). 
 
 Ús de les TIC amb alumnat amb NEE i amb altres necessitats 

d’adaptació específica (21-23) 
Les preguntes (21) i (23) estan relacionades, com també n’estan re-

lacionats els resultats: un 59% valora positivament les TIC en l’ús amb 
alumnat amb NNE i alhora un 55% reclama més formació per a enfron-
tar-se amb aquestes situacions d’aprenentatge escolar. És un pas enda-
vant: les TIC poden resoldre contextos escolars complexos, però cal tenir 
una formació adequada per a traure’n el màxim rendiment. Un resultat 
similar obté la pregunta relacionada amb la interculturalitat (22), ja que 
un 41% creu en la bondat de les TIC per a la integració de l’alumnat 
d’incorporació tardana. No hem d’oblidar, no obstant això, que les TIC 
poden ajudar a la resolució de problemes, però no els resolen per si sols. 
 
 Ús de les TIC en tasques administratives del professorat (24) 

El 68% dels enquestats responen que estan «totalment d’acord» 
amb l’ús de les TIC per a les tasques administratives, cosa que en principi 
sembla ajustada a la realitat, ja que l’ús del programari ofimàtic i d’altre 
d’específic ha facilitat darrerament les feines de tutoria, elaboració 
d’informes, memòries i de comunicació entre el professorat. Els profes-
sors, en una gran majoria immigrants digitals, s’han adaptat als avantat-
ges tecnològics que es poden aplicar a la professió i que reverteixen en un 
aprofitament del temps amb una rendibilització major. 
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 Informació facilitada per la Conselleria (25-26) 
Les opinions respecte als canals de difusió de la Conselleria 

d’Educació estan força dividides, ja que un 36% està «totalment d’acord» 
o «prou d’acord», front a un 54% que es manté el terme mitjà. Això ens 
fa pensar que la Conselleria d’Educació hauria de millorar els mitjans per 
a comunicar als docents les activitats formatives, les jornades i tota mena 
d’actualitzacions professionals relacionades amb les TIC. 

 
 Objectius i competència digital (27-29) i opció metodològica (32-37) 

Un 78% del professorat considera que les TIC impliquen un canvi 
metodològic important en les pràctiques docents. La competència digital 
és percebuda com una necessitat en la innovació didàctica. En aquest 
sentit hem de parlar d’avanços en la concepció de l’ensenyament lligat a 
l’ús de les TIC com una de les característiques més remarcables en els 
darrers temps. Innovació educativa i TIC van de la mà. És simptomàtic, 
d’altra banda, que el 58% considere que les TIC, per si soles, no impli-
quen una millora de la metodologia, cosa que confirma l’opinió que els 
instruments no produeixen canvis si no hi ha canvis en altres aspectes de 
l’ensenyament.  
 
 Usuaris d’aplicacions ofimàtiques i blogs (30-31) 

Respecte a l’ús d’eines ofimàtiques tenim que un 73% del professo-
rat declara estar «totalment d’acord» o «prou d’acord», en canvi només 
un 32% diu el mateix pel que fa a l’ús dels blogs educatius. Això ens du a 
la conclusió que són més conegudes i utilitzades les aplicacions ofimàti-
ques més tradicionals que no pas les vinculades al web 2.0. 
 
 Ús de les TIC per a la investigació educativa (38-40) 

En els aspectes relacionats amb la investigació educativa tenim res-
postes molt diverses. Per una banda, un percentatge força considerable 
(50%) desconeix completament o ignora les convocatòries de 
l’administració en aquest camp i, per una altra, un percentatge similar se 
situa en la franja dels que investiguen «poc» sobre l’ús de les TIC a l’aula. 
No obstant això, un 59% declara utilitzar Internet per a informar-se de 
les investigacions educatives relacionades amb les TIC. 
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Pel que fa a la interpretació dels ítems de resposta oberta, hem 

comprovat que, dins la diversitat i heterogeneïtat de les respostes, les 
afirmacions se centren en aspectes com ara els següents. 

 Una gran majoria fa ús de la plataforma Moodle (implantada 
al centre el curs 2010-2011), de les aplicacions ofimàtiques i, 
també, rendibilitza la connectivitat del centre a Internet, tant 
per a la formació personal com per a l’aplicació a l’aula. Algun 
professor també fa servir la seua pàgina web personal o el 
blog personal, però són casos excepcionals. 

 Un 45% és qualifica amb més d’un 7 (en una escala de 10) en 
el grau de competència digital aplicada a l’aula, la qual cosa 
ens fa ser optimistes en l’ampliació d’una competència medià-
tica en un futur pròxim. Si bé hem de relativitzar aquest per-
centatge, ja que cal tenir en compte que l’índex de participa-
ció del professorat en l’enquesta és d’un 23,65%. 

 Respecte a la competència digital que consideren que s’ha de 
tenir per a treballar les TIC a l’aula, les respostes apunten a 
una «competència general» sobre l’ús d’Internet com a font 
d’informació. 

 En la resposta d’opinió lliure remarquem l’interés d’una opi-
nió molt ben argumentada que incideix en la necessitat de te-
nir en compte l’adequació dels recursos digitals i les pràcti-
ques didàctiques en funció de l’edat dels alumnes i sobretot 
en la necessitat de reflexionar sobre la falsa creença, de vega-
des generalitzada, que les TIC eliminaran el fracàs escolar. 
També, remarquem la necessitat que els alumnes disposen 
d’ordinadors portàtils per al treball diari de classe. 

 
7. CONCLUSIONS 

Aquest estudi, la bibliografia més recent consultada i els resultats 
de l’enquesta, ha fet palés una sèrie d’aspectes que podríem resumir en les 
conclusions següents: 

a) La formació del professorat. Cal que hi haja una formació especí-
fica del professorat per a l’aplicació de les TIC, bé mitjançant se-
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minaris de TAC al centre (ESPUNY, GISBERT & COIDURAS: 
2010) o bé mitjançant la participació en cursos de formació que 
poden combinar una fase presencial i una altra de virtual. El web 
2.0 facilita enormement les possibilitats formatives i autoformati-
ves. No s’ha de perdre de vista la capacitat innovadora del profes-
sorat i les possibilitats integradores de les noves tecnologies, per 
exemple, amb l’ús de llibres de text que incorporen aplicacions di-
gitals de forma parcial (FONTICH: 2011).  

b) El web 2.0. Compartir és un verb transitiu. La formació està tam-
bé en l’autoaprenentatge. Compartir és probablement un dels va-
lors més ferms (i positius) que ha aportat la revolució tecnològica 
dels últims anys. Allò que una persona fa serveix a una altra i allò 
que algú altre aplica ens pot servir a nosaltres. Falta, però, que 
aquest valor s’estenga a tot arreu. En el món actual poden conviure 
la propietat intel·lectual i l’aprofitament recíproc de material creat. 
Som partidaris de promoure entre els professionals de 
l’ensenyament la conjugació de sintagmes verbals com «jo vull sa-
ber fer» més que no pas «jo vull que em donen fet», o bé combinar 
totes dues coses12. 

c) La generalització de plataformes o entorns virtuals com ara Mo-
odle (GONZÁLEZ, ACOSTA & MOYARES: 2010) permeten l’ús 
d’un gran contenidor d’aplicacions del web 2.0 elaborades pel pro-
fessor i que facilita la interacció virtual entre tots els participants de 
forma segura i eficaç. La facilitat i la multiplicitat d’aplicacions que 
conté (notícies, wikis, fòrums per al tractament dels temes entre els 
alumnes i amb els professors, lliurament de treballs en línia, inclu-
sió d’imatges i de vídeos mitjançant html, hipertextos, elaboració i 
correcció automàtica de qüestionaris, creació i correcció automàti-

                                                
12 Les qüestions relacionades amb la propietat intel·lectual a Internet estan regulades per 
Creative Commons (CC), de manera que tothom puga veure respectats els drets sobre 
les obres creades sense que això en limite les possibilitats d’ús per part d’altres persones, 
sempre sota unes condicions determinades. Vegeu les explicacions de les llicències CC 
(<http://cat.creativecommons.org/llicencia/>), com cercar obres amb llicència CC 
(<http://search.creativecommons.org/>) i com publicar sota llicència CC (<http:// 
creativecommons.org/choose/>). 
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ca de textos mutilats i tota mena de recursos o objectes 
d’aprenentatge) fa que esdevinga una eina amb moltes possibilitats 
didàctiques. 

d) El desenvolupament del treball col·laboratiu entre el professorat 
(mitjançant les aplicacions de Google com ara Google Drive, Han-
gouts, els llocs web de Google —Sites— o els wiki) facilita tant la 
formació del professorat com l’intercanvi d’experiències. La creació 
de material multimèdia per part del professorat costa molt d’esforç 
i s’ha d’invertir un temps que hem de compatibilitzar amb les tas-
ques docents ordinàries. Per això les administracions educatives, la 
Conselleria d’Educació, hauria d’implicar-se a facilitar l’accés a ex-
periències realitzades arreu dels centres. Amb Mestre a casa 
(<http://mestreacasa.gva.es/web/guest/inicio>) ja han començat 
a fer alguna cosa, però hem d’exigir que hi haja un banc 
d’experiències contrastades, ben classificades per nivells educatius i 
per graus de dificultat, comentades en un fòrum, etc. i per des-
comptat disponibles en el web. Per això facilitaria força aquest es-
cenari que es generalitzara l’ús d’aplicacions digitals basades en el 
programari lliure. 

e) La creació de plataformes professionals com Un entre tants. Xar-
xa cooperativa per a l’ensenyament en valencià (<http://1entretants. 
ning.com/>) o Espurna (<http://espurna.ning.com/>) facilita 
l’autoformació i alhora manté informat al professorat de les nove-
tats, jornades i experiències que hi ha a tot arreu. 

f) La formació específica per a atendre alumnat amb necessitats 
educatives especials no està gaire desenvolupada (ROIG: 2010), 
especialment en aplicacions per a centres d’ensenyament secundari. 
Convé que les administracions públiques paren atenció a aquesta 
necessitat, així com a les possibilitats d’ús de les TIC per a facilitar 
la integració d’alumnat nouvingut i per a la interculturalitat. Som 
conscients que les TIC no resoldran tots els reptes que té a hores 
d’ara l’ensenyament, però sí que confiem en les possibilitats de can-
vi metodològic que impliquen i les repercussions positives que te-
nen en tota mena de contextos escolars, tant en els més complexos 
com els més ordinaris. 
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És important que insistim en la relació entre el desenvolupament 

de la competència digital o mediàtica, tant dels docents com dels dis-
cents, i la millora de l’aprenentatge acadèmic i de les condicions laborals. 
Com bé sabem, la tecnologia digital també és una finalitat en si mateixa. 
L’ús de les tecnologies genera coneixement i aprenentatge sobre les eines 
que s’utilitzen i ajuden els aprenents a desenvolupar-se millor en la 
societat en què viuen13. Els nadius digitals no solen tenir consciència dels 
coneixements tecnològics que tenen. En relació al domini tecnològic, els 
adolescents solen parlar dels pares, dels professors, dels majors, com si 
foren del plistocè. El domini de les tecnologies que ells empren habitual-
ment de manera inconscient ens acosta als seus interessos i ens permet 
empatitzar, si més no d’entrada, amb més facilitat. Els jóvens digitals no 
fan un ús reflexiu de les innovacions tecnològiques; les usen i prou. En 
moltes ocasions no saben com funcionen les aplicacions que fan servir per 
als jocs o per a comunicar-se entre ells. No n’han fet una reflexió. I ací és 
on nosaltres podem incidir. Podem fer-ho i hem de fer-ho. De la mateixa 
manera que aprendre llengua implica aprendre’n l’ús, però també apren-
dre a saber fer-ne ús, aprendre a utilitzar una eina informàtica ha de ser 
també aprendre a saber com funciona (CASSANY: 2009a; CASSANY: 
2009b; CASSANY: 2009c; CASSANY: 2011b)14.  

                                                
13 Vegeu-ne un exemple en Virgínia Mascaró, «Fer amics amb codi xifrat», Avui, 3-01-
2009, 
<http://paper.avui.cat/article/societat/150104/fer/amics/via/codi/xifrat.html>.  
14 Podeu llegir les aportacions de Daniel Cassany (<http://www.upf.edu/pdi/dtf/ 
daniel_cassany/>) sobre els processos d’aprenentatge de les TIC en els jóvens actuals, 
sobretot referits a l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura. Són molt clarificadores les 
propostes que fa als cursos i conferències «Què significa aprendre a llegir i escriure avui 
en una societat tan digitalitzada» (<http://www.slideshare.net/DanielCassany/que-
significa-aprendre-a-llegir-i-escriure-en-una-societat-tan-digitalitzada>), Barcelona, 
2011; «Llegir avui: en un món globalitzat i digital» (<http://www.upf.edu/pdi/daniel_ 
cassany/_pdf/b09/Manacor09.pdf>), Manacor, 2009; «Las TIC y el aprendizaje a lo 
largo de la vida» (<http://www.upf.edu/pdi/daniel_cassany/_pdf/b09/Oviedo09. 
pdf>), Oviedo, 2009; «Pràctiques literàries vernacles dels adolescents», 
(<http://www.upf.edu/pdi/daniel_cassany/_pdf/b09/Palma09.pdf>), Palma, 2009.  
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En la mesura que nosaltres sapiem intervenir en el procés 
d’aprenentatge de forma eficaç, amb la incorporació de les TIC i amb el 
tractament adequat i reflexiu dels valors que comporta, els nostres 
aprenents esdevindran usuaris crítics, reflexius, ben formats, i no sols 
aplicadors mecànics de joguets d’usar i llançar perquè demà en tindran un 
de nou, amb més megues, més bonic, més barat, amb més funcions, però 
que no els haurà aportat gaire en l’aspecte intel·lectual. I si hi ha hagut 
aportació haurà sigut de manera intuïtiva, que també és important, però 
ens interessa molt més que les aportacions siguen de caire formal. Al cap 
i a la fi, és la funció social que tenim els ensenyants: fer que l’aprenentatge 
siga una activitat reflexiva, significativa, que ajude a desenvolupar i a 
millorar la capacitat intel·lectual de l’individu i que puga integrar-se 
plenament en la societat en què viu. 

Immigrants o nadius digitals el que hem de fer és saber adequar-
nos a cada lloc i a cada moment de la millor manera possible i compartir 
amb totes les persones que participen en el procés d’ensenyament i 
aprenentatge, i especialment amb l’alumnat, els valors més dignes de la 
nostra societat. La tecnologia, l’ús de les TIC, comporta uns valors 
determinats (la rapidesa, l’efectisme, l’accés a mitjans informatius 
il·limitats, etc.), però molt més important encara, ens permet avançar en 
el coneixement en la mateixa mesura que l’emprem. 

L’IES Dr. Balmis té una infraestructura que, sense pretendre ser 
extremadament optimistes, es pot rendibilitzar adequadament perquè 
l’ús de les TIC tinguen una presència major i millor cada dia. El com-
promís de l’equip directiu, la implicació de l’equip docent, l’acceptació 
creixent per part de l’alumnat i el suport de tots els òrgans de gestió són 
aspectes amb els quals ja comptem. Dia rere dia ens trobem amb iniciati-
ves personals i grupals per a assumir plans per al centre amb la realització 
d’activitats formatives col·lectives (com el curs sobre l’ús de la plataforma 
Moodle), per a participar en projectes d’innovació educativa vinculats 
amb les TIC i sobretot per a mantenir les inquietuds envers la millora de 
l’entorn professional més immediat. Tot això, sense perdre de vista que 
totes les iniciatives han de revertir en benefici de l’alumnat. 
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FORMACIÓN TIC DEL PROFESORADO PARA GARANTIZAR EL ÉXITO 
EN LA INTEGRACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

Silvia Pico 
Asesora TIC 

Centro Rural Agrupado Ribera del Cinca. Torrente del Cinca (Huesca) 
 

A la societat d’Internet, el més complicat no és navegar,  
sinó saber on anar, on buscar el que es vol trobar 

 i què fer amb el que es troba. I això requereix educació.  
(Manuel Castells, 2009) 

 
1. RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES, ¿TODO VALE? 

esde que nos encontramos en la era de internet, el número 
de recursos digitales ha ido proliferando en la red hasta el 
punto de la saturación. Existen innumerables medios 
creados por y para docentes, que resultan de gran utilidad 

para ayudar a nuestros alumnos en su proceso de aprendizaje.  
Pero la pregunta es: ¿todo vale? Necesitamos preguntarnos qué ca-

racterísticas debería reunir un recurso digital para que sea considerado 
como educativo. Los recursos digitales, para ganarse el apellido de 
educativos, deben permitir mejorar la actividad docente y el proceso 
formativo para el que están destinados. Podría caber que un recurso 
tecnológico fuera muy innovador pero no cumpliese esa función de 
mejora, y por tanto, no sería considerado como tal.  

Por otra parte, el diseño de los materiales digitales debe favorecer 
el autoaprendizaje, la autonomía de los estudiantes, la construcción del 
conocimiento y el aprendizaje social. Teniendo en cuenta estas metas, la 
tecnología debe ir de la mano y ser transformada por la metodología: es 
ahí donde entra en juego el docente y asume un rol de transformador, 
modelador y creador. Como subraya Correa (2005), no se produce 
innovación si no hay un cambio sustancial en la interpretación del papel 
del alumno y del profesor, y de la finalidad de la educación. 

Se pueden valorar varias opciones a la hora de utilizar este tipo de 
aplicaciones para la práctica docente:  

a) utilizar recursos ya creados, 

D 
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b) elaborar nuestros recursos, 
c) o que sean los propios estudiantes quienes elaboren su material y 

participen en la creación conjunta del conocimiento utilizando las 
herramientas web adecuadas. 

En el primer caso, será necesario poseer cierta habilidad de bús-
queda, además de una capacidad crítica que permita seleccionar los 
recursos de calidad y aquellos se ajusten a los objetivos que queremos 
conseguir en una determinada actividad o tarea. Podemos encontrar 
objetos de aprendizaje en diversos repositorios como los de los de los 
Departamentos de Educación de las CCAA, de instituciones educativas 
y empresas del ámbito educativo nacional (INTEF 17 , Agrega 18 , 
Tiching19, Proyecta20, Learning Resource Exchange21, MERLOT22 y 
otros repositorios de contenidos abiertos23), o en sitios webs de usuarios. 

El segundo caso, nos permite complementar el primero, ya que to-
do aquello que no encontremos en la red, puede ser elaborado a medida. 
Esta posibilidad requiere tiempo y, también, destreza en el manejo de 
herramientas de las que estamos hablando. Sin embargo, es una buena 
opción si decidimos compartir y convertirnos en prosumidores (producto-
res + consumidores) en la red aportando nuestro granito de arena. 

                                                
17 Repositorio de recursos del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de 
Formación del Profesorado, con materiales para educación musical, fundamentalmente: 
<http://recursostic.educacion.es/artes/rem/web/index.php/es/inicio/rem>. 
18  Federación de repositorios de contenidos digitales, validados pedagógicamente: 
<http://www.proyectoagrega.es/>. 
19 Comunidad educativa on-line con múltiples contenidos digitales: <https://es.tiching. 
com/>.  
20 Plataforma que ofrece herramientas, recursos y metodologías alternativas para el aula 
a través de las TIC. Se puede consultar en <http://www.plataformaproyecta.org/>. 
21 Este proyecto de la European Schoolnet (EUN) es un servicio que permite a las 
escuelas encontrar contenidos educativos de muchos países diferentes. Se puede 
consultar en <http://lreforschools.eun.org/>. 
22 Merlot (<http://taste.merlot.org>) es una comunidad en línea gratuita y abierta de 
recursos diseñados principalmente para estudiantes de educación superior de todo el 
mundo. 
23 Se encuentran listados y descritos en <http://wikieducator.org/Open_Educational_ 
Content_es/olcos/Coleccion_ejemplar_de_Repositorios_de_Contenidos_Abiertos_ 
de_E-learning>. 
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Recordemos que uno de los principios de la web 2.0 de acuerdo con 
O’Reilly (2005) es que la web 2.0 utiliza la inteligencia colectiva y, gracias 
a estas herramientas, todo el mundo tiene la posibilidad de crear materia-
les para el aprendizaje. 

Una meta muy interesante a la que deberíamos aspirar es la tercera 
opción, en la que los alumnos son capaces de crear sus propios materiales 
a partir de fuentes de información, que podrán modificar, clasificar, 
compartir y reutilizar. Serán protagonistas de su propio aprendizaje 
siendo partícipes del proceso y trabajando de forma colaborativa con 
herramientas que así lo permitan, como blogs, wikis, plataformas y redes 
sociales educativas. 

Este artículo no pretende explicar la tipología de recursos educati-
vos que podemos encontrar en la red. De hecho, en los últimos años nos 
hemos centramos demasiado en la clasificación y catalogación de herra-
mientas de la llamada web 2.0. Aunque es aceptable contar con una 
clasificación mínima para no perderse en los mares de las aplicaciones 
2.0, éstas evolucionan cada vez más rápido, se amplían para abarcar más 
funcionalidades, conseguir más «clientes» usuarios y ser más competen-
tes en el mercado. Por otra parte, la duplicidad de las herramientas 
conduce a que muchas de ellas ofrecen los mismos servicios, obligando al 
usuario a hacer un ejercicio adicional de análisis y selección. Estas deno-
minaciones no deben convertirse en el punto de partida y lo que nos guíe 
para enseñar en el aula.  

Hay una gran cantidad de sitios útiles en la red donde se recopilan 
y clasifican las herramientas web 2.0 donde se puede conocer las funcio-
nalidades de cada una. No debemos olvidar, sin embargo, ofrecer ejem-
plos de tareas y buenas prácticas para poder valorar el resultado y su 
eficacia en el objetivo de aprendizaje. Es razonable que al inicio de la web 
2.0, hubiese un afán coleccionista por explorar y conocer todas las 
posibilidades que ofrecía cada aplicación, pero en los últimos años, 
resulta imposible estar al día de todas las novedades que van apareciendo: 
nuevos servicios, nuevos productos, nuevas aplicaciones para dispositivos 
móviles, nuevos sitios web con nuevas clasificaciones… generando así, un 
cierto estrés a aquellos docentes (y no sólo docentes) que se encuentran 
con demasiadas opciones para generar y trabajar con recursos educativos. 
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Esta voluntad de recopilación en busca de «tesoros» flaquea en cuanto a 
carácter educativo si no se tratan las herramientas como elementos que 
dependen de una acción formativa.  

Cobos (2007) propone cuatro líneas fundamentales para explorar 
u ordenar la web 2.0: Social Networking (redes sociales), Contenidos, 
Organización Social e Inteligente de la Información y Aplicaciones y 
servicios (mashups). Las variables aumentan si advertimos que todas las 
líneas se combinan entre sí. Cobos, también indica que debido a la 
dinamicidad, rápida renovación y permanente transformación de las 
herramientas, cualquier cartografía sobre la red está condenada al fracaso. 
Insistir en estructurar las herramientas existentes es tarea difícil por su 
adaptabilidad y la rapidez con la que evolucionan. 

Aquí volveríamos a la cuestión que se repite en el escenario educa-
tivo actual en cuanto al uso de las TIC: el objetivo de trabajo o la herra-
mienta. Tendemos a primero elegir la herramienta y luego elaborar 
nuestros proyectos, trabajos y metodología en torno a ellas, cuando lo 
lógico sería hacerlo a la inversa. Primero, qué quiero hacer, y luego pensar 
cómo, con qué herramienta. 

Entonces, ¿cuál sería el proceso correcto para llevar a cabo una ac-
ción formativa?  

A continuación, tenemos unas pautas a modo de guía sobre cómo 
plantear el proceso de integrar la tecnología en la realización de activida-
des didácticas en el aula: 
 

1. Definir el objetivo didáctico de la tarea.  
2. Plantear actividades de práctica para asimilar los contenidos y de 

evaluación. 
3. Analizar la necesidad del uso de una herramienta determinada. 

Para esto, debemos preguntarnos si las herramientas que se van a 
utilizar estarán al servicio de la finalidad de las actividades, y, 
también, si cumple la condición de ayudar a conseguir el objetivo 
propuesto y mejorar el aprendizaje. 

4. En caso de existir dicha necesidad, analizar el tipo de herramien-
ta que podría servir y seleccionar aquella que mejor se adecúe al 
contexto, según la metodología, la forma de aprender que vamos 
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a aplicar, los destinatarios, la competencia digital del docente y 
alumnos y los medios con los que se cuenta.  

 

 
Figura 1: Proceso de integración de la tecnología en la realización de actividades 

didácticas en el aula 
 
Es necesaria una buena dosis de reflexión y valorar hasta qué pun-

to es necesario conocer todas las herramientas, clasificarlas e intentar 
utilizarlas todas. De esta forma, estamos perdiendo la esencia del apren-
dizaje, dejando de lado el objetivo educativo que queremos conseguir.  

 
2. LA FORMACIÓN TIC DE DOCENTES  

Hay que evitar caer en el diseño de actividades basadas y centradas 
en las herramientas. La formación TIC de docentes centrada sólo en el 
aspecto tecnológico, sin una fundamentación metodológica, carece de 
sentido. Aún más, la formación TIC, a secas, debería desaparecer, 
evolucionar e integrarse en la formación metodológica (trabajo por 
proyectos, tareas, aprendizaje colaborativo...).  

Según la experiencia de los últimos años en formación permanente 
del profesorado, se observa que la demanda de formación TIC ha estado 
enfocada en una formación instrumental, pero con una aplicación 
didáctica mínima. Afortunadamente esta tendencia está desapareciendo. 
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No debemos concebir el aprendizaje electrónico (e-learning) como algo 
totalmente diferente, sino como una evolución natural que nos permite 
mejorar lo que ya veníamos realizando en nuestra tarea docente. Hasta 
que no consigamos entender la tecnología como un elemento evolutivo 
en la enseñanza y no como un tema independiente, su implantación en el 
aula será poco efectiva. Sin caer en el tópico de «Tecnología Vs Metodo-
logía» con el que ya estamos familiarizados, la innovación tecnológica no 
implica innovación didáctica. 

Cabero (2004) analiza las causas que podrían explicar déficit for-
mativo en los profesores respecto a las TIC, las cuales van desde el poco 
volumen de actividades de perfeccionamiento que se han realizado, el 
tipo de formación inicial puesta en funcionamiento, las perspectivas 
conceptuales desde las que tanto una como otra han sido abordadas, la 
velocidad con que en la sociedad del conocimiento las TIC se están 
incorporando a la sociedad en general y a la educación o lo atrayente que 
resulta la mera formación en el componente instrumental de las TIC. 

En el 2006, se incluye en el currículum el Tratamiento de la In-
formación y la Competencia Digital como aprendizaje imprescindible 
que los estudiantes deben alcanzar al terminar la escolarización obligato-
ria. Ésta consiste en: 

 
[…] disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar infor-
mación, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, 
que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos so-
portes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y 
comunicarse. El tratamiento de la información y la competencia digital implican 
ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, 
tratar y utilizar la información disponible, contrastándola cuando es necesario, y 
respetar las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la 
información y sus fuentes en los distintos soportes (MEC, 2006). 
 
Esto es lo que dice la teoría, pero habría que hacer un ejercicio de 

reflexión, si realmente la formación permanente del profesorado y la 
formación inicial están dirigidas a cumplir con estas expectativas que 
propone el currículum. Como muy bien describe la competencia, no se 
trata únicamente de conocer nuevos programas y aplicaciones, sino de 
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aprender a tratar la información utilizando los medios que nos ofrece 
internet. 

La competencia digital en los docentes (Estándares UNESCO) 
debe ser el objetivo de la formación, dado que nuestros alumnos deben 
adquirir competencia digital y del tratamiento de la información explíci-
tas en el currículum. La diferencia es que nuestros alumnos no necesitan 
un curso de 30 horas para crear un blog, simplemente lo crean y comien-
zan a escribir. No necesitan conocer todas las funciones que existen para 
adquirir seguridad. Hay que partir de que no podemos exigir a nuestros 
alumnos que sean competentes en cuestiones que, nosotros como docen-
tes, no somos capaces de manejar. 

Entonces, ¿hacia dónde debería dirigirse la formación del profeso-
rado? 
 
3. HABILIDADES PARA LA INTEGRACIÓN EFECTIVA DE LA TECNOLO-
GÍA ¿QUÉ ES TPACK? 

Un modelo que encajaría para ser llevado a cabo en la formación 
inicial y permanente respecto a la integración de TIC en el currículum 
sería el TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge), el cual, 
en realidad sólo pone nombre a lo que llamaríamos una metodología con 
sentido común24. 

Es un modelo que permite comprender y describir los tipos de co-
nocimientos que necesita un docente y habilidades necesarias para la 
integración efectiva de la tecnología. Las siglas TPACK (a veces denomi-
nado TPCK) TPACK se refiere a estos 3 conceptos: 

a) Technology-tecnología representa el conocimiento técnico, la 
habilidad de usar software, aplicaciones,… 
b) Content knowledge-conocimiento del contenido que incluye lo 
que sabemos de la materia o área de la que enseñamos. Lo que tú 
como profesor impartes a tus alumnos. 
c) Pedagogical knowledge-conocimiento pedagógico: que se refiere 
a cómo enseñar. 
 

                                                
24 Para más información en < http://tpack.org/>. 
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Figura 2: TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) 

 
La integración de estos 3 tipos de conocimientos es esencial para 

que el uso de las tecnologías en el aula tenga éxito. Como profesor, hay 
que ser experto en un contenido y además en cómo enseñarlo. 

La primera vez que se introdujo el concepto de TPACK fue en 
1987. Desde entonces, este enfoque se ha convertido en una idea exten-
samente utilizada y considerada de gran utilidad. Muchos autores han 
hecho hincapié en su beneficio para la formación de profesores y de su 
desarrollo profesional. Tener un gran conocimiento disciplinar no 
garantiza el éxito en la enseñanza, de la misma forma que conocer sólo el 
uso de las herramientas y recursos tecnológicos en profundidad tampoco 
es la solución para que un aprendizaje sea efectivo. Ni siquiera poseer un 
gran conocimiento en pedagogía sería la respuesta al uso de las tecnolo-
gías en educación. La integración y el equilibrio de los tres tipos de 
conocimiento es el punto de partida, y por eso, han de ser requisitos que 
acompañen a los docentes en su formación inicial y permanente. 

Cabero (2004) ya señalaba la tendencia de que desaparezcan algu-
nos roles tradicionales, como el de profesor como transmisor de informa-
ción, y se potencien otros, como el de evaluador y diseñador de situacio-
nes de aprendizaje, porque el profesor ya no será el depositario de los 
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contenidos y de la información, para convertirse en un facilitador y 
proveedor de recursos.  

Las TIC no aseguran aprendizajes, así que para Marqués (2010) es 
indispensable: 

a) Planificar buenas actividades de aprendizaje y empezar por ac-
tividades sencillas (de poca complejidad TIC). 
b) Usar TIC sólo cuando vemos que aportan valor añadido. 
c) No utilizar la tecnología si no es la adecuada. 
d) Antes de crear material didáctico, utilizar el ya existente. 
e) Tener alumnos-asesores para ayudar a resolver problemas. 
f) Cuando sea posible, que los alumnos adopten el rol de profe-
sor: enseñar, orientar, corregir, buscar/crear materiales. 

 
4. MÁS ALLÁ DE LA FORMACIÓN 

Sabemos cómo han de utilizarse los recursos y sabemos cómo ha 
de ser la formación pero, qué podemos hacer cuando la formación que 
tenemos a nuestro alcance no satisface nuestras necesidades profesiona-
les. Podemos ir más allá de la formación formal, complementando 
nuestro proceso de aprendizaje a lo largo de la vida. 

Como definen Adell y Castañeda (2010) introduciendo el concep-
to de PLE, o Entorno Personal de Aprendizaje, hablar de educación y TIC 
ya no implica únicamente «integrar» las TIC en un proceso educativo 
formal y estandarizado. Las TIC son el entorno donde interaccionamos y 
nos comunicamos, siendo así la base del aprendizaje permanente de las 
personas. El concepto de PLE implica sistematizar y promover la cons-
trucción del propio entorno personal de aprendizaje que cada persona 
reelabora a lo largo de su vida en función de sus necesidades e intereses. 
Nuestra tarea como docentes consiste en que nuestros alumnos apren-
dan permanentemente en la red para poder seguir desarrollándose más 
allá de la enseñanza formal. Ahí es donde el desarrollo de nuestro entor-
no personal de aprendizaje cobra sentido. Pero para poder mostrarlo a 
nuestros alumnos, es interesante ponerlo primero en práctica.  
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5. CUALIDADES DE UN DOCENTE TIC 
Esta última parte del artículo trata de definir 10 cualidades que 

debería poseer el docente TIC.  
Si bien la mayoría de los docentes utilizamos la tecnología en nues-

tras clases de forma habitual, hemos de tener en cuenta que «saber cómo 
utilizar tecnología no es lo mismo que saber cómo enseñar con tecnolo-
gía» (MISHRA & KOEHLER: 2006).  

Sin querer hacer de estas propuestas un decálogo, sí sería conve-
niente reflexionar sobre las actitudes que se pueden considerar positivas 
en cualquier docente que esté interesado en utilizar la tecnología como 
un elemento en su trabajo y que pretenda transmitir una serie de habili-
dades y competencias digitales a su alumnado. 

1. Capacidad de adaptación. Los docentes tenemos que movernos 
en diversos escenarios, cada aula y cada centro educativo se 
convierte en un lugar diferente al que nos tenemos que adaptar: 
alumnos, docentes, organización del centro y equipamiento 
disponible. La flexibilidad es una condición que siempre nos 
ayudará en la práctica docente, sólo por el hecho de trabajar con 
personas. No siempre ocurrirá que tengamos la oportunidad de 
impartir clases en un aula completamente equipada, con cone-
xión a internet, PDI, ordenadores o dispositivos móviles para 
todos los alumnos, o incluso que todos los alumnos cuenten 
con conexión a internet en sus casas. Esto no es algo habitual. 
Por esta razón, debemos ajustarnos a la situación para evitar la 
frustración y plantear las actividades de aprendizaje en base a 
los recursos con los que contamos.  

2. Actitud selectiva. En cuanto al uso de la tecnología, no preten-
damos estar siempre «a la última» en el uso de herramientas 
tratando de abarcar el máximo de artilugios, porque este cami-
no nos puede conducir a una falsa idea de innovación. No hay 
que escoger todo, hay que escoger bien. En internet encontra-
remos muchos elementos e información que no es necesaria, 
por eso tendremos que aprender a seleccionar.  

3. Enfoque en el objetivo didáctico. No lo perdamos de vista, será 
nuestra guía y simplificará el uso de las TIC en nuestra labor 
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profesional para que no distorsione la práctica educativa. El 
aprovechamiento de todos los recursos que utilicemos corres-
ponde a un objetivo didáctico práctico y éste debe estar centra-
do en el alumno. 

4. Siempre un plan B. Hablando del uso de la tecnología en el aula, 
siempre hay que tener previsto un plan alternativo para evitar el 
fracaso de una actividad en clase por diversas razones: proble-
mas con los equipos, con la conexión… 

5. Trabajo colaborativo. «La colaboración entre los alumnos es una 
característica de las aulas constructivistas y la web 2.0 presenta 
una gran interactividad social y de colaboración y aprendizaje 
activo» (JONASSEN et al.: 1993). Resulta imprescindible, por 
tanto, que los docentes sean capaces de trabajar en equipo. El 
aprendizaje colaborativo ha demostrado ser muy beneficioso 
para mejorar el aprendizaje de los alumnos, sin embargo, no 
podemos reivindicar que trabajen de esta forma si los docentes 
no integran esta metodología en su trabajo profesional. El tra-
bajo colaborativo implica competencias sociales de trabajo en 
equipo, debate, respeto, responsabilidad, colaboración, negocia-
ción y consenso. Así como otras competencias necesarias para 
la sociedad actual como aprendizaje autónomo, capacidad críti-
ca, imaginación, creatividad, resolución de problemas, iniciati-
va...  

6. Competencias TPACK. El dominio de los tres conocimientos: 
tecnológico, pedagógico y de los contenidos, son esenciales para 
desarrollar correctamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

7. Aprender a aprender. Es básico adquirir la actitud de querer 
continuar aprendiendo (lifelong learning). Aunque no siempre 
encontramos oportunidades de formación a nuestro alcance 
debido al decrecimiento de la oferta formativa tradicional a la 
que estamos acostumbrados, existen otras muchas formas de 
seguir con nuestra formación, que podemos ajustar perfecta-
mente a nuestra situación profesional y personal. Lo importan-
te es adquirir esa habilidad de aprender a aprender, poner en 
marcha estrategias que nos permitan descubrir y empezar a 
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manejarnos en otros medios y con nuevas herramientas. Actu-
almente encontramos, por ejemplo, las redes sociales y los 
MOOC (Massive Online Open Course) como tendencia dentro 
de la iniciativa a continuar una formación abierta y en función 
de nuestras necesidades. 

8. Actualización. Relacionado con el punto anterior, no debemos 
acomodarnos en lo que siempre hemos hecho. Seguro que hay 
otras formas de hacer las cosas, ¿estás dispuesto a conocerlas? 
Suscríbete a noticias de ámbito educativo, lee blogs de docentes, 
participa en redes sociales educativas…, en una palabra, conéc-
tate. Esto te ayudará a estar al día de la innovación educativa y 
de las buenas prácticas que se realizan y se comparte en la red. 
Recuerda que estamos enseñando en el s. XXI y nuestros alum-
nos ya «viven» conectados. 

9. Resilencia. Entendida como la capacidad de afrontar la adversi-
dad saliendo fortalecido y alcanzando un estado de excelencia 
profesional y personal. Los nuevos recursos tecnológicos no 
siempre son fáciles de dominar, además de que los resultados, 
pueden no ser siempre los esperados. No pretendamos que to-
do salga bien a la primera, para todo hace falta un proceso de 
aprendizaje y práctica. En primer lugar, es necesario invertir 
(que no perder) tiempo en la búsqueda de recursos en internet 
y en el manejo básico del ordenador, pizarra digital o dispositi-
vos móviles. Sin un conocimiento mínimo del soporte con el 
que vamos a trabajar será muy difícil obtener unos resultados 
satisfactorios. Pero no sólo es condición de éxito conocer la par-
te técnica. Una actividad puede ser un fracaso si no hemos sa-
bido motivar a los alumnos, si los recursos utilizados no se 
adaptaban a las necesidades del momento o porque no hemos 
conseguido plantear una tarea correctamente. Es aquí cuando 
debemos valorar el porqué no ha funcionado y tratar de trazar 
otro plan para que la próxima vez sea un éxito.  

10.  PLE. Un elemento vinculado a los puntos 7 y 8. Es recomen-
dable crearse un entorno personal de aprendizaje (PLE). Co-
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néctate con otras personas, utiliza la red para aprender y com-
partir.  

 

 
Figura 3: 10 cualidades que debería poseer el docente TIC. 

 
La mayoría de estas condiciones podrían ser aplicadas a otros ám-

bitos educativos, no sólo al de las TIC. El uso de la tecnología en educa-
ción nos lleva por un camino, a veces incierto, pero si sabemos dirigirlo 
hacia donde tenemos nuestro objetivo, el beneficio que obtendremos será 
máximo.  
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LECTURA I TIC: L’ÚS DE LES TIC PER AL TREBALL DE LES LECTURES 
D’OBRES LITERÀRIES PROPOSADES A L’ALUMNAT 

Ignasi Moral Reig 
IES el Quint de Riba-roja de Túria 
Universitat Oberta de Catalunya 

 
1. INTRODUCCIÓ 

a lectura és una habilitat lingüística (CASSANY, LUNA & 
SANZ: 1999) que sempre s’ha tingut en consideració en els 
plans d’estudis de qualsevol etapa educativa i, per tant, en 
multitud d’anàlisis i recerques educatives. Aquesta habilitat, la 

de la lectura, s’ha treballat des de perspectives ben diferents. Només a tall 
d’exemple, en citem algunes: la lectoescriptura en les primeres etapes 
(TEBEROSKY: 2001), la competència lectora (PISA: 2009), la lectura en 
les diferents àrees curriculars (LEE & SPRATLEY: 2010), l’educació 
literària (COLOMER: 1998), l’anàlisi de l’hàbit lector (MILLÁN: 2008) i, 
fins i tot, la incidència de les polítiques de lectoescriptura en el desenvo-
lupament de les societats (MARTÍN-BARBERO & LLUCH: 2011). Com 
no pot ser altrament, també els currículums educatius hi fan referència 
explícita. 

El Decret 112/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel qual 
s’estableix el currículum de l’Educació Secundària Obligatòria a la 
Comunitat Valenciana (DOCV 5562, 24-07-2007) estableix en la 
introducció al currículum de l’àrea de llengües el següent: 
 

L’obra literària està destinada a la fruïció, és a dir, a produir en el lector un plaer 
buscat conscientment i activament. Aquesta finalitat del text se satisfà si es crea 
una situació de comunicació en què la lectora o el lector acudeix a l’encontre de 
l’obra i —allunyat del context espacial, temporal i cultural en què l’obra es va es-
criure— crea un context nou, a partir dels propis repertoris de significats indivi-
duals i socioculturals. 
 
És a dir, d’una banda, incideix en la lectura plaent «destinada a la 

fruïció». De l’altra, determina la necessitat de crear un «context nou» per 
poder aconseguir aquell gaudi de la lectura. 

L 
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Més encara, aquest mateix currículum de l’àrea de llengua deter-
mina l’objectiu següent: 

 
17. Interpretar i utilitzar la lectura i l’escriptura com a fonts de plaer, 
d’enriquiment personal i de coneixement del món, i consolidar hàbits lectors per 
mitjà de textos adequats a l’edat. 
 
De nou, es fa referència a la lectura com a font «de plaer» que té 

com a objectiu la consolidació d’un «hàbit lector». 
A l’últim, en els quatre cursos acadèmics de l’ESO, entre els con-

tinguts del bloc dedicat a l’educació literària apareix el següent: 
 

Foment de la lectura per mitjà del contacte amb autores i autors en visites al 
centre, la lectura de ressenyes i la participació en altres actuacions d’animació 
lectora (presentacions de llibres, sessions de llibrefòrum, etc.) per a consolidar 
l’hàbit lector, formar amb sentit crític les preferències personals en la selecció de 
llibres, i gust per compartir sentiments i emocions suscitats per l’experiència lec-
tora. 
 
Per tercer cop s’hi fa referència al «foment de la lectura». A més, 

s’hi indica la necessitat de dur a terme «actuacions» que tinguen com a 
finalitat, de nou, la consolidació de «l’hàbit lector». 

Les àrees lingüístiques sempre han fet llegir els alumnes determi-
nades obres literàries (aspecte que determina el currículum), generalment 
amb la finalitat de valorar-ne la comprensió lectora. Aquesta pràctica es 
continua duent a terme i, fins i tot, s’ha estés a altres àrees curriculars des 
de la Llei Educativa de 2006 (EACEA: 2011), però no sempre serveix 
per a consolidar el desenvolupament d’un hàbit lector en l’alumnat ni per 
a fomentar la lectura com a activitat de gaudi, aspectes que, com hem 
comprovat, determinen el currículum educatiu oficial. Així sembla 
demostrar-ho l’informe La lectura en España (MILLÁN: 2008): per edat, 
els joves entre 14 i 24 anys són els més lectors; per ocupació, els estudi-
ants presenten un índex de lectura molt superior al de la resta de sectors. 

D’altra banda, la societat de la informació en la qual creixen els es-
tudiants actuals exigeix de l’escola, també, el desenvolupament d’una 
competència digital. Tot i que de manera lenta i, fins i tot, tímida, les 
TIC ja han arribat al món de l’educació, aspecte que es materialitza no 
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només amb la presència de maquinari als centres i/o les aules, sinó 
també, i sobretot, amb la quantitat d’experiències i propostes didàctiques 
que es duen a terme cada curs. 

Els currículums educatius no són aliens a aquest fet i ja hi incorpo-
ren aquests aspectes com a preceptius. 

El Reial Decret 1631/2006, de 29 de desembre, pel qual 
s’estableixen els ensenyaments mínims corresponents a l’Educació 
Secundària Obligatòria incorpora per primer cop en el currículum unes 
competències bàsiques, entre les quals hi ha el «tractament de la informa-
ció i competència digital» (annex I): 

 
Ser competent en la utilització de les tecnologies de la informació i la comunica-
ció com a instrument de treball intel·lectual inclou utilitzar-les en la doble fun-
ció de transmissores i generadores d’informació i comunicació. […] 
[La competència digital] permet aprofitar la informació que proporcionen i ana-
litzar-la de forma crítica mitjançant el treball personal autònom i el treball 
col·laboratiu, tant en la vessant sincrònica com diacrònica […]. 
 
Igualment, el currículum de l’ESO estableix entre els objectius 

d’aquesta etapa educativa el següent: 
 
f) Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d’informació per 
a adquirir, amb sentit crític, nous coneixements. Adquirir una preparació bàsica 
en el camp de les tecnologies, especialment les de la informació i la comunicació. 
 
De la mateixa manera, el currículum específic de l’àrea de llengües 

recull la introducció de les TIC en l’aula com a instrument per a obtindre 
informació i produir coneixement: 

 
Les tecnologies de la informació i la comunicació s’incorporen a l’aula com a ins-
trument vàlid per a desenrotllar els continguts i com a recurs útil per a buscar 
informació i presentar treballs, a més d’estratègia motivadora per a l’alumnat i 
molt ben valorada per la societat actual. 
 
Més concretament, entre els objectius d’aquesta àrea hi ha el se-

güent: 
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18. Aprendre i utilitzar tècniques senzilles de maneig de la informació: recerca, 
elaboració i presentació amb l’ajuda dels mitjans tradicionals i l’aplicació de les 
noves tecnologies. 
 
Finalment, entre els continguts de l’àrea, en el bloc dedicat a les 

tècniques de treball, s’hi fa referència en tres ocasions: 
 
– Utilització dirigida de la biblioteca del centre, de les biblioteques virtuals i, en 
general, de les tecnologies de la informació i la comunicació, com a font 
d’informació i de models per a la composició escrita. 
– Presentació de la informació. Tractament informàtic de textos. 
– Interés per la bona presentació dels textos escrits tant en suport de paper com 
digital, i respecte per les normes gramaticals, ortogràfiques i tipogràfiques (titu-
lació, espais, marges, paràgrafs, etc.). 

 
Com s’hi pot observar, l’Administració educativa, a través dels cur-

rículums oficials i del desenvolupament de noves normatives està posant 
molt d’èmfasi en dos aspectes: la introducció de les TIC en el procés 
d’ensenyament-aprenentatge i el foment de la lectura. 

Aquest article, que recull les conclusions d’un treball d’investigació 
previ, pretén analitzar en una àrea específica, la de llengua i literatura 
catalanes, com s’apliquen i s’interrelacionen aquests dos aspectes. En 
concret, volem analitzar com s’apliquen les TIC per al treball i foment de 
la lectura d’obres literàries entre l’alumnat d’ESO i batxillerat. 
 
2. JUSTIFICACIÓ 

El currículum educatiu reconeix la necessitat de la introducció de 
les TIC en les diferents àrees curriculars. Malgrat això, sovint les TIC no 
arriben a l’aula, entre d’altres raons perquè no formen part de la quotidi-
anitat del docent, el qual sovint no en posseeix els coneixements i habili-
tats suficients (ALMERICH et al.: 2010). Es considera, per tant, fonamen-
tal analitzar les característiques d’aquells professors i professores que 
incorporen les tecnologies en la praxis educativa. Per això, s’ha pres com a 
docent objecte de l’estudi aquells que formen part de la xarxa Un entre 
tants. Xarxa cooperativa per a l’ensenyament en valencià25, una xarxa 

                                                
25 Podeu consultar les activitats d’aquesta xarxa a <http://1entretants.ning.com>. 
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cooperativa per al foment de l’ús de les TIC en l’ensenyament en valencià 
(es tracta d’una xarxa docent valenciana). Aquest professorat està teòri-
cament interessat en l’aplicació de les TIC a l’ensenyament, en tant que 
forma part d’una xarxa la finalitat de la qual és aquesta. 

D’altra banda, l’Administració educativa valenciana està fent molt 
d’incidència en els dos darrers cursos en el foment de la lectura. Tots els 
centres han d’elaborar un Pla de Centre per al foment de la lectura que 
contemple un programa de centre per a aquesta finalitat. En aquest pla 
també s’ha de fer referència a l’ús de les TIC per a la consecució d’aquest 
objectiu. 

Aquests dos aspectes, la competència digital i el foment de la lectu-
ra, semblen estar presents darrerament en tota normativa curricular. 
Així, per exemple, l’Ordre 45/2011, de 8 de juny, de la Conselleria 
d’Educació, per la qual es regula l’estructura de les programacions 
didàctiques en l’ensenyament bàsic, ha afegit de manera preceptiva dos 
ítems que tota programació de cada àrea ha de tenir en compte: els punts 
9 i 10 de l’article 3, referents a l’estructura de les programacions didàcti-
ques, apleguen, respectivament, el foment de la lectura i la utilització de 
les tecnologies de la informació i la comunicació. 

A partir d’aquestes dues idees inicials, l’objectiu d’aquest treball és 
analitzar quin ús de les TIC es fa en el foment de la lectura. És un 
aspecte força concret: no es tracta d’analitzar el grau d’incidència de les 
TIC en els centres educatius i els processos d’ensenyament-aprenentatge; 
tampoc, d’observar les pràctiques de foment de la lectura que es duen a 
terme en els instituts de secundària. Es tracta de comprovar en quina 
mesura i mitjançant quins mecanismes tots dos aspectes 
s’interrelacionen: com s’utilitzen les TIC —si s’utilitzen— en el treball 
de les lectures d’obres literàries proposades a l’alumnat i en quin grau 
aquestes pràctiques tenen com a finalitat el foment de la lectura com a 
activitat de gaudi. 

Des d’aquest punt de vista, doncs, hem limitat l’abast de la recerca 
en dos aspectes: el professorat participant serà de l’àrea de «Valencià: 
llengua i literatura» i formarà part de la xarxa educativa Un entre tants.  

La xarxa Un entre tants s’autodefineix com una «xarxa cooperativa 
d’experiències TIC per a l’ensenyament en valencià». Aquesta xarxa 
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virtual es va crear l’any 2009 a l’entorn d’un grup de docents de llengua i 
literatura catalanes en l’ESO i el batxillerat interessants en la introducció 
de les TIC en la didàctica de la llengua i la literatura. La xarxa, però, 
restava oberta, des d’un principi a docents d’altres àrees i nivells educa-
tius. A hores d’ara, té 530 membres26 en la xarxa virtual, dels quals vora 
200 en són professors de llengua catalana en l’ESO i el batxillerat. La 
xarxa es proposa, des d’un inici, sis objectius (UN ENTRE TANTS: 2009): 

 
1. Reflexionar sobre l’ús de les TIC en l’ensenyament. 
2. Generar propostes sobre la introducció i el bon ús de les TIC en els cen-

tres. 
3. Formar els membres de la xarxa com a usuaris i usuàries competents en 

les eines digitals. 
4. Elaborar materials de les diferents àrees curriculars, tot fent ús de les TIC, 

per facilitar la tasca dels docents en l’ensenyament en valencià. 
5. Promoure un diàleg, que puga transcendir a la societat i sense defugir-hi 

connotacions ideològiques sobre el paper de l’educació i la cultura com a 
motor del canvi social. 

6. Buscar i posar en funcionament estratègies per visibilitzar i per dignificar 
el català com a llengua moderna i de cultura, tot partint de la realitat va-
lenciana. 

 
El 2011, al voltant de la xarxa també es va crear una associació, re-

gistrada en el Ministeri de l’Interior, amb la finalitat de servir 
d’interlocutor legal amb altres associacions, organismes o l’Administració 
mateix. 

El fet que el nucli docent principal de la xarxa Un entre tants siga 
de l’àrea de llengua catalana, així com els creadors, administradors i 
dinamitzadors de la xarxa, va ser un dels elements pels quals s’ha delimi-
tat la recerca en aquest col·lectiu. 

D’altra banda, també va condicionar aquesta delimitació el fet que, 
en tractar-se d’una àrea lingüística, de segur que treballaria amb l’alumnat 
la lectura d’obres literàries, en la mesura que des d’aquestes àrees, com ja 
s’ha comprovat, és quelcom tradicional i, fins i tot, preceptiu pel currícu-
lum. 

                                                
26 Dades d’abril de 2012. 
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Un altre aspecte que va influir en aquesta decisió va ser el fet que, 
en molts casos, per les condicions sociolingüístiques del País Valencià, el 
català funciona com a L2 per a gran part de l’alumnat, això és, no és la 
seua llengua primera. Aquest condicionament, —pensem, i és només una 
hipòtesi no fonamentada—, pot comportar una major disposició del 
professorat a la utilització de les TIC com a element motivador. 

Així doncs, es considera adient la recerca sobre l’ús de les TIC en 
el treball de la lectura d’obres perquè és, en gran part, un terreny poc 
explorat. Es parla molt del foment de la lectura, així com de la introduc-
ció de les TIC en l’ensenyament, però només de manera aïllada s’han 
tingut en compte tots dos aspectes alhora. 

El fet de delimitar l’abast de la recerca a la xarxa Un entre tants 
permet explorar què ocorre en docents almenys interessants per l’ús de 
les TIC en l’ensenyament. La delimitació entre el professorat de «Valen-
cià: llengua i literatura» garanteix que tindran en compte la lectura 
d’obres literàries en tractar-se d’una àrea d’educació lingüística i literària, 
ja que així ho indica el currículum (Decret 112/2007, de 20 de juliol, del 
Consell). 

Malgrat les campanyes de foment de la lectura, dins i fora de 
l’escola, de les Administracions, els resultats del nivell de comprensió 
lectora de l’alumnat espanyol sempre és inferior al de la mitjana europea 
(PISA: 2009). És per això que és necessari cercar noves maneres de 
treballar la lectura que puguen tenir més incidència en el lector jove. L’ús 
de les TIC pot ser un element dinamitzador de la lectura que pot aportar 
una motivació afegida al treball escolar d’aquesta, de manera que és 
necessari analitzar com docents interessats i experimentats en l’ús de les 
TIC les fan servir amb aquesta finalitat. 
 
3. EL FOMENT DE LA LECTURA A L’ENSENYAMENT SECUNDARI 

L’ensenyament obligatori, especialment des de les àrees lingüísti-
ques, sovint ha proposat la lectura d’obres literàries a l’alumnat. Un dels 
objectius més recent, però, és el de crear un hàbit lector en l’alumnat que 
li permeta gaudir de la lectura (Ordre 44/2011, de 7 de juny, de la 
Conselleria d’Educació). És a dir, la creació de lectors, que llegeixen per 
plaer, superant la figura de l’alumne llegidor, és a dir, que llegeix per 
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obligació (BALLESTER: 1999). Daniel Pennac (1993, 11) ja va escriure 
que «el verb llegir no suporta l’imperatiu», en el sentit que l’obligació de 
llegir generalment aconsegueix, especialment en els adolescents, un efecte 
contrari. 

La programació de la lectura d’obres literàries en l’ensenyament se-
cundari obligatori presenta tres característiques bàsiques: 

 
D’una banda, els criteris de programació se cenyeixen a l’objectiu d’augmentar 
els hàbits de lectura entre els joves; d’altra banda, i relacionat amb l’aspecte ante-
rior, la selecció de les obres s’adscriu a la voluntat d’aproximar els textos als gus-
tos de l’alumnat; en tercer lloc, aquesta programació reflecteix diverses ambigüi-
tats, com ara la convivència entre la voluntat d’augmentar l’hàbit de llegir i 
l’obligatorietat, o la no distinció dels dispositius didàctics per guiar la lectura se-
gons les obres que se seleccionin (MANRESA: 2006, 6). 
 
Manresa exposa una certa contradicció entre l’obligatorietat 

d’aquestes lectures i la voluntat d’augmentar l’hàbit lector. La solució a 
aquest problema, segons la mateixa autora, «passa per ampliar les funci-
ons que aquestes obres tenen actualment en la vida escolar i per elevar la 
concreció i precisió en la programació» (MANRESA: 2006, p. 7). La 
introducció de les TIC en el treball d’aquestes lectures pot ser un ele-
ment dinamitzador i motivador. 

Osoro (2008) destaca «que la principal dimensió de la lectura és 
emocional», de manera que cal fomentar experiències lectores en els joves 
que permeten donar resposta a les reflexions, opinions, dubtes, que la 
lectura els ha suggerit, més enllà de l’anàlisi lingüística o literària de l’obra 
o d’explicar allò que l’autor pretenia expressar. 

No obstant això, les lectures s’han plantejat sovint, en 
l’ensenyament obligatori, des del punt de vista de la comprensió lectora 
i/o anàlisi del gènere literari (resum, identificació del tema, personatges, 
etc.), aspectes sens dubte interessants però que manquen de rellevància 
en la formació de l’hàbit lector. Cal, doncs, inserir la lectura en un 
context que permeta establir unes activitats rellevants (ZAYAS: 2011). 
Aquestes propostes solen tenir una finalitat de creació pròpia de l’alumne 
a partir de la lectura, que, també, pot dur-se a terme mitjançat l’ús de les 
TIC: Antoni de la Torre (2012) explota la lectura d’una obra per a la 
creació, pels alumnes, de relats digitals, de manera que l’activitat de 
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creació també té en compte el llenguatge visual i contribueix al desenvo-
lupament de la competència digital. 

Des del curs escolar 2011-2012 els centres docents del País Valen-
cià tenen l’obligació de desenvolupar i implementar un Pla de Centre per 
al foment de la lectura (Ordre 44/2011, de 7 de juny, de la Conselleria 
d’Educació, per la qual es regulen els plans per al foment de la lectura en 
els centres docents de la Comunitat Valenciana). Gemma Lluch (2012, 
35) explica d’aquesta manera què és un Pla de Lectura de Centre: 

 
Per transformar un grup d’activitats en una veritable experiència de lectura 
compartida per tot el centre educatiu és necessari dissenyar estratègies conjuntes 
que impliquen tota la comunitat escolar, amb el compromís i la implicació de 
tots, pensades a llarg termini i, sobretot, amb el disseny d’una avaluació que 
permeta conèixer què funciona bé, què cal modificar i què reforçar... 
Aquest protocol tradicionalment s’anomena Pla de lectura de Centre. 
 
L’article 2 de l’Ordre 44/2011, que desenvolupa l’elaboració 

d’aquests plans, explicita que aquest ha de contribuir a l’adquisició de la 
competència digital, i entre els objectius s’inclou que ha de reforçar la 
figura dels mitjans digitals com a mitjans de suport a la lectura. 

És per això que Lluch (2012) proposa que és necessari aprofitar les 
xarxes socials i els espais virtuals en el foment de la lectura. I en aquest 
sentit sempre relaciona la lectura amb l’escriptura a Internet. L’obra de 
Lluch també suposa una aproximació a les pràctiques educatives que els 
docents duen a terme en relació amb treball de la lectura i el foment amb 
ús de les TIC. L’obra descriu algunes pràctiques docents reals amb ús de 
les TIC que tenen com a finalitat el foment de la lectura: creació de book 
trailer, lectures compartides a Twitter, elaboració de relats digitals o 
ressenyes virtuals de les lectures, entre d’altres. 

Gemma Lluch també dirigeix les jornades anuals de l’Escola de pa-
res i mestres. Centre virtual de recursos per al foment de la lectura27, organit-
zades per l’Associació d’Editors del País Valencià i la Fundació Bancaixa. 
Aquest cicle de conferències se centra en la lectura a través de la web 2.0, 

                                                
27 Podeu consultar <http://www.aepv.net/Escola-de-pares-i-mestres-per-a-la-lectura/ 
Escola-de-pares-i-mestres-per-a-la-lectura_va_15.html>. 
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la implicació de les famílies en el foment lector o la lectura i les noves 
tecnologies. 

Igualment, cal destacar les jornades El gust per la lectura28 que or-
ganitza el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
A banda del vessant formatiu dels docents, amb un conjunt de conferèn-
cies, també proposa la lectura d’obres literàries a l’alumnat, preparades 
amb una completa guia de lectura per als docents, així com un concurs a 
partir del treball de les obres proposades. 

Potser, però, la iniciativa que millor s’adapta a l’àmbit de la recerca 
d’aquest treball és la proposta de Viquilletra29, organitzades pel portal de 
literatura Lletra i la Universitat Oberta de Catalunya. Viquilletra proposa 
un concurs que implica un autèntic treball col·laboratiu entre l’alumnat 
de secundària i batxillerat a partir de la lectura d’una de les obres literàri-
es proposades. Les activitats que els alumnes han de realitzar estan 
relacionades tant amb la creativitat com amb l’ús de les TIC. A més, s’ha 
de treballar en grup, la qual cosa fomenta també el treball cooperatiu 
entre l’alumnat. 
 
4. OBJECTIUS DE LA RECERCA 

Els objectius proposats en aquesta recerca són els tres següents: 
1. Descriure i analitzar el perfil digital dels docents de «Valencià: 

llengua i literatura» respecte a l’aplicació docent que en fan. 
2. Conèixer el propòsit pel qual els docents proposen la lectura 

d’obres literàries a l’alumnat. 
3. Descriure i analitzar l’ús de les TIC pels docents de valencià com 

a eina per al treball de la lectura i/o com a element per a fomen-
tar-la. 

 
 
 
 

                                                
28 Les diverses activitats d’aquest grup es poden consultar a <http://www.xtec.cat/web/ 
projectes/lectura/gustperlalectura/>. 
29 Aquest portal es pot consultar a <http://www.viquilletra.cat>. 
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5. ALGUNES NOTES BREUS SOBRE EL DISSENY DE LA RECERCA 
5.1 MOSTRA 

La població a la qual està adreçada l’enquesta, però, està formada 
per 197 subjectes, ja que el mostreig està limitat als docents que complei-
xen aquests dos criteris: 

1) Professorat que forma part de la xarxa cooperativa 
d’experiències TIC per a l’ensenyament en valencià Un entre tants. 
2) Professorat de l’àrea de «Valencià: llengua i literatura» a l’ESO i 
el batxillerat. 
En el cas d’aquesta recerca, la delimitació de la mostra a la xarxa 

Un entre tants, si bé no és representativa del col·lectiu del professorat, sí 
que permet focalitzar l’anàlisi en un grup de docents capdavanters en l’ús 
de les TIC en l’ensenyament, la qual cosa permet observar de quina 
manera es fa un ús real d’aquestes tecnologies i com influeix en el procés 
d’ensenyament-aprenentatge. 

Aquests resultats no seran generalitzables a la resta del col·lectiu 
docent, però permetran intuir el panorama que s’hi pot albirar i establir 
els fonaments per a recerques futures que contemplen un mostreig 
aleatori o probabilístic. 
 
5.2 TÈCNIQUES I INSTRUMENTS 

Per a la recollida de dades hem fet servir una enquesta realitzada 
online difosa a través de la xarxa Un entre tants. El qüestionari està 
format per 29 preguntes dividides en cinc blocs: 

I. Informació personal: aquest bloc està format per preguntes 
de caire personal que permeten caracteritzar cada subjecte.  

II. Ús i domini de les TIC: aquest bloc de preguntes aprofun-
deix sobre el domini i coneixement que es té sobre les TIC i 
sobre l’ús que se’n fa com a professional de la docència fora 
del procés d’ensenyament-aprenentate. 

III. Ús docent de les TIC: aquestes preguntes versen sobre l’ús 
de les TIC que el subjecte fa en la docència directa amb 
l’alumnat. 

IV. La lectura en la programació curricular d’aula: aquest 
bloc de preguntes pretén aprofundir en les pràctiques do-
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cents sobre la lectura d’obres literàries programades durant 
el curs. 

V. Lectura i TIC: en aquest apartat es tracta l’ús de les tecno-
logies de la informació i la comunicació en relació amb tre-
ball de les lectures proposades durant el curs. 

Cal fer constar que algunes de les preguntes estan condicionades a 
la resposta d’una altra, de manera que, segons les respostes, cada subjecte 
respondrà fins a un màxim de 29 preguntes. 
 
6. ANÀLISI DE LES DADES 
6.1 PERFIL DE LA MOSTRA 

La mostra, és a dir els i les docents que han participat a l’estudi, re-
uneixen, com ja s’ha mencionat anteriorment, dos condicionants: 

a) Són membres de la xarxa virtual Un entre tants. 
b) Són docents de l’àrea «Valencià: llengua i literatura» a l’ESO i 
el batxillerat. 

Un retrat robot d’aquest docents ens confirmaria, a més, que es 
tracta d’una persona entre 46 i 55 anys, professor/a d’un centre educatiu 
públic que fa classe en tots els cursos de l’ESO i el batxillerat. 

Un dels primers aspectes que crida l’atenció és el de l’edat. El 
nombre de docents d’Un entre tants augmenta a mida que ho fa l’edat, 
fins al punt que gairebé la meitat (48%) se situa entre els 46 i els 55 anys 
(fig. 1).  
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Figura 1: Percentatge dels membres per rangs d’edat 
 

El sexe, però, no és un tret significatiu d’aquests docents: un 54% 
són homes enfront d’un 46% que són dones. En canvi, sí que ho és, i 
d’una manera molt contundent, l’adscripció d’aquests quant a la titulari-
tat del centre de treball: un 93% dels docents desenvolupen la seua tasca 
en centres d’ensenyament de titularitat pública, mentre que només un 7% 
ho fa en centres concertats. Cap dels enquestats és docent en un centre 
de titularitat completament privada (fig. 2). 

 

 
Figura 2: Percentatge de docents segons la titularitat del centre de treball 
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A l’últim, aquests docents fan classe de manera força regular en 
tots els cursos de les etapes educatives analitzades. No destaca cap curs ni 
etapa per damunt de les altres: en cap dels cursos fa classes més d’un 48% 
del professorat enquestat (fig. 3). Només queda en un nivell inferior la 
docència en grups de PQPI (Programa de Qualificació Professional 
Inicial), PDC (Programa de Diversificació Curricular) o altres progra-
mes d’atenció a la diversitat. Aquesta dada, però, no és gaire significativa, 
ja que aquests grups no s’imparteixen en tots els centres i en els que sí que 
existeixen són minoria en relació amb la resta de grups, a banda que en 
aquests programes sol treballar-se per àmbits i, per tant, també poden 
estar assignats a altres departament didàctics. 
 

 
Figura 3: Percentatge de docents segons el curs en què imparteixen classe. 
 
6.2 PERFIL DIGITAL DELS DOCENTS 

El col·lectiu de docents objecte d’estudi presenta una nivell mitjà-
alt quant al coneixement i domini de les TIC. En concret, aquests 
docents han estat preguntats sobre el domini de sis eines: xarxes socials, 
gestió de blogs i de wikis, ús del correu electrònic, ús de plataformes per a 
la creació col·laborativa de documents (com GoogleDocs) i creació de 
presentacions.  

Excepte en la creació i gestió de wikis, que se situa en un 20%, en 
totes les eines, gairebé la meitat o més del professorat ha respost que en 
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té un domini alt o molt alt. Si afegim els que consideren que tenen un 
coneixement mitjà de l’eina, podríem concloure que entre el 65% i el 
100% dels docents (segons l’eina) en tenen un domini mitjà o avançat 
(fig. 4). 
 

 
Figura 4: Nivell de coneixement-domini dels docents d’eines TIC 
 

Pel que fa a l’ús que aquests docents fan de les TIC com a profes-
sionals de l’educació (en tasques relatives a la preparació de classes, 
elaboració de materials, contacte amb altres companys de professió, etc.) 
podem afirmar que en són usuaris relativament habituals (fig. 5). Les 
eines menys utilitzades per aquests docents són Twitter i els wikis. En 
canvi, fan un ús bastant habitual de les xarxes socials com Facebook, dels 
blogs i d’eines com GoogleDocs. 
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Figura 5: Nivell d’ús de les TIC dels docents 
 

Un aspecte singular i destacable és que el 50% dels enquestats 
afirma disposar d’un blog professional com a mitjà per exposar, comuni-
car i reflexionar sobre aspectes relacionats amb la seua professió com a 
docents. 

 

 
Figura 6: Percentatge de docents que gestionen un blog professional 
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6.3. ÚS DOCENT DE LES TIC 
Com a professionals de l’ensenyament, els docents no només po-

den utilitzar les TIC en la seua tasca professional particular sinó també 
en la docència directa amb l’alumnat, és a dir, en el procés 
d’ensenyament-aprenentatge amb l’alumnat. 

Més de la meitat del professorat enquestat gestiona un blog 
(d’assignatura, departament o aula) per al treball amb l’alumnat (fig.7). 
Un 36% utilitza una o diverses xarxes socials (fig. 8) i el 33% fa servir en 
el procés d’ensenyament-aprenentatge una aula virtual com Moodle o un 
entorn virtual d’aprenentatge (EVA) similar (fig. 9). 
 

 
Figura 7: Percentatge de docents que gestiona un blog docent 
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Figura 8: Ús de xarxes socials en la docència 
 

 
Figura 9: Ús d’EVA en la docència 
 

L’ús de wikis és més minoritari: només un 22% dels docents els fa 
servir, dada que potser és conseqüència del menor coneixement i domini 
que sobre aquesta eina afirmen tenir els docents (veure fig. 5). 
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No obstant això, sí que és significativa la finalitat amb què aquest 
reduït grup de docents utilitza aquesta eina. El principal ús que se’n fa és 
perquè els alumnes treballen de manera col·laborativa en grup. També, és 
utilitzat pels docents com a lloc web en el qual recollir materials que 
s’ofereixen a l’alumnat. Un altre ús significatiu, però més minoritari, és 
fer-los servir per a l’alumnat com a portafolis del treball que han realitzat 
durant el curs (fig. 10). 

 

 
Figura 10: Finalitats de l’ús dels wikis en la docència. 
 
6.4. LA LECTURA EN LA PROGRAMACIÓ D’AULA 

La contemplació de la lectura d’obres literàries en la programació 
curricular dels docents enquestats és unànime. En el 96% dels casos és, a 
més, una activitat obligatòria per a l’alumnat. 

En plantejar la finalitat amb la qual proposaven la lectura d’obres a 
l’alumnat, un 74% del professorat enquestat ha respost que pretén 
fomentar en l’alumnat l’interés i el gaudi per la lectura (fig. 11). Altres 
finalitats que els docents s’hi marquen són la millora de la comprensió 
lectora (59%) i de la competència lingüística (55%) de l’alumnat. 
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Figura 11: Objectius que es treballen mitjançant la lectura 
 

L’Ordre 44/2011 de la Conselleria d’Educació, per la qual es regu-
len els plans per al foment de la lectura en els centres docents de la 
Comunitat Valenciana, proposa nou objectius generals que el Pla de 
foment de la lectura dels centres docents ha d’aconseguir. Els docents 
enquestats també van ser preguntats sobre quins d’aquests objectius 
(alguns dels quals coincideixen amb els anteriors) consideraven que 
treballàvem amb la pràctica docent que duien a terme en relació amb la 
lectura (fig. 12). 

En aquest cas, el 90% del professorat ha repost que pretén «fomen-
tar en l’alumnat l’interés per la lectura i desenvolupar l’hàbit lector». Dos 
objectius més en els quals els docents també consideren que incideixen 
amb les pràctiques didàctiques entorn de la lectura són «contribuir al 
desenvolupament de la competència lingüística en l’alumnat» (81%), 
«afavorir la comprensió lectora des de l’àrea de llengua» (74%) i «fomen-
tar en l’alumnat la lectura com a activitat d’oci i de gaudi» (73%). 
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Figura 12: Objectius a assolir amb la lectura segons l’Ordre 44/2011 de la Conselleria 
d’Educació 
 

Sembla contradictori, però, que, tot i que els docents manifesten 
que l’objectiu principal que pretenen assolir amb la pràctica lectora és la 
de fomentar la lectura i desenvolupar l’hàbit lector, continuen aplicant 
com a mecanisme d’avaluació, de manera majoritària, propostes tan 
tradicionals com un control del lectura (82%) o la realització de treballs 
escrits sobres aspectes diversos de l’obra llegida (66%). Malgrat això, 
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també contemplen la realització d’activitats de creació a partir de la 
lectura com a vehicle d’avaluació (72%). 

 

 
Figura 13: Sistemes d’avaluació aplicats a la lectura d’obres literàries 
 

El 24% dels docents enquestats que han respost que utilitzen altres 
sistemes d’avaluació, han especificat propostes diverses: 

–Treballs més tradicionals que no fan ús de les TIC: control 
oral o treball de l’expressió oral formal, elaboració de fitxes per ca-
pítols, treball del vocabulari o elaboració d’un glossari amb els 
mots desconeguts, elaboració d’un mural, redacció d’un diari de 
lectura. 
–Treballs més creatius que no fan ús de les TIC: presentació de 
l’obra, representació teatral o lectura dramatitzada, tertúlia literà-
ria. 
–Treballs que fan ús de les TIC: creació de relats digitals, treball 
de la lectura en un blog, ús de xarxes com Twitter o Pinterest, rea-
lització d’un curtmetratge. 

 
6.5. LECTURA I TIC 

Si bé en la majoria de casos el sistema d’avaluació de les lectures 
aplicat pel professorat era bastant tradicional, un nombre elevat 
d’aquests, un 63%, també confirma que utilitza les TIC per treballar les 
lectures (fig. 14).  
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Figura 14: Percentatge de docents que utilitza les TIC per treballar les lectures. 
 

Les dades i percentatges que segueixen a continuació prenen com a 
referent aquest 63% de docents que utilitza les TIC en el treball de la 
lectura. 

Aquest grup de docents afirma que les TIC que més utilitza per 
treballar la lectura són els cercadors d’Internet (48%), les presentacions 
realitzades amb programari tipus PowerPoint o similar (40%), el vídeo 
(36%), els blogs (30%) i l’àudio (20%). 

 

 
Figura 15: Eines TIC emprades per treballar les lectures d’obres literàries. 
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La utilització d’aquestes tecnologies en si mateix no té cap valor, 
sinó que són utilitzades per crear algun producte amb valor didàctic que 
serveix per a treballar i/o aprofundir en la lectura de l’obra literària. 
 

 
Figura 16: Productes elaborats amb les TIC 
 

D’altra banda, la utilització de les TIC permet fomentar el treball 
en grup. El 58% dels docents que utilitza les TIC per treballar la lectura 
afirma que almenys en alguna de les propostes que es duen a terme 
durant el curs, l’alumnat treballa en grup (fig. 17).  
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Figura 17: Percentatge del professorat que proposa activitats en grup amb ús de les TIC 
 

Quant a la creació col·laborativa de documents d’un grup 
d’alumnes, el percentatge baixa. D’aquest 58% de docents que proposa 
activitats en grup, només un poc més de la meitat afirma que els alumnes 
han de treballar conjuntament sobre un mateix document de text per 
elaborar el producte final (fig. 18). Dels que ho fan, la majoria utilitzen 
GoogleDocs com a eina de treball. L’ús dels wikis amb aquesta finalitat 
torna a ser minoritària. 
 

 
Figura 18: Elaboració de documents col·laboratius per l’alumnat 
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Per últim, sembla evident, a partir de les respostes dels enquestats, 
que els docents solen utilitzar les TIC per treballar la lectura en els 
cursos més superiors de les etapes analitzades, especialment en 4t d’ESO 
i en 1r de batxillerat.  

 

 
Figura 19: Cursos en què es treballa la lectura amb l’ús de les TIC 
 
7. DISCUSSIÓ DELS RESULTATS 
7.1 DOMINI DE LES TIC I ÚS EN LA PRÀCTICA DOCENT 

Les dades analitzades indiquen que el professorat interessat en les 
TIC i l’aplicació en l’ensenyament ja té una llarga experiència en la 
professió i potser cerca la manera d’inserir noves dinàmiques. És també 
força significatiu que, malgrat aquest fet, aquest docent fa classe de 
manera regular en qualsevol curs de les etapes educatives en què es basa 
l’estudi.  

El docent membre de la xarxa Un entre tants té un nivell mitjà-alt 
quant a coneixement i ús de les TIC. Com es pot comprovar en el quadre 
1, en una escala 1-5, el coneixement mitjà d’aquests docents sobre l’ús de 
les TIC és de 3,34, gairebé un punt per damunt de la mitjana de l’escala. 
S’hi destaca l’ús del correu electrònic, amb un 4,52; el coneixement i la 
gestió de wikis és, com ja s’ha observat en altres punts d’aquest estudi, 
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inferior al de la mitjana (2,29). Si no s’haguera tingut en compte l’ús 
específic d’aquesta tecnologia, la mitjana quant al coneixement i domini 
de les TIC hauria pujat a un 3,54. 
 

Domini i coneixement 
TIC 

Mínim Màxim Mitjana Desv. típ. 

Domini xarxes socials 1 5 3,28 1,117 
Domini blogs 1 5 3,28 1,285 
Domini wikis 1 5 2,29 1,262 
Domini correu-e 3 5 4,52 ,682 
Domini GoogleDocs 1 5 3,20 1,396 
Domini PowerPoint 1 5 3,44 1,182 
Domini TIC (mitjana) 2 5 3,34 ,858 

Quadre 1: Domini i coneixement dels docents de les eines TIC 
 

Igualment, quant a l’ús que el docent fa de les TIC a nivell perso-
nal com a professional de l’ensenyament (és a dir, sense tenir-ne en 
compte l’ús docent amb l’alumnat), la mitjana se situa, en una escala 1-4, 
en un 2,68 (quadre 2), també per damunt del coneixement mitjà (situat 
en el 2). De nou, l’ús dels wikis se situa per sota de la mitjana (1,94). 
 

Ús de les TIC  Mínim Màxim Mitjana Desv. típ. 
Ús cercadors 1 4 3,87 ,443 
Ús xarxes socials 1 4 2,88 1,129 
Ús Twitter 1 4 2,12 1,110 
Ús wiki 1 4 1,94 ,998 
Ús blogs 1 4 2,87 1,044 
Ús elaboració 
col·laborativa documents 

1 4 2,41 1,153 

Ús TIC (mitjana) 1 4 2,68 ,662 
Quadre 2: Ús de les eines TIC que fan els docents 
 

És, per tant, deduïble d’aquestes dades que el docent que forma 
part de la xarxa Un entre tants no només està interessat en l’aplicació 
didàctica de les TIC (aquesta és la finalitat principal del grup) sinó que, a 
més a més, posseeix un coneixement elevat de les TIC i en fa un ús 
relativament habitual. 
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L’aspecte més important a tenir en compte de l’anàlisi d’aquestes 
dades és la correlació significativa que s’estableix entre totes dues: a major 
domini de les TIC pels docents, major ús en fan en la seua tasca professi-
onal (fig. 20). 

 

 
Figura 20: Correlació entre coneixement i ús de les TIC pels docents 
 

Aquesta correlació entre domini i ús de les TIC també es dóna en 
la integració de les TIC en la pràctica docent, com es pot deduir de les 
dades següents. 

Un 50% dels docents afirma gestionar un blog personal com a pro-
fessional de l’ensenyament. La mateixa xifra afirma gestionar-ne un per a 
la docència amb l’alumnat (un blog d’assignatura, curs, departament). La 
figura 21 també corrobora que els docents que més utilitzen les TIC en 
la seua feina personal com a docents són els que solen disposar i/o 
gestionar aquests blogs. 
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Figura 21: Correlació entre ús de les TIC i gestió d’un blog personal/professional 
 

Malgrat l’elevat ús que els docents enquestats fan de les TIC en la 
gestió de la seua professió fora de l’aula, aquest decau considerablement 
quan es tracta de l’ús que en fan en la docència directa amb l’alumnat, 
això és, com a eina de treball en el procés d’ensenyament-aprenentatge. 

Tot i que un 50% del professorat afirma gestionar un blog com a 
eina de treball amb l’alumnat, la xifra baixa considerablement quan es 
tracta d’altres eines TIC: només un 36% dels docents fa servir les xarxes 
socials; un 33%, un entorn virtual d’aprenentatge; únicament un 22%, els 
wikis. 

A pesar d’aquestes dades, sembla que es confirma el fet que són els 
docents amb major coneixement de les TIC i que més ús personal en fan, 
els que les incorporen al procés d’ensenyament-aprenentatge, com es pot 
comprovar en la figura 22 en relació amb l’ús que es fa de les xarxes 
socials. 
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Figura 22: Correlació entre ús personal de les TIC i ús docent de les xarxes socials 
 

Així doncs, es pot concloure una triple correlació: com més conei-
xement i domini de les TIC, més són utilitzades pels docents a nivell 
particular com a professionals de l’ensenyament. I són els docents que 
més les utilitzen els que les incorporen de manera més decidida en el 
procés d’ensenyament aprenentatge. 

Sembla, doncs, que és necessària una bona formació en TIC dels 
docents perquè aquests s’aventuren a donar el pas d’incorporar-les en 
l’activitat docent. 

Si l’ús de les TIC pels docents depén, com es desprén de les dades 
analitzades, del coneixement que en posseeixen, sembla clar que un dels 
aspectes que cal potenciar és de la formació docent en TIC. És obvi que, 
sense dominar una tecnologia, és difícil, en primer lloc, utilitzar-la 
professionalment i, en segon lloc, que siga utilitzada amb finalitats 
educatives amb un grup d’alumnes, ja que la manca de domini de l’eina 



Revista de Filologia 

 111 

pel docent pot entrebancar els objectius programats i convertir-se en un 
handicap més que en una ajuda. 

Si realment es desitja la integració de les TIC en el procés 
d’ensenyament-aprenentatge, l’Administració haurà de garantir-ne una 
correcta i extensa formació. Xarxes de docents, com és el cas d’Un entre 
tants, també han de tenir aquest aspecte en compte. 
 
7.2 LECTURA I METODOLOGIA NOVA AMB LES TIC 

L’anàlisi de les dades sembla demostrar que l’alumnat de llengua i 
literatura catalanes, en treballar la lectura d’obres literàries, té com a 
principal objectiu fomentar la lectura entre l’alumnat i desenvolupar-hi el 
gaudi (fig. 11). Com a docent d’una àrea lingüística, entre els objectius 
principals també es troben el desenvolupament de la competència 
lingüística i de la comprensió lectora. 

Aquestes dades es corroboren quan els docents seleccionen quins 
objectius tenen en compte quan treballen la lectura en relació amb els que 
contempla la normativa que regula els plans de centre per al foment de la 
lectura (fig. 12). Cal afegir-ne, a més, un objectiu seleccionat pel 55% dels 
docents que té a veure amb el tractament de la informació («fomentar en 
l’alumnat una actitud reflexiva i crítica per mitjà del tractament de la 
informació»). 

En aquest sentit, el 63% del professorat enquestat afirma que uti-
litza les TIC per treballar la lectura d’obres literàries. Malgrat això, 
sembla que els docents, paral·lelament, continuen utilitzant mecanismes 
d’avaluació tradicionals i que es poden interpretar com a contradictoris 
amb aquest objectiu de fomentar la lectura i considerar-la com una 
activitat de gaudi. La lectura de les obres és obligatòria i el 82% dels 
docent utilitza un control de lectura com a mecanisme d’avaluació. 

D’aquestes dades podem extraure que l’ús de les TIC és un recurs 
per al treball de les lectures que els docents utilitzen complementària-
ment a d’altres més tradicionals. Com es pot observar en el gràfic següent 
(fig. 23) tornen a ser els docents que habitualment més utilitzen les TIC 
en la tasca docent fora de l’aula (és a dir, els que més coneixement i 
domini en tenen) els que majoritàriament les incorporen també en 
aquesta pràctica amb l’alumnat. 
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Figura 23: Correlació entre ús personal de les TIC i ús de les TIC per al treball de la 
lectura 
 

Si bé és cert que el 63% del professorat empra les TIC per al tre-
ball de la lectura (fig. 15), les eines més utilitzades són les més tradicio-
nals: els cercadors (48%), les presentacions realitzades amb PowerPoint 
o programari similar (40%) o els blogs (30%). Altres eines més innovado-
res com l’ús del vídeo (36%) o l’àudio (20%) queden en un segon plànol. 
L’ús dels wikis, les xarxes socials o els pòsters digitals són només testi-
monials. 

L’ús d’aquestes tecnologies és, evidentment, un vehicle per a la con-
figuració d’un producte relacionat amb la lectura. Igualment, els princi-
pals productes elaborats són sovint activitats tradicionals en les quals 
s’han incorporat les tecnologies. Així doncs, les TIC són emprades 
principalment per produir comentaris, valoracions o crítiques sobre 
l’obra (45%) i per realitzar una tertúlia o diàleg a partir de la lectura 
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(38%). L’elaboració de productes més innovadors o almenys en els quals 
la presència de les tecnologies és més determinant són minoritaris, com 
és el cas dels videorelats (10%) o dels tràilers de llibre (book trailer) (3%). 

Les dades analitzades permeten concloure que les TIC estan en-
trant de manera progressiva en les aules i que són els docents amb major 
coneixements en aquestes eines els artífexs d’aquesta introducció. Mal-
grat aquest fet, l’ús de les TIC per al treball específic de la lectura d’obres 
literàries és encara una mica minoritària. 

A més, aquesta recerca permet comprovar com la tipologia 
d’activitats (relacionades amb la lectura) en què s’integren les TIC són 
sovint les més tradicionals. És a dir, els docents han introduït l’ús de les 
TIC en activitats que es realitzaven abans sense fer-ne ús; són testimoni-
als les activitats en les qual l’ús de les TIC implica un canvi de metodolo-
gia que capgire la concepció tradicional de treballar la lectura. El nombre 
de pràctiques educatives en què les TIC suposen vertaderament un canvi 
metodològic és, com s’ha comprovat, testimonial. 

Si bé la formació en TIC és necessària perquè els docents en facen 
ús a nivell professional i en la pràctica educativa, també, cal insistir en les 
possibilitats de les TIC com a eina de transformació de la metodologia 
didàctica. En aquest sentit, com afirma Jung (2005), és fonamental que la 
formació docent també tinga en compte les potencialitats de les TIC i 
que el professorat tinga oportunitats per experimentar-les. En aquest 
sentit, la creació de xarxes de professorat, com és el cas d’Un entre tants, 
és fonamental per mostrar i compartir experiències reals que demostren 
per a què poden servir les TIC i de quina manera podem transformar la 
pràctica educativa diària. 

 
8. CONCLUSIONS 
8.1 PERFIL DIGITAL DEL PROFESSORAT DE «VALENCIÀ: LLENGUA I 
LITERATURA» 

El professorat de «Valencià: llengua i literatura» que forma part de 
la xarxa Un entre tants presenta una competència digital mitjana-alta. Són 
docents amb un domini de les TIC per damunt de la mitjana que sol 
utilitzar-les habitualment en el desenvolupament de la seua tasca profes-
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sional com a docent, així com també les utilitza en l’activitat docent amb 
l’alumnat. 

Aquests docents presenten un domini elevat i un ús relativament 
habitual dels cercadors, les xarxes socials, els blogs, l’elaboració de 
documents col·laboratius i, en menor mesura, els wikis. A més, la meitat 
dels docents enquestats gestiona un blog professional, i gairebé el mateix 
percentatge en gestiona un de docent per al treball amb l’alumnat. 

Cal destacar que com més coneixement i domini tenen de les TIC 
més les utilitzen a nivell professional i més propicis són a introduir-les en 
la tasca docent. És per això que és necessària una adequada formació en 
TIC del professorat, ja que, com es dedueix de les dades només quan les 
dominen suficientment les incorporen en el procés d’ensenyament-
aprenentatge. 
 
8.2 FINALITAT DE LA PROPOSTA DE LECTURA D’OBRES LITERÀRIES 

COMPLETES EN L’ENSENYAMENT SECUNDARI 
Aquests docents justifiquen la proposta de lectura d’obres literàries 

com a mecanisme, principalment, per al foment de la lectura i la creació 
d’un hàbit lector en l’alumnat. Com a docents d’una àrea lingüística 
també pretenen aprofundir en la millora de la comprensió lectora i 
millorar la competència lingüística de l’alumnat. 

Això no obstant, en la pràctica, els mecanismes d’avaluació de la 
lectura són més aviat tradicionals i semblen contradictoris amb la finalitat 
principal de fomentar la lectura, ja que solen utilitzar els controls de 
lectura o la realització de treballs escrits.  

També, hi ha, però, un grup de docents que afirma utilitzar altres 
mecanismes i un percentatge elevat afirma utilitzar també les TIC en el 
treball d’aquestes lectures. És mitjançant les TIC que sembla que el 
professorat pretén assolir aquesta finalitat del foment i l’hàbit lector. 
 
8.3 ÚS DE LES TIC PER AL TREBALL DE LES LECTURES PROPOSADES A 

L’ALUMNAT 
Entre les tecnologies utilitzades en el treball de la lectura desta-

quen els blogs, les presentacions, el vídeo i l’àudio. En menor mesura 
s’utilitzen d’altres com les xarxes socials, els pòsters digitals o els wikis. 
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Els productes que els alumnes han de realitzar amb l’ús de les TIC solen 
ser activitats més tradicionals que incorporen les TIC, com la realització 
de comentaris o valoracions sobre l’obra, l’elaboració de presentacions 
amb PowerPoint o programari similar o tertúlies o diàlegs sobre l’obra. 
Aquelles activitats en les quals les TIC no només s’integren en el procés 
de treball sinó que esdevenen motor d’un canvi de procediment i metodo-
logia en el treball docent són d’ús encara minoritari, com ara els videore-
lats o els tràilers de llibre. 

De manera que, si bé les TIC són utilitzades en el treball de la lec-
tura d’obres literàries, possiblement amb la finalitat de potenciar la 
concepció de la lectura com activitat de gaudi i fomentar-la per crear un 
hàbit lector en l’alumnat, encara no han esdevingut un element de canvi i 
transformació de la metodologia docent.  

És important, doncs, engegar els mencanismes necessaris no no-
més per formar els docents en l’ús de les TIC, sinó mostrar-los el poten-
cial que aquestes eines poden tenir, tot cercant espais d’intercanvi i 
experimentació perquè el docent comprove com l’ús de les TIC pot ser 
un element dinamitzador i transformador de la pràctica educativa. 
 
9. PERSPECTIVES D’INVESTIGACIÓ 

El present article, que ha significat una primera aproximació a un 
camp no gaire estudiat, ha posat de manifest l’interés d’aquest àmbit, que 
permet múltiples vies per aprofundir-hi. 

Aquest treball s’ha limitat, com a primera presa de contacte, a una 
mostra formada per docents interessats i familiaritzats amb l’ús de les 
TIC, ja que formen part del col·lectiu Un entre tants. Aquest fet ha 
permés obtindre un resultats positius, ja que ha oferit una mostra real de 
les diverses maneres de treballar la lectura amb l’ús de les TIC. No 
obstant això, caldria eixamplar la recerca al conjunt del professorat de 
l’àrea «Valencià: llengua i literatura» del País Valencià i, fins i tot, a l’àrea 
de llengua espanyola, les dues llengües vehiculars de l’ensenyament. 

S’ha observat que un dels objectius fonamentals que els docents 
pretenen assolir amb la lectura i el treball amb les TIC és el de fomentar 
la lectura i crear un hàbit lector. Caldria contrastar aquesta finalitat amb 
l’alumnat, de manera que caldria recollir l’opinió dels discents respecte 
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d’aquest fet així com, també, la visió que tenen dels canvis que hi introdu-
eix el treball amb les TIC. 

En un altre nivell, una de les conclusions extretes de la recerca és la 
necessitat d’establir un pla de formació docent que permeta el professorat 
no només conéixer i dominar les TIC, sinó també poder comprovar-ne 
les potencialitats per canviar-ne la metodologia, així com la creació 
d’espais per poder experimentar-hi. Una línia d’actuació a tenir en 
compte és la del disseny i implementació d’una proposta formativa que 
done resposta a aquestes necessitats. L’ensenyament no pot restar alié a 
les TIC, que són presents a bastament en la societat, però no es pot 
pretendre que els docents les utilitzen en el procés d’ensenyament-
aprenentatge si no se’ls ha format prèviament de manera adequada. 

Aquesta recerca també ha dibuixat el perfil digital d’aquests do-
cents. No obstant això, no hi ha estudis recents que analitzen aquest 
aspecte de manera generalitzable al col·lectiu docent del País Valencià, 
conseqüència en part de la negativa de l’Administració valenciana a 
participar en aquesta mena d’estudis globals, com per exemple en 
l’informe PISA. És necessària, doncs, la realització d’un estudi indepen-
dent sobre la dotació en infraestructura tecnològica amb què compten els 
centres d’educació, així com sobre l’ús docent que se’n fa habitualment. 
 
10. BIBLIOGRAFIA  
ALMERICH, G. et al. (2010): «La relación entre la integración de las 

tecnologías de la información y comunicación y su conocimiento», 
Revista de Investigación Educativa, 28 (1), p. 31-50. [En línia: 
<http://revistas.um.es/rie/article/view/97861>. Data de consul-
ta: 21-04-2012] 

BALLESTER, J. (1999): L’educació literària, València: Universitat de 
València. 

CASSANY, D., M. LUNA. & G. SANZ (1999): Ensenyar llengua, 
Barcelona, Graó. 

COLOMER, T. (1998): La formació del lector literari, Barcelona, Barcano-
va. 

DE LA TORRE, A. (2012): «Creació de relats digitals per a l’ensenyament 
del Valencià com a L2 en 4t de secundària. L’aspecte performatiu 



Revista de Filologia 

 117 

de la comprensió lectora», Comunicació al «Congrés de Relat 
Digital», València, 22 de març de 2012. [En línia: 
<http://www.scribd.com/doc/89214210/Creacio-de-relats-
digitals-per-a-Valencia-L2-Antoni-de-la-Torre>. Data de 
consulta: 21-04-2012]. 

JUNG, I. (2005): «ICT-Pedagogy Integration in Teacher Training: 
Application Cases Worldwide», Educational Technology & Society, 
8 (2), p. 94-101. 

LEE, C. D. & A. SPRATLEY (2010): Reading in the disciplines. The 
Challenges of Adolescent Literacy, Nova York, Carnegie 
Corporation of New York. [En línia: <http://carnegie.org/ 
fileadmin/Media/Publications/PDF/tta_Lee.pdf>. Data de con-
sulta: 21-04-2012]. 

LLUCH, G. (2012): La lectura al centre. Llegir (i escriure) llibres, pantalles, 
documents, al Pla de Lectura de Centre, Alzira: Bromera. 

MANRESA POTRONY, M. (2006): Les obres literàries completes a secundà-
ria: del lector a la programació, Tesi doctoral [En línia: 
<http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200506/memories/1115m.
pdf>. Data de consulta: 21-04-2012]. 

MARTÍN-BARBERO, J. & G. LLUCH (2011): Lectura, escritura y desarro-
llo en la sociedad de la información, Bogotá/Madrid, Centro Regio-
nal para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe/ 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarro-
llo. 

MILLÁN, J. A. (coordinador) (2008): La lectura en España. Informe 2008. 
Leer para aprender, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipé-
rez/ Federación de Gremios de Editores de España. 

OSORO ITURBE, K. (2008): «El fomento de la lectura en la etapa 
preuniversitaria» [En línia: <http://sol-e.com/plec/documentos. 
php?id_documento=156&id_seccion=11&nivel=Bachillerato>. 
Data de consulta: 26-04-2012] 

ORDRE 44/2011, DE 7 DE JUNY, DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, per 
la qual es regulen els plans per al foment de la lectura en els centres 



ÍTACA 

 118 

docents de la Comunitat Valenciana (DOCV 6544, 16 de juny de 
2011). 

PENNAC, D. (1993): Como una novela, Barcelona, Anagrama. 
PISA 2009. Programa para la evaluación internacional de los alumnos. 

OCDE. Informe español, Madrid, Ministerio de Educación. 
TEBEROSKY, A. (2001): Proposta constructivista per aprendre a llegir i a 

escriure, Barcelona, Vicens Vives. 
UN ENTRE TANTS (2009): «Presentació i objectius de la xarxa de 

professores i professors Un entre tants» [En línia: <http://www. 
scribd.com/doc/24050846/1entretants-PRESENTACIO-i-OB 
JECTIUS>. Data de consulta: 7-05-2012]. 

ZAYAS. F. (2011): «Leer para escribir. Escribir para leer. Palabras para 
hablar de los sentimientos» [En línia: <http://docentes.leer.es/ 
2011/04/19/leer-para-escribir-escribir-para-leer-palabras-para-ha 
blar-de-los-sentimientos-felipe-zayas/.> Data de consulta: 21-04-
2012].



Revista de Filologia 

 119 

PROPOSTA 2.0 D’INCORPORACIÓ REAL DE LES TIC AL CURRÍCULUM 
M. Teresa Sáez Cuenca 

Formadora 2.0. Community manager. 
Un entre tants. Xarxa cooperativa d’experiències TIC  

per a l’ensenyament en valencià 
 

1. INTRODUCCIÓ 
am decidir iniciar aquest projecte a finals d’octubre de l’any 
2011, després d’haver estat convidats a participar, com a re-
presentants d’Un entre tants. Xarxa cooperativa per a l’ense-
nyament en valencià (<http://1entretants.ning. com/>), en 

un dels Revolta&Tweets30 que organitza Ca Revolta31 i que, en aquesta 
ocasió, tractava el tema de les comunitats educatives i les noves Tecnolo-
gies de la Informació i la Comunicació (TIC).  

En aquesta trobada, hi va haver un debat molt productiu entre els 
diferents tipus de membres de la comunitat educativa que hi participaren 
(tant presencialment com virtualment, via Twitter). Una de les conclusi-
ons més interessants a què es va arribar va ser que l’actual Currículum 
parlava d’incorporació de les TIC al sistema educatiu, però en cap 
moment, no se n’especificava els continguts que calia transmetre als 
alumnes: no hi havia una incorporació real de les TIC al sistema educa-
tiu. I això, en gran part, provocava que molts docents se sentiren perduts 
a l’hora d’incorporar les TIC a l’aula i, al remat, que la incorporació de les 
TIC al sistema educatiu no fóra efectiva. 

                                                
30 Revolta & tweets és una trobada mensual amb usuaris de Twitter en la qual hi 
participen piuladors de referència a la xarxa que expliquen la manera com fan servir 
aquesta eina de comunicació i la relació personalíssima que hi mantenen. Podeu 
consultar aquesta trobada a  <http://revoltaitweets.wordpress.com/2011/06/21/revol 
taitweets/>. 
31 Ca Revolta és una espai virtual d’iniciatives ciutadanes per a exercir i gaudir de la 
solidaritat, la creació, la participació, la diversitat i la diversió. Un lloc per a empentar un 
pensament crític i una acció transformadora, compromés en la consecució d’una societat 
justa, responsable i igualitària. Es poden consultar les activitats d’aquest espai a 
<http://carevolta.org/>. 
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Per tal que la incorporació de les TIC a l’ensenyament siga real —a 
banda de superar els entrebancs logístics— haurien de donar-se, fona-
mentalment, els factors següents: 
 

1) SABER QUÈ ENSENYAR (educar en TIC). Els continguts 
TIC haurien d’aparéixer especificats al currículum (per a cada 
etapa, àrea, matèria i curs). D’aquesta manera, quedarien inclosos 
en les programacions i ens asseguraríem que l’alumne acaba 
l’etapa educativa corresponent dominant-ne, com a mínim, 
l’essencial. 

2) SABER COM ENSENYAR-HO (educar amb TIC). Inde-
pendentment de la perícia de cadascú amb les noves tecnologies, 
el que cal tenir clar és que educar amb TIC implica un canvi de 
metodologia a l’hora d’ensenyar, metodologia que cal aprendre. 
Aprendre nosaltres (de manera autodidacta), entre nosaltres (de 
manera cooperativa) i, també, disposar d’una oferta formativa 
adequada a les nostres necessitats com a docents. 

 
Si veiem la necessitat d’educar en TIC i amb TIC, és perquè la so-

cietat i la seua manera de pensar i de fer han canviat i continuen canviant, 
i les TIC ens han vingut i ens vénen incorporades en el canvi. No té 
sentit, doncs, si tot canvia i si pretenem incorporar realment allò que ens 
ha vingut de nou, tractar de fer-ho fent servir una metodologia tradicio-
nal i desfasada. La manera d’ensenyar i d’aprendre també ha de canviar. 

Tanmateix, no volem dir pas que la metodologia tradicional haja 
deixat de ser útil en tots els casos. És ben sabut que hi ha mètodes 
tradicionals que continuen sent molt efectius i que, potser, fins i tot, 
caldria recuperar-ne alguns que han estat oblidats i bandejats. Volem dir 
que ensenyar (i aprendre) coses noves, sovint, implica fer-ho d’una 
manera diferent: el canvi implica que qui ensenya ha d’aprendre. Fet i fet, 
el professorat que no aprén, tampoc no ensenya. Ensenyar i aprendre són 
conceptes inseparables, per això, els professionals de l’ensenyament han 
de tenir la humilitat suficient com per a esdevenir alumnes, si més no, de 
tant en tant. Encara més, un bon/a mestre/a no ha de deixar mai de ser 
alumne/a.  
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Tenint en compte, doncs, aquestes premisses, pensem que el pri-
mer pas cap a una incorporació real de les TIC al sistema educatiu passa, 
doncs, per establir-ne explícitament els continguts. És per això que, 
durant aquell Revolta&Tweets vam llançar la idea de redactar una «Pro-
posta 2.0 d’incorporació real de les TIC al currículum», que servira, en el 
millor dels casos, per presentar-la com a pretext d’una futura modificació 
curricular davant les autoritats en matèria educativa o que, en el pitjor 
dels casos, servira de guia als centres educatius i als companys i compa-
nyes que entren a l’aula cada dia sense cap mena de brúixola pel que fa a 
les TIC. 

La proposta va tenir ressò a la xarxa, però com que ningú no s’hi 
feia avant i ens semblava força necessària i interessant, finalment, vam 
decidir d’empentar-la i vam crear el grup de treball TIC&Currículum32, a 
la xarxa Ning d’Un entre tants.  

El primer pas va ser traçar-ne les «línies de treball» en un docu-
ment compartit que vaig penjar al grup i que és obert al debat i a la 
modificació.33 Els objectius de TIC&Currículum són: 

 
1. Revisar i analitzar la Llei Orgànica d’Educació (LOE), pel que fa 
a les referències a les TIC que hi apareixen. 
2. Revisar i analitzar el Decret pel qual s’estableix el currículum de 
l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana, pel que fa a les re-
ferències a les TIC que hi apareixen. 
3. Revisar i analitzar el Decret pel qual s’estableix el currículum de 
l’Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana, pel 
que fa a les referències a les TIC que hi apareixen. 
4. Analitzar els models educatius d’incorporació de les TIC en al-
guns centres educatius de l’Estat i en sistemes educatius d’altres 
parts del món, abans de començar a redactar-ne la nostra proposta 
2.0. 

                                                
32 Consultable a <http://1entretants.ning.com/group/tic-curriculum>. 
33 Es pot llegir i col·laborar-hi amb aportacions a l’enllaç següent de Google Docs: 
<https://docs.google.com/document/d/19SSk_HoyiRkfdfodoygfERbgtaxtH6shKin
DqCh6W88/edit?pli=1>. 
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5. Establir els coneixements TIC generals (això és, independent-
ment de les àrees i matèries, és a dir, coneixements comuns) que 
qualsevol alumne hauria d’haver assolit en acabar l’etapa educativa 
obligatòria, d’acord amb l’època tecnològica en què vivim.  
6. Establir els coneixements TIC específics per a cada àrea i matè-
ria.  
7. Fer arribar la nostra proposta curricular sobre les TIC a les au-
toritats competents en matèria educativa. 
 
Com es pot deduir de les línies de treball presentades, de moment, 

els nostres esforços se centren, principalment, en les etapes educatives de 
primària i l’ESO. No és que deixem de banda la resta de nivells educatius 
—el sistema educatiu és un tot i fer-ho seria un error—, però per una 
qüestió de manca de recursos humans, ara mateix hem de prioritzar 
l’educació obligatòria. No obstant això, el grup és obert a tothom i, si 
algú vol incorporar-s’hi per treballar, qualsevol aportació a la resta de 
nivells educatius serà molt ben rebuda. Tot i així, totes les reflexions i 
idees que elaborem i que pensem que poden ser aprofitables per a més 
nivells, sense haver d’incrementar notablement la quantitat de feina, i, per 
tant, els recursos humans, les fem (i farem) extensibles als nivells corres-
ponents. 

Des de la creació del grup fins ara, hem aconseguit dur a terme els 
tres primers objectius. És a dir hem revisat i analitzat la LOE, el Decret 
de l’Educació Primària i el Decret de l’ESO pel que fa a les referències a 
les TIC que hi apareixen. En relació amb aquests tres punts, hem creat i 
difós un formulari sobre coneixements i ús de les TIC dirigit als docents 
i un formulari sobre coneixements i ús de les TIC per a l’alumnat. A 
continuació presentem els resultats de la revisió i anàlisi de la legislació 
vigent en matèria TIC, així com també les dades obtingudes dels formu-
laris. 
 
2. LA LOE I LES TIC 

Dins les 48 pàgines que componen la LOE hi ha un total de dotze 
referències a les TIC, distribuïdes de la manera següent. En primer lloc, 
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un parell de referències generals a les TIC en el «Preàmbul» (la negreta 
és nostra): 
 

(1) A la vista de l’evolució accelerada de la ciència i la tecnologia i l’impacte que 
aquesta evolució té en el desenvolupament social, és més necessari que mai que 
l’educació prepare adequadament per viure en la nova societat del coneixe-
ment i poder respondre als reptes que se’n deriven. 
 
(2) [...] garantir l’accés de tothom a les tecnologies de la informació i la co-
municació[...]. 

 
Més avant, en l’apartat dedicat a l’Educació Infantil (Títol I, cap. I, 

Art. 14.5), hi ha una referència explícita a les TIC: 
 

(3) Correspon a les administracions educatives fomentar una primera aproxima-
ció a la llengua estrangera en els aprenentatges del segon cicle de l’educació in-
fantil, especialment en l’últim any. Així mateix, han de fomentar una primera 
aproximació a la lectura i a l’escriptura, així com experiències d’iniciació prime-
renca en habilitats numèriques bàsiques, en les tecnologies de la informació i 
la comunicació i en l’expressió visual i musical. 

 
En l’apartat dedicat a l’Educació Primària, en trobem dos esments. 

El primer forma part dels objectius d’aquesta etapa educativa; el segon, 
més general:  
 

(6) Iniciar-se en la utilització, per a l’aprenentatge, de les tecnologies de la 
informació i la comunicació i desenvolupar un esperit crític davant els missat-
ges que reben i elaboren (Títol I, cap. II, Art.17.i). 
 
(7) Sense perjudici del seu tractament específic en algunes de les àrees de l’etapa, 
la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les 
tecnologies de la informació i la comunicació i l’educació en valors s’han de 
treballar en totes les àrees (Títol I, cap. II, Art. 19.2). 
 
En l’apartat dedicat a Ensenyament Secundari Obligatori, hi ha 

quatre referències explícites a les TIC, que poden reduir-se a tres, 
fonamentalment: 

 
(8) Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d’informació 
per adquirir, amb sentit crític, nous coneixements. Adquirir una preparació 
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bàsica en el camp de les tecnologies, especialment les de la informació i la 
comunicació (Títol I, cap. III , Art. 23.e). 
 
(9 i 10) Sense perjudici del seu tractament específic en algunes de les matèries de 
l’etapa, la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisu-
al, les tecnologies de la informació i la comunicació i l’educació en valors 
s’han de treballar en totes les àrees (Títol I, cap. III, Art, 24.7, ref. als tres pri-
mers cursos, i Art. 25.5, ref. al quart curs). 
 
(11) A més de les matèries enumerades a l’apartat anterior, els alumnes han de 
cursar tres matèries de les següents: Biologia i geologia; Educació plàstica i visu-
al; Física i química; Informàtica; Llatí; Música; Segona llengua estrangera; 
Tecnologia (Títol I, cap. III, Art. 25.2). 

 
Hi ha només una referència explícita a les TIC en l’apartat dedicat 

al Batxillerat (Títol I, cap. IV, Art. 23.g): 
 

Utilitzar amb solvència i responsabilitat les tecnologies de la informació i la 
comunicació.  

 
Una referència implícita en l’apartat dedicat a la Formació Profes-

sional (Títol I. Cap. V, Art, 43.3): 
 

La formació professional ha de promoure la integració de continguts científics, 
tecnològics i organitzatius.  

 
I, finalment, una referència explícita a les TIC en l’apartat dedicat 

a l’Educació de persones adultes (Títol I, cap. IX, Art, 69.3): 
 

Igualment, correspon a les administracions educatives organitzar l’oferta pública 
d’educació a distància amb la finalitat de donar una resposta adequada a la for-
mació permanent de les persones adultes. Aquesta oferta ha d’incloure l’ús de 
les tecnologies de la informació i la comunicació.  

 
A partir d’aquestes referències, es pot concloure que la societat (del 

coneixement) ha canviat i canvia constantment i que l’Educació 
s’autoreconeix la funció primordial de preparar l’individu per a viure-hi i 
per a saber respondre als reptes que se’n deriven, així com també 
s’autoreconeix la funció de garantir a tothom l’accés a les TIC; no 
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debades, tenen una presència i un paper importantíssims en la societat 
actual i, molt previsiblement, en la del futur. És per això que, encara que 
les TIC es tracten de manera específica en algunes àrees, totes les àrees 
estan obligades a treballar-les. Aquesta afirmació no és baldera. Des del 
punt de vista de la legislació vigent tots, absolutament tots els docents 
estan obligats a treballar les TIC (educar en TIC) i tots, absolutament 
tots els alumnes estan obligats a aprendre a usar les TIC de manera 
responsable. 

Per tant, no valen excuses a l’hora d’incorporar les TIC a l’aula. Cal 
deixar de banda allò de «no en sé», «no tinc temps per a formar-me», «no 
tinc temps per a preparar les classes», «a l’aula no tinc recursos», etc. Si 
realment tenim tots aquests problemes i no sabem solucionar-los, potser 
és que no estem preparats per a ser docents. Clar i ras: educar en TIC és 
la nostra obligació. Si no ho fem, no complim amb la nostra tasca.  

Certament, la realitat als centres educatius és complexa i desigual. 
Hi ha moltes limitacions materials i no es poden fer les mateixes coses, ni 
amb la mateixa comoditat, en un centre amb recursos que en un centre 
que no en té; tanmateix, hem de complir amb uns mínims i els mínims es 
poden cobrir amb imaginació i, sobretot, amb voluntat. Cal demanar 
ajuda, si fa falta. Ací rau la nostra professionalitat. No podem ensenyar a 
aprendre als nostres alumnes si no sabem aprendre nosaltres mateixos.  

Sovint, hem escoltat, com a docents, la frase: «No tinc ordina-
dor/Internet a casa». Si fa ja quinze o vint anys això ja no servia com a 
excusa, per què ha de servir ara que tothom té un mòbil amb Internet o 
una cafeteria amb wifi gratuït, una biblioteca amb ordinadors, un centre 
de joventut, etc., al costat de casa? Qui no té un/a company/a de classe 
amb ordinador i Internet a casa? No hi ha excuses a l’hora d’aprendre 
amb TIC. 

Altres vegades el «problema» són els pares i mares: «Mon pare no 
em deixa usar el seu ordinador» o «No em deixen usar 
l’ordinador/Internet perquè estic castigat». Això tampoc no podrà ser 
usat com a excusa si el docent/tutor —o, fins i tot, el centre s’encarrega 
de deixar clar als pares i mares que els seus fills i filles estan obligats (per 
llei) a aprendre a usar les TIC (aprendre amb TIC) i que ell/ella, com a 
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docent, està obligat a ensenyar-los. Cal integrar tots els membres de la 
comunitat educativa en la inclusió de les TIC. 

A partir d’aquests mínims, podrem anar incorporant més reflexi-
ons a la presència de les TIC en la legislació futura. Per exemple, la LOE 
dóna un major protagonisme a les TIC en l’ESO que en la resta de les 
etapes educatives. Segurament, es pot justificar perquè, en aquesta etapa, 
l’alumne disposa d’un grau de maduresa més adequat per emprar-les i 
perquè és la darrera etapa de formació obligatòria per a l’alumne. Tant és 
així que, en el quart curs, l’alumne haurà de triar tres assignatures entre 
diferents opcions i, entre aquestes, podrà optar per la Informàtica. Ara 
bé, no seria més coherent que aquesta matèria fóra obligatòria per a tots 
els cursos de l’etapa obligatòria? 

 
3. LES TIC AL DECRET DE L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

L’Educació Primària té un caràcter propedèutic pel que fa a 
l’adquisició de la competència digital que s’exigirà a l’alumne en acabar 
l’Educació Secundària. No ens detindrem, ara i ací, a analitzar la presèn-
cia de les TIC en cadascuna de les àrees de coneixement de l’Educació 
Primària; només, parlarem de les consideracions que el decret fa per a 
totes les àrees en general en referència a les TIC i, de manera més especí-
fica, per a les matèries de «Llengua i Literatura» (valenciana i castellana), 
ja que són assignatures instrumentals directament relacionades amb el 
tractament de la informació i la comunicació. 

De manera general i explícita, s’hi parla de l’obligatorietat de treba-
llar les TIC en totes les àrees (Art. 6.6) i de contribuir a desenvolupar en 
l’alumnat les capacitats que li permeten «iniciar-se en les tecnologies de la 
informació i de la comunicació» (Art. 4.j). No hi ha cap àrea, entre totes 
les que s’han de cursar en aquesta etapa, que es dedique de manera 
específica a les TIC i, entre totes les àrees, serà la de «Llengua i Literatu-
ra» (valenciana i castellana) la que haurà de jugar un paper fonamental a 
l’hora de contribuir a la competència digital dels alumnes. Tant és així 
que aquesta matèria és l’única que inclou les TIC entre els criteris 
d’avaluació del tres cicles de l’etapa; les altres matèries només les inclouen 
als criteris d’avaluació del tercer cicle. 
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Així, doncs, l’àrea de «Llengua i Literatura» contribueix a desenvo-
lupar la competència digital: ensenya a usar Internet com a mitjà a l’hora 
de cercar informació i demana «l’ús de suports electrònics» en la compo-
sició de textos, cosa que implica necessàriament un canvi metodològic. A 
més, segons reconeix el decret, els nous mitjans de comunicació digitals 
impliquen «un ús social i col·laboratiu de l’escriptura», cosa que «permet 
concebre l’aprenentatge de la llengua escrita en el marc d’un vertader 
intercanvi comunicatiu». 

En concret, l’objectiu primordial de l’àrea «Valencià: llengua i lite-
ratura» i «Castellà: llengua i literatura», pel que fa a les TIC, serà que 
l’alumne aprenga a: 

 
Usar els mitjans de comunicació social i les tecnologies de la informació per a 
obtindre, interpretar i valorar informacions de diversos tipus i opinions dife-
rents, i com a instruments de treball i d’aprenentatge (Objectiu 9). 

 
Per tal d’assolir aquest objectiu, els continguts del Primer Cicle in-

clouen la «utilització dirigida de les TIC a l’hora d’obtenir informació i 
models per a la composició escrita» (Bloc 3-3.1.9), la «iniciació a l’ús de 
programes informàtics de processament de textos» (Bloc 3-3.2.11) i la 
«valoració dels mitjans de comunicació social com a instrument per a 
aprendre i accedir a informacions i experiències d’altres persones» 
(Bloc 6.2). 

Així mateix, els continguts del Segon Cicle inclouen: la «utilitza-
ció dirigida d’Internet a l’hora de treballar la comprensió de textos 
orals» (Bloc 2.3), la «utilització dirigida de les TIC a l’hora d’obtenir 
informació i models per a la composició escrita» (Bloc 3-3.1.7 i Bloc 
6.7) i la «utilització guiada de programes i de mitjans informàtics per a 
la producció de textos senzills, tot atenent de manera especial a la presen-
tació jerarquitzada de la informació» (Bloc 3-3.2.11). 

Finalment, al Tercer Cicle s’inclouen com a continguts: la «utilit-
zació d’Internet a l’hora de treballar la comprensió de textos orals» (Bloc 
2.3), l’«ús de processadors de textos i de mitjans informàtics a l’hora 
d’aprendre a analitzar i a produir textos» (Bloc 3-3.2.11), «la lectura de 
textos literaris en suport digital» (Bloc 4.1), «la valoració dels mitjans de 
comunicació social com a instrument a l’hora d’aprendre i d’accedir a 
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informacions i experiències d’altres persones i de formar-se com a 
ciutadans» (Bloc 6.6 i Bloc 6.9), l’«atenció a les normes ortotipogràfi-
ques a l’hora de produir textos amb un processador de textos» (Bloc 
6.10) i l’«organització de la informació en les presentacions multimè-
dia» (Bloc 6.14). 

Cal destacar que als continguts del Tercer Cicle ja no es parla ex-
plícitament d’«utilització guiada o dirigida» ni d’«iniciació a l’ús», es tracta, 
doncs, d’una fase de consolidació d’allò que s’ha après i d’adquisició 
d’autonomies. 

Comptat i debatut, tenint en consideració el que especifica la legis-
lació, què ha de saber el/la mestre/a d’Educació Primària en relació amb 
els recursos TIC? D’una banda, ha de saber cercar informació per 
Internet adient per a l’alumnat d’aquesta etapa. De l’altra, ha de ser 
competent en l’ús de processadors de textos. I, a la fi, ha de saber explotar 
un programa per a crear presentacions multimèdia. Aquests són els 
recursos mínims que l’alumnat ha d’aprendre a aprofitar per a avançar en 
el coneixement durant aquesta etapa. 
 
4. LES TIC AL DECRET DE L’ESO 

El decret que estableix el currículum de l’Educació Secundària 
Obligatòria (ESO) també parla de l’obligatorietat d’integrar-hi les TIC 
(Art. 2) i, en aquest sentit, es marca com a objectiu l’adquisició d’una 
preparació bàsica en el camp de les TIC per part de l’alumne (Art. 4). De 
fet, en aquesta etapa, els centres educatius han d’oferir obligatòriament la 
matèria d’Informàtica (Art 7.3), com a optativa per a l’alumnat de quart 
curs. Caldria reflexionar si n’hi ha prou amb aquesta opcionalitat. 

Siga com siga, aquest decret també recull l’obligatorietat de treba-
llar les TIC des de totes les àrees (Art. 6.8). 

Si passem a analitzar el que diu el decret de les TIC per a l’àrea de 
«Llengua i Literatura» (castellana i valenciana), com hem fet amb el 
decret curricular de Primària, ens adonarem que no fa sinó aprofundir en 
allò que ja s’havia deixat entreveure en el Tercer Cicle de Primària. 

Així, doncs, també ens presenta l’ús d’Internet com a font 
d’informació. L’alumnat haurà d’aprendre i utilitzar «tècniques senzilles 
de maneig de la informació, és a dir, a cercar-la, elaborar-la i presentar-
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la amb l’ajuda dels mitjans tradicionals, però també amb l’aplicació de les 
noves tecnologies» (objectiu 18). També, «haurà d’utilitzar, amb una 
autonomia progressiva, els mitjans de comunicació social i les tecnologi-
es de la informació per a obtindre, interpretar i valorar informacions de 
diversos tipus i opinions diferents» (objectiu 19). 

El «Bloc 5» de continguts de l’àrea de «Llengua i Literatura» està 
dedicat a les «Tècniques de treball» i ací s’integren i sistematitzen les 
estratègies necessàries que consoliden el domini de les diferents habili-
tats. A partir d’aquest bloc les TIC s’incorporen a l’aula com a instru-
ment per a desenvolupar els continguts i com a recurs útil a l’hora de 
buscar informació i presentar treballs, però, també, com a estratègia 
motivadora per a l’alumnat i molt ben valorada per la societat. 

Així, doncs, la matèria contribueix a l’adquisició de la competència 
digital des del moment en què demana l’ús dels nous mitjans de comuni-
cació digitals que «impliquen un ús social i col·laboratiu de l’escriptura i 
dels coneixements». Hi trobem referències específiques en l’apartat de 
«Continguts» de tots els cursos (processadors de text, diccionaris i 
correctors ortogràfics, cerca d’informació a Internet, consulta de webs 
educatives, bases de dades, etc.) i, si parem atenció a l’apartat dedicat als 
«Criteris d’avaluació», ens adonarem que les TIC s’ha d’avaluar en tots 
els cursos de l’etapa. 

Els criteris d’avaluació són gairebé comuns a tots els cursos: pro-
duir i presentar diferents tipus de texts (orals i escrits) amb l’ajuda de les 
noves tecnologies, saber cercar informació a Internet, saber tractar 
informàticament els textos, usar correctors ortogràfics i diccionaris sobre 
textos en suport digital, consultar webs educatives i altres fonts 
d’informació digital, etc. Podríem dir que la diferència radica en el grau 
d’autonomia que es concedeix a l’alumne en cada curs, a l’hora de fer 
servir les TIC.  

En el cas de l’ESO, la resta de matèries també contribueixen al 
desenvolupament de les TIC. Les que més específicament ho fan són 
l’optativa de Tecnologia i, per descomptat, l’optativa d’Informàtica. La 
resta ho fa d’una manera molt reduïda i general i, sovint, només des dels 
continguts, no des dels criteris d’avaluació.  
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A la fi, doncs, què ha de saber el professorat en aquesta etapa en 
relació amb les TIC? Tenint en compte la descripció legislativa, als 
coneixements mínims que s’exigia al mestre, cal afegir-hi el domini de les 
xarxes socials, l’ús blogs i documents compartits, i, també, la consulta 
experta de diccionaris i correctors en línia. 

Quin és, però, el coneixement que té el professorat d’aquests recur-
sos mínims? Arriben aquests objectius mínims a la pràctica amb 
l’alumnat? 
 
5. ELS DOCENTS I LES TIC 

Per saber quins són els coneixements que els docents tenen sobre 
les TIC i l’ús que en fan, des del grup TIC&Currículum, hem creat un 
formulari de Google Docs adreçat a docents en actiu de Primària, de 
Secundària, de Cicles Formatius i d’Universitat de qualsevol matèria, que 
desenvolupen la tasca docent al País Valencià34. El temps aproximat de 
resposta d’aquest formulari és de 5 minuts. 

Pensem que és important saber amb quina base comptem a l’hora 
de dur les TIC a l’aula i de detectar possibles necessitats de formació i 
donar-los-en solució, sobretot, pensant en una incorporació més real de 
les TIC al Sistema Educatiu. 

A grans trets, les 15 preguntes del formulari poden classificar-se en 
5 blocs: 

 
Bloc 1. Sis preguntes introductòries amb l’objectiu de definir 
l’individu i contextualitzar-lo com a docent (any de naixement, se-
xe, província de treball, tipus de centre on treballa, nivells als quals 
fa classe i possible vinculació amb la xarxa Un entre tants). 
Bloc 2. Dos preguntes al voltant del grau de coneixement/domini 
que el docent posseeix a nivell d’usuari i personal (no a l’hora 
d’aplicar-ho com a docent) de les xarxes socials, el correu electrò-

                                                
34 Els formularis que hem creat van adreçats, de moment, a docents i a alumnat que 
formen part del Sistema Educatiu valencià, per una qüestió legislativa, ja que ampliar-
los a altres comunitats implicaria analitzar també els decrets específics publicats per a 
cadascuna a l’hora d’extraure’n conclusions. El formulari per a docents es pot consultar 
a <http://ow.ly/ctTQf>.  
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nic, documents col·laboratius, presentacions, processadors de text, 
fulls de càlcul, bases de dades, programes de dibuix, programes de 
retoc fotogràfic, programes d’edició de vídeo i àudio i creació i ges-
tió de blogs, wikis i llocs web. També, se’ls interroga sobre com 
han adquirit aquests coneixements. 
Bloc 3. Una qüestió relacionada amb l’ús que el docent, com a pro-
fessional de l’educació, realitza d’una sèrie d’eines (no directament 
a l’aula, sinó a l’hora de formar-se, cercar informació, crear materi-
als, contactar amb altres docents...). 
Bloc 4. Cinc preguntes relacionades amb l’ús que el docent fa de les 
TIC en la pràctica docent, per a l’alumnat (blogs, wikis, xarxes so-
cials, aules virtuals i programes de missatgeria instantània). 
Bloc 5. La darrera pregunta versa sobre el nivell d’incorporació de 
les TIC a l’aula i la relació entre les TIC i la metodologia emprada 
a l’hora d’ensenyar. 
 
Fins al moment, hi han participat 40 docents: 15 homes i 25 do-

nes; 37, de centres públics, tres, de centres concertats i tres, de centres 
privats; quatre docents exerceixen la professió a la província de Castelló, 
31, a València i cinc, a Alacant. 

Encara és prompte per a extraure conclusions de les dades obtin-
gudes, ja que la participació no és massa heterogènia a causa, en gran 
mesura, de les dificultats que hem tingut a l’hora de difondre el formulari 
i, per tant, d’obtenir-hi participació. 

No obstant això, tenim prou dades per a comentar breument els 
resultats obtinguts fins al moment en dos dels apartats del formulari.  

En primer lloc, i pel que fa als resultats obtinguts en l’apartat dedi-
cat a l’origen dels coneixements TIC dels docents, comprovem que el 
docents adquireixen els coneixements, principalment, de manera autodi-
dacta —se senten sols a l’hora d’incorporar les TIC?—. La segona font 
per a aconseguir coneixements en noves tecnologies són els cursos externs 
al centre de treball i l’ajuda dels companys i, en darrer lloc, hi ha els 
cursos realitzats al centre de treball. 

El segon apartat és interessant esmentar fa referència a la metodo-
logia emprada a l’hora de fer classe i a la incorporació o no de les TIC. 
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Els resultats d’aquest apartat ens diuen que un 39% dels docents conti-
nua fent les classes com sempre (i un 80% d’aquests ho fan incorporant 
les TIC), mentre que un 44% han canviat la seua manera de fer classe i 
incorporen les TIC. Generalment, el canvi metodològic prové de la 
incorporació de les TIC, però també hi ha casos en què ha estat el canvi 
metodològic el que ha propiciat la incorporació de les TIC. 
 
6. ELS ALUMNES I LES TIC 

Per saber quins són els coneixements que els alumnes tenen sobre 
les TIC i l’ús que en fan, hem usat el mateix procediment que per a 
arreplegar les dades del professorat. A TIC&Currículum, hem creat un 
formulari de Google Docs35 adreçat a alumnes de Secundària (ESO, 
Batxillerat, PQPI i PDC), de Cicles Formatius i d’Universitat, de l’àmbit 
del País Valencià36. El temps aproximat de resposta és de 3 minuts. 

Definitivament, és important saber quin és el coneixement real que 
té l’alumnat de les TIC abans d’entrar a l’aula, pensant, lògicament en 
una incorporació més real de les TIC al Sistema Educatiu. 

A grans trets, les 17 preguntes del formulari podrien classificar-se 
en 7 blocs: 

Bloc 1. Cinc preguntes introductòries per definir l’individu i con-
textualitzar-lo com a alumne (sexe, tipus de centre on estudia, localitat, 
província, curs). 

Bloc 2. Una pregunta al voltant del grau de coneixement/domini 
que l’alumne posseeix pel que fa a l’ús de xarxes socials, correu electrònic, 
documents col·laboratius, presentacions, processadors de text, fulls de 
càlcul, bases de dades, programes de dibuix, programes de retoc fotogrà-
fic, programes d’edició de vídeo i àudio i creació i gestió de blogs, wikis i 
llocs web (no ens referim a la freqüència amb què els usa, sinó amb els 
coneixements que en té). 

Bloc 3. Tres qüestions relacionades amb les preferències i gustos 
de l’alumnat (noves tecnologies, videojocs, treball en equip). 

                                                
35 El formulari dirigit a l’alumnat es pot consultar a <http://ow.ly/ctZ18>. 
36 Queda pendent l’elaboració d’un formulari específic adaptat al nivell de coneixements 
i al grau de maduresa dels alumnes de Primària. 
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Bloc 4. Tres preguntes al voltant dels mitjans tècnics de què dispo-
sa l’alumnat (ordinador, Internet, mòbil amb connexió a Internet). 

Bloc 5. Una qüestió sobre l’ús que fa l’alumne, tant en el temps 
lliure com a l’hora d’estudiar, preparar exàmens i treballs de classe, pel 
que fa a cercadors, xarxes socials, blogs, documents col·laboratius, 
programes de missatgeria instantània, programes d’edició de vídeo, 
d’àudio i de retoc fotogràfic, correu electrònic, Spotify, Youtube, etc.). 

Bloc 6. Dues preguntes relacionades amb el control que posseeix 
l’alumne a l’hora de preservar la seua intimitat a Internet. 

Bloc 7. Dues qüestions al voltant de la relació que l’alumne manté i 
que li agradaria mantenir amb les TIC al centre educatiu. 

Fins al moment, hi han participat 52 alumnes: 20 homes i 32 do-
nes; 52 de la pública, 0 de la concertada i 0 de la privada; 0 de la província 
de Castelló, 50 de la de València i 2 de la d’Alacant. 

Com podeu comprovar, una vegada més, encara és prompte per a 
extraure conclusions de les dades obtingudes, ja que la participació 
tampoc no és massa heterogènia. Hi necessitem més participació i més 
variada. 

Així i tot, a la vista dels resultats obtinguts fins ara i, a grans trets, 
cal destacar que al 81% dels alumnes els agrada treballar en grup, que el 
100% tenen ordinador a casa, el 98% connexió a Internet i el 67% tenen 
un mòbil amb connexió, també, a Internet. 

Aquestes dades ens donen bones pistes del camí que hem de seguir 
a l’hora d’aplicar metodologies: treball individual, sí, però, també, treball 
col·laboratiu i en grup. I, si als centres no tenim els mitjans logístics més 
adequats, fem servir els que tenim a casa. 
 
7. CONCLUSIONS 

Les noves tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) 
adopten un paper molt important dins la nova societat del coneixement i, 
per tant, han de prendre també un paper molt important en 
l’ensenyament. Cal educar en TIC, cal aprendre amb TIC i, a més, estem 
obligats a fer-ho. 

La legislació educativa actual, tot i reconéixer el valor social de les 
TIC i d’autoreconéixer-se’n el paper de formadora i difusora, no acaba 
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d’eixir-se’n a l’hora de dur-ho a la pràctica: no hi ha cap assignatura 
obligatòria que tracte les TIC de manera específica, no dota de recursos 
els centres educatius, censura Internet, oblida continguts importants com 
els actitudinals i, fins i tot, alguns de procedimentals bàsics.  

Treballem, doncs, per modificar la llei o, en el pitjor dels casos, 
simplement per modificar la nostra pràctica diària (com a docents o com 
a alumnes) per tal de, tot adaptant-nos-hi, obtenir els millors resultats. 
Per petita que siga la nostra contribució, junts marquem una gran 
diferència. Ara és l’hora dels professionals: per ensenyar sempre, hem 
d’aprendre sempre. Estimar l’educació significa preparar-se per educar. 
La formació en TIC és imprescindible. 
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@LIVE, UN PROJECTE DE PREMSA ESCRITA TRILINGÜE 
M. Carmen Romero Riera 

IES La Malladeta de la Vila Joiosa 
 
1. INTRODUCCIÓ 

s de tots ben coneguda la fama que tenim en aquest país de no 
ser gaire destres per a les llengües estrangeres. En especial, els 
professors de secundària de llengua anglesa som un col·lectiu 
criticat socialment pel fet que, en acabar l’institut, només un 30% 

de l’alumnat és capaç de mantenir una conversa de nivell bàsic, l’A2 del 
Common European Framework for Languages: Learning, Teaching, Asses-
sment (COUNCIL OF EUROPE. EDUCATION AND LANGUAGES: 2001), 
tot i haver estudiat la llengua des de l’Educació Primària o Infantil. 

El perquè d’aquests resultats ve donat per causes diverses i, potser, 
molts puguen no estar-hi d’acord: nombre escàs d’hores lectives en 
primària i secundària –a diferència d’altres països–, traducció a la llengua 
materna de pel·lícules i altres formats audiovisuals, classes d’anglés 
impartides en castellà o valencià, massificació d’alumnat a les aules, etc. 
Això no obstant, el motiu principal rau, amb la perspectiva que 
l’experiència ens mostra, en l’herència del mètode docent que s’ha emprat 
des de fa anys per a l’ensenyament de llengües: un mètode gramatical més 
enfocat en l’aprenentatge per repetició d’estructures que en el vertader ús 
en contextos comunicatius.  

Tot i que el currículum de la Comunitat Valenciana inclou en les 
diverses etapes educatives que l’alumnat desenvolupe habilitats comuni-
catives en llengües i formes d’expressió diferents, sovint l’ensenyament de 
l’anglés és encara merament formal: no utilitzem un mètode comunicatiu 
en què l’alumnat entenga que ha d’aprendre un determinat punt gramati-
cal per poder emprar-lo en una situació concreta, sinó que, malaurada-
ment, ens quedem en la forma i no en l’ús. I, com a mostra d’açò mateix, 
només cal que pregunteu als vostres alumnes què saben del Present 
Continuous, per exemple: en la majoria de casos no us contestaran que 
s’empra per parlar en un present immediat, sinó «ah, això és el verb + la 
ing». 

En acabar l’ensenyament secundari i el batxillerat, els nostres 
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alumnes són capaços d’entendre textos escrits i orals que inclouen 
funcions comunicatives diverses, estructures gramaticals complexes i 
vocabulari de gran quantitat d’àmbits semàntics, però aquest nivell B2 
queda totalment descompensat i deslluït amb l’escàs nivell de fluïdesa 
oral que, en molts casos, com hem esmentat anteriorment, no arriba a 
l’A2. I aquesta és la clau: tots sabem que en la societat actual ja no val 
incloure al curriculum vitae estar en possessió d’un certificat de nivell 
intermedi o B2 d’anglés, sinó que cal demostrar el coneixement de la 
llengua fent-la servir en contextos comunicatius reals: entrevistes, conver-
ses telefòniques, atenció al públic, etc. 

Malgrat que a classe es poden acabar d’impartir els continguts es-
tablerts pel currículum en un nivell determinat, sovint els alumnes no 
practiquen prou en contextos reals allò que han aprés. L’aprenentatge es 
redueix, en definitiva, a l’estudi d’un conjunt de temps verbals i llistes 
vocabulari que tornaran a repetir-se i a ampliar-se el curs vinent, amb la 
mateixa metodologia: emplenant espais amb la forma correcta del temps 
verbal i unint amb fletxes el vocabulari de la columna A amb la traducció 
corresponent, entre d’altres activitats similars. 

Com podem anar un pas més enllà? Com podem aconseguir amb 
una ràtio tan elevada d’alumnes per aula que tots practiquen el present 
immediat amb Present Continuous? Com ho podem fer per a desenvolu-
par les habilitats escrites, però, també, les orals? Una bona ferramenta és 
@live. 
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Figura 1: Portada principal d’@live 
 

2. QUÈ ÉS @LIVE? 
@live és una revista o periòdic digital bilingüe realitzat per alumnat 

de primer i tercer d’ESO de l’IES La Nucia (Marina Baixa). En total, hi 
ha participat al voltant de cent alumnes de nacionalitats ben diferents: 
colombiana, espanyola, russa, americana, holandesa i equatoriana, 
principalment.  

@live està publicada al web de l’IES La Nucia37. El contingut és 
públic i és un mitjà de comunicació de l’alumnat dirigit a altres com-
panys/es, amics i amigues i a la resta de la comunitat educativa. Està 
dissenyada amb Gopress,38 una eina interactiva de generació de periòdics 

                                                
37 Podeu consultar aquest projecte a <www.ieslanucia.com/@live_sec_99.html>. 
38 Gopress és una eina interactiva de generació de periòdics per Internet desenvolupada 
per Nitsnets Studios. És consultable a: <http://www.gopress.es/>. 
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en Internet amb programari en línia estandarditzat que permet gestionar, 
editar i publicar un periòdic o revista digital de forma ràpida i senzilla, 
amb un disseny atractiu, eficaç i professional. A continuació, en recollim 
algunes de les prestacions més rellevants, des d’un enfocament didàctic: 
 

Suport • Gestió de permisos: director, cap de secció, redactor i periodistes. 
• Confidencialitat de dades. 

Gestió • Disposició de les notícies en blocs i seccions, de lliure creació i ordena-
ció. 

 
 
 
 
Edició 

• Edició intuïtiva i senzilla de notícies amb format periodístic: avanttítol, 
títol, entrada i text. 
• Fàcil inserció i actualització de paraules clau, arxius, enllaços... 
• Inserció directa de vídeos externs publicats en els principals webs. 
• Recepció i gestió de comentaris dels lectors a cada notícia. 
• Descàrrega de qualsevol tipus d’arxiu adjunt. 
• Servei de butlletins d’informació o newsletters: gestió de llistats de 
correus electrònics i sol·licitud d’enviament de notícies noves. 
• Optimització automàtica d’imatges per a una ràpida navegació, amb 
reducció de pes sense pèrdua de qualitat i retallada visual de fotos en tres 
tipus de format periodístic. 
• Gestió i publicació, amb edició de preguntes i gràfics, recompte de vots i 
gràfiques de resultats. 

 
 
Publicació 

• Maquetació automàtica en línia arrossegant les notícies. 
• Notificació automàtica per correu electrònic als caps de secció, director 
o administrador per tal de tenir-ne el vistiplau abans de la publicació. 
• Publicació i actualització immediates. 
• Completa gestió d’estadístiques de visites i visualització gràfica dels 
resultats. 
Figura 2: Prestacions del programa Gopress a nivell educatiu 

 
Aquest programari no és gratuït. És ben cert, però, que moltes 

d’aquestes funcions tan útils des del punt de vista educatiu també estan 
presents en altres formats gratuïts com Blogger o Wordpress, entre 
d’altres. El motiu de fer ús d’aquest servei de pagament es justifica en la 
necessitat de simplificar la tasca de localització, gestió i publicació de 
notícies. En el nostre cas, l’IES La Nucia ja tenia Gopress per al seu web 
de centre, i tret dels nouvinguts, la majoria de l’alumnat era familiar amb 
el format i l’existència del web, encara que no amb l’edició i la publicació 
de les notícies. Per tant, vam decidir que @live en formara part i no 
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s’entenguera com un web diferent, sinó com una secció, un periòdic de 
centre on publicar, opinar, intercanviar materials, mostrar a la resta de la 
comunitat educativa el seu treball i informar-se sobre notícies i novetats 
importants per al seu procés d’aprenentatge (dates d’exàmens, bibliogra-
fies, descàrrega de materials, itineraris formatius, etc.) 

A més a més, tot i conviure amb nadius digitals, la tecnologia Go-
press facilita la tasca a l’alumnat, perquè empra un sistema més visual i 
menys tècnic de publicació, consulta i descàrrega de materials. Finalment, 
per al docent també és un gran avantatge pel que fa a l’estalvi de temps de 
preparació, edició i supervisió de tasques de l’alumnat. 
 
3. EL PERQUÈ D’@LIVE 

Aquest projecte de premsa escrita bilingüe naix de quatre necessi-
tats bàsiques detectades a les aules:  

 
a) Utilitzar la llengua i tot allò que l’alumnat vaja aprenent a l’aula 
d’anglés en contextos comunicatius el més semblants a la realitat 
possible. 
b) Donar resposta a alumnes de necessitats educatives especials 
(ACI i ACIS) i atendre la diversitat, també, d’aquells amb major 
rendiment acadèmic. 
c) Fomentar l’ús de les noves tecnologies i l’autonomia en el seu 
procés d’aprenentatge. 
d) Despertar l’interés per la llengua i la cultura angleses. 
 
Com qualsevol llengua, l’anglés comprén quatre destreses igual-

ment importants: listening, speaking, writing i reading. Com hem esmentat 
adés, tradicionalment els mètodes més gramaticals han treballat les dues 
darreres destreses, ja que, entre altres motius, es donava major rellevància 
als textos escrits que als orals. No cal insistir en la importància que la 
comprensió i l’expressió oral tenen en la zona en què vivim, on l’atenció al 
públic en diferents graus és un eina imprescindible en el món laboral. 
Així, doncs, com pot un docent aconseguir que tots els seus alumnes 
puguen practicar d’igual forma tant l’expressió i comprensió oral com 
l’escrita? @live és una proposta de treball on el docent pot organitzar 
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l’alumnat de forma que parle, llija, escolte i escriga sobre els continguts 
que aprén a classe. És, per tant, una via de comunicació en constant canvi 
segons els esdeveniments que tinguen lloc a l’aula i al centre, els tipus de 
grups que hi participen i les característiques específiques de l’alumnat. 

@live és, a més, una eina integradora de l’alumnat amb necessitats 
educatives especials, perquè, tot i treballar continguts curriculars dife-
rents de la resta de la classe, també, amb l’ajuda del professorat, veuen 
publicats el seus treballs d’aula al web. Cal recordar que, malgrat els 
esforços del professorat per poder atendre’ls el màxim temps possible, la 
realitat és que l’elevada ràtio per classe provoca que aquest tipus 
d’alumnat treballe de forma autònoma i solitària, amb materials especi-
alment dissenyats per a ells. Fan les tasques dins de la classe, certament, 
però, sovint se’n senten totalment al marge. Amb @live també poden 
participar en activitats més comunicatives que requereixen el treball de 
grup, o atendre a explicacions més audiovisuals. 

El nostre periòdic digital també suposa un gran ventall de possibi-
litats per als alumnes més avançats, els quals moltes vegades baixen el seu 
rendiment acadèmic per falta de motivació davant continguts que asso-
leixen més ràpidament que la resta. @live dóna resposta a interessos 
diferents i ofereix la possibilitat que aquest tipus d’alumnat lliure tasques 
més avançades, moltes vegades, més creatives i sempre prèviament 
acordades amb el professorat. D’aquesta manera, aconseguim que no 
tinga la percepció que en el procés d’aprenentatge hi ha barreres, sinó que 
ells i elles poden decidir fins a quin punt volen millorar la seua compe-
tència comunicativa en anglés, tot potenciant-ne l’autonomia i la iniciati-
va personal. 

A més, com que es tracta d’un periòdic digital, la competència lin-
güística es treballa mitjançant l’ús de les noves tecnologies, editant, 
enviant per correu electrònic, revisant i publicant continguts diversos que 
inclouen text, imatge, àudio i vídeo. L’alumnat també es familiaritza amb 
webs de referència per a l’aprenentatge de l’anglés, diccionaris en línia i 
correctors ortogràfics, entre d’altres recursos. 

Finalment, aquest projecte també atén el desenvolupament de la 
competència social i ciutadana, ja que és un periòdic digital i, per això 
mateix, una eina de comunicació a l’abast de tothom, de i per a la comu-
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nitat educativa, on es publiquen informacions relacionades amb interes-
sos comuns (horaris, dates rellevants, etc.) amb temàtica social (reciclat-
ge, circulació vial, hàbits alimentaris, tabaquisme, racisme, etc.) 
 
4. EL PERIÒDIC: CONTINGUTS 

A @live es publiquen diferents tipus de continguts, fonamental-
ment, articles i notícies. En primer lloc, hi ha els articles publicats per la 
professora i elaborats per l’alumnat: 

a) Presentacions d’activitats. La majoria d’aquestes presentacions 
amb Powerpoint (<www.slideshare.net/mc4pupils>) són un resum d’al-
gunes de les activitats fetes a classe, pas per pas i amb fotografies del 
procés. Per exemple: Fruit Salad o Jokes Workshop. Solen ser tasques de 
grup més comunicatives on es practiquen continguts dels temes vistos a 
classe, i, també, activitats CLIL (Content Language Integrated Learning) i 
de coaching educatiu com The Wheel of Balance. En altres casos, es tracta 
d’activitats penjades abans de fer-les a l’aula, per tal de despertar-ne 
l’interés o, simplement, amb l’objectiu que es familiaritzaren amb un 
contingut concret abans de veure’l a classe. 

b) Taller de podcasts. Per tal de treballar la comprensió i 
l’expressió oral, els alumnes han fet pràctiques de podcàsting allotjades a 
Ivoox (<http://www.ivoox.com/>). Abans, però, s’hi va publicar els 
materials a mode de taller perquè aprengueren què és un podcast, com es 
pot fer i com l’utilitzaríem en l’aprenentatge de l’anglés. 

c) Apunts. Publicació de les presentacions fetes a classe sobre els 
continguts: Word, PDF, Powerpoint, Prezi, Slideshare, Flickr, Youtube, 
etc. Sovint, es demanava a l’alumnat que atenguera les explicacions, en 
compte de copiar els apunts per tal de poder aprofitar al màxim la classe i 
passar a la pràctica oral. Posteriorment, s’hi penjaven els resums. 

d) Webs d’interés. Diccionaris en línia, webs de referència en 
l’aprenentatge de l’anglés o de continguts específics, etc. 

e) Projecte Peter and The Wolf. Per practicar l’expressió escrita i 
oral, vam subtitular i doblar el curt de Peter and The Wolf en grups. 
Abans, però, vam pujar el curt al web perquè s’hi familiaritzaren. 

f) And the Oscar goes to… Aquesta secció fa ressò de les millors 
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redaccions presentades per nivell. L’objectiu era fomentar l’expressió 
escrita. 

En segon lloc, hi trobem els articles elaborats i publicats per 
l’alumnat mateix: 

g) Fotografies i comentaris d’activitats extraescolars. Celebració 
del dia de l’esport, un dia al teatre... Els/les alumnes assignats (periodis-
tes) s’encarregaven de fer fotografies i d’escriure un breu resum de la 
jornada o els peus de foto, per a nivells més baixos. 

h) Aniversaris. L’encarregat de les felicitacions, tant de l’aula com 
del centre, publicava setmanalment aquelles felicitacions que la gent li feia 
arribar per a altres companys, amics o familiars. 

i) Bookworms. En aquesta secció, dedicada a la lectura, tots els 
alumnes que volgueren pujar nota o, simplement, gaudir d’un llibre, 
havien de redactar una ressenya bibliogràfica seguint el model d’una fitxa 
de lectura que podien descarregar-se del web. El llibre, en anglés, era 
consensuat amb la professora. 

j) Freedom Writers. Basada en la pel·lícula que du aquest títol, en 
aquesta secció els alumnes podien escriure comentaris breus sobre temes 
que els interessaren: webs, música, esport, pel·lícules, esdeveniments 
importants per a ells i elles, etc. S’hi inclouen, a més, vídeos d’animació a 
la lectura. 

Finalment, hi trobem notícies que poden ser redactades i publica-
des tant per la professora com per l’alumnat. Així, per exemple, 
l’encarregat/da d’aula corresponent publicava informacions rellevants, 
com ara l’horari d’autobusos, els llibres que havien de llegir en vacances, 
les dates d’exàmens, les festivitats, els dies internacionals més importants 
(Dia de la pau, Dia del llibre, etc.). També, es comentaven i publicaven 
fotografies dels darrers esdeveniments al centre: viatge de fi de curs, 
excursions, un dia al teatre, etc. 
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Figura 3: Detall d’una de les activitats: avanttítol, títol i cos de la notícia, en dos idiomes. 
A la dreta, fotos de l’activitat amb comentari. L’alumnat pot descarregar-se les activitats 

completes, les fotos o els àudios des de l’enllaç, o bé fent clic sobre l’arxiu en format 
Powerpoint, com en aquest cas. 

 
5. FORMA DE TREBALL 

Tot i tractar-se de nadius digitals, l’experiència amb @live ha posat 
de manifest que la majoria de l’alumnat desconeix tasques que podrien 
considerar-se bàsiques, com ara adjuntar un arxiu a un correu, utilitzar 
un corrector ortogràfic, descarregar-se un vídeo, copiar un enllaç, etc. Per 
tant, les primeres setmanes del curs es va presentar el projecte d’@live i 
durant un temps es van fer demostracions a l’aula de com pujar materials, 
descarregar-los i visitar les diferents seccions, principalment. 

Posteriorment, es va publicar una enquesta al web del centre per-
què la totalitat de la comunitat educativa votara i triara el nom del 
periòdic que més els agradara. @live va sorgir de la idea d’una alumna que 
el va proposar perquè el periòdic estava «viu», en constant canvi, i perquè 
els temes que s’hi tractaven eren d’actualitat. 

A continuació, es va comparar el funcionament de la redacció d’un 
periòdic amb la forma de treball que seguiríem. Vam distingir la figura 
del director, el cap de secció, els periodistes i els revisors. Per començar, 
es van assignar aquests papers a determinats alumnes i, una vegada que 
tots es van familiaritzar amb les tasques de cada rol, van anar canviant-
se’ls al llarg del curs perquè tots treballaren des de la redacció, fins a la 
publicació i la correcció: 
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Figura 4: Activitat de preparació d’exàmens i activitat CLIL/coaching. 
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Els/les periodistes s’encarregaven de fer fotos d’algunes activitats 
que fèiem a l’aula i d’activitats extraescolars, i n’escrivien un comentari en 
anglés i en castellà, per tal de facilitar-ne la comprensió d’altres membres 
de la comunitat educativa que no parlaren anglés o per a alumnat de 
necessitats educatives especials. Com s’observa en algunes de les publica-
cions, hi ha comentaris fets en valencià, en els casos dels grups de línea en 
valencià. Posteriorment, el lliuraven via correu electrònic a un altre 
company (revisor o revisora), que corregia allò que, a parer seu, era 
incorrecte. Finalment, el/la revisor/a enviava la correcció a la directora (la 
professora), la qual els explicava els errors abans de pujar la notícia o 
l’article.  

Els caps de secció s’encarregaven de publicar la notícia revisada pels 
anteriors i supervisar els comentaris de les notícies pertanyents a cada un 
dels apartats del periòdic. Abans que els comentaris es publiquen, els 
redactors reben un correu electrònic que han de mostrar a la directora 
per tal d’aprovar-ne la publicació. També, s’encarregaven de difondre el 
web a les xarxes socials (Facebook, Twitter i Twenti). 
 
 
 
1. periodistes     

 2. revisors/es    

  3. director/a   

   4. cap de secció  
    5. publicació 

  
Figura 5: Cadena de treball col·laboratiu a @live 

 
6. CONCLUSIÓ 

Com hem vist, @live és una revista digital de l’alumnat, per a 
l’alumnat i altres membres de la comunitat educativa. L’alumnat és, 
doncs, el principal protagonista, mentre que el paper del profes-
sor/director és el de planificar i supervisar els continguts del web i 
d’organitzar els més de cent alumnes que hi participen, atenent les 
necessitats específiques de cadascun.  
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La revista digital ha demostrat ser una gran eina per al treball co-
municatiu de llengües, on l’alumnat practica tot allò que està aprenent a 
classe d’anglés, a més d’introduir-se en el món de les TIC amb finalitats 
educatives. A més, la forma de treball, similar a la redacció d’un periòdic, 
fa que siguen conscients de processos tan importants com la revisió de 
tasques, la planificació o la pluja d’idees, entre d’altres. 

@live no és només un mitjà de comunicació que es nodreix de 
l’interés de l’alumnat, ja que està totalment oberta a les seues propostes, 
sinó que, també, fomenta el sentiment de comunitat educativa, facilita 
que els pares i les mares seguisquen el treball dels fills i filles i estimula 
l’alumnat a utilitzar la llengua anglesa fóra de l’aula. 
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LLIURES VOLEN: EL BLOG COM A ESPAI LINGÜÍSTIC 
UN TREBALL SOCIOLINGÜÍSTIC TRANSVERSAL AMB ALUMNAT DE 

SEGON DE BATXILLERAT  
Oreto Doménech  

IES La Melva (Elda) 
Un entre tants. Xarxa cooperativa d’experiències TIC 

per a l’ensenyament en valencià 
Hermeneia. Universitat de Barcelona 

 
1. COM VA NÀIXER AQUESTA EXPERIÈNCIA DIDÀCTICA?  

l blog didàctic per a segon de batxillerat va ser un fruit madu-
rat a partir d’una necessitat docent, atés que ens trobàvem en 
un institut nou, a Petrer. A més a més, feia tres anys que no 
havíem impartit nivells de batxillerat i buscàvem bibliografia i 

materials per formar-nos-hi. Una troballa, el blog del company Antoni 
de la Torre Segon de bat. E-quadern per a l’expressió escrita en segon de 
batxillerat39 ens va esperonar a investigar-hi: era una pàgina molt comple-
ta, amb tot de recursos a l’abast on el professor demanava algunes 
activitats a l’alumnat i aquest les responia en públic, a través del blog. El 
que més ens va sobtar, però, és que la feina que havia fet Antoni de la 
Torre40 per a l’alumnat de segon de batxillerat obligava a «eixir de 
l’armari» al professorat i a l’alumnat.  

Vam començar el curs següent amb un blog sobre una de les lectu-
res que vam llegir amb l’alumnat de primer de batxillerat d’un institut 
d’Elda, un blog sobre una experiència molt concreta —la lectura de La 
mel i la fel, de Carme Miquel41— i, ja al curs següent, ens vam decidir a 
fer un blog més complet i a experimenta-hi. Pel camí, vam cursar el 
Màster en Literatura en l’Era Digital42 que dirigeix Laura Borràs, cosa que 
                                                
39 Podeu trobar el blog a <http://segondebat.blogspot.com/>. 
40  Ací podeu veure el seu perfil a Wikispaces <http://www.wikispaces.com/user 
/view/verbascripta>.  
41 El podeu consultar a <http://melifel.blogspot.com/>. 
42 El Màster en Literatura en l’Era digital està organitzat per la Universitat de Barcelona i 
es cursa amb modalitat en línia <http://www.il3.ub.edu/ca/master/master-literatura-
era-digital.html>. 
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ens proporcionava la reflexió i el bastiment teòrics necessaris. Mentres-
tant, vam observar la pràctica de molts blogs d’altres companys i compa-
nyes, tot descobrint-hi moltes i bones pràctiques docents.  

Ara ja teníem clar que posaríem en marxa el blog; tanmateix, calia 
delimitar-ne l’abast de l’activitat i, als dos mesos, vam fer una breu 
valoració de com funcionava l’experiència (DOMÉNECH: 2009). I aquesta 
breu reflexió, tot just començada la feina, ens va fer fixar-nos en un fet 
que havíem passat per alt abans. La idea inicial anava més enfocada a 
donar a conéixer a l’alumnat alguns aspectes culturals que els ajudaren a 
llegir els textos que havien de preparar per a la PAU (Prova d’Accés a la 
Universitat). Tanmateix, tot fent reflexió sobre quin era el bagatge 
cultural del nostre alumnat, ben aviat, ens vam adonar que no podíem 
defugir de cap manera la reflexió sociolingüística. Si no ho fèiem així, 
obviàvem la característica més definitòria de l’alumnat a qui havíem de 
preparar: un alumnat amb una relació molt complexa amb el català. Per 
això, moltes de les pràctiques del blog han estat producte del treball 
sociolingüístic a l’aula o bé han estat conseqüència directa de la situació 
sociolingüística de l’aula. 
 
2. UNA REFLEXIÓ COM A PUNT DE PARTIDA: QUÈ SAP L’ALUMNAT? 

QUÈ CREU L’ALUMNAT? COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA I CREENCES 
LINGÜÍSTIQUES 

D’entrada, cada curs, al nivell de segon de batxillerat, el professorat 
ha d’ensenyar un temari concret de llengua i literatura a un grup 
d’alumnes amb la finalitat que puguen superar la PAU. I cada curs lectiu 
ens trobàvem amb alumnat amb dificultats per seguir les classes, tant pel 
que fa a la competència lingüística que tenien com, sobretot, perquè els 
mancaven referents: una base cultural mínima per comprendre alguns 
aspectes de la literatura i la llengua catalanes. Això, potser, no deu passar 
en la mateixa mesura arreu del territori administratiu valencià; seria 
absurd pensar que els nostres alumnes de segon de batxillerat comencen 
«la cursa de fons» en el mateix punt que l’alumnat d’altres indrets on 
l’escolarització en català ha estat més intensa. L’assoliment d’un nivell 
adequat de competència lingüística en català al País Valencià, en finalit-
zar l’ESO, és ben desigual segons el territori i no està garantida amb el 
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sistema educatiu valencià actual. Es donen, fins i tot, molts casos 
d’objecció lingüística emparats per la Conselleria d’Educació mateixa. De 
fet, aquesta experiència concreta amb el blog té en compte, precisament, 
la realitat de les exempcions o objeccions lingüístiques, ja que va destina-
da als alumnes d’un batxillerat artístic que, per la seua especificitat, aplega 
estudiants de tota la comarca. 

Sincerament, mai ens havíem plantejat com un aspecte fonamental 
per a l’aprenentatge de la matèria la situació sociolingüística de l’alumnat 
fins que vam arribar a Petrer on els usos del català allà i als pobles del 
voltant són ben diferents als que coneixíem —i molt més complexos—. 
A banda, calia sumar-hi aquest fenomen d’objecció lingüística de què 
parlem, summament alarmant i perniciós, que patim des que el català ha 
entrat a l’escola als pobles que són qualificats d’«històricament castella-
noparlants», encara que «se segueix» en diferent grau a tot el País Valen-
cià. La primera impressió va ser d’un panorama d’extrem autoodi, de 
profunda inseguretat lingüística, de menyspreu absolut, de desconeixe-
ment alarmant, de silenci social. Però, tot plegat era tan fosc com intuí-
em? Per sort, les coses no són tan simples sinó que estan farcides de 
matisos i, sovint, és la foscor allò que fa destacar els contorns de figures 
més clares i lluminoses. 
 
3. ENSENYAR CATALÀ EN UN TERRITORI DE FRONTERA 

Una obra fonamental per a conèixer la realitat lingüística de Petrer 
i que ens va ajudar molt a adequar les lliçons a l’alumnat amb qui treba-
llem és Història de la llengua catalana en un territori de frontera: Petrer 
(Vinalopó Mitjà), que ha escrit el professor de la Universitat d’Alacant 
Brauli Montoya (MONTOYA: 2006). 

A Petrer hi ha 35.000 habitants, 10.000 considerats «de Petrer, 
Petrer». El poble de Petrer, amb la creació de l’anomenat «barri de la 
Frontera», ha esdevingut una conurbació amb Elda, poble veí d’uns 
54.000 habitants, un territori castellanoparlant, amb una gran densitat 
migratòria: un illot lingüístic castellà a les Valls del Vinalopó.  

L’ús social de la llengua catalana a Petrer va patir un gran trasbals 
al segle XX que va fer que baixara de manera significativa. D’una banda, 
hi va haver molt de rebuig cap a la llengua dels forasters que arribaren al 
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poble veí, Elda, atrets per la indústria del calcer. De l’altra, el desprestigi 
en què havia caigut la llengua per als valencians per la forta pressió del 
castellà va provocar un tall generacional en la transmissió de la llengua en 
el cas de moltes famílies benestants i, més tard, per imitació, en moltes 
llars no tan ben situades econòmicament. La llengua s’ha mantingut 
durant molts anys en un estat únicament col·loquial i reclosa al nucli 
familiar dels aproximadament 10.000 habitants autòctons. Malgrat 
l’escola, ara encara s’usa molt poc al carrer i pràcticament gens en les 
relacions interpersonals. Alumnes valencianoparlants (aproximadament 
el 20% per aula) parlen castellà entre si i tenen molts prejudicis negatius a 
l’hora de valorar el seu català i, sobretot, d’usar-lo. Tanmateix, s’hi 
observa una certa consciència lingüística, molt difusa, que sembla que 
s’incrementa entre la gent jove per les relacions amb els pobles dels 
voltants, com ara Novelda i Monòver, i que vehicula la música actual que 
serveix de transport a moviments culturals i ideològics ecopacifistes, 
d’esquerres, antisistema, per la terra, etc.  

La competència lingüística no es refereix només a entendre, parlar i 
escriure bé la llengua (tot i que, en l’aspecte del treball de l’oral, encara 
ens queda molt per treballar) sinó al coneixement global de la llengua 
catalana. És a dir, l’alumnat catalanoparlant valencià —permeteu-nos-hi 
la generalització—, té una competència lingüística molt desequilibrada 
pel que fa als usos: hi ha un desconeixement evident dels registres 
lingüístics i la intuïció que, com a parlants hauria de produir-se de 
manera natural i inconscient, no existeix, contràriament als parlants de 
castellà que sí que la tenen per la seua immersió constant en la llengua. 
L’alumnat catalanoparlant —és evident— sí que aprén que la llengua té 
registres, però ho aprén bàsicament al llibre de text, sovint, durant tres 
hores a la setmana i, sobretot, als cursos superiors. Tanmateix, en pocs 
casos ha interioritzat aquesta variabilitat de la llengua, perquè aquesta 
difusió natural del català en la seua globalitat no s’hi dóna. Això és molt 
simptomàtic i els professors de català hauríem de fer-ne una bona anàlisi 
significativa al començament de cada curs; ara mateix, gran part del 
jovent catalanoparlant de determinades zones del País Valencià interio-
ritza que el català és una llengua fragmentada d’usos arbitraris i limitats. 
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Si el jovent valencià interioritza una llengua fragmentada, no és així 
per la percepció d’una possible distinció entre «valencià i català» que, 
segons alguns ens volen fer creure, la majoria tindríem entre cella i cella. 
Aquesta qüestió —permeteu-no la digressió— és un problema irreal i 
inexistent; en més de 10 anys de pràctica docent ens hem trobat ben pocs 
casos de militància secessionista per part dels alumnes, sovint, darrere 
d’aquest prejudici hi havia les lliçons de rerefons ideològic dels pares o 
d’algun amic desinformat, als quals sempre hem explicat aquesta qüestió 
sense embuts. El problema és més greu i real: la interiorització i repro-
ducció perpètua de la diglòssia, que l’aparell democràtic institucional —
pretesament valencià— no es preocupa de combatre, i que, ni l’escola 
sola, ni l’ús col·loquial i familiar, no poden compensar pels motius que 
hem esmentat més amunt. Hi ha, també, alguns erudits discuteixen sobre 
el grau d’identificació dels valencianoparlants amb la varietat estàndard o 
formal que tenim, penjant socialment d’un fil, i tracten d’evitar-ne la 
pretesa desafecció canviant un «hi ha» per un «n’hi ha», però, si obser-
vem el paisatge lingüístic que ens envolta, sembla que la desafecció és més 
conseqüència de la no-identificació amb la llengua que de la identificació 
amb una determinada varietat estàndard o culta del valencià. Aquest és el 
veritable problema avui: si l’alumnat valencianoparlant sent aliena la seua 
pròpia llengua és perquè la sent ben poc. 

Malgrat aquest panorama complex, es tractava, en definitiva, de 
llegir (llegir-los a ells i llegir amb ells), comprendre què passava (què 
millorava, què canviava) i sumar experiències que pogueren ser comparti-
des. Ens hem de sentir responsables d’alguna manera de fer totes aques-
tes reflexions per poder establir el punt de partida de l’acció didàctica, 
però sense caure en el victimisme ni en el drama; no hem de perdre de 
vista que amb el que tenim hem de treballar.  
 
4. EL BLOG COM A PROLONGACIÓ DE L’AULA I D’ALTRES ESPAIS 
COMUNICATIUS 

Al blog «Lliures volen» podreu trobar diverses classes d’activitats: 
de treball ortogràfic, gramatical o morfosintàctic, reculls de recursos 
escrits o audiovisuals que completen els temes de literatura catalana 
contemporània que cal treballar, models de proves, aspectes de dialecto-
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logia i de teoria d’anàlisi pragmàtica de textos, etc. 43 En definitiva, l’ús del 
blog com a prolongació de l’espai comunicatiu acadèmic, que es dóna a 
l’aula en un segon de batxillerat té tots els avantatges del món, ja que és 
asincrònic, permet aprofundir en aspectes del temari als alumnes més 
interessats i possibilita plantejar millores al llibre de text d’ús quotidià. 

Ara bé, com hem deixat entreveure adés, també ens vam proposar 
usar el blog per ampliar altres espais comunicatius que no pertanyen 
estrictament a l’àmbit d’ús acadèmic, en una cruïlla virtual entre el que 
hauria de ser la situació normal de la llengua i la realitat: espais que, de 
vegades, entren en la intimitat dels alumnes i de les seues famílies o ixen 
al carrer on els tòpics nocius sobre el català són ben presents. Es tractava, 
doncs, de crear un conflicte sociolingüístic que funcionara com a contra-
punt entre la realitat de Petrer i la comarca a què pertany i la situació del 
que hauria de ser la llengua en el seu ple desenvolupament i normalitat, 
que és com la podem trobar, a hores d’ara, gràcies a l’entorn digital. El 
treball presencial, la reflexió a classe sobre aquest espai, va ser un aspecte 
essencial: la confiança i la complicitat amb la professora o el professor és 
fonamental a l’hora de trencar prejudicis envers la llengua. I, al capdavall, 
la pràctica a l’aula també ha demanat alguns apunts al blog i, tot plegat 
s’ha anat retroalimentant, de manera que tant les pràctiques reeixides del 
blog com les menys exitoses són la conseqüència directa del diàleg, del 
suport i del treball a l’aula. Sens dubte, una conclusió a tenir en compte.  

Iorwen Maria Edwards Colomer era l’alumna més tímida que mai 
hem tingut a classe. El primer dia que passàrem llista ja preguntàrem 
amb curiositat sobre el seu nom. Va contestar era d’origen gaèlic, però no 
va afegir cap explicació més. Es tractava d’una alumna castellanoparlant 
de llengua materna, de Saix, que va venir al centre a estudiar el batxillerat 
artístic. Possiblement, havia estudiat valencià alguns anys en 
l’escolarització obligatòria, perquè presentava un nivell de l’escrit accep-
table, encara que al seu poble podia ser exempta de l’assignatura. 

Quan ja quedava ben poc per a acabar el curs, vam passar a classe 
un documental sobre llengües In languages we live. Voices of the world 

                                                
43 El blog «Lliures volen» es pot consultar ací <http://2nbatpacomolla.blogspot.com. 
es/>. 
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(MOVIN: 2007) fet pel Grup de llengües amenaçades de l’Escola d’Estudis 
Orientals i Africans de la Universitat de Londres44 i els vam demanar que 
en feren una valoració personal argumentada45. La sorpresa va ser veure 
que Iorwen havia fet una fantàstica autobiografia lingüística basada en 
l’experiència del seu pare, que era del país de Gal·les. Hi comentava 
aspectes molt valuosos sobre la valoració de les llengües, com ara la 
llengua com a vertebradora social, la llengua com allò que fa la persona, a 
través del sentiment de pertinença, la llengua com a riquesa lingüística i 
cultural, etc. A més, parlava d’una llengua que no era el valencià, per tant, 
el seu exemple arribava a tot l’alumnat, fins i tot, al fortament ideologit-
zat que qüestiona qualsevol informació d’altres llengües que es parlen a 
l’estat espanyol i que no són el castellà: 

 
Jo, com a bilingüe, puc assegurar que parlar més d’un idioma és un privilegi que 
tots podem gaudir i que ens enriqueix com a persones. Un idioma no és només 
una manera de comunicar-nos: inclou una cultura i una manera de veure el món 
diferent a la que podem tenir amb un altre idioma. És molt trist que els idiomes 
que controlen el món actuen com a piconadores amb altres llengües minoritàries 
i acaben així amb tanta riquesa emocional que poden proporcionar-nos. 
Puc posar l’exemple del gal·lés, idioma que regnava a Gal·les (país de mon pare) i 
que ara és un idioma minoritari per la forta influència de l’anglés en tota la Gran 
Bretanya. Actualment, el gal·lès es parla en pobles del nord de Gal·les, però exis-
teix una lluita per a estendre’l més per tot el país i els xiquets en el col·legi estan 
obligats a estudiar l’idioma. El problema és que els xiquets encara que a l’escola 
estudien l’idioma, quan ixen al carrer parlen en anglés, ja que pots viatjar per tot 
Gal·les sabent únicament anglés que no tindràs cap problema. I si un idioma no 
es practica, es perd. 
A Argentina, exactament a la Patagònia, hi ha una gran colònia gal·lesa on parlen 
gal·lés, però l’idioma dominant del país és l’espanyol i, malauradament, el més se-
gur és que en el pròxim segle acabe desapareixent. De petita mon pa-
re m’ensenyava un poc de gal·lés, però la falta de pràctica per la seua part, en es-
tar tants anys fora del seu país, ha fet que en gran part se li oblide l’idioma i jo 
només tinc el record d’un parell de paraules i els números de l’u al deu, vaga-

                                                
44 Podeu consultar la tasca d’aquest grup a <http://www.hrelp.org/events/inlanguages 
welive/>. El documental es pot veure a Youtube: <http://www.youtube.com/watch?v 
=LpOGtanjbR0>. 
45 Podeu seguir-ne la discussió al blog <http://2nbatpacomolla.blogspot.com/2011/01 
/sobre-llengues.html>. 



ÍTACA 
 

 156 

ment. Quan siga major i tinga temps m’agradaria aprendre el gal·lés, perquè té 
una cultura i uns costums molt bonics. Saber idiomes et fa ser més just en la vi-
da, ja que comprens la forma de pensar que tenen altres persones amb diferents 
costums. El racisme, el veig molt relacionat amb aquest tema, ja que les persones 
que són racistes són persones que no es molesten a aprendre unes altres llengües, 
costums i cultures i, per això, no entenen eixa forma de pensar (independent-
ment que estiguen d’acord o no). Pense que si totes les persones ens molestàrem 
a aprendre altres idiomes, no hi hauria tanta discriminació i el món funcionaria 
amb més pau i harmonia que en aquests temps.  

 
En vam fer un apunt molt il·lustrat, amb fotos, enllaços, música. 

Vam demanar-li permís per a publicar el seu text al blog. Ens sorpren-
gueren positivament els comentaris46 d’alguns alumnes que s’hi sentiren 
identificats i aportaren la seua vivència positiva. Així, també, algun 
professor va comentar que ho usaria per a les seues classes. Iorwen, a més 
a més, va comentar la publicació molt contenta. A la fi, d’un tema sovint 
polèmic havíem viscut una experiència molt positiva que recordaríem. 
Aquesta reflexió sociolingüística tan extraordinària mai haguera tingut el 
mateix efecte i ressò si no haguera estat publicada al blog. 

Lola Moreno Madrona és una estudiant d’Elda que, després d’uns 
anys de treballar —havia abandonat els estudis—, va tornar a l’institut 
perquè volia fer una carrera. La seua competència lingüística era bastant 
baixa, però s’hi va esforçar moltíssim i es va posar al dia ràpidament, fins 
que va aconseguir un excel·lent en la qualificació final del curs. Actual-
ment, estudia Filosofia a la Universitat de València i ha estat una de les 
alumnes més participatives al blog i el testimoni més clar que treballar 
aspectes sociolingüístics a classe i establir lligams de confiança en l’aula és 
la clau per a aconseguir aprenentatges significatius, duradors i útils per a 
la vida, sobretot, pel que fa a la llengua en ús. 

Lola, castellanoparlant de llengua materna va col·laborar en el blog 
durant el curs de segon i, també, després, quan ja era a València, amb un 
apunt ben motivador pels companys i companyes que estaven a punt 

                                                
46  Podeu consultar-los a <http://2nbatpacomolla.blogspot.com.es/2009/05/un-
testimoni-linguistic-molt-valuos.html>.  
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d’accedir a la universitat47 (llegiu-ne els comentaris). Poc temps després 
d’això, una voluntària lingüística de la Universitat de València48 va venir i 
els va explicar què havien de fer si volien estudiar la carrera o algunes 
assignatures en valencià. Lola i Arantxa Vizcaíno Verdú (una alumna de 
Petrer que ja ha acabat els seus estudis de Disseny a l’escola Massana de 
Barcelona)49 van comentar que era una possibilitat que els semblava molt 
interessant. El curs següent vam tenir una notícia ben agradable: Lola, ja 
a València, s’havia apuntat al Voluntariat lingüístic per seguir practicant 
el valencià i, sense esperar-ho, va ser-ne la voluntària mil! 

«Oreto, parlar en valencià pot ser il·legal?», va preguntar un dia un 
alumne del batxillerat de lletres. Un cambrer alemany l’havia acusat 
d’estar cometent una il·legalitat perquè ell es va mantenir en valencià 
mentre demanaven el sopar. L’alumne no va saber els fonaments legals 
que havia de citar: així estem de malament que busquem empara legal per 
a la mala educació! L’endemà vam enllaçar al blog un recull dels drets 
lingüístics dels valencianoparlants que havia publicat Plataforma per la 
Llengua (2008) en col·laboració amb Acció Cultural del País Valencià50, 
un apunt que va generar uns quants comentaris molt valuosos per 
treballar els prejudicis lingüístics al blog i a classe. Mari Reme Silvestre, 
de Monòver, molt madura i molt bona estudiant va compartir el recull de 
drets lingüístics amb la seua família i ens ho va explicar. Maria Brown, de 
mare de Novelda i de pare anglés també va donar-hi la seua opinió. En 
aquests intercanvis de comentaris cal estar ben atent per donar respostes 
útils que reforcen l’autoestima dels valencianoparlants i neutralitzen el 
prejudici (els comentaris són literals): 

 

                                                
47 Podeu consultar-los a <http://2nbatpacomolla.blogspot.com/2010/03/cronica-des-
de-la-universitat.html>. 
48 Podeu consultar els comentaris que es deriven de la visita a <http://2nbatpacomolla. 
blogspot.com/2009/04/la-universitat-en-valencia.html>. 
49 Arantxa ens conta la seua arribada a Barcelona en un comentari d’aquest apunt 
<http://2nbatpacomolla.blogspot.com/2010/03/cronica-des-de-la-universitat.html>. 
Podeu seguir les activitats que fa a l’Escola Massana ací <http://maldito-fanzine. 
blogspot.com/> i, també a <http://arantxa-vizcaino.blogspot.com/> i a <http://you 
tu.be/rRBB433H1PU>. 
50 Els podeu consultar a <http://www.acpv.cat/php/arxius/guia.pdf>. 
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Bona nit oreto!  
Ahir vaig llegir aqestes recomanacions, i m’ho vaig descarregar, però no hem 
deixava ficar cap comentari.. a vore si hui puc...  
Doncs res, aci vam estar comparant ma mare i jo aquestos suggeriments amb 
la vida quotidiana, i intentarem defendre el nostre català el millor possible, 
però com bé diu el text, el fet que ens dirigim a les persones en castellà, és un 
costum que costa llevar-se. :)  

1b7. MReme 2A 
 

ORETO ha dit... 
Sí, costa molt. A mi em va costar molt. Però la veritat és que quan ho fas des-
cobreixes que hi ha molta gent que s’interessa per tu i que et respecta i vol 
aprendre (igual que a nosaltres ens agrada aprendre també...) i no et falta al 
respecte, sinó tot el contrari. I aleshores el fet de parlar es converteix en un 
enriquiment mutu que va més enllà de la pura comunicació. Besets a les dos! 
 
María Brown ha dit... 
Home jo vec molt bé que una persona parle en valencià sempre que vulga, i 
on vulga, sempre que, si l’altra persona no l’enten, que tracte de dirle el mateix 
en castellà. El que no m’agrada es donar asignatures com historia o geografia 
en valencià, perque n’hi ha paraules tècniques quevarien molt del valencià al 
castellà, i després el més probable és que quan tingues que parlar amb algú, 
no sapigues com dir el que vols. Aixó si, si que m’agrada el valencià i si que 
vec bé que asignatures com gimnasia, si que es donen en valencià. Habré que-
dat molt malament dient asto? 

 
ORETO ha dit... 
No dona, en absolut! Tu sempre parles molt educadament! El que passa és 
que això de les paraules tècniques és més una percepció subjectiva (fruit 
d’anys d’una educació pràcticament tota en castellà) que una realitat... Fet i 
fet, i amb dades, les paraules que menys canvien entre les diferents llengües 
són les tècniques, perquè justament els termes científics tendeixen a "fabricar-
se" com a cultismes i en el cas de les llengües romàniques (francés, italià, por-
tugués, català-valencià, castellà) es poa molt del llatí. Això depén de la llengua 
en què t’hi relaciones habitualment. Si el que es busca és una certa "qualitat" 
en la comunicació científica, segons l’exemple que poses, Maria, dels termes 
tècnics, la llengua vehicular hauria de ser l’anglés, que és la número 1 en les 
innovacions de la ciència. Tanmateix, en nivells de secundària i batxillerat, i 
de l’ús al carrer, que és el que diu el document, no parlem del mateix. 
Properament us parlaré de la «transferència lingüística», tota una metodolo-
gia innovadora en l’aprenentatge i intercomprensió de les llengües a Europa. 
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Gràcies Maria per tocar l’aspecte dels termes científics, és molt important per 
tal de prestigiar una llengua!! Besets! (sic) 
 
Aquesta possibilitat d’aprenentatge en aquest to tranquil i amb les 

explicacions pertinents potser no hauria estat possible en classe on, a 
més, sempre tenim la urgència d’avançar i del poc temps. Tampoc, no 
hauria pogut fotocopiar seixanta llibrets amb drets lingüístics per a tot el 
nostre alumnat. I, la mare de Mari Reme hauria llegit mai unes fotocòpi-
es que li havien donat a la filla a classe? 
 
5. ALGUNES CONCLUSIONS SOBRE L’EXPERIÈNCIA 

Fa dos anys, el blog no va funcionar molt bé i ens vam preguntar el 
perquè. La reflexió que ens van fer va en dues direccions: una situació 
sociolingüística de partida més greu que haguera requerit un treball 
presencial més intens (per primera vegada vam tenir un batxillerat de 
lletres on només quatre dels 33 alumnes usaven el valencià en la família i 
tots eren de Petrer) i una comunicació fallida amb els grups. No vam 
poder o no vam saber arribar a ells i la comunicació estreta és la que 
legitima la llengua a ulls de l’alumnat. La situació sociolingüística està 
canviant: alguns alumnes castellanoparlants, per als quals el valencià és 
una llengua completament aliena, comencen a veure el seu aprenentatge 
com un guany, com una possibilitat més per al futur, però, en canvi, 
l’autoodi i l’abandonament lingüístic de l’escàs alumnat valencianoparlant 
va en augment.  

Com arreu del territori lingüístic, però, als llocs amb la situació so-
ciolingüística que he descrit, especialment, el nostre alumnat necessita un 
tractament de la llengua i la literatura que prioritze la reflexió sobre els 
aspectes sociolingüístics, si volem, és clar, aturar el retrocés de l’ús social 
de la llengua i fer una societat més culta, rica i lliure. Si pretenem ense-
nyar llengua i literatura sense cap connotació més enllà de la matèria, en 
un futur potser podrem fer classe com qui fa la dissecció d’un cadàver. 
Hem de fer apologia de la llengua viva, hem de fer militància lingüística 
en tots els àmbits d’ús, hem d’oferir-los un mostrari cultural el més ampli 
possible i demostrar-los que en som consumidors. Hem de normalitzar, 
a ulls de l’alumnat, el panorama que els envolta. Hem d’equilibrar la 
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presència del català a la seua vida. Tot en la mesura de les nostres possi-
bilitats. 

La digitalitat ens ho facilita, com hem vist, i hi dóna una repercus-
sió impensada fins fa relativament poc temps. La xarxa aprofita —i 
molt— per a incrementar les possibilitats de fer usuaris de la llengua, 
cosa que contribueix a fer-nos visibles i, per tant, a dignificar-la i norma-
litzar-la. El fet que alguns dels nostres alumnes de segon de batxillerat de 
Petrer, Monòver i Novelda hagen pogut observar la llengua en totes les 
possibilitats del seu ús potser ha contribuït a normalitzar l’existència 
d’alguns d’ells com a parlants nadius. I, sense cap mena de dubte, ha 
donat una imatge més completa i més digna d’allò que els valencianopar-
lants som a uns quants alumnes de llengua castellana d’Elda, Saix, 
Monfort i Villena que han passat els últims quatre anys per les aules del 
batxillerat artístic o humanístic del IES Poeta Paco Mollà de Petrer. 
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TREBALL PER PROJECTES AMB TIC A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
M. del Carmen Devesa Zamora 

CEIP Voramar d’Alacant 
 

1. JUSTIFICACIÓ 
uè ensenyem en les aules al nostre alumnat a les nostres esco-
les? Els fem comprendre aquest món canviant, en contínua 
evolució en què viuen? Els preparem perquè en un futur proper 
se sàpiguen moure amb naturalitat i adaptabilitat davant el 

canvi constant que experimentaran?  
La Llei Orgànica 2/2006 (LOE), de 3 de maig, planteja, a l’article 

6, la incorporació de les competències bàsiques dins del currículum 
d’Educació Primària. El fet que hagen arribat les competències bàsiques 
als dissenys curriculars i projectes educatius de centre ha suposat unes 
noves necessitats i plantejaments a les escoles: com es poden aconseguir 
el desenvolupament de les diferents competències bàsiques?; fent les 
coses com les féiem al segle passat, és possible? Si la societat ha canviat, si 
les característiques de l’alumnat ja no són les mateixes, si podem accedir 
als coneixements de diferent manera, és clar que l’escola necessita un 
canvi. 

En la LOE es parla de huit competències bàsiques del currículum, 
les quals, a través de les àrees o matèries, han de ser assolides per 
l’alumnat al llarg de l’etapa educativa. Estem segurs que aquestes compe-
tències —de què parlarem més avant— no es poden aconseguir mitjan-
çant una metodologia tradicional, que en molts casos els docents conti-
nuen emprant a les seues aules. Cal un canvi metodològic. 

Considerem que una bona manera de fer que els alumnes assolis-
quen aquestes competències realment és a través de les noves tecnologies, 
i el desenvolupament de la Web 2.0. No hi ha dubte que les TIC pro-
porcionen noves oportunitats per a l’educació. No podem desaprofitar-
les: hem d’integrar-les d’una forma normalitzada en els processos actuals 
d’ensenyament i aprenentatge. 

 
 
 

Q 

Ítaca. Revista de Filologia, núm. 4, 2013, 163-181 
ISSN 2172-5500 



ÍTACA 
 

 164 

2. CANVI METODOLÒGIC: PROJECTES DE TREBALL AMB TIC 
El canvi metodològic que proposem —i pel qual hem optat en les 

nostres classes— és emprar una metodologia de treball d’Aprenentatge 
per Projectes (APP) amb TIC. 

L’APP és un plantejament metodològic vinculat a la perspectiva 
del coneixement globalitzat. Fonamentalment, prova d’organitzar l’ense-
nyament i l’aprenentatge de forma flexible, afavorint que l’alumne vaja 
construint els seus coneixements. Ara bé, la incorporació de projectes al 
currículum no és ni nova ni revolucionària. L’educació oberta de finals 
dels anys 60 i principis dels 70 va donar un impuls fort a comprometre’s 
activament en els projectes, a les experiències d’aprenentatge de primera 
mà i a aprendre fent. 

El més interessant d’aquesta manera de concebre el procés 
d’ensenyament-aprenentatge és que es tracta de despertar en l’alumne el 
desig d’aprendre. No hi ha l’obsessió de transmetre coneixements i de 
fomentar l’aprenentatge repetitiu. En lloc d’un model de pràctica d’aula 
centrada en lliçons impartides de forma aïllada pel professor, es proposen 
activitats d’aprenentatge de més llarg termini, centrades en els interessos i 
necessitats d’aprenentatge de l’estudiant i que integren problemes, pràcti-
ques i experiències relacionades amb el món real.  

Aquesta estratègia d’ensenyament constitueix un model d’instruc-
ció autèntic en el qual els estudiants planegen, implementen i avaluen 
projectes que tenen aplicació en el món real més enllà de l’aula de classe 
(HARWELL: 1997; DICKINSON et al.: 1998; HARWELL: 1997). 

Com indiquen Katz, L.G., & S.C. Chard (1989) l’aprenentatge ba-
sat en projectes ofereix la possibilitat d’introduir a l’aula una extensa 
gamma d’oportunitats d’aprenentatge. Motiva l’alumnat perquè aquest 
pot escollir temes que tinguen relació amb les seues experiències, així com 
els permet utilitzar estils d’aprenentatge relacionats amb la seua cultura o 
amb el seu estil personal d’aprendre. 

Comptat i debatut, segons aquests autors, doncs, l’aprenentatge 
per projectes és un model d’ensenyament centrat en l’alumnat. Desenvo-
lupa destreses i coneixement de l’àrea de contingut a través d’una tasca 
ampliada, la qual promou en l’alumnat la investigació i una autèntica 
demostració dels aprenentatges, en productes i rendiments. L’aprenentat-
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ge basat en projectes és dirigit per preguntes rellevants unint els contin-
guts del pla d’estudis i el pensament d’ordre superior, a contextos del 
món real.  

Les unitats basades en projectes inclouen diferents estratègies 
d’ensenyament per a involucrar l’alumnat, independentment dels seus 
estils d’aprenentatge. Sovint, l’alumnat col·labora amb experts externs i 
membres de la comunitat per a respondre preguntes i adquirir un signifi-
cat més profund del contingut. Al llarg de tot el projecte, es troben inclo-
sos múltiples tipus d’avaluació per a assegurar que l’alumnat produïsca un 
treball d’alta qualitat. 

Així doncs, aquesta metodologia, que se centra en l’aprenentatge, 
com hem vist, ajuda l’alumnat a: 

 (1) Assolir coneixements i habilitats bàsiques, 
 (2) Aprendre a resoldre problemes complicats. 
 (3) Portar a terme tasques difícils utilitzant aquests coneixements 

i habilitats.  
Cal tenir en compte també que els principis metodològics del tre-

ball per projectes veuen de la pedagogia de l’aprenentatge coopera-
tiu/col·laboratiu, els agrupaments flexibles i la tutorització entre iguals: 
l’alumnat s’involucra en una meta comuna, respectant les diferències 
individuals.  

Aquesta manera diferent de fer les coses no és només avantatjosa 
per a l’alumnat. També, dóna oportunitats als mestres d’anar aprenent 
juntament amb els nostres alumnes, a més d’involucrar les famílies  
—com veurem— en l’educació dels seus fills.  

Fet i fet, l’APP implica alumnat, aprenentatge, vivència real, 
col·laboració, mestre i família. I què hi tenen a veure les TIC en tot això? 

Si entenem, d’una banda, que les TIC (Tecnologies de la Informa-
ció i la Comunicació) són el conjunt de mitjans tecnològics que utilitzem 
per a comunicar-nos i que ens permeten millorar els processos 
d’aprenentatge. I, de l’altra, que amb les TAC (Tecnologies de 
l’Aprenentatge i el Coneixement) gestionem el coneixement a través de 
les noves tecnologies, podem concloure que la funció de les TIC-TAC és 
aportar eines per a reflexionar i plantejar de manera creativa la construc-
ció i el desenvolupament dels processos de transmissió del coneixement, 
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amb rigor i eficàcia. Per a l’aprenentatge per projectes, les TIC-TAC 
s’utilitzen per a donar suport l’aprenentatge: per a fer-lo encara més 
motivador, més creatiu, més col·laboratiu. A la fi, més real, més proper al 
món de l’alumnat. Conjuminar APP i TIC es facilita l’aprenentatge 
autònom i es desenvolupa la creativitat del nostre alumnat, enriquint més 
tot el procés. 

Certament, les TIC no substitueixen els processos tradicionals, pe-
rò amplien i potencien les possibilitats d’aprenentatge, faciliten que 
puguem fer de manera més eficaç i ràpida la nostra feina, promouen la 
creativitat i incentiven la motivació de l’alumnat. I encara més: enriquei-
xen i diversifiquen les fonts d’informació, en un món ric i divers. El llibre 
de text ja no pot ser l’única font d’informació si volem donar un ense-
nyament de qualitat. 

Les habilitats, el coneixement i la comprensió de la competència 
digital són per tant cada vegada més imprescindibles perquè els joves 
creixen i es formen en una societat en la qual la tecnologia digital i els 
mitjans de comunicació juguen un paper cada vegada més important. I 
aquesta formació s’ha de fer de forma integrada en l’aprenentatge de totes 
les matèries; és responsabilitat de tots els docents i del sistema educatiu.  

Les TIC permeten la transparència en el que s’ensenya i el que 
s’aprén, de tal manera que no es quede en l’aula i puguem mostrar els 
continguts treballats a les famílies i la comunitat educativa. En resum, 
podem dir que les TIC es converteixen en les millors aliades del professo-
rat. 

 
3. UNA EXPERIÈNCIA AL TERCER CICLE DE PRIMÀRIA 

L’experiència que presentem a continuació naix, doncs, de la valo-
ració exposada adés i de la reflexió al voltant de les qüestions següents 
sobre la incidència de la nostra tasca docent en l’alumnat: 

 
a) L’alumnat ha aprés i ha tingut il·lusió per aprendre? Ha estat motivat?  
b) He estat només mestra que transmet coneixements o mestra que orienta, 

acompanya, proposa, ofereix alternatives, etc.?  
c) He utilitzat altres recursos a més del llibre de text?  
d) Han estat els/les alumnes cada vegada més autònoms i responsables en el seu 

aprenentatge?  
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e) Han treballat en grup i són capaços de fer-ho?  
f) Han pensat i reflexionat sobre el que anaven aprenent?  
g) S’han autoavaluat i han intentat posar solucions al que no anava bé?  
h) Són millors companys i millors persones?  

 
L’opció metodològica de combinar APP i TIC s’ha aplicat al sisé 

curs de Primària a l’àrea de Coneixement del Medi de l’alumnat del CEIP 
Voramar d’Alacant. S’han treballat 10 projectes al llarg del curs escolar 
2011/2012, que es poden consultar en el blog d’aula: TIC-TAC, apre-
nem51. Són els següents: 

 
1. «El rei Jaume I» 
2. «Les etapes de la Història» 
3. «La prehistòria i l’edat antiga» 
4. «Els castells i l’edat mitjana» 
5. «L’edat moderna» 
6. «La funció de la nutrició» 
7. «La reproducció» 
8. «Europa i la Unió Europea» 
9. «Climes i paisatges» 
10. «Moviment, forces i màquines» 
 
Cada projecte ha durat un mes aproximadament i, en cadascun 

d’ells, l’alumnat ha de desenvolupar les activitats següents: 
 
a) Recerca 
b) Presentació oral 
c) Presentació d’un dossier amb el treball 
d) Coavaluació 
e) Autoavaluació 
 

                                                
51 Podeu consultar el blog a: <http://mcarmendvoramar.blogspot.com.es/p/projectes. 
html>. Aquest blog ha obtingut el 1r premi de la IV Edición del Premio Espiral de 
Edublogs. 
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Totes aquestes activitats permeten la participació de tots, siga quin 
siga el nivell intel·lectual i maduratiu de l’alumnat. La diferència està en el 
grau d’aprofundiment obtingut per cadascun. 

El procés de realització dels projectes ha seguit l’esquema següent i 
ha permés utilitzar les eines TIC que llistem a continuació: 

 
1r pas. Presa d’idees prèvies sobre el tema a tractar. 

 

 
 
 
2n pas. Construcció d’un mapa mental amb aquesta pluja d’idees 
amb eines com CMapTools, Mindomo, Mind42, bubbl.us, etc.52  
 

                                                
52CMaptools permet elaborar mapes conceptuals de manera fàcil i intuïtiva. Es pot 
descarregar gratuïtament a: <http://cmaptools.softonic.com/>. Altres programes 
interessants en aquest sentit són Mindomo (<http://www.mindomo.com/>), Mind42 
(<http://mind42.com/>) o bubbl.us (<https://bubbl.us/>). 
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3r pas. Repartiment de tasques en funció de les necessitats 
d’investigació plantejades. 

 

 
 

4t pas. Treball de recerca pròpiament dit, a partir de les tasques 
presentades per la mestra. 
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5é pas. Ús d’eines tecnològiques apropiades en relació amb el tema: 
GoogleDocs, Gmail, Blogger, GSites, Webquest (en parlarem més 
avant), línies del temps amb Dipity53, enregistrament d’àudios, ví-
deos, programes de tractament d’imatge, 54etc. 

 

 
                                                
53 Recurs molt útil per a elaborar línies temporals: <http://www.dipity.com/>. 
54 N’hi ha molts. Són interessants, al nostre parer Picassa de Google (<http://picasa. 
google.com/>) i Picnik (<http://www.picnik.com/>). 
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6é pas. Exposició escrita de cada apartat amb correcció de la pro-
fessora. 

 

 
 
7é pas. Exposició oral55 de cada secció investigada davant la classe, 
amb presentació en Photopeach56 o Glogster57. 
 

 
                                                
55 Podeu veure el nostre alumnat en presentació oral ací: <http://www.youtube.com/ 
watch?v=4pcHT-_iar4.> 
56 Aquest programari permet crear presentacions amb imatges i música: <http://photo 
peach.com/>. 
57 Glogster permet crear pòsters digitals: <http://www.glogster.com/>. 
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8é pas. Publicació en el blog i/o wiki de la classe (en parlarem més 
avant). 
9é pas. Avaluació. Es planteja mitjançant rúbriques. La mestra fa 
un avaluació individual, tant del treball dins del grup, com del tre-
ball escrit presentat al final del tema. També, hi ha una avaluació 
per part de cada grup a la resta dels companys i una autoavaluació, 
que permetrà reflexionar sobre el treball realitzat. 
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Com podeu observar, en aquests projectes tenen un paper impor-
tant les TIC. Hi ha tres recursos que han sigut especialment útils per a 
elaborar els 10 projectes. El primer de tots, les Webquest. Ens han sigut 
útils perquè integren els principis de l’aprenentatge constructivista, la 
metodologia per projectes i la navegació web. 

Les WebQuest van ser creades originàriament per Bernie Dodge, 
professor de tecnologia educativa de la San Diego State University, que 
les defineix com «una activitat d’investigació en la qual la informació amb 
la que interactuen els alumnes prové total o parcialment de recursos 
d’Internet» (DODGE: 1995). A més, promou l’ús efectiu d’instruments 
digitals en els processos d’ensenyament i d’aprenentatge, fomenta 
l’aprenentatge col·laboratiu entre els alumnes, implica que hi reflexionen, 
a més d’exigir-los creativitat en la solució als problemes proposats. 
Finalment, es treballen totes les competències bàsiques i involucra tant 
alumnes, com a professorat i famílies:  
 

Una WebQuest és una proposta didàctica de recerca guiada, que utilitza princi-
palment recursos d’Internet. Té en compte el desenvolupament de les compe-
tències bàsiques, contempla el treball cooperatiu i la responsabilitat individual, 
prioritza la construcció del coneixement mitjançant la transformació de la in-
formació en la creació d’un producte i conté una avaluació directa del procés i 
dels resultats (WEBQUESTCAT) 
 
Aquesta metodologia incrementa la motivació i l’interés de 

l’alumnat i, per tant, augmenta l’aprenentatge, provoquen processos 
cognitius superiors, aprenentatge cooperatiu, a més d’una interacció 
verbal, que en el nostre cas és en català. Com podeu observar en l’exemple 
següent, permet organitzar tota la informació d’un projecte (que consta 
dels 10 passos anteriors) de manera adequada: 

 



Revista de Filologia 
 

 175 

 
Figura 1: Exemple de WebQuest 

(<https://sites.google.com/site/elreijaume/>) 
 
Hi ha tres eines més que ens han sigut útils, fonamentalment, per a 

publicar els treballs finals dels alumnes. Ens referim al blog, la wiki i el 
site. 

 El nostre blog d’aula TIC-TAC, aprenem inclou tots els treballs de 
l’alumnat. També, hi ha inclosos els blogs individuals dels alumnes, en els 
quals escriuen comentaris sobre els productes finals. També, recopilem 
eines i recursos que els poden ser útils en l’elaboració dels treballs finals, 
així com també, per als seus blocs individuals.  

 

 
Figura 2: Exemple de blog individual d’una alumna 
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Un wiki és una col·lecció de pàgines web entrellaçades qualsevol de 
les quals pot ser visitada i modificada en tot moment (és un bon exemple 
de programari col·laboratiu). En El nostre Wiki es recullen recursos per 
ampliar i consultar en les investigacions. És compartida per la mestra i 
l’alumnat i, també, es publiquen els treballs finals que els grups realitzen 
una vegada finalitzat cada projecte. A banda, hi ha tots els projectes de la 
resta de matèries, no només de Coneixement del Medi. 

 

 
 

Figura 3: Exemple de wiki (<https://sites.google.com/site/wikidesisevoramar/inicio>) 
 
Finalment, Els nostres treballs és un site58 compartit amb l’alumnat 

en el qual també poden publicar els treballs de grup una vegada finalitzats 
i tindre’ls accessibles tant per a consultar-los, com per a l’exposició oral.  

 

                                                
58 Google Sites és una eina 2.0 que ofereix Google per a crear pàgines Web de forma 
gratuïta i que permet el treball col·laboratiu.  
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Figura 4: Exemple de site (<https://sites.google.com/site/elstreballsnostres/>). 

 
Finalment, en aquest vídeo podeu veure l’alumnat treballant per 

projectes amb TIC a l’aula:  

 
 

Figura 4: Alumnat treballant per projectes amb TIC 
 (<http://www.youtube.com/watch?v=m0pfqvrA1ns>) 

 
Comptat i debatut, plantejar aquests petits projectes d’investigació 

amb recursos TIC ajuda a desenvolupar de forma integral tot un seguit 
de competències bàsiques, com ara: 
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1. Competència en comunicació lingüística: dialogar: escoltar i parlar; 
adaptar la comunicació al context; buscar, recopilar, processar i comuni-
car informació; generar idees, hipòtesis, fer-se interrogants; saber expres-
sar les seues idees de forma ordenada, exposant-les als seus companys. 
2. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic i 
natural: comprendre, identificar i plantejar preguntes o problemes i 
obtindre conclusions; desenvolupar i aplicar actituds i hàbits del conei-
xement científic: identificar i plantejar problemes, observar, analitzar, 
classificar, experimentar, comunicar els resultats, aplicar a diferents 
contextos, etc. 
3. Competència digital i tractament de la informació: buscar, seleccio-
nar, registrar, tractar i analitzar la informació; utilitzar diferents recursos 
expressius per a comunicar-se; comunicar idees i informacions amb 
diferents llenguatges a traves de les TIC. 
4. Competència cultural i artística: apreciar les produccions pròpies i 
dels altres companys/es; utilitzar la seua iniciativa, imaginació i creativi-
tat para expressar-se artísticament. 
5. Competència per aprendre a aprendre: conèixer les pròpies poten-
cialitats i carències; plantejar-se preguntes; adquirir confiança en u 
mateix i tindre gust per aprendre; ser capaç de treballar de forma coope-
rativa; conèixer i usar diferents recursos i fonts d’informació; resoldre 
problemes. 
6. Competència para la autonomia e iniciativa personal: afrontar els 
problemes, buscar las solucions i aprendre dels errors; decidir usant 
criteri propi; mantindre la motivació i l’autoestima; autoavaluar-se; 
organitzar-se els temps i les tasques. 
7. Competència Matemàtica: treball amb línies del temps; treballar amb 
dates, numeració, etc. 

Així mateix, amb la posada en pràctica d’aquesta APP i TIC 
s’involucren tots els agents educatius i s’assoleixen objectius per a aquests 
tres col·lectius: alumnat, professorat i pares i mares:  

 
Objectius específics per l’alumnat: 

- Assoliment de la competència digital i del tractament de la informació. 
- Millora de les capacitats cognitives. 
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- Utilització de recursos educatius digitals per a la millora dels aprenen-
tatges de les diferents matèries. 

- Potenciar el treball col·laboratiu en equip, i les capacitats de buscar, 
d’analitzar, de contrastar i de processar la informació. 

- Estimular a les creacions digitals per part del alumnes. 
Objectius per al professorat 

- Donar suport al professorat perquè dispose d’una eina innovadora per 
a millorar el rendiment i el desenvolupament de les competències bàsi-
ques al seu alumnat. 

- Conéixer i utilitzar les tecnologies digitals com a instrument metodolò-
gic. 

- Oportunitat d’integrar les TIC en el treball d’aula. 
- Treball en equip, foment de la compartició de recursos, el desenvolu-

pament professional i formació permanent dels docents. 
Objectius per a les famílies: 

- Animar els pares a formar part d’aquest procés d’incorporació de les 
noves tecnologies, acompanyant els seus fills i filles i aprenent amb ells. 

- Presentar-los treballs pràctics realitzats amb eines TIC, en els quals 
puguen observar les nombroses oportunitats d’aprenentatge que es 
plantegen.  

- Valoració de les TIC com a eines que ofereixen que els seus fills siguen 
els autèntics protagonistes i constructors del seu aprenentatge. 

- Oportunitat de participar en el treball de la WebQuest (al final de 
l’activitat se’ls anima a continuar investigant amb els seus fills) 

 
4. CONCLUSIÓ 

La valoració de la proposta de conjuminar APP i TIC és molt po-
sitiva i gratificant, tant per a l’alumnat com per al docent. Hem aconse-
guit aprenentatge real —i no memorístic— amb una motivació i una 
il·lusió pel treball al llarg del curs constant. Apostar hui en dia pel treball 
per projectes no és una moda passatgera, sinó que obeeix a una forma 
diferent de concebre l’ensenyament. El professorat hem de voler canviar 
els vells mètodes transmissius per mètodes que garantisquen el veritable 
aprenentatge.  

En aquest article hem volgut compartir, doncs, la nostra pràctica 
docent al tercer cicle de primària al CEIP Voramar d’Alacant. Un plan-
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tejament didàctic que passa per la incorporació de les TIC, per enriquir 
l’ABP (Aprenentatge Basat en Projectes), metodologia que garanteix 
entre altres, l’assoliment de les competències bàsiques al nostre alumnat, 
així com l’atenció a la diversitat i la inclusió de l’alumnat amb NEE, 
involucrant tant alumnes, com al professorat i famílies.  

A més a més, promovem l’ús efectiu d’instruments digitals en els 
processos d’ensenyament i d’aprenentatge, ja que fomenten l’aprenentatge 
col·laboratiu i autònom entre l’alumnat: fa que reflexionen, a més 
d’exigir-los creativitat en la solució als problemes proposats. Investiguen 
en Internet per a realitzar la tasca que tenen assignada i utilitzen dife-
rents eines 2.0 per crear contingut. 

En definitiva, el que compartim ací és propostes i estratègies diri-
gides a implementar les TIC al treball per projectes perquè l’alumnat 
construïsca, elabore, s’esforce, cree …i, el més important, que siga prota-
gonista del seu aprenentatge. 
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JUGUEM A DEFINIR LA CIÈNCIA: RECURSOS PER TREBALLAR EL LÈXIC 
ACADÈMIC COL·LABORATIVAMENT59 

Rosa Estopà 
Institut de Lingüística Aplicada 

Universitat Pompeu Fabra 
 
1. INTRODUCCIÓ 

ls ensenyants que es proposen ajudar els nens i nenes a ser més 
competents en el coneixement i en la pràctica d’una llengua valoren la 
importància de treballar el lèxic a l’aula. Tanmateix, aquest axioma 
no sempre es dóna en l’ensenyament del coneixement científic. Així i 

tot, autors com Marzano i Pickering (2005) defensen que:  
 

Given the importance background knowledge and the fact that vocabulary is 
such an essential aspect of it, one of the most crucial services that teachers can 
provide, particularly for students who do not come from academically advantage 
backgrounds, is systematic instruction in important academic terms 
(MARZANO; PICKERING: 2005, 3).  

 
Per això, aquests experts en didàctica de la ciència afirmen que:  
 
without a basic knowledge of these terms, students will have difficulty unders-
tanding information they read or hear. Knowledge of important terms is critical 
to understanding any subject (MARZANO; PICKERING: 2005, 2-3).  
 

                                                
59 Aquest projecte s’ha desenvolupat en el marc de diversos projectes finançats: “Jugando 
a definir la ciencia” (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Programa de 
Cultura científica y de la Innovación, 2011, FECYT-FCT-11-2501; IP: Rosa Estopà); 
“Jugando a definir la ciencia (2): Laboratorios de palabras” (Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología, Programa de Cultura científica y de la Innovación 2012, 
FECYT-FCT-12-4482; IP: Rosa Estopà); “Jugant amb les paraules de la ciència” 
(Departament d'Economia i Coneixement, Secretaria d'Universitats i Recerca, Ajudes 
per al finançament d'actuacions en l'àmbit de la divulgació científica, 2012, 
2012ACDS00050, IP: Rosa Estopà). I ha comptat amb la col·laboració de la Secció de 
Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans i de l’Institut Universitari de 
Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra. Per a més informació, podeu 
consultar el web del projecte a http://defciencia.iula.upf.edu.  
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Així, en qualsevol matèria curricular és molt útil realitzar activitats 
que reforcin el lèxic específic, atès que no hi ha ciència sense llenguatge 
per denominar-la, referir-la o comunicar-la.  

Consegüentment, el projecte de recerca sobre terminologia escolar 
«Jugant a definir la ciència» considera indispensable treballar el lèxic, 
juntament amb el coneixement científic, des de les etapes més inicials de 
l’aprenentatge. Per aquest motiu, l’objecte d’estudi fonamental del 
projecte són les paraules bàsiques de la ciència en el context de 
l’ensenyament obligatori. Marzano i Pickering (2005, 14-15) van 
establir una escala per treballar el vocabulari acadèmic a l’aula que ha 
guiat el desenvolupament dels diversos recursos que hem dissenyat. 
Aquesta escala, que anomenem escala Tenessee, està dividida en sis 
etapes o fases: 
 

 
Primera etapa 
Proporcionar una descripció, explicació o exemple de cada terme 
nou.  
 
Segona i tercera etapa 
Preguntar als estudiants què expliquin amb les seves paraules què 
entenen i que en facin una representació gràfica ja sigui a través 
d’un dibuix, un símbol, un gràfic, etc.  
 
Quarta etapa 
Elaborar un diccionari personal amb els termes treballats. 
 
Cinquena etapa 
Pensar i discutir sobre els termes i sobre les seves explicacions 
amb altres estudiants, per parelles, per grups. 
 
Sisena etapa 
Jugar amb les paraules de ciència. 
 

Taula 1. Escala de Tenessee 
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Tot i que els autors no ho especifiquen, l’ordre d’aplicació de les 
etapes no sembla significatiu. Per tant, es poden variar i intercanviar les 
fases proposades. En el projecte Jugant a definir la ciència hem seguit 
l’escala Tenessee pensada per a l’aprenentatge i reforç dels termes, i hem 
elaborat eines i recursos adequats per a cada una de les etapes. Hem 
centrat el disseny dels materials en els primers cursos de l’ensenyament 
obligatori, especialment —tot i que no de manera exclusiva— a nens i 
nenes entre 6 i 9 anys.  
 
2. RECURSOS PER REFORÇAR EL LÈXIC A L’AULA  

Els recursos per treballar el lèxic amb els nens i nenes de primer a 
tercer de primària que hem desenvolupat s’estructuren a l’entorn del 
diccionari. Tanmateix, la noció que tenim de diccionari escolar no és 
estàtica. No hem partit d’un diccionari establert, creat per uns lexicò-
grafs. La idea que tenim de diccionari en el desenvolupament del projecte 
ha estat la de comptar amb la col·laboració dels nens i nenes. Així hem 
implicat en el procés de construcció del significat d’un mot a l’escola i 
hem dissenyat recursos i eines per poder recollir i plasmar tot aquest 
coneixement comú i acumulatiu.  

Els recursos de què disposem actualment són els següents: 
 Un diccionari de ciència 
 El Club Lèxic 
 El Microscopi 
 Juga amb paraules de ciència 

 
2.1 EL DICCIONARI 

El diccionari (primera fase) —que és el llibre que explica què signi-
fiquen les paraules d’una llengua o d’un determinat tema—, sembla que 
ha de ser un dels recursos bàsics per consultar a l’aula en tot moment.  

No obstant això, moltes llengües —com és el cas del català— no 
disposen de diccionaris per a tots els nivells escolars. En el marc de la 
lexicografia escolar en català, hi ha un buit pel que fa als diccionaris per 
als nens i nenes més petits, els que s’inicien en l’alfabetització. De fet, a les 
escoles de l’Estat espanyol el diccionari no s’introdueix curricularment 
fins, com a mínim, a tercer i, sobretot, és a quart i a cinquè de primària 
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on es comença a utilitzar regularment. Però aquesta no és la situació 
d’altres sistemes escolars (com ara el brasiler, el britànic o el francès) en 
què tenen almenys dos diccionaris tipus més, abans que els nostres 
escolars (ESTOPÀ: 2013).  

Tenint en compte aquesta mancança lexicogràfica vam elaborar el 
Petit diccionari de ciència 60  (2012), que és un diccionari construït 
col·laborativament amb tot el saber acumulatiu, científicament positiu, 
que tenen els nens i nenes de 6 a 8 anys (ESTOPÀ: 2011).  

El fet que tradicionalment les definicions siguin molt rígides, amb 
pocs exemples i amb paraules poc planeres i molt específiques ha conduït 
a pensar que les definicions no eren recomanables per aprendre vocabula-
ri. Per això, vam apostar per un diccionari explicat als nens i nenes a 
través dels mots d’altres nens i nenes.  

El Petit diccionari de ciència conté 100 termes bàsics (aigua, aire, ca-
lor, cervell, espai, termòmetre, vida, etc.) que corresponen a 126 accepcions 
distintes. Cada una de les entrades inclou la categoria gramatical, una 
explicació i un dibuix. L’explicació del terme és una narració de com el 
nen defineix aquesta paraula, de com l’entén, de què significa per a ell. És 
una definició lexicogràficament poc canònica. Sempre és oracional i la 
majoria de vegades composta de més d’una oració. La informació està 
ordenada seguint la importància que els nens han donat a les característi-
ques semàntiques que han explicitat. Les dues fórmules més usades per 
iniciar l’explicació-definició d’un terme són “X és un” o “Quan X”.  

Les relacions de funció i de part-tot són les més recurrents en les 
explicacions dels nens i nenes (CORNUDELLA et al.: 2013). Com ja és 
sabut, els interessa més per què serveixen les coses que què són. Conse-
güentment, la relació funcional és més rellevant que l’ontològica. A més, 
les explicacions dels nens i nenes estan estretament relacionades amb els 
seu context experimental; per això, els exemples i les relacions amb el 
context són tan significatius per entendre les paraules (DE POSADA: 
1996). En conseqüència, hem optat per incloure el màxim nombre de 

                                                
60 El Petit diccionari de ciència (2012) s’ha traduït al castellà: Mi primer diccionario de 
ciencia (2013).  
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contextos que apropin el nen a la seva realitat més propera. Una entrada 
d’aquest diccionari és la següent:  

 
Figura 1: Entrada de científic científica del Petit diccionari de ciència. 

 
Com un recurs complementari al Petit diccionari de ciència, vam 

construir el Petit Imaginari de ciència (2013). Es tracta d’una obra que 
recull les idees culturals i imaginàries que tenen els nens i nenes sobre les 
mateixes paraules que s’inclouen en el Petit diccionari de ciència. Són idees 
que s’allunyen de les idees científiques; per això, es converteix en una eina 
complementària per al mestre i, fins i tot, per al nen que pot contrastar 
les explicacions i adonar-se de què forma part del coneixement científic i 
què és fruit d’un altre tipus de coneixement que és també vàlid, però que 
forma part d’una altra manera de veure i entendre el món.  
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2.2 EL CLUB LÈXIC 
Per elaborar el Petit diccionari de ciència vam utilitzar les explicaci-

ons i dibuixos de 500 nens. Del treball fet amb aquests nens en vam 
extreure un benefici bilateral perquè a) els alumnes ens van fornir del 
material necessari per fer el diccionari, alhora que b) van treballar diverses 
competències, com ara la categorització, l’expressió escrita, la representa-
ció gràfica, l’enriquiment de vocabulari i la comprensió lectora. Aquests 
bons resultats ens van conduir a la construcció d’una plataforma digital 
que facilités un treball similar a moltes més escoles. La plataforma digital 
permet treballar tant en català com en castellà, tot i que es podria adaptar 
fàcilment a qualsevol altra llengua.  

El Club lèxic (http://defciencia.iula.upf.edu/ClubLexicografs) 
permet explicar i dibuixar paraules (segona i tercera fase) i, també, 
guardar tot aquest material en un portafolis digital que després es pot 
imprimir en format de diccionari individual (quarta etapa). D’aquesta 
manera, els mestres i els pares —i els mateixos nens— sempre poden fer 
un seguiment de tot el que va elaborant un nen concret al llarg del curs; i, 
fins i tot, es pot constatar l’evolució que un nen fa al llarg de diferents 
cursos acadèmics, de manera que es pot seguir l’evolució cognitiva —en 
un principi progressiva— que cada escolar realitza al llarg del pas per 
l’escola. De manera que també ens permetrà observar on s’atura cert 
coneixement, on s’encalla i on progressa. 

El Club LÈXIC, per respectar les lleis de protecció i propietat in-
tel·lectual dels menors, ofereix dos perfils d’usuari: un per als que hi 
vulguin col·laborar de manera anònima i puntual i un altre, amb més 
funcionalitats, per als que hi vulguin col·laborar de manera constant. 
Aquesta plataforma pot usar-se durant tot l’ensenyament obligatori. El 
Club LÈXIC és un recurs obert que fomenta i facilita el treball del lèxic, 
el coneixement científic i la tecnologia.  

La pantalla inicial del Club LÈXIC és la següent: 
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Figura 2: Pàgina principal del Club LÈXIC. 

 
I, a continuació, reproduïm una captura de la consulta del portafo-

lis individual: 
 

 
Figura 3: Captura de pantalla de la «Consulta de les tevés definicions» del Club 

LÈXIC. 
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2.3 EL MICROSCOPI 
El Club LÈXIC està connectat a la base DicCiencia. Al mateix 

temps, el Microscopi rep informació de la base DicCiencia on la infor-
mació ha estat revisada, seleccionada o completada. D’aquesta manera, 
les bases de dades es retroalimenten per poder elaborar nous recursos per 
treballar el lèxic, tal com es mostra en el diagrama següent: 

 
Figura 4: Diagrama de flux del projecte «Jugant a definir la ciència». 

 
El Microscopi (CORNUDELLA ET AL.: 2013) és una aplicació web 

(<http://defciencia.iula.upf.edu/Microscopi>) pensada, entre altres 
destinataris, per al professional de l’educació, que recull definicions de 
termes de ciència fetes per nens i nenes d’entre 6 i 14 anys, així com altres 
informacions obtingudes a partir de l’anàlisi d’aquestes definicions.  

Una de les aplicacions del Microscopi són els mateixos nens i ne-
nes. És útil a classe a l’hora de compartir i discutir sobre termes, per 
poder mostrar més explicacions i dibuixos d’altres nens i nenes (cinquena 
fase), per poder contrastar la informació. Per exemple, en aules d’escoles 
rurals, amb pocs alumnes d’un mateix cicle, aquesta informació ajuda a 
completar la visió comuna i a fer un treball més col·laboratiu.  

El Microscopi conté les explicacions, els dibuixos de les paraules 
que els nens i nenes van enviant a través del Club LÈXIC. El funciona-
ment de l’aplicació és el següent: mitjançant un selector (temàtic o 
alfabètic), l’usuari tria la fitxa d’un terme. Un cop seleccionat el terme, es 
mostren les definicions emmagatzemades a DicCiencia que provenen del 
Club LÈXIC, una selecció de dibuixos, una selecció de fotografies i un 
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conjunt d’enllaços a definicions del terme de diverses obres de referència. 
A continuació, es mostra informació de cada accepció del terme: una 
categorització d’idees, expressions fraseològiques, termes relacionats. Per 
tal d’il·lustrar el tipus d’informació que conté el Microscopi, reproduïm 
dues pantalles de l’aplicació:  

 

 
Figura 5. Pàgina principal del Microscopi 

 

 
Figura 6. Consulta de les definicions del mot balança al Microscopi. 
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2.4 JUGA AMB PARAULES DE LA CIÈNCIA 
El joc és present en totes les cultures perquè és una eina necessària 

en el desenvolupament de les habilitats socials, cognitives, físiques i 
emocionals, durant totes les etapes de la infància. El joc, però, és un dels 
recursos més infrautilitzats a l’escola per treballar el vocabulari especialit-
zat o acadèmic. A més, hi ha molt pocs jocs que tinguin com a objectiu el 
lèxic científic en català.  

Així, per completar les fases del treball amb el lèxic acadèmic pro-
posades per Marzano i Pickering (2005), vam crear una bateria de jocs 
que complementessin el treball que a l’aula es fa sobre el lèxic. La finalitat 
última dels jocs proposats és travar el significat de mots de la ciència amb 
la seva forma i la seva representació gràfica de manera lúdica. Aquestes 
relacions són fonamentals per tal que l’aprenentatge de les ciències sigui 
des dels inicis sòlid. A més, els jocs permeten sempre potenciar el treball 
en equip, ja que són jocs d’execució col·laborativa per jugar-hi en grup. 

En el marc del projecte Jugando a definir la ciència (2): Laboratorios 
de palabras, hem creat sis jocs que treballen amb les mateixes paraules 
que s’inclouen en el Petit diccionari de ciència: 

 La paciència és la mare de la ciència, un joc de cartes. 
 Cada ovella amb la seva parella, un joc de memòria. 
 Qui no corre vola, un joc de rapidesa. 
 Fent i desfent es fa l’aprenent, un trencaclosques. 
 On no hi ha cap tot és cua, un dòmino. 
 Molta llengua poques mans, un joc d’embolics amb les mans i els peus. 

 
Hem utilitzat frases fetes i dites per denominar els jocs perquè 

d’aquesta manera també es pot realitzar un treball d’assimilació 
d’aquestes combinacions sintàctiques tan genuïnes i en certs contextos 
poc assumides. 

Hem escollit jocs que, en general, els nens i nenes coneguessin i no 
haguessin d’aprendre les instruccions bàsiques. A més de treballar els 
aspectes lingüístics i cognitius dels termes que s’usen quan s’expliquen 
qüestions científiques (matemàtiques, llengua, medi natural, etc.), cada 
joc permet treballar diverses capacitats cognitives o locomotores específi-
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ques: relació, associació, concentració, memòria, anàlisi, rapidesa, cons-
trucció, etc.  

Aquests jocs s’han construït en format gegant: Juga amb paraules 
de la ciència61; i en format de sobretaula: La maleta viatgera de paraules de 
ciència62. Després de nou mesos des de la seva estrena, l’èxit del jocs és 
una realitat, tant per la valoració que hem rebut per part dels professio-
nals de l’educació com també pels comentaris que ens fan arribar els nens 
i nenes quan hi juguen i després de jugar-hi. Hi ha imatges, testimonis i 
fotografies tant a la pàgina web (http://defciencia.iula.upf.edu/) com al 
Facebook (https://www.facebook.com/jugant.definirciencia) i al Twiter 
(@DefinirCiencia) del projecte, que reflecteixen aquest grau de satisfac-
ció —perquè ja se sap que, a vegades, una imatge sí que val més que mil 
paraules. 
 
3. VALORACIONS FINALS 

Els recursos que hem desenvolupat per reforçar el lèxic especialit-
zat, especialment amb nens i nenes de 6 a 9 anys, permeten travar 
progressivament el coneixement conjuntament amb el llenguatge a través 
d’un procés col·laboratiu. Tots aquests recursos s’encaminen cap a les 
pràctiques de l’anomenat design mode, que és una forma de tractar el 
coneixement i fer-lo avançar a partir d’idees creatives i de necessitats, que 
parteix de les creences i que ajuda a exercitar, per exemple, el pensament 
crític (BEREITER & SCARDAMALIA: 2003).  

A més, creiem que els recursos lúdics per treballar el lèxic i el fet 
que el Club Lèxic estigui disponible per Internet afavoreix el treball en les 
escoles no estàndards, com pot ser les escoles d’hospitals o les escoles 
ambulants. Espais educatius moltes vegades mancats de materials en 
català adequats. 

Comunicar, entendre i explicar els fenòmens científics implica 
dominar diferents narratives i, sempre, la terminologia. La introducció i 
l’assumpció del vocabulari científic estan estretament associades a la 

                                                
61 Els jocs gegants són totalment gratuïts. Només cal que una escola o una entitat els 
sol·liciti a: <definir.ciencia@gmail.com>. 
62 Hi ha una maleta disponible a tots els Centres de Recursos Pedagògics de Catalunya.  
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comprensió de les idees que representen aquestes paraules, i es volen 
allunyar d’una forma buida de contingut. No es tracta d’aprendre defini-
cions aïlladament, sinó d’explicar mots i de relacionar-los. Es tracta, 
doncs, de fer-se seu el lèxic d’una llengua, també, el que serveix per 
referir-se al coneixement especialitzat. Una de les mancances dels estudi-
ants adults és la pobresa de vocabulari. Per això, qualsevol recurs que 
ajudi a enfortir aquests vincles és un pas endavant cap al coneixement de 
la ciència, i de la llengua.  
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DORMINT ENTRE LES TIC 
Laura Tudón i Donat 

CEIP Villar Palasí de Sagunt 
 
1. INTRODUCCIÓ 

uan es parla de les noves tecnologies, de l’ús dels ordinadors o 
de les pissarres digitals (PDI), entre altres eines que proporci-
ona l’evolució tecnològica, hi ha docents que encara no saben 
res d’aquestes eines. En l’època de les noves tecnologies, del 

món global al palmell de la mà de qualsevol individu, no es poden deixar 
de banda les eines digitals aplicades a l’educació, les TIC, sinó que cal 
incloure-les en l’entorn docent, adaptant-les-hi, alhora que el professional 
de l’educació i la metodologia que usa s’hi adapta també. De fet, l’alumnat 
està molt acostumat a usar en la seua vida quotidiana mòbils tàctils, 
ordinadors a casa o llibres electrònics. Per això, no podem excloure de 
l’educació les noves tecnologies i, sobretot, no la podem excloure de 
l’Educació Infantil.  

Cascales Martínez (2008) explica clarament que les TIC són un 
recurs metodològic necessari per aconseguir els objectius d’aprenentatge 
en l’etapa de l’Educació Infantil. Les TIC s’han convertit en una manera 
diferent d’entendre el procés d’ensenyament-aprenentatge, de construir 
coneixement. En primer lloc, cal desenvolupar, en aquesta etapa, experi-
ències d’ús de les TIC amb la finalitat d’aportar entorns d’aprenentatge 
en els quals les eines i objectes de la nova societat de la informació 
estiguen presents. En segon lloc, és necessari generar competències i 
estratègies de coneixement i domini de les TIC en l’etapa de l’Educació 
Infantil, començant per l’alfabetització digital, amb la resta de processos 
d’adquisició de les tècniques instrumentals. En aquest sentit, els blogs, les 
webQuest, els contes interactius, els jocs multimèdia en JavaClic, els 
vídeos, la webcam, la fotografia, la pissarra interactiva digital, etc. són 
recursos per dur a terme aquests objectius. Utilitzar les TIC en Educació 
Infantil és una forma diferent de viure experiències noves i motivadores 
per a l’alumnat. 

La nostra experiència amb les TIC comença en els estudis de ma-
gisteri a la Universitat Jaume I de Castelló i continua en la nostra tasca 

Q 
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diària a les classes d’Educació Infantil. En aquest article provarem 
d’explicar la nostra experiència amb les TIC, com a professional en 
l’Educació Infantil, a través de dos eines el blog El Racó de l’Infant63 i la 
pissarra digital interactiva (PDI). Hem desenvolupat aquesta tasca en les 
tres aules de 5 anys de CEIP Villar Palasí (Sagunt). Dues d’aquestes 
aules tenen com a llengua vehicular el valencià i una, el castellà. En 
aquesta darrera aula s’ha treballat amb tot l’alumnat; en l’aula de valencià, 
en canvi, només amb l’alumnat que anava més endarrerit en l’adquisició 
de la lectoescriptura. 

 
2. PARLEM DE BLOGS I INTERNET: EL RACÓ DE L’INFANT, UNA FONT 

D’INSPIRACIÓ 
Compartir a la xarxa cada vegada és més fàcil i més comú entre els 

docent d’avui en dia. La majoria dels docents utilitzem els blogs personals 
i professionals per tal de donar a conéixer tot allò que pot resultar 
interessant als docents i per compatir aquelles tasques que realitzem a 
l’escola i que altres també poden realitzar. Hi ha blogs ben interessants 

Farem un breu resum d’alguns dels blogs més importants actual-
ment per a la tasca docent, sobretot, en Educació Infantil: 

a) Idees Magistrals64. Blog d’Estrella Villar, mestra d’Educació 
Infantil i Primària, amb la finalitat de difondre per la xarxa 
l’aportació TIC de mestres d’Infantil i Primària. 

b) Mi mundo sabe a Naranja65. El blog de Vanessa Sanchez 
ofereix recursos, idees i activitats relacionades amb 
l’Educació Infantil. 

c) Educació i les TIC66. El blog de Joel Artigas, ofereix recur-
sos, eines, estratègies d’aprenentatge TIC, a fi que totes 
aquelles persones relacionades o interessades en l’àmbit 
educatiu se’n puguen beneficiar.  

                                                
63 Podeu consultar-lo a <http://elracodelinfant.blogspot.com.es/>. Aquest blog és 2n 
premi del VII Premio Espiral Edublogs 2013. 
64 Es pot consultar a: <http://ideesmagistrals.blogspot.com.es/>. 
65 El podeu consultar a: <http://www.mimundosabeanaranja.com/>. 
66 Consulteu-lo a: <http://www.educacioilestic.cat/>. 
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d) Es Racó des PT67. El blog d’Eduard Connolly ens ofereix 
recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, 
enllaços, idees, propostes, notícies, relacionades amb la fei-
na de pedagogia terapèutica. També, hi ha materials apro-
fitables per a tutors i educadors en general, d’atenció a la 
diversitat i d’educació especial. Té un apartat ben interes-
sant amb recursos TIC sobre la matèria.  

e) Educa con TIC68. És un blog educatiu coordinat per Ani-
bal de la Torre, l’objectiu del qual és oferir al professorat 
experiències de referència en l’ús de les TIC, per a tots els 
nivells educatius. 

 
Aquests blogs són útils per la gran quantitat d’informació i experi-

ències ben estructurades que ofereixen. Precisament, perquè és fonamen-
tal compartir la faena diària a l’aula amb els docents hem encetat el 
projecte de blog El Racó de l’Infant. 
 

 
Figura 1: El blog El Racó de l’Infant 

 
El Racó de l’Infant és un petit bloc personal i professional de recur-

sos i activitats per a docents d’Educació Infantil. Aquest blog va nàixer 

                                                
67 Consulteu-lo a: <http://pedagogoterapeuta.blogspot.com.es/>. 
68 Es pot consultar a: <http://www.educacontic.es/ca>. 
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perquè teníem ganes d’explorar què ens oferia el món d’Internet. Volíem 
continuar formant-nos, ara, amb autoformació. Però, estructurar un blog 
no és una tasca fàcil, ja que la informació ha d’estar organitzada d’una 
manera senzilla perquè siga fàcil i profitosa per a l’Internauta. 
L’organització del bloc està pensada per què l’usuari trobe allò que busca, 
en forma de núvol d’etiquetes. De fet, les etiquetes ens porten a allò que 
volem trobar69, i fan d’aquest recurs un índex de continguts per mitjà del 
qual queda reflectida l’activitat diària de l’aula, així com els diferents 
aspectes interdisciplinars que s’hi donen i que poder ser emprats tant per 
els docents com per les famílies. 

 
3. PROPOSTES DE TREBALL PER A LA PDI AMB ALUMNES DE CINC 
ANYS 

El món dels blogs en Educació Infantil ens permet, com hem vist, 
organitzar, estructurar i compartir la faena diària a l’aula. Tanmateix, la 
tasca de creació i actualització del blog és exclusiva de la mestra. Un pas 
més enllà en la integració real de les TIC a l’aula ha estat per a nosaltres 
la introducció de la pissarra digital interactiva a l’escola. 

Les PDI ens aporten molt més recursos, que no pas l’ordinador 
d’aula, per treballar amb els infants. Hi ha encara professorat reticent a 
l’ús d’aquest suport. Les causes són múltiples, però, la manca de formació 
és, de bon tros, la més important. Com diu Ribes (2003: 21) 

 
El professorat no és, en la seua majoria, contrari a aquestes tendències actuals. 
Al contrari, està demanant a crits formació adequada a les seues necessitats i re-
cursos tècnics per als centres. La formació ha de donar seguretat i la seguretat 
exigeix coneixement. Si volem que el professorat opte per uns recursos que hom 
creu que són molt adequats per a la seua tasca docent, els haurem d’oferir una 
formació inicial sòlida que considere la diversitat de recursos que hi ha en les 
noves tecnologies i, en concret, aquells que poden ser útils per a l’aprenentatge 
de llengües. Alhora, la seguretat també exigeix un elevat grau de qualitat i una lí-
nia de continuïtat en la formació a través de seminaris d’actualització tecnològi-
ca. 

                                                
69 Les etiquetes són el punt de partida del blog. Allà hi ha, per ordre alfabètic, més d’una 
cinquantena de possibilitats, atenent tant a continguts curriculars (abecedaris, dibuixos, 
dites) a aspectes educatius (hiperactivitat, English, Informàtica, TIC, Webs) o les 
pròpies activitats de l’aula (cançons, poemes, receptes de cuina, etc.). 
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En aquest fet, la universitat juga un paper molt important. Cal in-

troduir l’ús de la PDI ja a les aules on s’ensenya als mestres futurs, si no, 
la incorporació real a les aules d’aquest recurs serà complexa.  

Introduir la PDI a una aula d’infantil no és una tasca senzilla. De 
primer, hem d’ensenyar els xiquets i xiquetes a usar-la, amb paciència i 
tranquil·litat, perquè no se senten aclaparats quan alguna cosa no funcio-
na bé. En segon lloc, cal tenir clars els objectius que volen treballar amb la 
PDI. Els tres objectius per a la nostra aula d’infantil són: 

a) Ensenyar-los a llegir i a escriure 
b) Ensenyar-los el món dels experiments 
c) Ensenyar-los a expressar els seus sentiments 

 
Per a nosaltres, la PDI aporta a aquests tres objectius –que, també, 

poden treballar-se sense TIC– l’acostament al món digital dels xiquets i 
xiquetes i, també, un augment de la motivació en l’aprenentatge, ja que 
l’alumnat està en contacte amb el seu món més proper. La PDI és un 
món de recursos, però cal triar bé; la tria depén, doncs, dels objectius. En 
el nostre cas hem usat recursos que ens han permés organitzar tres 
projectes: 

a) «Lectoescriptura digital». 
b) «Experiments a la PDI». 
c) «Sentimento: Descobrim el sentiments digitals» 

 
3.1 LECTOESCRIPTURA DIGITAL 

Com és ben sabut, aprendre a escriure i a llegir són dos processos 
complexos, en els quals s’han de tenir en compte factors ben diversos. Les 
paraules següents resumeixen força bé el que actualment s’entén pel 
procés d’escriure i llegir: 
 

Aprendre a escriure suposa apropiar-se un sistema de formes gràfiques i, alho-
ra, dels llenguatge escrit (comprèn tant la lectura com l’escriptura). Per tant, les 
situacions d’escriptura són aquelles que permeten al nen/a posar en acció les se-
ves pròpies contextualitzacions i sabers previs a prop de l’escriptura, i confron-
tar-la amb els altres (DOMÍNGUEZ & BARRIO: 1997). 
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[...] llegir és força més que saber reconèixer cadascuna de les paraules que com-
ponen el text: llegir és, bàsicament, saber comprendre, i sobretot saber interpre-
tar. Per tant estem parlant d’un procés complex que va més enllà d’un acte de 
descodificació de la combinació de lletres i paraules [...] (MENDOZA: 1998). 

 
Què aporta de novetat la lectoescriptura digital al procés 

d’aprenentatge de llegir i escriure? Segons la nostra experiència, per a 
xiquets i xiquetes de cincs anys la lectoescriptura digital té molts avantat-
ges, que atenen més realment a la complexitat d’aquest procés. En primer 
lloc, la lectura i l’escriptura deixa de tenir, només, estructura seqüencial; 
la PDI ens ofereix la possibilitat de combinar textos amb imatge, so 
digitalitzat, etc. En segon lloc, permet multiplicar la varietat de lletra, 
mida, fonts, longitud de les línies del text, ajustament d’àudio, vídeos, etc. 
En tercer lloc, permet treballar amb metodologies diverses, sobretot, 
incentiva l’aprenentatge col·laboratiu. Aquestes tres raons no són poca 
cosa: ajuden l’alumnat a desenvolupar habilitats associades a la lectura i a 
l’escriptura en el món tecnològic en què ja viuen. Per exemple, aprendre a 
manipular elements gràfics multimèdia els ensenya a moure, amagar, 
modificar, etc. En quart lloc, la PDI facilita l’accés a la lectura a alumnat 
amb discapacitats (motores, visuals, de parla). Finalment, no és un secret 
que la PDI capta l’atenció dels xiquets i xiquetes: és un element molt 
motivador. 

A la fi, amb la PDI podem assolir exitosament les competències 
bàsiques següents: 

a) Comunicació lingüística. Llegir i escriure, exposició oral, expli-
car, descriure, expressar les idees, adaptar la comunicació al context, 
escoltar, diàleg i debat, argumentar, considerar altres punts de vista, etc. 

b) Tractament de la informació i món digital  
- Usar Internet per adquirir coneixements i resoldre problemes: bus-
car, seleccionar, valorar (reflexió i crítica), recopilar, organitzar, rela-
cionar i processar informació amb TIC.  
- Usar els codis expressius dels nous llenguatges (multimèdia, hiper-
text...): presentacions, simulacions, mons virtuals, gràfics 3D, etc. 
- Usar de les noves possibilitats comunicatives: publicació i missatges 
per Internet i mòbils, videoconferència, xarxes socials, activitats amb 
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respecte a les normes i responsabilitat: gestions, estudis, treball en 
grup. 

 
El programari utilitzat en les classes és Smart Board. Les tasques 

que hem realitzat amb el nostre alumnat amb la PDI han estat dissenya-
des per nosaltres mateixos a partir d’aquest programari. Són les següents: 

a) Funcionament de la PDI. S’ensinistra en la digitalització, ja que, 
ara, el seu dit és el llapis. 
b) Treball de la formació de síl·labes. Activitat dissenyada perquè 
unisquen consonants i vocals i formen síl·labes. Posteriorment, 
s’elaboren paraules mitjançant l’arrossegament de les lletres.  
 

 
Figura 2: Exemple d’activitat de formació de síl·labes 
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Figura 3: Alumnat treballant en l’activitat de formació de síl·labes 

 
c) Discriminació visual de les imatges. Se’ls ofereixen un conjunt 
d’imatges, una de les quals no té a veure amb la resta. Els xiquets i 
xiquetes agafen la goma d’esborrar i l’eliminen del conjunt. És a dir: 
hi ha un gos, un gat, un tigre i un ocell; els tres primers són mamí-
fers i l’altre és una au, per tant, els xiquets hauran d’esborrar l’au.  
 
d) Escriptura espontània. A partir d’un dibuix l’alumnat escriu allò 
que veu sense cap tipus d’ajuda.  
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Figura 4: Alumnat treballant en l’activitat d’escriptura espontània 

 
Com hem indicat en la introducció, la pissarra digital serveix, tam-

bé, per a reforçar aquells alumnes que van una mica endarrerits en el 
desenvolupament lector i escriptor. Hem usat la pissarra digitals amb 
l’alumnat de les classes de valencià que tenia un ritme més lent. Hem 
llegit llibres gegants, hem pronunciat i gravat el que hem llegit, etc.  

 
3.2 TREBALLEM ELS EXPERIMENTS A TRAVÉS DE LA PISSARRA DIGITAL 

Amb el projecte «Experiments» treballem l’àrea de la descoberta 
de l’entorn. Els xiquets i xiquetes aprenen coses del seu voltat, i hi 
experimenten. En aquest curs hem afegit l’ús de la PDI per a desenvolu-
par els experiments.  

 

 
Figura 5: Exemple de treball en el projecte «Experiments». 
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La PDI ens permet: 
 Contar el conte associat a cada experiment, d’una manera 

«màgica» (com diuen els xiquets i xiquetes) i 
col·laborativa: dibuixant, pintant entre tots. 

 L’alumnat conta el conte amb el personatges, i juga a in-
ventar-se històries. Interactua amb els personatges del con-
te perquè pot moure’ls per la pantalla. 

 Treballem l’escriptura dels materials necessaris per a 
l’elaboració de l’experiment. 

 Busquem informació sobre l’experiment a Internet i, tam-
bé, els materials per a dur-lo a terme. 

 Veiem l’experiment en vídeo d’Internet a través de la PDI. 
 

 
Figura 6: Alumna treballant en el projecte «Experiments». 

 
3.3 SENTIMENT O «DESCOBRIM ELS SENTIMENTS DIGITALS». 

Treballar els sentiments sol ser molt fàcil amb els alumnes, ja que 
els xiquets i xiquetes expressen molt bé els sentiments. Però, com podem 
treballar els sentiments digitalment? Què sentiran els xiquets i xiquetes 
quan es troben davant d’aquesta pissarra blanca? De quina manera 
podrem expressar sentiments amb la PDI? 

Hi ha diverses activitats que es poden treballar per «Descobrir els 
sentiments digitals»: 
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a) Pintem el que sentim. Aquesta activitat es desenvolupa 
amb musica alegre i amb música trista que sonarà en certs moments, els 
xiquets i xiquetes un per un aniran dibuixant en la pissarra digital allò 
que senten en escoltar la música. Una gran experiència que ens va sor-
prendre. 

 

 
Figura 7: Alumne treballant en l’activitat «Pintem el que sentim». 

 
b) Canvia de cara. Serveix per a parlar dels sentiments a partir 

de l’elaboració de cares. 
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Figura 7: Exemples de l’activitat «Canvia de cara»  

(<http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/sati/anicara1.swf>) 
(<http://www.blogcdn.com/www.joystiq.com/media/2006/10/mii-v3.swf>) 

 
4. CONCLUSIÓ 

Amb un any de treball amb la pissarra digital, t’adones que no sols 
és una pantalla gegant, que substitueix la pissarra tradicional. És una eina 
que permet crear, imaginar, inventar, compartir i aprendre. Ja no hi ha al 
davant un full de paper, sinó quelcom més directe, un full digital, en què 
els seus dits i mans pinten i escriuen, on el seua aprenentatge es trans-
forma en un aventura digital de noves experiències i creacions. Com diu 
Malaguzzi (2005), hem de donar als infants nous llenguatges a través 
dels quals desenvolupar-se: no en podem utilitzar sols un. Hem de deixar 
que els xiquets i xquetes utilitzen els 100 llenguatges que posseeixen; l’era 
digital està entre nosaltres i hem de caminar al seu costat, ensenyar i 
aprendre amb ella. Us apunteu al treball 2.0? 
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INTERFERÈNCIA I PRÉSTEC EN LA LITERATURA POPULAR 
Joan Armangué i Herrero 

Universitat de Càller 
 

1. INTRODUCCIÓ 
estudi dels fenòmens que caracteritzen la literatura tradicional 
algueresa compta amb un valor afegit que el projecta més enllà 
d’objectius descriptius d’abast estrictament local. En efecte, 
l’estudiós es troba davant d’un patrimoni literari extremament 

reduït, geogràficament limitat i cronològicament definit que fàcilment 
pot ser analitzat en detall; i tan de prop, que sovint aconseguirà d’arribar 
no només a l’observació directa del grup o del clos familiar, sinó fins i tot 
de l’individu, que en darrera instància representa, tal com escriu Uriel 
Weinreick, «el lloc on s’esdevé el contacte entre llengües». 

No és debades que hem recordat el nom del prestigiós lingüista, 
responsable de la primera teorització sistemàtica sobre els fenòmens que 
regeixen les llengües en situació de conflicte:70 en aquest article pretenem 
d’aplicar al terreny de la literatura popular un dels aspectes del mètode 
que Weinreick bastí per a la lingüística, malgrat tot conscients del fet que 
aquesta disciplina gaudeix d’un grau d’objectivitat i de precisió —tal com 
recorda Weinreich mateix— superior al que han assolit les altres ciències 
de la cultura.71 L’etnopoètica, en aquest sentit, ha de definir encara bona 
part de l’estructura damunt la qual recolzen els fenòmens literaris i 
comunicatius que s’esdevenen a través de les funcions estètica i creativa 
de la llengua, tant en el moment de la producció del text com en el de la 
seva recepció i eventual transformació o fruïció. Ens movem en un 
terreny poc fressat que ens mena de la filologia a l’antropologia, en el qual 
la bibliografia demostra encara més interès per la historiografia i la 

                                                
70 La primera edició de Languages in Contact es remunta a l’any 1953 (Nova York). Per 
a la redacció del present article, nosaltres hem treballat amb la traducció italiana de 
Giorgio Raimondo Cardona (Weinreick: 1974). Traduïm lliurement al català alguns 
fragments d’aquesta versió italiana. 
71 Vegeu Weinreick (1974, 11). 
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recollida de materials que no pas per la seva anàlisi.72 En aquesta situació 
de dèficit general, una literatura d’àmbit extremament reduït com és 
l’algueresa pot representar un laboratori natural damunt del qual aplicar 
un criteri de lenta i detallada observació, els resultats de la qual seran 
susceptibles de ser aplicats, en un segon moment, en els àmbits generals 
del fenomen literari. 
 
2. EL MÈTODE DE WEINREICK  

La possibilitat teòrica d’aplicar al context etnopoètic un mètode 
pensat essencialment per a la lingüística —la legitimació de Weinreick, si 
volem, o bé la seva autoritat— ens ve donada pel capítol 1.4 de Languages 
in Contact, «Contacte lingüístic i contacte cultural», en el qual l’autor 
adreça un fugisser esguard a les ciències de la cultura en general. Resu-
mim tot seguit aquest capítol, amb la intenció sobretot de definir la 
terminologia amb la qual ens mourem al llarg del nostre article. 

En primer lloc, Weinreick assenyala que, des d’un punt de vista 
antropològic, el contacte lingüístic no és més que una de les formes del 
contacte cultural, i la interferència lingüística —és a dir, la desviació de la 
norma com a resultat de la familiaritat amb més d’una llengua— un dels 
aspectes de la difusió cultural. En el marc teòric d’aquest procés 
d’aculturació, doncs, sembla del tot coherent que nosaltres hi encabim el 
contacte de la literatura popular d’una comunitat —la literatura 
d’origen— amb la literatura d’una segona comunitat —la literatura 
secundària. 

Tornant a Weinreick, l’aspecte més interessant del procés és «la 
interacció de factors estructurals i no estructurals que estimulen o que 
impedeixen» la interferència. Vet aquí, sumàriament transcrita, la 
definició que el nostre autor proposa per a aquests conceptes: els factors 
estructurals troben el seu origen en l’organització interna d’un sistema 
definit; els factors no estructurals deriven del contacte del sistema amb el 

                                                
72 Vegeu, però, els següents treballs, d’aparició recent, que representen la culminació als 
Països Catalans del mètode d’investigació de l’etnopoètica des de perspectives funcionals 
i contextuals: Oriol (1997 i 2002, aquest últim amb una bona bibliografia en les p. 153-
163) i Pujol (1999 i 2002). 
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món exterior, del valor simbòlic que el sistema pot assumir i de les 
emocions que pot provocar. 

Les característiques essencials de la interferència al llarg del procés 
d’aculturació són les següents: 1. Els resultats de la transmissió no poden 
ser considerats simples adquisicions afegides; 2. La interferència pressu-
posa la pèrdua d’elements precedents i la modificació o bé reorganització 
dels altres elements; 3. La conservació o substitució de certs elements 
dependrà del seu grau d’integració en un sistema organitzat d’idees i 
sentiments: «Una característica només parcialment relacionada amb el 
sistema o que substancialment sigui lliure de fluctuar serà ràpidament 
reemplaçada». 
 
3. L’ESTRUCTURA ETNOPOÈTICA 

El corpus literari damunt del qual aplicarem aquest mètode 
d’anàlisi ens ve donat per la literatura produïda a l’Alguer des de l’any 
1354, en què la ciutat fou repoblada amb elements catalanoparlants, fins 
a l’actualitat. Donarem un significat extremament generós a l’expressió 
literatura popular o bé tradicional, tot incloent-hi gèneres normalment 
classificats en la vaga casella de les produccions semicultes (ens referim 
als goigs), o bé textos que han perviscut a través d’un suport escrit. 

Entendrem per contacte de literatures el fenomen en virtut del qual 
els mateixos individus poden fer referència, en llur paper de creadors o 
transmissors del text literari, a la tradició literària local, autòctona o 
d’origen, d’expressió catalana, o bé a una tradició secundària, d’expressió 
sarda. Com per a Weinreick, també per a nosaltres el punt on s’esdevé el 
contacte és l’individu, tot i que les conseqüències d’aquest contacte solen 
ser, evidentment, de caràcter social. 

Convé tenir en compte, però, que la nostra anàlisi no es proposa 
objectius de caràcter lingüístic sinó literari, motiu pel qual no interpreta-
rem la interferència com una influència més o menys intensa d’altres 
llengües damunt del català en el seu context etnopoètic, sinó la influència 
o penetració d’elements propis d’altres sistemes literaris en el sistema literari 
català de l’Alguer. D’aquesta manera, el préstec lingüístic només serà, 
com a molt, un indicador de la interferència, i la substitució lingüística 
una forma extrema d’aquesta mateixa interferència, fins al punt que 
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arribaran a confondre’s, en un text determinat, els dos sistemes literaris 
en contacte.  

I ara només ens cal aclarir com adaptem al nostre mètode d’anàlisi 
aquella estructura que Weinreick identificava en el sistema lingüístic. 
Entendrem per factors estructurals els mecanismes interns del sistema 
etnopoètic, és a dir, tots els elements directament relacionats amb la 
matèria lingüística d’un sistema folklòric determinat, amb la seva realit-
zació i la seva forma. Per a nosaltres, seran factors estructurals el ritme, la 
rima, l’harmonia, la mètrica, el gènere, el tema, la imitació, la repetició, el 
plagi, etc. Dins d’aquest sistema de referències literàries, és natural que 
seran més fàcilment reemplaçats els aspectes marginals o lleugerament 
estructurats; la sòlida relació amb el sistema representarà, en canvi, una 
tendència conservadora contra la interferència. 

Els factors no estructurals, en canvi, ens vénen donats per la rica 
gamma d’interdependències del sistema etnopoètic amb el context polític, 
religiós, social, etc. D’aquesta manera, seran factors no estructurals el 
paper de la municipalitat o de l’Església a l’hora d’estimular o inhibir la 
interferència, així com la major o menor fidelitat de l’individu envers el 
llegat folklòric local. En el cas concret de l’Alguer, com que se’ns fa 
evident, fins i tot abans d’encetar l’anàlisi, una insòlita fidelitat envers la 
tradició literària d’origen, donem per suposat que els elements etnopoè-
tics que cauen fora de l’àrea d’influència dels esmentats factors —
Municipi, Església, comunitat— seran majorment exposats a la interfe-
rència d’altres sistemes culturals. 
 
4. FACTORS ESTRUCTURALS I NO ESTRUCTURALS EN LA LITERATURA 

POPULAR ALGUERESA  
No pretenem de demostrar la validesa d’aquest mètode classifica-

tori esforçant-nos a analitzar la literatura algueresa en el seu conjunt, sinó 
tan sols a través de l’exposició crítica dels seus aspectes més evidents. 
Tenint en compte en primer lloc, doncs, la intensitat del grau 
d’integració del fenomen literari amb el sistema, deduïm que convé 
col·locar en l’extrem radicalment conservador, poc permeable a la interfe-
rència, els textos poètics rígidament estructurats: efectivament, la rima, el 
ritme i l’harmonia —per més que sovint es tracti d’una vaga cantarella— 



Revista de Filologia 
 

 219 

han permès que es perpetuïn a l’Alguer textos d’origen remot, tal com 
demostra la seva coincidència, total o parcial, amb textos equivalents que 
trobem en d’altres indrets dels Països Catalans, on mantenen eficaçment 
la seva funció comunicativa i on són encara transmesos oralment. Vet 
aquí alguns exemples d’aquest fenomen: una cançó de bressol, una 
pregària per a la nit, una moixaina adreçada als més petits, un dels 
primers jocs entre pares i fills i una cançó tradicional. 
 

Son, son, veni, veni, veni; 
son, son, veni, veni, von. 
Si la son ne vengueria, 
mon fillet s’adormiria; 
com la son no en vol venir, 
mon fillet no es pot dormir.73 
 
A llit me colguí 
set àngels trobí, 
tres als peus i quatre al cap, 
la Verge Maria al meu costat, 
que me diu: dorm i reposa, 
no tenguis por de mala cosa, 
fulles de rosa i de jasmí. 
L’àngel Serafí i l’àngel Gabriel 
l’ànima mia muntin al cel.74 
 
Aqueix és lo pare, 
aqueixa és la mare, 
aqueix fa la sopa, 
aqueix se la menja tota, 
aqueix fa: piu, piu!75 
 
Salta miralta, 
penja la gata, 
coca frigida, 
salta pegelida.76 

                                                
73 Toda (1888, 28). Corregim els aspectes ortogràfics de tots els textos transcrits en 
aquest article. 
74 Palomba (1996, 144). 
75 Palomba (1996, 140). 
76 Palomba (1996, 137). 
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Pastoret, d’on véns? 
De la muntanya, de la muntanya. 
Pastoret, d’on véns? 
De la muntanya, que fa mal temps. 
Qui temps fa? 
Aigua i neu, aigua i neu. 
Qui temps fa? 
Aigua i neu, mal temps farà!77 

 
La geografia catalana —o bé, de vegades, ibèrica en general— pot 

arribar a ser present en algunes d’aquestes cançons alguereses, tot recor-
dant antics lligams de caràcter cultural: 
 

A l’eixida del portal, 
a l’entrar a Barcelona, 
he trobat la mia senyora. 
Ah, si el pare el sabia! 
De la pell mia, què ne faria? 
Sabatetes a mon germà: 
juga, jugueta, no volen jugar. 
Qui mala que és la marina! 
Trist i escur a qui enganya. 
N’escrivirem en Espanya 
d’aquesta mort succeïda. 
La mare n’era afligida 
de lo veure mort així, 
esperant hora per hora 
de lo veure caputxí.78 

 
Endevinem també aquests contactes rere algunes cançons, de pro-

ducció local, que reprenen temàtiques habituals de la literatura catalana: 
 
Mon pare i mos germans 
m’han privat l’alegria, 
ellos no són capellans 
volen que jo monja sia. 
Mirau si anirà bé 

                                                
77 Clavellet (1902). 
78 Armangué (2002, 195). 
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de fer una monja per força, 
lo convent que vaja a l’orsa 
que jo monja no seré.7910 
—Ai, lo meu cor, 
del babu i de la mama jo tenc por. 
—No tinguis por, coloma, 
que só lleuger i port ales de ploma. 
—Vine a hora feriada, 
que no mos vegi llengua mal parlada. 
—A l’hora que vindré 
ja trobaré adormit tot lo carrer.80 
 

Hem assenyalat en un altre lloc que aquestes darreres cançons re-
corden dues líriques que ens ha transmès el Cançoneret de Ripoll, copiat 
entorn de l’any 1346 i equivalent, per tant, a l’eventual patrimoni poètic 
d’alguns dels primers repobladors de l’Alguer:81 l’anònima cançó de la 
malmonjada, el refrany de la qual fa: «Lassa, mays m’agra valgut / que fos 
maridada / o cortès amich agut / que can suy monjada»;82 i aquella altra 
cançó de Pere Alamany, «on l’autor dialoga amb la mateixa dansa, la qual 
hi intervé com a missatgera d’una dama».83 Amb això no volem dir que 
existeixi un deute directe envers el Cançoneret, sinó senzillament que la 
cançó popular algueresa presenta moments d’intens regust medieval, cosa 
que podria indicar la dissolució de certes formes de la poesia culta 
catalana en la poesia de transmissió oral de l’Alguer. 
Altres vegades, allò que ha representat un obstacle per a la interferència 
literària ha estat l’estructura estròfica, com s’esdevé en el cas de la següent 

                                                
79 Toda (1888, 34). 
80 Toda (1888, 33). 
81 Armangué (2003a). Vegeu el Cançoneret en Rubió (ed.) (1905, 285-378). 
82 Pel que fa al tema de la malmonjada en la literatura catalana, on compta amb ben 
poques mostres, vegeu Aramon (1946-1948). Val la pena d’assenyalar que, segons 
Jaume Massó (1932, 300), «aquesta graciosa poesia [del Cançoneret] podria intitular-se: 
“la monja per força”», en feliç coincidència amb el v. 6 de la versió algueresa. 
83 Riquer (1964, 517). No només la «llengua mal parlada» ens recorda la figura del 
lausengier de la lírica trobadoresca, sinó que els versos 7-8 ens fan pensar literalment en 
el v. 13 de la dansa d’Alamany: «Que·n veniats una nuyt foscha». 
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cançó, que reprèn l’esquema habitual dels goigs —uns goigs, en aquest 
cas, del tot profans: 

 
Xa Agnamaria 
té un vestit nou 
amb un cortinatge 
de ventre de bou, 
i l’estantina 
per vorellar. 
Xa Agnamaria 
vol a xu Julià.84  
 

A l’altre extrem d’aquest grup hauríem de col·locar-hi els textos va-
gament estructurats en el sistema, és a dir, els fenòmens literaris articu-
lats entorn de factors estructurals talment vagues que no aconsegueixen 
de frenar la interferència: fonamentalment ens referim —per tal de 
centrar-nos ens els gèneres etnopoètics tradicionals— a la rondalla i a la 
llegenda. La paraula, sense el fre conservador de la rima, el ritme i 
l’estructura poètica, pot permetre’s fluctuacions tan àmplies que vehicula-
rà la introducció d’aspectes propis d’una tradició secundària en la tradició 
autòctona. Pel que fa a la rondalla algueresa, encara poc estudiada,85 
Antoni Arca ha escrit: «Què tenen les rondalles alguereses d’específic? 
Bé, si els traiem la llengua, és a dir el fet que la gent les digui en alguerès, 
no tenen res de peculiar: són exactament les mateixes rondalles que es 
diuen a tota Sardenya, a tota Itàlia i a tota Europa».86 Això, és clar, no 
ens hauria d’estranyar. És més interessant, doncs, el cas de la llegenda, 
localitzada en territori alguerès però temàticament lligada al conjunt de 
l’illa de Sardenya. Podem destacar en aquest sentit la coincidència entre 
una anècdota recollida a l’Alguer l’any 1998 (la informadora l’atribuïa al 
seu pare, que anà a buscar a Port Comte el sidadu, és a dir, el tresor 

                                                
84 Clavellet (1902, 50-59). 
85 Vegeu els principals reculls de rondalles alguereses en Guarnerio (1885-1886, 261-
364) i Scanu (1985). 
86 Arca (2001, 175). 
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amagat de la tradició local), i una llegenda intitulada S’iscusoriu (‘el 
tresor’), recollida a Onifai (Nuoro) l’any 1974:87 
 

Aqueix és com lo sidadu, que han portat al babu a trobar el sidadu. Li han dit: 
—Miquel Radé’! —que se dieva «Radetsky», de xisto: mariner, feva, i l’hinvern 
anava a 
l’estany. 
—Cosa hi ha?... 
—Mira, a la part de... Anant a Port Comte, han dit que hi és lo sidadu. 
—I bé? —lo babu. 
Diu: 
—Però tenim de anar tres dies que u no mos tenim de parlar amb l’altro! 
No sabiven a qui se portar: al babu! Així: xapen un dia, i no; xapen lo de dos, i 
no; 
inícien lo de tres, i més poc! Se rampel·la el babu, gita el marrapic: 
—Maleït lo sidadu, els morts vostros! 
—Eh, Miquel Radé’! Ja havem perdut tot! 
—També que te perdis tu, de cap! 

 
És natural que, en aquest context d’intens contacte temàtic i argu-

mental, també la llengua pròpia de la literatura secundària (és a dir, el 
sard) penetri en la narració de la llegenda, tot donant vida a un text 
bilingüe (per tal de provocar, sovint, una situació còmica). Vegem un 
exemple d’aquest cas. Una informadora algueresa ens explicava que, a 
Vilanova Montlleó, prop de l’Alguer, «teniven de fer la festa de les Set 
Dolors, així que han pres dos capellans de l’Alguer i los han portats a 
Vilanova». En aquella parròquia, però, no disposaven de cap imatge de la 
Mare de Déu. «La Madonna, a Vilanova, no hi era; i se n’han portat a 
Sant Narcís i l’han presentat com que fossi la Madonna». Els capellans, 
un cop començada la funció, exclamen en llengua sarda: «Oe (‘avui’) è la 
festa della Madonna de sos Dolores! De la furia de sos dolores li són 
créskidos sos mustazzos (‘per la força dels dolors li han crescut els 
mostatxos’)». Davant d’aquella irreverència dels algueresos, «se rem-
                                                
87 Vegeu el text 3.2.a d’Armangué i Scala (2001, 87). Pel que fa a la llegenda sarda, 
vegeu-la publicada, en versió original i traducció italiana, en el llibretó que acompanya el 
CD Contami unu Contu, II: Baronie, núm. 10. En tots dos casos, el moment culminant 
de la narració coincideix amb la violació del tabú del silenci, que fa desaparèixer el tresor 
(núm. C 401 de Thompson, 1975). 
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pel·len los sardos (‘se sulfuren’) i ne’ls prenen a totus dos. Los han seguts 
al molendo (‘a l’ase’) i els han posats per tot Vilanova. Com punxaven lo 
molendo, punxaven a ellos. Lis hi han dat un anju (‘una surra’)! Així ne’ls 
han enviats en casa, a l’Alguer, ben matjats (‘bastonejats’)». De la feta, a 
un dels dos capellans li va quedar, de sobrenom, Furasantos (‘Roba-
sants’). La nostra informadora ho sap del cert: «Jo era petita, l’enteneva 
(‘ho sentia’) dient de les grans... Furasantos!».88 

Més enllà d’aquests aspectes, cal tenir en compte els fenòmens no 
estructurals que poden haver representat una resistència envers la interfe-
rència. Pel que fa a la Municipalitat, podem recordar el cas de les «Cobles 
de la conquista dels francesos», nascudes al segle XV i perpetuades fins al 
segle XIX, que representen un bon exemple de canalització de la infor-
mació oficial, amb la qual s’articula un dels moments culminants d’una 
festa autocelebrativa.89 El paper de l’Església és prou evident, de manera 
que no ens caldrà proposar més que l’eloqüent exemple del «Cant de la 
Sibil·la», l’únic text en llengua vulgar, d’origen medieval, conegut a 
Sardenya, pervingut fins als nostres dies tant a través de canals orals com 
de certs manuscrits del segle XIX. 

Sovint, l’empenta conservadora d’aquests factors no estructurals ha 
coincidit amb la resistència exercida pels elements ben integrats en el 
sistema literari. D’aquesta manera, trobem que certs gèneres que, tal com 
hem vist més amunt, tendeixen naturalment al rebuig de la interferència 
han estat alhora estimulats per l’Església (nadales, goigs, cants sacres, 
pregàries populars), de manera que s’han mantingut impermeables fins 
als nostres dies. Vet aquí l’exemple d’una cançó encara viva l’Alguer: 

 
«On anau, Vós, mare mia, 
on anau així atristada?». 
«En casa de una parturenta, 
que de pressa só avisada». 
«No hi anigueu, Vós, mare mia, 

                                                
88 Els fragments en sard són lingüísticament incorrectes: tinguem en compte que els 
pronuncia una catalanoparlant que tan sols coneix de manera indirecta la llengua veïna. 
Luca Scala és el responsable de la gravació i la transcripció d’aquesta anècdota, recollida 
a l’Alguer el 25 de novembre de 1998 (informadora: Santina Caria, 1904-1999). 
89 Armangué (2003b). 
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que m’han dit que és dona rara». 
«Per això vaig, oh fill meu, 
que amb mi s’és invocada. 
 
Bones dies, la parturenta 
confiau-vos amb a mi. 
Confiau-vos amb a mi, 
que só la Mare de Déu. 
Aqueix fill que vós fareu 
siguerà benaventurat: 
siguerà Papa de Roma 
o bisbe de Montserrat.90 
 

Aquesta cançó, ben coneguda també a Catalunya,91 a l’Alguer era 
cantada fins fa ben poc durant el temps de Setmana Santa. Josep Martí, 
que va recollir-ne dues versions l’any 1985, la presentà amb les paraules 
següents: 

 
Sovint és senzillament recitada a tall de pregària per les dones que han 
d’infantar. En algunes variants d’aquesta cançó hom reemplaça l’últim vers «o 
bisbe de Montserrat» per «o bisbe del Mont Sagrat». Es tracta d’un fenomen de 
la tradició oral, ben normal, segons el qual determinades formes que en el curs 
del temps esdevenen per la població semànticament incomprensibles són substi-
tuïdes per altres de pronúncia semblant.92 
 
Per acabar, només ens cal afegir que el clos familiar representa un 

espai impenetrable on la força integradora de la Municipalitat, de 
l’Església i de la comunitat és mínima. Com que es tracta, alhora, del 
terreny propi per a la divulgació de la rondalla i de la llegenda —gèneres, 
com hem vist, pobres de factors estructurals des del punt de vista de la 
nostra anàlisi—, no ha d’estranyar-nos que representi el canal privilegiat 
per a la introducció dins de la literatura d’expressió catalana de fenòmens 
propis d’una literatura secundària, és a dir, de l’etnopoètica sarda. 

Si d’una banda podem assegurar, pel que fa a la poesia de temàtica 
religiosa, que a l’Alguer han perviscut fins als nostres dies formes genuï-

                                                
90 Armangué (ed.) (2001, 97). 
91 La publica, entre d’altres, Joan Amades (1951, 15-16). 
92 Martí (1985). 
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nes de la literatura catalana, d’una altra banda hauríem d’afirmar, parlant 
de la llegenda i d’altres gèneres narratius, que es tracta de formes de la 
cultura sarda... d’expressió catalana. 
  
BIBLIOGRAFIA 
ARAMON, Ramon (1946-1948): «Dues cançons populars italianes en un 
manuscrit català quatrecentista», Estudis romànics, I (1946-48), p. 159-
188 [reeditat en Estudis de llengua i literatura, Barcelona, Institut 
d’Estudis Catalans, 1997, p. 309-344]. 
ARCA, Antoni (2001): «Aigua i miracles en les rondalles de Guarnerio i 
Bottiglioni», en Joan ARMANGUÉ (ed.) (2001), Arxiu de Tradicions de 
l’Alguer, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 173-178. 
AMADES, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner, Barcelona, 
Selecta. 
ARMANGUÉ, Joan (2002): L’escola algueresa d’estudis de cultura popular 
(1778-1908), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 
— (2003a): «Formes de literatura catalana a Sardenya durant el segle 
XIV», Llengua & Literatura, 14 (2003), p. 7-44. 
— (2003b): «La “Relació de la conquista dels francesos”», en Antonia 
PABA (ed.), Actas del III Coloquio Internacional sobre relaciones de sucesos: 
«El encuentro de civilizaciones, 1500-1750: informar, celebrar, narrar», 
Càller, Sociedad Internacional para el Estudio de las Relaciones de 
Sucesos – Università degli Studi di Cagliari, p. 329-339. 
ARMANGUÉ, Joan i Luca SCALA (2001): Tesori in Sardegna, Càller, 
Dolianova. 
CLAVELLET, Ramon [pseudònim d’Antoni Ciuffo] (1902): «Notes 
folklòriques. Literatura popular de l’Alguer», Butlletí del Centre Excursio-
nista de Catalunya, XII, núm. 87 (abril de 1902), p. 50-59. 
GUARNERIO, Pier Enea (1885-1886): «Il dialetto catalano d’Alghero», 
Archivio glottologico italiano, IX (1885-1886), p. 261-364. 
MARTÍ, Josep (1985): L’Alguer. Monografia antropològico-cultural, tesi de 
llicenciatura presentada a la Philipps-Universität Marburg. 
MASSÓ, Jaume (1932): Repertori de l’antiga literatura catalana, I. La 
poesia, Barcelona, Alpha. 



Revista de Filologia 
 

 227 

ORIOL, Carme (1997): Estudi del folklore andorrà en el seu context, 
Barcelona, Altafulla. 
— (2002): Introducció a l’etnopoètica. Teoria i formes del folklore en la 
cultura catalana, Valls, Cossetània. 
PALOMBA, Joan (1996): Tradizioni, Usi e Costumi di Alghero. Tradicions, 
usos i costums de l’Alguer, L’Alguer, Edicions del Sol [a cura d’Antoni 
Nughes]. 
PUJOL, Josep Maria (1999): «Introducció a la història dels folklores», en 
Ignasi ROVIRÓ i Josep MONSERRAT (coord.), La cultura, Barcelona, 
Universitat de Barcelona, p. 77-106 
PUJOL, Josep Maria (coord.) (2002): «Benvingut/da al club de la SIDA» i 
altres rumors d’actualitat, Barcelona, Grup de Recerca Folkòrica d’Osona 
- Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana. 
RIQUER, Martí de (1964): Història de la literatura catalana, vol. I, Barce-
lona, Ariel. 
RUBIÓ, Jordi (1905), «Del manuscrit 129 de Ripoll el segle XIV», 
Revista de Bibliografia Catalana, VIII (1905), p. 285-378. 
SCANU, Pasqual (1985): Rondalles alguereses, Barcelona, Rafael Dalmau, 
1985 [a cura de Pere Català i Roca]. 
THOMPSON, Stith (1975), Motif-Index of Folk Literature, Bloomington, 
Indiana University Press. 
TODA, Eduart (1988): Un poble catalá d’Italia. L’Alguer, Barcelona, La 
Renaixensa. 
WEINREICK, Uriel (1974): Lingue in contatto, Torino, Editore Bo-
ringhieri [traducció a l’italià de l’original en anglès publicat a Nova York 
el 1953]. 



 

 

 



Revista de Filologia 
 

 229 

CAP A UNA BIBLIOGRAFIA MUSICAL DE MÀRIUS TORRES 
Àngel Lluís Ferrando Morales 

Centre Instructiu Musical Apolo d’Alcoi 
 

l projecte editorial d’unes obres completes és sempre un motiu 
renovat d’alegria per als estudiosos i les persones interessades 
en un determinat autor. Si, a més, la proposta inclou aspectes 
que aporten novetats significatives i la digitalització de tota la 

documentació dispersa encara a hores d’ara, abordar-la es transforma en 
una empresa suggeridora i apassionant. I si, més que més, l’autor de qui 
parlem és un poeta l’obra del qual presenta una bellesa i sensibilitat 
extraordinàries, el valor afegit no deixa espai al dubte. El projecte que ens 
disposem a presentar n’és un d’aquests: l’edició de l’obra completa del 
malaurat poeta lleidatà Màrius Torres (1910-1942), coordinat per la 
Càtedra Màrius Torres d’estudis sobre patrimoni literari català de la 
Universitat de Lleida (2012). Sense entrar en majors detalls del projecte 
—la qual cosa, per altra banda, no em correspon a mi—, una d’aquestes 
novetats afegides a l’edició del corpus literari és l’anàlisi del material 
musical, producte de la relació dual que Torres va establir amb la mateixa 
música, com a poeta i com a músic.93  

Fins al moment, com veurem tot seguit, en els diferents estudis re-
alitzats sobre l’obra poètica de Torres la influència de la música és un 
tema reeixit en nombroses ocasions, però generalment des d’una perspec-
tiva filològica. Com tots sabem, els estudis interdisciplinaris no són una 
realitat quotidiana en l’activitat acadèmica. La manca d’aquesta vessant 
musicològica dins d’aquestes aproximacions, lamentablement, no sols ens 
mostra una visió parcial i incompleta, sinó que a més no permet aprofun-
dir-ne en conceptes de l’àmbit estrictament musical o en la tipologia de 
músic pràctic que presenta el poeta, impossible d’obviar en el lèxic, la 
forma o els elements constitutius de molts dels seus poemes. De la 
mateixa manera, les obres musicals de caire simfònic que ha inspirat la 

                                                
93 Vull agrair als coordinadors de l’edició, Margarida Prats i Joan Ramon Veny —molt 
especialment al darrer—, la confiança dipositada en la meua persona per a estar a cura 
dels aspectes musicals d’aquest projecte. 

E 
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poesia de Torres —deixant de banda les aportacions de la Nova Cançó i 
algun cantautor contemporani— no han estat motiu d’atenció, com 
tampoc ningú se n’ha ocupat seriosament dels manuscrits musicals de 
l’autor que, salvant alguna excepció, resten gairebé inèdits.  

Aquest tast que proposem, amb l’objectiu d’establir una bibliogra-
fia musical del poeta lleidatà, s’estructura en tres seccions, diferenciades i 
complementàries alhora: la inevitable mirada biogràfica en aquests casos, 
la visió renovada dels estudis sobre la poesia musical de Torres a partir de 
la descripció breu de la bibliografia específica i, finalment, les aportacions 
originals que els nous materials i la visió musicològica esmentada perme-
ten. En altres paraules, una mena d’estat de la qüestió —essencial i 
necessària— al voltant d’aquest aspecte concret de la poesia de Màrius 
Torres. 

 
1. EL POETA 

Tot i que la fortuna editorial del nostre protagonista és significati-
va, la presència de l’escriptor lleidatà en la bibliografia general de referèn-
cia (FUSTER: 1971; BOU: 2000; BROCH: 2008; BOU: 2009), sense 
oblidar l’omnipresent Història de la Literatura Catalana de Riquer, 
Comas i Molas, és més aviat minsa. Trobem referències o valoracions 
generalistes en molts dels casos i, alhora, merament descriptives de la 
seua obra i la seua vida, marcada per la malaltia i la reclusió obligada al 
Sanatori de Puig d’Olena (Sant Quirze de Safaja) des del 1935 fins a la 
seua mort. No obstant això, com aportacions necessàries per al nostre 
objectiu, hem de remarcar alguns detalls concrets d’aquesta presència 
bibliogràfica. Cal acostar-se, ni que siga de forma epidèrmica, a la persona 
i les seues circumstàncies per a trobar el poeta. 

Pocs anys després de la mort de Torres, Joan Fuster (1956, 173-
175) publica la primera aproximació, certament laudatòria, per a una 
producció curta i truncada prematurament, en la qual destaca, entre 
d’altres coses, que la seua poesia és «filla d’una experiència musical 
decidida». És tracta d’una impressió lúcida, com gairebé sempre en el de 
Sueca, però necessitada d’una perspectiva major pel poc temps transcor-
regut. Amb una mica més d’espai i visió històrica, Bou (2000) estableix 
una relació rellevant entre Carles Riba i Torres (2000, 734) d’una 
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influència clara en la producció del lleidatà, corroborada àmpliament 
per la correspondència mútua. Algunes idees expressades en les seues 
cartes a Riba apunten en aquesta direcció: «Si volgués resumir què m’han 
portat aquests quatre anys darrers, us diria que, d’una banda, 
l’afermament en la meua vocació, la consciència que jo sóc essencialment 
aquesta cosa absurda: un poeta líric» (MOLAS: 1987, 329-330). Igual-
ment fa referència a la influència de les lectures del poeta a Sant Quirze 
de Safaja, obres d’un bon grapat de poetes, que amb les més conegudes de 
Verlaine o Baudelaire, van voler establir un lloc de privilegi per a la 
musicalitat dins la seua producció. La fascinació per Itàlia i França, ini-
ciada en el viatge de final de carrera amb altres companys de medicina, 
queda palesa en el mateix text (BOU: 2000, 734). Enric Bou va ser també 
l’encarregat de Màrius Torres dins la poesia del segle XX en la Història de 
la Literatura Catalana i, en aquest sentit, incideix en qüestions semblants, 
tot i que per l’extensió i les característiques del treball, n’afegirà d’altres, 
com ara la sensació de cansament, la profunda reflexió i el sentiment 
d’impotència —el rebuig, al cap i a la fi— vers una ciència, la medicina, 
que finalment no el va poder salvaguardar d’una mort fora de temps. 
Potser aquesta és la raó d’un apropament a formes d’espiritualisme que es 
veuen reflectides en la seua obra poètica i potser, fins i tot, fan més forta 
la seua vocació en els moments de reclusió forçosa. La condició d’home 
malalt, sense esperança, el va convertir en un ésser humà tímid en la vida i 
també en la poesia.  

De les lectures del sanatori, Bou concreta autors com ara Shelley, 
Heine, Riba o Maragall, i afirma contundentment que «es dibuixa així 
l’interès per uns poetes que ajuden a entendre l’interès per la música al 
llarg de la seva poesia; en aquesta mateixa direcció es poden considerar els 
intents de musicar poemes de Verlaine o dels trobadors» (MOLAS: 1978, 
330). També se’n fa ressò de la tradició simbolista i en el cas concret de la 
música afirma que «Torres emprarà la seva afecció per la música, i el seu 
coneixement profund d’aquesta, per tal d’introduir un dels topoi més 
reconeguts dels Simbolisme, aquí emprat com a correlat objectiu de la 
seva recerca» (MOLAS: 1978, 331).  

Amb l’ajut d’aquestes aproximacions bibliogràfiques, podem ex-
treure algunes dades que ens permeten situar el nostre protagonista en el 
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seu context social i cultural. Nascut a Lleida l’any 1910, el 1926 inicia els 
estudis de medicina a Barcelona, i es doctora a Madrid en 1933. Exerceix 
la medicina com a internista d’«adults i infants» a Lleida, al cèntric carrer 
de la Paeria, número 10 (foto 1).94 Poc després inicia la seua col·laboració 
periodística amb els articles i les crítiques musicals apareguts en La 
Jornada (1934-1935). Dos anys més tard, la tuberculosi fa la seua 
aparició amb el consegüent ingrés en el sanatori de Puig d’Olena per un 
llarg període de set anys. Allí coneix una altra malalta, Mercè Figueras, a 
qui dedica moltes de les seues creacions i, molt especialment, el conegut 
cicle de les Cançons a Mahalta. Durant la guerra civil col·labora igual-
ment amb la premsa mitjançant els seus articles en L’Ideal (1936-1937), 
periòdic de tendència republicana. Així mateix, manté una abundant 
correspondència amb Carles Riba i Joan Sales, i també amb la seua 
família (en procés de publicació).95 

 

 
 

Foto 1: targeta professional de Màrius Torres 
(Espai Màrius Torres, Biblioteca Pública de Lleida) 

 

                                                
94 Vull agrair també l’amabilitat del personal de l’Espai Màrius Torres de la Biblioteca 
Pública de Lleida, així com també l’atenció i la generositat extraordinàries de la cap de la 
Biblioteca de Lletres de la Universitat de Lleida, la senyora Rosa Maria Rosó.  
95 La pràctica totalitat d’aquest fons documental es pot consultar a través de la Bibliote-
ca Virtual Màrius Torres [http://fonsespecials.sbd.udl.cat/marius/].  



Revista de Filologia 
 

 233 

El 1935 apareix el seu primer recull Invencions i l’obra teatral Una 
fantasma com n’hi ha poques, que va presentar al Premi Ignasi Iglesias. 
Seguiran les poesies, íntegrament escrites al sanatori, que evidencien el 
període tràgic que li va tocar viure, alhora que reflecteixen el drama 
personal i el col·lectiu de la societat del moment. La seua poètica post-
simbolista, amb clares influències de Verlaine o de Baudelaire, es veu 
complementada amb poemes reflexius i de síntesi com els tanka 
(APARICIO: 1998; ALEGRET: 2003). Els temes de la seua poesia, àmpli-
ament recurrents al llarg de la seua creació són la natura, la mort, l’amor, 
el pas del temps, la religiositat i, per damunt de tot, impregnant la 
pràctica totalitat de la seua producció, la música. Els anys 40, els dos 
darrers de la seua existència, esdevenen un punt de referència de l’exili 
exterior i interior. No va publicar res en vida: el seu primer recull de 
poemes s’edità a Mèxic de la mà de Joan Sales (1947), editor també anys 
després d’una selecció —amb algunes supressions i canvis significatius— 
de les seues cartes dirigides al poeta amb el nom de Cartes a Màrius 
Torres (1976). Des d’aquella primera publicació mexicana de 1947, la 
producció de Torres ha anat incorporant noves poesies, contes i cartes 
inèdites al cànon establert —els 96 poemes de l’edició de Coyoacan—, 
sempre a cura de Sales i en mans de l’editorial Ariel des de la tercera 
edició (1953). Per a l’estudi del poeta, són significatives les aproximaci-
ons de caire bibliogràfic que acompanyen aquestes edicions, com ara el 
prefaci de Carles Cardó des de la segona (1950) o el celebrat pròleg de 
Pere Gimferrer (1981, 9-24), present des de la cinquena de les edicions 
de l’antologia poètica (1977). Aquest darrer text esdevindrà el de referèn-
cia per a edicions posteriors, amb novetats, però, pel que fa a la distribu-
ció i la concepció del corpus poètic a cura de Margarida Prats (1993), 
responsable de la que és, a hores d’ara, la més completa i sistematitzada 
de les edicions de la poesia de l’autor lleidatà (2010). Finalment, el 2012, 
la Càtedra Màrius Torres de la Universitat de Lleida planteja el projecte 
d’edició de l’obra completa del poeta, actualment en procés de preparació. 

A més de l’estudi inicial de Cardó —al qual podem afegir, pel que 
respecta a la forma, la Notícia biogràfica de Sales per a la tercera edició 
augmentada amb 30 poemes inèdits de 1953— entre les primeres 
aproximacions biogràfiques al poeta trobem la de Mercè Boixareu (1968) 
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i la de Josep Vallverdú (1980). Dos revistes de l’àmbit lleidatà, Quaderns 
de Ponent (BOIXEREU et al.: 1983) i Urc (ANGLADA et al.: 1993), han 
publicat dos monogràfics amb motiu de l’aniversari de la mort del poeta. 
Aquesta darrera publicació va presentar també un estudi col·lectiu arran 
de la donació del llegat, per part de la família, a la Universitat de Lleida 
(BALLART et al.: 2002). També hi trobem altres volums col·lectius 
d’homenatge (ALBESA et al.: 1993). Menció a banda mereix la constant 
atenció que li ha dispensat des de fa molts anys la ja esmentada Margari-
da Prats, fonamental curadora de la seua poesia en l’actualitat, però que 
també se n’ha ocupat reiteradament de la seua vessant humana (PRATS: 
1986, 1992, 2008). Dins dels estudis específics, trobem una monografia 
(desglossada també en altres articles posteriors) que estudia l’aspecte 
lingüístic de la metàfora en la seua obra (BADIA: 1983, 1994-1995), 
alguns treballs que tracten els temes fonamentals de la seua poesia 
(PÀMIES: 1982, 1993) i estudis concrets de poemes, relatius a la recepció 
(MANENT: 1993; PRATS: 1993), les relacions i les influències.  

La presència del nostre protagonista en la publicació Panorama crí-
tic de la literatura catalana (2009), un intent bastant notable de compila-
ció enciclopèdica, és, no obstant això, minsa igualment. Enric Bou, 
coordinador de bell nou de la secció on apareix la referència al nostre 
escriptor, es limita aquesta vegada, poc més o menys, a la reproducció 
parcial del pròleg de Gimferrer (BOU: 2009, 155-157). Tot i això, en la 
introducció del capítol reflexiona breument al voltant del caràcter 
condicionant de la Guerra Civil i la posterior postguerra en la recepció de 
Torres, i valora positivament, en aquest sentit, el perfil invitatori del text 
de Gimferrer. Fins i tot, afirma que «malgrat la brevetat d’obra i vida, 
[Torres] ha estat considerat un dels millors poetes lírics del segle XX, 
sobretot per l’habilitat amb què associa la seva malaltia al destí del país en 
moments tràgics» (BOU: 2009, 111). Igualment fa un resum de les 
edicions —sis fins al moment de la publicació— i d’alguns treballs 
referencials en la que és la darrera aproximació a Torres de caràcter 
general, a la qual s’hi han de sumar els recents treballs de Prats i la 
publicació de les actes del I Simposi Màrius Torres (2011), celebrat a 
Lleida el 2010.  
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2. LA MÚSICA EN LA POESIA DE TORRES 
Com assenyala Joan M. Pujals (1993: 191), entre d’altres estudio-

sos preocupats per aquesta relació, «és prou sabut que el poeta Màrius 
Torres, a més de ser metge, era un bon coneixedor de la música». Malalt 
com estava i tot, el nostre poeta passava moltes hores davant del piano al 
sanatori on residia i al Mas Blanc, prop del sanatori, durant els darrers 
mesos. Aquesta relació estretíssima, amb aquest coneixement, estudi i 
pràctica de la música, va quedar ben palesa en els primers treballs de 
Mercè Boixareu. L’autora, que va dedicar moltes de les seues energies a 
l’estudi de Torres, no dubta a afirmar que «la música, la més espiritual de 
totes les arts, és part essencial, com a fons i com a tema, de l’obra poètica 
de Màrius Torres» en la publicació fruit de la seua tesi doctoral 
(BOIXAREU: 1968, 102). Era la primera vegada que, dins d’un treball 
acadèmic monogràfic, s’afirmava tan rotundament aquesta vinculació 
esbossada el 1956 per Fuster. L’apartat IV del llibre de Boixareu, situa al 
lector dins d’aquest àmbit i estudia aspectes com ara l’ambientació 
musical, els efectes de la música o la música com a element comparatiu. 
Tot i que l’autora qualifica el seu treball com un text escrit «amb més 
amor que saviesa» (1993, 8), l’aportació de Boixareu té, si més no, el 
mèrit de constituir una de les primeres aproximacions al poeta, de 
qüestionar alguns aspectes de les polèmiques notes biogràfiques de Sales, 
de presentar nous poemes inèdits i d’aportar, finalment, la descripció i 
l’anàlisi —tot i que superficial pel que fa a aspectes musicals— d’algunes 
de les partitures atribuïdes a Torres que es conserven: una mena 
d’il·lustracions musicals per a acompanyar poesies del simbolista francés 
Paul Verlaine o dels trobadors occitans Jaufré Rudel i Pèire Cardinal 
(BOIXAREU: 1968, 257-266). Aquesta anàlisi aporta, a més, una repro-
ducció d’aquestes composicions musicals, no publicades fins a aquell 
moment. 

En complir-se els quaranta anys de la mort del poeta a Puig 
d’Olena, l’any 1982, Jordi Pàmies presentà un interessant treball al 
voltant dels temes fonamentals en la poesia de Torres, limitant-se, però, 
als 96 canònics de la primera edició mexicana. Publicat en la revista 
Reduccions la primavera del 1982, la música, com no podia ser d’altra 
manera, és present des de les primeres línies de l’article. L’autor fa 
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referència als efectes beneficiosos, estètics i reconfortants per a l’esperit 
del poeta, després d’assenyalar amb contundència que «Màrius Torres 
fou un gran enamorat de la música. Si llegim amb atenció la seva obra, 
conclourem que la música li serví de consol, en els monòtons dies del 
sanatori; i trobà en ella, sens dubte, el plaer estètic més pur. No és 
estrany, doncs, que les referències a la música siguin molt freqüents» 
(PÀMIES: 1982, 71). A més dels efectes meravellosos que Torres li 
atribueix a la música, Pàmies en parla del seu impuls espiritualitzador o 
de la menció a compositors i instruments musicals en les creacions 
poètiques (1982, 72). 

 

 
 

Foto 2: piano de Màrius Torres 
(Espai Màrius Torres, Biblioteca Pública de Lleida) 

 
Sols tres anys després veuen la llum dos treballs que estudien po-

emes concrets: «Lorelei» (BORRELL: 1985) i «Que sigui la meua ànima la 
corda d’un llaüt» (BADIA: 1985). Tots dos presenten lèxic musical i 
referències directes a la música. Encara que amb alguns lleugers retocs, es 
tracta d’aportacions anteriors —de 1979 i de 1983, respectivament— ara 
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novament revisades. El treball de Josep Borrell proposa un recorregut pel 
poema i s’articula en tres seccions ben diferenciades, la tercera de les 
quals (Borrell els anomena apartats o «moments») és la que més clara-
ment es relaciona amb l’univers musical torresià. Montserrat Badia fa, per 
la seua banda, una anàlisi de l’ús de les comparacions i les metàfores que 
en fa Torres en el poema «Que sigui la meua ànima la corda d’un llaüt», 
amb una vinculació determinant amb l’art musical des del seu primer 
vers. Es tracta d’un extens treball, part de la seua publicació anterior 
Estudi lingüístic de la metàfora en Màrius Torres (1983). La mateixa 
autora presenta, poc després, un altre article (BADIA: 1987) que compar-
teix origen i que, en certa manera, complementa l’anterior. Les diferents 
manifestacions musicals, novament, són ben presents al llarg de l’estudi 
específic d’alguns dels poemes.  

L’any 1992 constitueix una altra fita per al record col·lectiu del po-
eta. En ocasió del cinquantè aniversari de la mort de Torres, Jordi Pàmies 
i Margarida Prats tornen a ser noms que trobem íntimament lligats al 
nostre protagonista. El primer dels dos se n’ocupa varies vegades dels 
vincles musicals dins la seua poesia. En la primera d’aquestes aportacions 
ens assabenta, tot seguint idees i opinions expressades per Gimferrer o 
Molas, de la seua fascinació pels símbols i la música (PÀMIES: 1992b, 
26). En la segona s’acosta a Torres mitjançant la dedicatòria d’un poema 
propi (PÀMIES, 1992a, 11). Margarida Prats per la seua banda, reflexio-
na al voltant de la influència de les lectures, també musicals, en la confec-
ció d’un text retrobat de 1937, publicat per Sales el 1953, i que reflecteix 
l’ambient bèl·lic del moment. Escrit en els catorze mesos d’estada al 
Sanatori de Puig d’Olena, Torres esdevé un testimoni assetjat i angunie-
jat per una situació que l’afecta profundament, i que es materialitza en 
aspectes com ara l’exposició a la mort del seu germà Víctor, la inutilitat a 
què el té sotmès la pròpia malaltia i, finalment, la fortuna que correrien la 
seua família i els seus ideals nacionalistes i republicans. Una d’aquestes 
lectures, la biografia de Beethoven escrita per Romain Rolland, va ser 
l’origen del lema «Per dolor a la joia», usat per Torres (Prats 1992: 27).  

Inspirat segurament en aquest aniversari però publicat l’any se-
güent, Marçal Subiràs (1993) dedica un sòlid article a la relació que ens 
ocupa. Es tracta d’un dels més específics de tota la bibliografia recollida. 
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Subiràs no dubta a afirmar que «un dels símbols més utilitzats per 
Torres en els seus poemes és el de la música. La música té una presència 
constant al llarg de tota la seua obra tal com tindrem ocasió de veure més 
endavant» (1993: 95). Efectivament l’autor repassa, en primer lloc, 
aquest simbolisme —certament extraordinari— de la música en la poesia 
del nostre protagonista. En segon lloc menciona novament les 
il·lustracions musicals abans al·ludides i ens proposa, al capdavall, fer un 
passeig per la temàtica musical dins l’obra de Torres. Aquesta panoràmi-
ca abraça títols de composicions, compositors, instruments musicals, 
formes musicals, llocs relacionats amb la música, etc.96 L’autor assenyala 
que la música actua com a motiu simbòlic polivalent, que estableix 
diferents estadis del «món del jo», com una mena de leitmotif, i representa 
l’ànima del poeta i els seus moviments. Sempre, però, es tracta d’una 
perspectiva filològica exempta de mirada musicològica, i és aquesta, 
precisament, la que cal abordar. Un nou article breu de Montserrat Badia 
continua aquest camí, assenyalant que «la música és present al llarg de 
tota la seva obra, ja que en la majoria de les poesies hi ha una referència o 
altra» i, citant Joan Sales, afegeix que les estrofes de Torres «són d’una 
música alada i melangiosa que expressa admirablement els estats d’esperit 
més difícils de dir» (1993, 118). Finalment, alguns treballs de Pàmies 
(1993) transiten igualment aquest camí ben traçat.  

L’any 1993 veuen la llum dues publicacions més, importants per al 
tema que tractem i conseqüència directa de l’aniversari de l’any anterior, 
com també un dels monogràfics de la revista URC. La primera d’aquestes 
és el recull d’homenatge Màrius Torres en el record, publicat per l’Abadia 
de Montserrat, amb més de cinquanta col·laboracions, algunes amb 
aportacions documentals inèdites. Dins d’aquesta cinquantena de textos 
breus, en destaquen dos per la seua vinculació directa amb la música. El 
primer, molt curt certament, fa referència a aspectes reeixits de la poesia 
torresiana (CERDÀ: 1993). El segon, una mica més extens i d’aspiracions 
més poètiques, ens mostra, il·lustrant-nos amb alguns exemples concrets, 
el món sonor «d’ocells lluminosos i violats» de Torres, on la música «crea 

                                                
96 Aquest aspecte temàtic també el trobarem en la narrativa del poeta lleidatà, escassa, 
però existent (Subiràs 1993:103). 
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un món paral·lel a la natura» (PUJALS: 1993, 196). La segona aportació, 
tot compartint any i editorial, és un nou estudi de Mercè Boixareu. Amb 
el títol Lectures de Carles Riba i Màrius Torres, aprofitant una sèrie 
d’aniversaris coincidents, Boixareu dedica un capítol de la publicació a la 
relació entre poesia i música en el poeta lleidatà. Tot i que es tracta d’una 
mena de reexposició d’idees i interpretacions ja expressades en altres 
treballs anteriors, l’autora centra en aquesta ocasió les seues paraules en el 
vincle espiritual, transcendent i religiós de la música en l’obra de Torres. 
Es tracta, doncs, d’una mena «d’endinsament interior», de «somni 
voluptuós» o «d’enlairament envers el misteri de l’infinit i del Més Enllà» 
que, valent-se de la immaterialitat de la música, la convertirà en «la 
referència més adequada de la divinitat i la imatge que millor expressa el 
sentiment de la transcendència» (BOIXAREU: 1993, 102). El monogràfic 
de la revista URC, per la seua banda, presenta un caràcter miscel·lani dins 
del qual ens interessa ressaltar l’aproximació de M. Àngels Anglada amb 
el títol diàfan de «La música a la poesia de Màrius Torres» (1993), un 
nou passeig per algunes de les seues poesies amb referències musicals. 

Un comentari i l’anàlisi d’un altre poema de Torres és el contingut 
central d’una nova aportació de Montserrat Badia pocs mesos després. El 
fet que un dels poemes utilitzats per l’autora siga «Sonata da chiesa», en 
justifica plenament la inclusió en aquest recorregut bibliogràfic (BADIA: 
1994-1995, 73-75). La formació del poeta a través de la seua pròpia 
poesia, una predisposició natural que esdevindrà quasi una línia preesta-
blerta del destí —evidentment amb molts comentaris i valoracions de la 
presència musical—, és el pressupòsit del que es val Margarida Prats 
(1994-1995) per al seu nou paper: una mirada diferent de la música dins 
la poesia de Màrius Torres, i també (per què no a l’inrevés, en un cas tan 
clar com aquest?) de la poesia dins la seua música. Ferran Carbó (1995) 
proposa molt poc després una interpretació des d’una posició més 
musicològica del poema «Couperin, a l’hivern». O, potser millor dit: una 
interpretació on la música és el punt d’inici del discurs analític. En aquest 
sentit, presenta associacions visuals amb el teclat del clavecí i la mètrica 
del poema, valora sensacions des del punt de vista de l’intèrpret musical o 
vincula la figura de l’ocell del poema amb el del títol d’una composició del 
músic barroc (CARBÓ: 1995, 157). 
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Tres anys després, Jordi Pàmies (1998) fa una nova aportació a 
aquest panorama bibliogràfic, cada vegada més nodrit, amb un estudi que 
mostra relacions entre el món musical de García Lorca i el del nostre 
poeta. Relacionada transversalment amb la música, la fascinació per Itàlia 
i França és també motiu d’estudi. El viatge del jove Màrius Torres 
acompanyat d’un seguit de futurs metges, va tenir lloc a l’hivern de 1933. 
Van visitar Niça, Gènova, Florència, Milà, Domodossola i, fins i tot, 
Brigue, Ginebra, Troyes, París, Vichy i Nimes. En la memòria del viatge, 
redactada col·lectivament però amb una participació particularment 
activa de Torres, es fa referència al caràcter de les diferents ciutats 
visitades. Hi destaca sobre els altres el qualificatiu de «ciutat de caliu 
popular i democràtic» que Torres va atorgar a Florència, i que tindrà 
repercussió en els denominats poemes italians del poeta: una visió 
contemplativa del Ponte Vecchio i el record d’un Maquiavel humanitzat 
(PANYELLA: 2000, 61).  

Gràcies a la llavor d’alguns cantants de l’àmbit lingüístic del català, 
genèricament agrupats al voltant de la denominada Nova Cançó a partir 
de la dècada dels seixanta —entre els quals destaca Lluís Llach—, l’obra 
del poeta lleidatà va augmentar considerablement la difusió entre el gran 
públic. En aquest sentit i dins d’una estratègia compositiva que no era tan 
nova com suggeria la denominació, moltes de les poesies dels autors de 
tota la història de la lírica catalana eren musicats pels cantants d’aquest 
moviment (BORJA: 2007, 173). Alguns treballs, com ara el de Garcia-
Soler (1974, 62-63) incideixen en aquest aspecte concret, i aporten dades 
complementàries per a un estudi general de la incidència dels poemes de 
Torres en el conjunt d’aquestes cançons, que al llarg dels 90 s’amplia amb 
propostes d’altres cantautors dels Països Catalans. Diversos especialistes 
se’n fan ressò en revistes com Serra d’Or (LLORCA: 1994; PUJADÓ: 1997, 
1998a, 1998b). Cal assenyalar la recent incorporació a aquesta nòmina 
dels treballs discogràfics de Meritxell Gené (PUJADÓ: 2008).  

Amb motiu de la cessió del llegat per part de la família del poeta a 
la Universitat de Lleida i a la Biblioteca Pública, l’any 2002 es realitza un 
nou monogràfic en URC. En l’abundant correspondència de Torres, 
inèdita en gran part i que en aquest moment entra a formar part de 
l’esmentat llegat, també hi trobem referències musicals directes. En 
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aquest sentit cal destacar l’estudi de Glòria Guiteras al voltant del corpus 
epistolar (2002). L’avinentesa de les dates pel que fa al centenari del 
naixement de Torres (2010) impulsa novament l’activitat editorial. Al 
llarg d’aquest vertader Any Màrius Torres, apareix a la terra del poeta —
i amb la garantia de la Universitat de Lleida i la seua Càtedra i Aula 
Màrius Torres al darrere— la nova edició de la seua poesia a cura de 
Margarida Prats, abans esmentada, que presenta un munt de novetats 
significatives pel que fa a continguts i criteris d’ordenació. Joaquim 
Rabaseda (2010) publica el seu treball I abans del poema, una música amb 
algunes novetats i Vicenç Llorca (2010) aborda una nova aproximació, 
molt breu i farcida de llocs comuns, això sí, a l’univers musical de Torres. 
També trobem la publicació de nous escrits del mateix Torres, fonamen-
talment articles per a la premsa —i les valuoses crítiques musicals— a 
més de nova correspondència: són documents editats per Jordi Julià i 
Pere Ballart amb el suggeridor títol Les coses tal com són (Torres 2011). 
Es tracta dels mateixos autors que ens havien plantejar uns anys abans 
«una lectura semiòtica de la poesia» (BOU: 2009, 111).  

El I Simposi Màrius Torres ens deixa, finalment, la publicació de 
les actes (2011) i la presentació del número 34 de la revista de poesia 
RevistAtlántica, que conté un altre monogràfic dedicat íntegrament al 
poeta lleidatà. Al juny de 2012, per acabar, l’equip coordinador de l’obra 
completa de Màrius Torres i els seus col·laboradors vam tenir el primer 
intercanvi d’impressions sobre el projecte editorial.  

 
3. LA POESIA EN LA MÚSICA DE TORRES 

Tal com va quedar establert en el «Seminari sobre l’edició d’obres 
completes: el cas de Màrius Torres», a la Universitat de Lleida, al juny de 
2012, dins del treball d’edició i d’anàlisi de les partitures musicals del 
poeta (cosa que constitueix una de les aportacions originals de l’obra 
completa que es planteja), l’estudi del llegat de partitures torresianes no 
solament tractarà els aspectes estrictament musicals (harmonia, melodia, 
influències, etc.) sinó també, sempre des del punt de vista musicològic, el 
paper de la música dins la poesia del gran poeta de Lleida. Cal atendre 
també els seus escrits i les crítiques periodístiques, i extreure algunes 
conclusions de la correspondència, digitalitzada quasi en la seua totalitat 
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a hores d’ara, la qual cosa aportarà, a més, una perspectiva poc sovinteja-
da pels estudiosos de la música. Amb tot, encara que el corpus musical 
estricte és molt reduït, per a l’edició es faran servir materials transversals 
que situen l’obra compositiva i musical del poeta en el seu context, com 
ara les biografies de compositors o les edicions de les poesies musicades 
per Torres que es troben entre les seues lectures al sanatori de Puig 
d’Olena.97  

Una de les primeres dificultats que trobem, però, és el fet que el 
llegat, amb criteris clarament erronis, apareix dividit en dues parts i es 
conserva en dos espais diferents, cosa que fa més complicat l’accés, més 
confusa la valoració en conjunt i més probables les pèrdues i/o errors. 
Tal com queda reflectit en els inventaris publicats (GUITERAS & 
LARIOS: 2002; TORT: 2002) el llegat familiar de Torres inclou composi-
cions musicals generades per la seua obra poètica a més d’altres del 
mateix poeta. Entre les primeres trobem —a l’Espai Màrius Torres de la 
Biblioteca Municipal de Lleida— còpies autògrafes del poema de Verlai-
ne, el primer vers del qual s’inicia amb «Les sanglots long» («Chanson 
d’automne», de Poèmes saturniens). En rigor, es tracta de l’única cançó 
musicada per Màrius, tot i que trobem altres exemples de música que 
acompanya el text, com ara el de Jofré Rudel amb el títol «Lanquan li 
jorn», la qual cosa ens pot fer pensar en una lectura musicada 
(BOIXAREU: 1968, 257-266; 1993: 93-95). 

Aquest aspecte concret queda una mica més clar si consultem el 
conjunt bibliogràfic de l’autor al sanatori, dipositat a la Biblioteca 
d’Humanitats de la Universitat de Lleida, on trobem la curiosa publica-
ció anomenada Audicions de lieder (1938) que ens situa en una pràctica 
musical —sembla que no extraordinària— a la Barcelona de la guerra, 
tenint com a teló de fons la Direcció General de Radiodifusió. També 
sabem que, pel que sembla, aquestes audicions poètiques amb acompa-
nyament musical es feien al Mas Blanc, on Torres va passar les llargues 
estones dels seus darrers moments, i on va practicar el piano i la compo-
                                                
97 En la biblioteca del sanatori hi ha varies edicions de poesia de la editorial Yunke amb 
selecció, traducció i pròleg de Martí de Riquer. Destaquen les de Bernatz de Ventadorn 
(1940) i Ausiàs March (1941). 
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sició, a més d’aprofundir en els seus estudis musicals de caire teòric 
(BOIXAREU: 1993, 94). Quant a les partitures per a piano impreses (12 
en total, incloent-hi, entre altres, Bach, Chopin, Schumann o Debussy), 
cal assenyalar que en algunes trobem anotacions, digitacions i interpreta-
cions, detalls concrets que han estat comentats en alguns dels estudis més 
recents (RABASEDA: 2010). Pel que fa a les partitures, concretament, 
trobem dos tipus de materials: originals i fotocòpies. Tots són en qualse-
vol cas manuscrits, però si fem un estudi comparatiu de l’escriptura 
musical, podem afirmar que no tots són autògrafs de Torres. En el 
primer grup trobem les cançons sobre textos de Bernat de Ventadorn 
(no hi queda clar el seu text), Pèire Cardenal, Jofré Rudel i Paul Verlai-
ne, que han estat enregistrades a finals dels anys 80 amb algunes esmenes 
i petits canvis.98 Igualment trobem fins a quatre documents que podem 
catalogar com a esborranys de manuscrits o exercicis pianístics, alguns 
amb la concurrència de la veu. Pel que fa a les fotocòpies, els materials es 
repeteixen en els dos espais, tot i que presenten algunes diferències 
petites que reclamen un estudi amb major profunditat. 

Pel que respecta a les composicions de caire simfònic que ha inspi-
rat o generat l’obra poètica de Torres, en aquest espai trobem l’esmentada 
edició de Set poesies amb música de Josep Prenafeta (1992) —també 
present a l’Espai Torres—, Dos evocacions (1992) de Jordi Cervelló, 
Poemes de Marius Torres (1994) de Carles Guinovart, 7 poemes musicats 
de Rosa Ribas i tres cançons més de Joaquim Rabaseda (GUITERAS & 
LARIOS: 2002, 74). D’aquest darrer compositor també apareixen en el 
llegat noves o revisades harmonitzacions dels manuscrits de Torres per a 
cor mixt (1996-1997) que no van ser recollides en el llistat de 2002. 

 
4. A TALL DE CONCLUSIONS  

És difícil treure unes conclusions d’aquesta breu aproximació a la 
bibliografia que tracta de prop el tema de la música. Es tracta d’una 
necessària revisió dels diferents materials, certament heterogenis, i d’una 
mena de presentació de l’estat de la qüestió a hores d’ara. El que sí que 
podem plantejar és un full de ruta per a seguir des d’aquest moment. Cal, 

                                                
98 En aquest context podem incloure els treballs discogràfics de M. Rosa Ribas (1987).  
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en primer lloc, aproximar-se a la música —en totes les seues formes— 
dins l’obra de Màrius Torres des d’un punt de vista musicològic, com-
plementant la visió filològica dels treballs actuals i, a més, dotant-la de tot 
el contingut contextual possible (anàlisi de la música derivada, de la 
música pròpia, de les influències musicals en les dues, etc.). D’altra 
banda, cal preparar l’edició crítica de les partitures manuscrites conserva-
des, tot incloent-hi les possibles manipulacions o canvis que han sofert al 
llarg dels anys, atenent el caràcter evolutiu dels materials. Finalment, a la 
vista del corpus original, cal valorar la possible reconstrucció dels materi-
als incomplets i els esborranys. 

A més de la importància intrínseca que representa l’edició comple-
ta de les seues obres, aquesta intervenció és, sens dubte, necessària per a 
complementar els treballs que tracten de l’aspecte musical en Màrius 
Torres —interessants alhora que pioners— i que ens han ofert alguns 
dels estudiosos més significatius del poeta lleidatà. Es tracta, però, 
d’estudis filològics i no d’estudis de temàtica musical des de la mirada del 
musicòleg, amb una vocació clara de complementarietat amb els anteriors 
i una marcada visió interdisciplinària. Aquesta és la línia de treball que 
proposem, que en el cas concret que ens ocupa, pensem que és, per dir-ho 
clar i ras, l’única possible per les característiques i peculiaritats de Màrius 
Torres. Cal, doncs, posar en ordre tot el material dispers o menys 
estudiat del poeta, entre el qual es troba el musical. Cal fer-ho, a més, en 
totes les seues diferents vessants: lèxic, estructura, forma, influències, 
lectura i pràctica musical, manuscrits amb música, cançons o 
il·lustracions musicals originals, esborranys, exercicis, etc. Certament 
queda molt per fer en aquest terreny, el qual, com sabem, no és un camí 
gaire transitat. Serà un trajecte difícil, no exempt de dificultats, però 
indubtablement ple de satisfaccions.  
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25 ANYS D’ESCOLA VALENCIANA 

a 25 anys que es fan les festes per la llengua, les festes de 
primavera, la festa gran de les escoles en valencià. Potser en són 
molts, d’anys, o per ventura en són pocs. Depén de com ho 
mirem. El que probablement comparteix tothom és que es 

tracta d’una xifra que permet fer-ne una anàlisi amb perspectiva històrica, 
amb serenitat i amb prou recorregut per a saber què ha passat des 
d’aquella primera cita de la Xara i de Benifaió fins ara. Aquelles primeres 
convocatòries ens recorden la lluita en la clandestinitat, i es feien amb 
telefonades a mitjan vesprada o en caps de setmana entre un grup de 
mestres i pares de militància comprovada. Les trobades actuals, multitu-
dinàries i esteses a tot arreu, des de Morella fins a Guardamar, són 
organitzades per col·lectius cívics amb una implantació comarcal. Conti-
nuen amb el mateix esperit inicial, però tenen l’experiència i l’engranatge 
suficient per a garantir-ne una eficiència que hem de reconéixer d’èxit i de 
capacitat de convocatòria. 

 
EL LLIBRE 

Les trobades. 25 anys d’Escola Valenciana, de Víctor Labrado, ja va 
aparéixer l’any 2010 en format gran, amb moltes fotografies, una enqua-
dernació que en diem de luxe i un pròleg de Joan F. Mira. No obstant 
això, ara en tenim una edició en format més accessible i sense fotografies, 
que arreplega el bo i millor de l’altra edició, l’essència: el text. El pròleg de 
Vicent Brotons que encapçala aquesta edició és una guia de lectura 
exquisida que assenyala els punts d’aturada en els quals ha de fixar-se 
qualsevol lector atent. L’obra és tot un encert des d’un punt de vista 
comercial i de divulgació, molt ben pensada per l’editorial Andana 
Llibres. Amb aquest format arribarà a més lectors, una de les intencions 
de qualsevol llibre. El públic hi podrà conéixer la història d’una gesta que 
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començà com una aventura compartida per un grup reduït de mestres i 
famílies d’alumnes, i que ha esdevingut, al llarg dels anys, un dels senyals 
inequívocs de l’imaginari col·lectiu de l’ensenyament al nostre país: 
l’Escola Valenciana. Escola Valenciana és l’escola que vehicula els apre-
nentatges en la llengua pròpia del país, una llengua que fa 25 anys era 
ignorada, rebutjada en els àmbits acadèmics, molt més que ara, sens 
dubte. Resulta difícil dir quatre paraules que no s’hagen dit ja en el llibre 
o en el pròleg —magnífic— que ha fet el nostre col·lega Vicent Brotons.  

 
L’AUTOR 

El contingut de l’obra recull bona part de la història d’una profes-
sió, la d’ensenyant, i per tant la dels aprenents; i d’un compromís, ense-
nyar i aprendre en valencià. Al llarg de les pàgines escrites per Víctor 
Labrado (Sueca, la Ribera Baixa, 1956) trobarem detallats els esforços 
invertits perquè la idea de l’ensenyament en valencià siga avui una realitat. 
Hi veurem reflectida una idea ferma sobre com ha de ser l’escola al País 
Valencià i quin projecte de futur ha de tenir l’educació dels infants del 
nostre país. Víctor Labrado arreplega els goigs i les penalitats d’una 
història que té bons principis (en tots els sentits de la paraula) i que 
també té un programa de futur amb una projecció innegable. 

L’autor ha desplegat la seua faena com a escriptor honest i rigorós 
en narracions com La mestra (1998; 2010), La guerra de quatre (2004), 
Quan anàvem a l’estraperlo (2004), Llegendes Valencianes: criatures 
mítiques de la tradició oral (2007) i Llegendes de la ciutat de València 
(2009), entre altres. També paga la pena destacar l’assaig El segle valencià 
(2008) o les produccions multimèdia Joan Fuster: una biografia visual 
(2006), Sendes i carenes: el món d’Enric Valor (2007), Camins, viles i 
castells en la crònica de Jaume I (2008) i El cavaller Ausiàs March (2009). 
No podem deixar de banda les incursions de Víctor Labrado en la 
literatura juvenil, les adaptacions de clàssics com Homer, Jaume I i 
Tirant lo Blanc o les traduccions i les publicacions en el camp de la 
didàctica. Víctor Labrado és un escriptor amb garanties i ho demostra 
amb escreix en aquest llibre. 
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D’una manera o d’altra, molts dels llibres que Víctor Labrado ha 
escrit entrarien en una mena de gènere que anomenaríem documentalista. 
L’autor parteix d’informació arreplegada, viscuda, sentida o generada 
mitjançant entrevistes i la transforma en matèria narrativa. Aquesta és la 
base també de Les trobades. 25 anys d’Escola Valenciana. A partir de les 
entrevistes que fa als protagonistes directes dels fets, i també de la 
documentació escrita que se n’ha generat, Víctor Labrado fa un recorre-
gut per la història d’Escola Valenciana, dels orígens, dels anys preauto-
nòmics, de la transició, del moment actual. 

 
ESCOLA VALENCIANA 

El llibre és viscut com un homenatge al moviment cívic de les asso-
ciacions per la llengua, per la promoció del valencià com a llengua vehicu-
lar de l’ensenyament, un homenatge a tots els mestres, a les famílies, als 
infants que han fet possible que mitjançant el compromís amb la faena 
ben feta, el valencià, la llengua catalana al País Valencià, siga un instru-
ment vàlid per a l’ensenyament, prestigiat socialment i reconegut des de 
tots els àmbits. Això s’ha aconseguit, si més no, en l’àmbit escolar. 

I com s’ha arribat fins ací? Aquesta és la matèria del llibre. Orga-
nització, compromís cívic, consciència social, consciència lingüística, 
formació lingüística, formació pedagògica, immersió lingüística, confian-
ça en el sistema d’introducció de la llengua minoritzada, metodologies 
innovadores, bones pràctiques, demanda vinculada a una oferta en la qual 
molts polítics no han cregut ni hi creuen, campanyes informatives 
d’assessories de la Conselleria, participació activa d’alguns membres 
memorables de la inspecció educativa, col·laboració convençuda de pares 
i mares que veuen que els resultats són bons. Aquesta és la qüestió. Sense 
uns resultats de qualitat contrastada, les famílies que han d’assenyalar 
una creu al full de matrícula perquè els fills aprenguen en valencià no ho 
haurien fet. I aleshores aquesta creu hauria esdevingut certament una 
dura creu. Ara, després de tants anys, sabem que aquesta creu ha sigut, si 
se’ns permet la referència religiosa, la salvació dels xiquets que han 
estudiat en valencià. Perquè triar fer l’ensenyament en valencià ha fet que 
aquests alumnes ara siguen els únics que acompleixen allò tan citat com 
oblidat que diu l’article 19é de la Llei d’ús i ensenyament del valencià. El 
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legislador va acomplir amb la seua funció, però ha sigut l’executiu qui ha 
fallat des del primer moment. Si no haguera sigut per Escola Valenciana, 
per persones com les que integren les associacions cíviques de promoció 
del valencià, l’escola no hauria arribat a aquest 25% de xiquetes i xiquets 
que tenen una competència oral i escrita plena i similar en valencià i en 
castellà. Ni de bon tros. 

No és ara el moment de queixar-nos. No és el moment dels retrets. 
Tot al contrari: hem de felicitar-nos-en, no solament perquè han passat 
25 anys i estem millor que abans, sinó perquè el futur pot ser encara 
millor. Si més no, tenim una base sòlida i una experiència plena d’èxits. 
Hem passat per moments de ridiculització de la llengua, per una agressió 
consentida institucionalment. L’autor esmenta algunes gestes de perso-
natges que ja dormen al calaix dels oblidats, gent com l’alcalde de Caste-
lló, com González Lizondo, com la consellera Cabanes o com La asocia-
ción pro enseñanza del valenciano en libertad. Nosaltres ens quedem, sense 
cap mena de dubte, amb la visió de defensa d’un model d’escola que s’ha 
creat a poc a poc, amb la pràctica diària de mestres que han partit de ser 
autodidactes i han acabat ensenyant els altres, de la investigació pedagò-
gica, de les bones pràctiques educatives. Ens quedem amb la faena del 
conseller Josep Lluís Barceló, qui feu en tres mesos molt més que altres 
en tres anys. Ens quedem amb mestres com Batiste Malonda, com 
Marifé Arroyo o com Salvador Valero; amb la faena d’inspectors com 
Joan Mingot o com Gràcia Giménez; amb la direcció pedagògica de Joan 
Ponsoda al capdavant del Palmerar d’Elx; amb la faena impagable de 
Tudi Torró i de Vicent Brotons com a impulsors de la immersió lingüís-
tica en territoris altament castellanitzats. La nòmina és llarga, afortuna-
dament: Carme Miquel, Vicent Romans, Diego Gómez, Vicent Moreno, 
Josep Piera, l’inspector sevillà que defensava l’ensenyament en valencià... 
Ens en deixem molts, de ben segur. Els assessors de valencià mereixen un 
esment especial, perquè eren uns promotors de l’ensenyament en la 
llengua pròpia capaços de convéncer el pare manxec més recalcitrant, el 
llaurador de l’horta més blaver o la mare anglesa de l’Alfàs que el millor 
que podien fer pels seus fills era fer que estudiaren en valencià, a Elx, a 
Sagunt o a Torreblanca. 
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FUTUR AMB PASSAT 
Tots són noms imprescindibles que han deixat la seua petja en una 

pell que ens envolta i que ens ha fet ser com som i no de cap altra mane-
ra: ser valencians amb una llengua pròpia, útil, vàlida per a estudiar i 
vàlida per a veure el món sense passar pel sedàs d’una cultura veïna. Per 
tot açò, el llibre que avui ressenyem és un llibre necessari. I la faena de 
l’autor, una tasca de reconeixement públic inexcusable. Gràcies a aquest 
llibre es posa a l’abast del gran públic la idea que el valencià no sols és una 
assignatura, també és una llengua, i que els alumnes, les famílies d’aquests 
alumnes, els docents, els organitzadors de les Trobades mereixen que es 
projecte socialment la seua tasca.  

Al capdavall, parlem de la defensa d’un model educatiu plurilingüe, 
cohesionador, plural, generador d’individus bilingües en el bon sentit de 
la paraula. Un alumne bilingüe no és un ésser superdotat, ni de bon tros: 
si de cas és una persona amb una visió del món més àmplia. La qualitat 
de la formació lingüística és el que realment farà (o siga, ha fet) que 
l’alumne bilingüe que ha creat l’escola valenciana siga una persona ben 
formada. Sempre s’ha dit que l’èxit d’un programa educatiu bilingüe (o 
plurilingüe) estava garantit si el professorat que s’hi implicava tenia una 
bona formació lingüística i una preparació pedagògica excel·lent. Al final 
de la cadena trobem l’infant. El xiquet, la xiqueta, els infants són els que 
realment importen. Un xiquet que es diverteix en les Trobades de les 
escoles en valencià fent tallers, jugant amb amics coneguts i amb amics 
nous, fent música, cantant en la llengua pròpia o en la llengua adquirida, 
aprén a participar en la vida social en valencià. Una xiqueta que demà 
serà policia, metgessa, conserge, mestra o professora d’universitat utilitza-
rà la llengua en què ha aprés i en què s’ha divertit. Un xiquet que haurà 
conegut en la pròpia pell que aprendre llengua és aprendre a fer coses 
amb la llengua serà un ciutadà plenament inserit en la societat. Aquests 
xiquets hauran aprés a fer tot això, sobretot, a l’escola, amb Escola 
Valenciana.  

El llibre Les trobades. 25 anys d’Escola Valenciana posa a l’abast del 
públic la crònica d’una història de vida col·lectiva. Una història que ha 
passat per moltes etapes —ara, la dels 25 anys—, i que encara no ha 
acabat. Són les trobades d’un equip humà que ha fet de l’escola un refe-
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rent per a l’ús del valencià, per a l’aprenentatge, per a la dignificació de la 
llengua en l’àmbit acadèmic i per la garantia de projecció a la resta 
d’àmbits. No podem parlar de triomfs absoluts, per descomptat; ni ho fa 
l’autor ni és la pretensió del llibre. La percepció social d’una llengua 
socialment subordinada té molts matisos. No entrarem ací a fer-ne una 
anàlisi. Les paraules escrites per Víctor Labrado refermen la idea d’un 
model d’escola integradora, inclusiva i exemplar. Per això, els ciutadans 
del nostre país han de conéixer aquest llibre, com a homenatge als seus 
protagonistes i com a testimoniatge d’un moviment cívic capaç de dur a la 
pràctica idees de renovació pedagògica guiades pel compromís amb les 
persones, amb les famílies, amb els mestres, amb els infants i amb 
l’aprenentatge i l’ús de la llengua. 
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RESSENYA DE CONÉIXER BENIMANTELL, DE JOSEP MARTINES, 
VICENT MARTINES I JUAN P. MARTÍNEZ (ED.) (INSTITUT ALACANTÍ 

DE CULTURA JUAN GIL-ALBERT, ALACANT, 2013, 286 PÀGINES). 
M. Jesús Francés Mira 
Universitat d’Alacant 

 
l títol d’aquesta obra s’adiu perfectament al que s’hi pretén: 
mostrar la cultura —en general— d’aquest «bell racó del 
món» (p. 7) perquè siga coneguda i reconeguda entre els 
valencians i així poder ser difosa universalment. S’estructura 

en quatre apartats que conformen una anàlisi ben completa de Beniman-
tell: llengua i literatura, història, patrimoni cultural i patrimoni natural. 
Abans d’entrar en matèria, però, es recorda un precedent i un estímul 
d’aquesta obra: Present i passat de Benimantell (1977). 

El primer apartat esmentat alterna estudis sobre llengua i literatu-
ra. Vicent Beltran Calvo s’encarrega d’iniciar el volum amb les particula-
ritats d’«El parlar de Benimantell», com diu el títol, que no deixen de ser 
harmòniques amb la resta de poblacions de la vall de Guadalest i de la 
Marina Baixa. Tanmateix, a partir de la informació arreplegada amb un 
qüestionari fet a benimantelluts, els resultats són que Benimantell i el 
Castell de Guadalest utilitzen les mateixes solucions lingüístiques i en 
comparteixen més amb Benifato que amb la resta de la vall. Beltran, 
després d’evidenciar les diferències entre les solucions d’aquesta vall i les 
callosines i alcoianes, sistematitza en dues últimes graelles els trets 
fonètics i morfològics que allunyen Benimantell de les comarques veïnes. 
Acaba amb un recorregut detallat i extens sobre el lèxic de Benimantell 
que arrodoneix la imatge d’una llengua «ben viva i creativa» (p. 33). 

L’àmbit etnopoètic irromp amb «Una rosa de paper: documents 
etnopoètics de Benimantell» en què Joan Borja i Sanz assimila la resis-
tència de la rosa de paper d’Estellés a la continuïtat de les arrels de 
Benimantell a través de tres documents: un de dites i comentaris; un altre 
de composicions d’un personatge singular com el Tio Tardà; i un de 
composicions diverses. Aquest article, però, no s’allunya tant del prece-
dent perquè, en primer lloc, ofereix un llistat de lèxic extret dels docu-
ments que demostra la genuïnitat i la vivesa de la llengua en aquesta 
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localitat, així com un altre amb idiomatismes que en demostra la concep-
ció de la realitat. Tot seguit, Borja va espigolant els elements o temes que 
hi apareixen i que són propis d’aquesta mena de manifestacions: des de la 
fixació d’indrets geogràfics que desperten rivalitat o afecte, el rebuig de 
transcendentalisme o la presència constant de l’humor, fins a la impor-
tància de la meteorologia o el punt lúdic de les cançons de vi i taverna. 
Tres documents, aquests, que palesen la vitalitat d’una llengua i d’una 
cosmovisió pròpia alhora que valenciana. 

L’article signat per M. Antònia Cano i M. Isabel Guardiola rastre-
ja la petja aràbiga en la toponímia amb el títol «Benimantell: passat àrab i 
toponímia». Primer fan una breu aturada en l’anàlisi de coincidències 
entre la saviesa popular i la històrica a l’hora de corroborar aquesta petja. 
Després ja s’insereixen de ple en l’àmbit dels «Nom comuns i topònims». 
Comencen per aquells noms de lloc que són transparents perquè es 
coneix el seu significat i aporten un llistat en què diferencien el nom 
comú i el nom de lloc a partir d’aquest primer, especialment en relació 
amb l’aigua (p. ex. aljub i el pla de l’Aljub a la Vila). Tot seguit passen als 
topònims que no són transparents perquè ja hi estan fixats i n’aporten 
una relació que separa els que provenen d’un nom comú (Albirec); d’un 
nom de persona (Benial·let); però també d’oficis, com és el cas de Moèlem, 
o de noms genèrics com Atzeneta. Finalment, les estudioses se centren en 
alguns topònims que fan referència explícita al mot moro, creacions 
catalanes per semblança a personatges moros o per la idea d’associar-los 
amb tot allò antic. 

Tot seguit, Josep Martines dóna constància, com diu el títol, de les 
«Paraules que encara no se n’han anat de Benimantell» amb l’estudi de 
cinc mots (ànec, bresquilla del bunyolet, llagoteria, mandastre i vorm —més 
variants—) i una locució (vendre o comprar a terra tros) extrets del parlar 
d’aquesta localitat. Així, n’explica els significats i en justifica l’existència a 
través d’una gran quantitat de fonts documentals però també d’un 
informador principal, son pare, que contrasten les formes i els significats 
benimantelluts amb els possibles forans. 

Tanca aquest bloc «La vall de Guadalest i la tradició dels clàssics 
literaris de la Corona d’Aragó» de la mà de Vicent Martines. Comença 
destacant la importància de la vall en l’edat mitjana com a lloc geoestratè-
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gic tant per a Bernat de Sarrià, senyor d’aquesta terra, com per a la 
Corona d’Aragó. Així, aprofita el tema de la importància de la terra per a 
parlar d’actituds o sentiments que pot despertar: benefici però amor i 
vincle. Aquests són els que es poden rastrejar en els dos textos literaris 
que s’hi aporten sobre la conquesta de València però amb la visió oposa-
da del possible conquistador que guanya una terra i la del conquistat que 
la perd. Després passa a centrar-se en la vall de Guadalest i en la Marina 
Baixa que, com a terres desitjades i estratègiques, són citades en docu-
ments importants com les quatre grans cròniques catalanes, i també se’n 
destaca el contacte amb dos grans poetes com Jordi de Sant Jordi o 
Jaume Roig. 

El capítol següent, centrat en la història, inicia el seu camí amb un 
personatge ja citat: «Bernat de Sarrià, senyor de la Marina», una aporta-
ció de José Vicente Cabezuelo Pliego. L’estudiós constata la importància 
d’aquesta figura al regne de València i fora dels seus murs i com ocupà 
càrrecs polítics rellevants amb la direcció del rei Jaume II, a qui sempre 
fou lleial, un servidor eficaç i un bon amic. Així, investiga l’origen del 
llinatge dels Sarrià per a després focalitzar, novament, Bernat de Sarrià, i 
parlar de les múltiples possessions que tingué, on les més rellevants eren 
les de la Marina. Tanmateix, aquest patrimoni va acabar sent cedit al fill 
de Jaume II, ja que Sarrià no tenia descendència que l’ocupara i, sobretot, 
no hi podia fer front perquè estava molt endeutat. Així i tot, sempre va 
tenir el suport del rei i, després de la mort d’aquest, va gaudir de tran-
quil·litat com a alcaid del castell de Xàtiva fins a la seua pròpia mort. 

En el següent article Francisco Franco Sánchez i Antonio Constán 
Nava investiguen «Benimantell i la vall de Guadalest en el període 
andalusí. Segles VIII-XV». Primerament, fan una visió general de 
l’escassetat de fonts escrites sobre la zona i, en conseqüència, les teories 
sobre qui la va poblar primer. Només s’albira més llum a partir del s. XI, 
quan hi ha més fonts que constaten l’evolució d’aquestes terres i dels qui 
les habitaren. Després barallen les diferents reconstruccions que els 
estudiosos fan de l’etimologia del nom de Benimantell i opten per l’opció 
que el topònim és tardollatí. Tot seguit estudien els castells de Guadalest 
i de Benimantell: el primer com a lloc estratègic de comunicació; i, en el 
segon cas, es mencionen dos possibles castells: el d’Alarc i el de Sanxet. A 
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continuació, els autors mostren, mitjançant fonts escrites àrabs, la 
discussió sobre l’origen del topònim Guadalest per a passar, finalment, a 
la presentació de les dades sobre sis membres d’una família àrab molt 
important (els Banū Sīd Būnuh) lligats al llevant i a la vall de Guadalest. 

El text que tanca aquest apartat se centra en el tema «Conservar la 
història. L’arxiu municipal de Benimantell», a propòsit del tractament de 
dos documents incorporats a aquest arxiu. Els autors d’aquest text, M. 
del Carmen Otero Sevilla, Pedro Laosa Rodríguez i Celia Sancho 
Gómez, són els encarregats, des de l’Arxiu de la Diputació d’Alacant, de 
fer-ne la digitalització i la descripció. Aquesta descripció és la que hi 
aporten: el primer document fa referència a un plet de llarga durada 
sobre els límits del poder de l’alcalde de la localitat; i el segon fa referència 
a tres processos judicials sobre els límits també de poder d’alguns càrrecs 
entre territoris. 

El tercer dels capítols d’aquest volum gira al voltant del patrimoni 
cultural de Benimantell i s’inicia, dins de l’àmbit pictòric, amb una anàlisi 
que ofereix Juan P. Martínez Solbes d’«Un dibuix de D. Emilio Valera 
Soler» de l’interior de l’església de Sant Vicent Màrtir. Sense abandonar 
la pintura ni tampoc aquest temple, el mateix autor juntament amb 
Joahnnes de Graal, Marisa Álvarez de Graal i Lorenzo Hernández 
Guardiola trauen a la llum una taula a l’oli que visualitza, com marca el 
títol, «Sant Jeroni Penitent». S’hi reprodueixen les investigacions fetes 
per Graal i Álvarez a propòsit de la possible autoria de l’obra, que ells 
atribueixen a Artus van Uden, i que s’ajusta al que arreplega Hernández 
en l’estudi de la pintura. 

La següent aportació és la que fa Javier Pastor a propòsit de la rei-
vindicació dels masos amb «El mas a Benimantell» i ho fa com a narrador 
i il·lustrador. Explica detalladament aquest tipus de construccions: els 
orígens; la vida de conreu i pastura que generaven; l’evolució; la classifica-
ció en set tipus segons la morfologia (encara que solen contenir els 
mateixos elements a l’interior); i la gestió de la vida dins d’aquests lloga-
rets. Pastor tanca aquesta reivindicació amb un lament: la pèrdua dels 
masos i les nul·les ajudes del govern valencià perquè es conserven. 

L’article següent permet explorar l’àmbit de la picoteria de la mà de 
Joan J. Ponsoda amb el títol «Afinar la picoteria». L’estudiós explica que 



Revista de Filologia 

 261 

aquest terme no ha estat inventariat en els diccionaris, però és ben 
conegut i fa referència als conjunts de picots que duen normalment les 
manses al coll. Esmenta com els pastors eren qui normalment els feien i 
n’explica les parts. La seua funció primordial és que les manses guien la 
resta del ramat i no es disperse, però l’estudiós també al·ludeix a altres 
funcions que s’hi relacionen. A més, remarca la importància de la distin-
ció dels sons entre els picots per a dur a terme totes aquestes funcions. El 
text es clou afirmant que són objectes amb una certa aurèola màgica, però 
que no escapen als processos actuals de digitalització. 

D’aquest món es passa a un altre més lúdic, el dels jocs, gràcies a 
Rosabel Roig Vila i l’article «Jugant, jugant... Jocs populars a la vall de 
Guadalest». L’autora fa un crit a la conservació de tot allò que forma part 
de la cultura tradicional. Per això se centra en els jocs populars propis de 
la vall de Guadalest, que classifica segons la motricitat. Abans, però, 
d’explicar-los un per un, fa referència als llocs on es feien; a l’hora a què es 
jugaven; a les regles; a la funció dels rols masculí i femení i les diferències 
que provocaven; a l’edat com un tret classificador; i explica quins jocs 
concrets es jugaven depenent de les festes. Així, posteriorment, aporta i 
descriu un llistat de jocs diversos d’aquest indret. Per últim, Roig intenta 
mostrar l’aprofitament de tot aquest material —jocs populars, però 
també contes— didàcticament. Per això, després d’especificar els objec-
tius que cal assolir, concreta l’organització pel que fa a l’espai, al temps o 
al material, i fixa les activitats que es poden fer dins de les diferents àrees 
educatives. 

Per últim, la gastronomia arrodoneix aquest capítol de la mà de 
Carme Solbes amb unes «Notes sobre la cuina de Benimantell. Una visió 
pròpia», a partir de la informació arreplegada en boca d’informants del 
poble. Cada menjar, ja siga dolç o salat, és relacionat amb la matèria 
primera que es tenia i amb les diferents èpoques de l’any. Un exemple és 
que «La coca amb pebrera i tomaca: es feia a l’estiu, quan hi havia hortalis-
sa» (p. 209). Aquest recorregut breu però molt suculent en forma de 
llistat demostra que, efectivament, una societat és el que menja; i aquests 
menjars mostren com és —i viu— Benimantell. 

Encetem, així, el darrer dels capítols destinat al patrimoni natural 
amb Enric Balaguer Pascual i «Paisatge i senderisme a Benimantell». Hi 
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planteja un itinerari, quasi tangible, pels llocs que, al seu parer, són els 
més especials de la geografia de Benimantell. Els retrata, analitza els seus 
components i el que li transmeten. Aquest itinerari s’articula en un 
començament pel pas del Comptador i continua per l’Almanàquer; 
passada la penya del Salt hi ha el mas Sanxet, que dóna pas, al seu torn, al 
mas el coll de Papatxí. Des d’aquest indret Balaguer arriba al centre de la 
vall on crida l’atenció la ubicació d’una comunitat budista anomenada 
Guhyaloka. Finalment un dels camins del mas el Goleró condueix a 
Sirventa, que mostra una panoràmica majestuosa de part de la comarca. 
Com a punt final, una reflexió: la voluntat que aquests paratges resten 
intactes, amb la paradoxa que és així pel difícil accés que hi ha, però 
també pel seu desconeixement.  

El següent article, com diu el títol, se centra en «Les orquídies» i la 
diversitat que presenten arreu del món de la mà de Pepe Devesa Ribes. 
Més que les paraules, tot i haver-hi una explicació prèvia breu i general 
sobre les característiques que presenten, Devesa plasma en imatges la 
diversitat de les orquídies a la vall de Guadalest. Així, de la flora es passa 
al paisatge en general amb «Visualitat del paisatge de Benimantell. 
Territori i percepció de l’espai geogràfic». Nacho Díez, Mireia Escrivà, 
María Vallés i Bruno Almela aporten la visió que tenen els habitants i 
visitants de Benimantell gràcies a unes entrevistes que els feren i que 
demostren sobretot l’alta apreciació del paisatge de la localitat. Així, s’hi 
destaquen punts emblemàtics: el poble, i dins la plaça Major o la vista des 
del Calvari; els bancals d’ametlers i oliveres o la font del Molí; les munta-
nyes, on la superioritat d’Aitana venç Xortà i Serrella; i l’embassament, 
que furta protagonisme al riu. Finalment, palesen canvis en el paisatge 
preocupants que els fan plantejar-se preguntes per a les quals no tenen 
encara resposta.  

Tot seguit, Anna Pont Solbes, fa un «Recorregut per la cultura 
mediambiental a la vall de Guadalest» per a parlar-ne de l’evolució. 
L’educació sobre aquest tema a nivell local va ser gradual però també fou 
gradual la seua gestió i la implicació ciutadana, que començà a canviar 
amb la conscienciació de la Setmana Ambiental de Benimantell. Després 
es parla, a través de problemes concrets, de la necessitat de participació 
per part dels ciutadans en tot allò referent al medi. Fins i tot es va acon-
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seguir una legislació que pretenia mantindre informada la ciutadania i, 
encara que a la vall en un principi no s’aprofitava, després la postura va 
canviar. Tanmateix, l’autora confirma que continua costant aconseguir-hi 
participació. 

Joan Solbes Bou és l’encarregat de tancar el volum amb dos textos 
breus: un sobre la descripció de la construcció de «L’embassament de 
Guadalest» i l’altre sobre la importància de «L’estació meteorològica de 
Benimantell» com a vigilant del temps que tant condiciona la vida de les 
persones. 

Comptat i debatut, gràcies a la col·laboració de molts estudiosos, 
aquest volum permet conéixer Benimantell en profunditat. Recorda la 
importància de saber quin és el territori propi o quina terra xafa el 
foraster visitant. Així, un lloc petit com aquest demostra com és de gran 
en tots els sentits. 
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RESSENYA D’EROTISME I TABÚS EN L’ETNOPOÈTICA, D’ANNA 

FRANCÉS I JAUME GUISCAFRÈ (ED.) (INSTITUT ALACANTÍ DE 

CULTURA JUAN GIL-ALBERT - ARXIU DE TRADICIONS DE L’ALGUER 
– GRUP D’ESTUDIS ETNOPOÈTICS, ALACANT-L’ALGUER-

BARCELONA, 2013, 300 PÀGINES) 
Moisés Llopis i Alarcon 

 
a tasca investigadora del Grup d’Estudis Etnopoètics de la 
Societat de Llengua i Literatura de l’IEC s’ha centrat, des dels 
inicis, en la consolidació de l’etnopoètica i el folklore com a 
objecte d’estudi i investigació a les terres de parla catalana, així 

com en l’establiment dels canals que permeten als estudiosos d’aquestes 
disciplines una comunicació i una cooperació efectives. No és estrany, 
doncs, que aquest rierol d’intercanvi done peu a l’organització de troba-
des que, ben encertadament, aporten noves mirades i enfocaments 
interessants a l’estudi de tot aquest material heterogeni i d’un abast 
interdisciplinari.  

Erotisme i tabús en l’etnopoètica és el fruit melós de tardor (amb to-
tes les connotacions obscenes que vulgueu) que naix de la VIII Trobada 
celebrada a Bocairent (la Vall d’Albaida) l’any 2012, i que es va centrar 
en la problemàtica que ha dut associada des de sempre la recol·lecció, 
l’edició i l’estudi del folklore obscè. I és que erotisme i tabú es tornen 
dues nocions agermanades en el moment en què el col·lector decideix no 
recollir uns materials amb un alt contingut sexual o els publica en revistes 
d’alta especialització o, directament, és causa de la inaccessibilitat; tot 
això, sense tenir en compte la possible censura, suavització i manipulació 
a què poden ser sotmesos aquests materials d’alt caràcter eròtic.  

La presentació, l’estudi i l’anàlisi de tots aquests materials aporta, 
doncs, una nova mirada que constata la importància del folklore dins 
l’àmbit de la comunicació diària —quotidiana— dels catalanoparlants, a 
través d’una manera de dir «que podríem anomenar artística», en parau-
les del traspassat professor de folklore i de literatura medieval de la 
URV, Josep M. Pujol (1989: 20), però que, al remat, no deixa de ser una 
realització lingüística (oral o escrita) de les inquietuds i preocupacions de 
la gent dels nostres dies. 
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És per això, precisament perquè són el reflex d’un sentiment social, 
que aquest volum, supervisat per Anna Francés i Jaume Guiscafrè, esdevé 
un subversiu, en el sentit que revisa, estudia, publica (i, per tant, revalora) 
una part d’aquest material amb un alt contingut sexual explícit o no, que 
forma part de la nostra manera d’entendre el món 

La distribució dels estudis es vertebra en quatre apartats que asse-
guren la coherència interna del volum. El text introductori, d’Emili 
Samper (URV), és l’exempció justificada: un article homenatge al record 
personal i investigador del professor Josep M. Pujol, traspassat poc 
temps abans de la celebració de la Trobada. En «In memoriam Josep M. 
Pujol (1947-2012)», Samper repassa la trajectòria que uneix Pujol amb 
l’estudi pioner del folklore a les aules universitàries i a l’aplicació de les 
tecnologies al servei de la recerca en l’àmbit humanístic i que, ara com ara, 
ens és possible rememorar gràcies a les seues publicacions personals i a les 
que va desenvolupar conjuntament amb els grups de recerca Identitat 
Nacional i de Gènere a la Literatura Catalana i el Grup de Recerca 
Identitats en la Literatura Catalana (GRILC).  

Així doncs, el primer apartat, «Tabús i folklore», recull cinc textos 
que desenvolupen, per una banda, els aspectes generals de la matèria i, 
per una altra, l’estudi del folklore obscè i els tabús que duu associats.  

Alexandre Bataller Català (UV) enceta aquest primer volum amb 
«Erotisme i metaforització sexual en textos populars referits al treball 
femení en sericicultura i filatura de la seda», un article que posa de 
manifest els diferents mecanismes de metaforització a l’entorn de 
l’activitat sexual que genera aquesta tècnica de treball antiquíssima, i d’un 
caràcter gairebé artístic, a partir de testimonis extrets de fonts i èpoques 
diverses i que relacionen, gairebé unívocament, dona i seda com a símbol 
de vida i de sexualitat (i, paradoxalment, també de mort, si recordem les 
filaneres clàssiques encarregades de tallar el fil de la vida, les Moires 
gregues o Parques romanes). 

El següent estudi, de Margalida Coll Llompart (Grup de Recerca 
en Etnopoètica de les Illes Balears), centra l’anàlisi en «Els ritus de pas i 
el tabú en la societat tradicional illenca», una aportació que deixa cons-
tància de l’adopció dels ritus de pas com a fenòmens de socialització dels 
fets biològics (naixement, infància, pubertat, festeig, matrimoni i mort), 
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els quals determinen, en darrera instància, l’evolució d’una col·lectivitat, 
també en relació amb els tabús encara vigents (o no). 

Una revisió al motiu de la vagina dentada centra l’objecte d’estudi 
de Jaume Guiscafrè (UIB) en «Sa cotorra no té dents… però té pèl: varia-
cions sobre el motiu F547.1.1», en realitat una imatge de projecció d’un 
conjunt de temors, traumes i conflictes a l’entorn de les relacions sexuals, 
lectura que també afecta la presència i l’absència de pèl púbic femení.  

Carme Oriol (URV) planteja la seua anàlisi, «L’estudi del folklore 
obscè», des de la perspectiva de la interacció informal, espontània i 
autònoma de l’individu que, en definitiva, en determinen l’ús i les consi-
deracions. En aquest sentit, l’estudi i la publicació d’aquests materials, 
malgrat el caràcter políticament incorrecte i d’accés restringit que en 
dificulta la difusió i el coneixement, esdevé primordial a través d’estudis 
científics que els posen en valors.  

«(Les) Folkloristes a la premsa catalana del primer terç del segle 
XX: un tabú en la història del folklore català» tanca aquest primer 
apartat. En aquesta revisió, Laura Villalba (URV) es proposa ressenyar 
el paper de les dones en el camp del folklore a les primeries del segle 
passat, símbol del tabú en la història del gènere, sobretot si hem 
d’atendre les publicacions en premsa catalana. Aquesta tasca estadística i 
de buidatge, encetada en el marc de l’anterior Trobada del Grup 
d’Estudis Etnopoètics, reforça ara la hipòtesi de l’interès de les classes 
benestants (burgesia catalana i feminisme) pel manteniment i la trans-
missió del folklore, amb el paper destacable d’Adelaida Ferré i Gomis, 
alumna i deixeble de Rossend Serra i Pagès, mestre folklorista que va 
encomanar l’interès i la passió del saber del poble.  

El segon apartat, «Folklore narratiu: erotisme i tabús», també for-
mat per cinc textos, aplega les aportacions centrades en l’estudi i l’anàlisi 
de l’element eròtic i dels tabús presents en la narrativa folklòrica, així com 
els tabús que s’associen als acudits tendenciosos.  

La intenció de l’acudit, el context en què es desenvolupa i l’opinió 
del col·lector són els pilars a partir dels quals Brigid Amorós (URV) 
desenvolupa «Els tabús en l’etnopoètica: els acudits», una aproximació 
mitjançant la qual explica el tractament i l’ús que en fem en l’actualitat i 
que té a veure, com hem vist també en l’estudi de Coll, amb la necessitat 
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comunicativa de l’individu d’expressar la seua opinió crítica sobre aquells 
valors de la societat amb els quals no està d’acord. El contrast entre 
l’opinió del col·lector i la de l’informant fa veure, en alguns casos, un 
sentiment ja no col·lectiu, sinó individual, fet que caracteritza els acudits 
no només en el marc del sentiment col·lectiu sinó també en el de l’oci o la 
distensió.  

Rafael Beltran (UV) centra el seu objecte d’estudi en la rondalla 
«La flauta entre les cames», coneguda arreu de la península Ibèrica, el 
primer testimoni de la qual el proporciona l’escriptor valencià Joan 
Timoneda i que, tanmateix, no ha estat classificada mai dins el catàleg 
internacional. En aquest sentit, «“La flauta entre les cames”: evidència i 
ocultació dels genitals masculins, a partir d’un conte de Joan Timoneda» 
fa menció dels recursos de l’ambigüitat i les dobles al·lusions emprats en 
les diferents versions de la narració, els quals revelen la frivolitat de la 
dona i el temor de l’home després de l’acte sexual, en relació sobretot amb 
el plaer dels òrgans sexuals masculins.  

Segueix «El tema sexual a l’Aplec de rondalles d’Alcover» de Josep 
A. Grimalt (UIB), una contribució que enfondeix en la censura i, més 
exactament, en el grau de suavització i alteració amb què són tractats 
alguns passatges de les Rondaies Mallorquines, així com els diferents 
mecanismes explícits referits a l’element eròtic, expressat amb delicadesa.  

Josefina Roma (UB) estudia en «Dues rondalles recollides per Sara 
Llorens: un sistema no convencional de relacions matrimonials» les 
aportacions d’aquesta recol·lectora de rondalles fidel a les narracions, fet 
que ajuda a entendre els mecanismes que van fer servir els narradors per 
recuperar informació que, malauradament, ja s’havia perdut i que té a 
veure amb les relacions sexuals i el concepte de fidelitat. 

L’estudi dels «Tabús i erotisme en les rondalles d’Enric Valor», de 
Vicent Vidal (UA), clou aquest segon apartat. En aquest cas, l’anàlisi se 
centra a fer veure el mecanisme emprat per l’escriptor de Castalla a l’hora 
de construir les seues narracions més conegudes, així com la construcció 
del component eròtic a partir de les descripcions i dels símbols, o dels 
recursos com el fetitxisme, i la formació del tabú sexual i lingüístic. 

El darrer apartat, «Poesia popular: erotisme i tabús», el més ex-
tens, consta de sis articles centrats en l’anàlisi dels tabús i de l’element 
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eròtic en la tradició musical oral (cançons, principalment) i en 
l’enigmística catalanes.  

L’aportació de Joan Borja (UA), sota el títol «Erotisme i tabú en 
les formes picardioses del cançoner popular valencià», enceta aquesta 
última part. Borja centra l’atenció en les tècniques picaresques que 
caracteritzen algunes cançons valencianes per deixar implícit (o no tant) 
un contingut eròtic determinat: metaforitzacions zoològiques i alimentà-
ries, hiperonímies eufemístiques, elisions, ambivalències semàntiques i 
hipèrboles, entre molts altres recursos, ajuden a la formació del tabú 
cultural que, tanmateix, és fruit d’una tradició que ens és gairebé idiosin-
cràtica.  

Anna Francés i M. Jesús Francés (UA), en «Entre serps i perdiue-
tes un munt de cançons», repassen el contingut eroticofestiu present en 
les cançons tradicionals de Bocairent, amb una atenció especial a les 
cobles que les comparses escriuen expressament en la festa de Moros i 
Cristians en honor a sant Blai que s’hi celebra un cop a l’any. El caràcter 
jocós de l’ambient és precisament el que propicia la inhibició del tabú; 
tanmateix, aquesta càrrega sexual és expressada a través de diferents 
recursos i tècniques que, d’una banda, n’han assegurat la pervivència i, 
d’una altra, han ajudat a reforçar aquestes noves associacions entre 
elements de la vida i la natura quotidianes i humanes amb òrgans i 
accions sexuals. 

Felip Munar (UIB) també situa la línia de treball a l’entorn de les 
«Cançons i gloses eròtiques», una mostra centrada principalment a fer 
visible l’incansable treball dels glosadors de picat a través de les seues 
composicions i de quina manera són capaços de condensar en una estrofa 
tot un bagatge cultural que naix de les reflexions individuals de l’ésser 
humà però que, en tot cas, tenen una projecció col·lectiva, d’unitat.  

Xavier Roviró (Grup de Recerca Folklòrica d’Osona) ens desco-
breix en «Verdaguer i el cançoner popular picant» l’interès de l’autor de 
Canigó pel saber del poble, sobretot per les cançons de la seua terra: una 
filiació que ja han constatat anteriorment J. M. de Casacuberta o R. 
Torrents. Tanmateix, l’estudi de Roviró se centra principalment a 
destacar la visió àmplia i oberta de la cultura popular i, per extensió, de la 
societat en general de Verdaguer, la qual cosa té una implicació directa en 
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l’ús de l’autocensura. Precisament l’autocensura és un element força 
present en l’aportació de Miquel Sbert (Grup de Recerca en Etnopoètica 
de les Illes Balears), que ressenya les «Cançons eròtiques al Cançoner 
popular de Mallorca» (1966-1975): es tracta, fet i fet, d’una actitud molt 
habitual entre els folkloristes catalans dels segles XIX i XX, i que té a 
veure amb la concepció conservadora del gènere. I és que l’autocensura 
—complementària de la censura governamental i les habilitats «diplomà-
tiques» de Moll— afecta directament les gloses eròtiques, les quals es 
veuen enginyosament modificades a través de tècniques i recursos 
estilístics (metàfora i ironia, principalment) que amaguen o disfressen el 
vertader sentit del text. 

L’apartat (i el volum) es clou amb l’estudi de Caterina Valriu 
(UIB) «Les endevinalles “falsament obscenes”?», que projecta una reflexió 
interessant a l’entorn de la denominació amb què coneixem aquest tipus 
de jocs lingüístics i que, en opinió de l’autora, mereixen ésser coneguts 
amb el denominatiu «endevinalles falsament innocents»: una denomina-
ció que consensua després de l’estudi de l’estructura i el joc entre respos-
tes (obscenes i «blanques») que es dóna en el receptor, així com la 
composició (en termes, novament, de l’ús combinat de diversos meca-
nismes retòrics) que connoten un paral·lelisme entre el contingut inno-
cent i el component eròtic.  

Comptat i debatut, Erotisme i tabús en l’etnopoètica és un recull 
d’anàlisis que recorre la geografia de l’imaginari eròtic català i que dóna 
cabuda, a més, a noves aportacions, les quals ajuden a la conservació, la 
difusió i l’ús de la tradició que, en darrera instància, són una mostra de les 
nostres inquietuds pel món que ens envolta i del qual ens sentim part, 
dins d’una col·lectivitat determinada. Conscients de les dificultats de tota 
mena que ha patit el procés de recol·lecció i recerca folklòrica al nostre 
àmbit cultural durant el darrer quart del segle XIX i tot el segle XX, el 
Grup d’Estudis Etnopoètics consolida un espai de comunicació, inter-
canvi i investigació que reconeix el valor d’aquest material i, més encara, 
assenta les bases a partir de les quals s’han de desenvolupar els nous 
estudis del futur. Un convit, doncs, a mirar què hi ha més avall del 
llençol… 
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RESSENYA DE NOVA REFLEXIÓ SOBRE L’OBRA D’ENRIC VALOR, DE 

GEMMA LLUCH I JOSEP M. BALDAQUÍ (ED.) (INSTITUT 

INTERUNIVERSITARI DE FILOLOGIA VALENCIANA, ALACANT, 2011, 
146 PÀGINES) 
Vicent Vidal 

Universitat d’Alacant 
 

n els anys 2010 i 2011 dues efemèrides van renovar el panora-
ma crític al voltant de la figura i l’obra d’Enric Valor: el desè 
aniversari del traspàs i el centenari del naixement, respectiva-
ment. És en aquesta segona efemèride que cal situar la Nova 

reflexió sobre l’obra d’Enric Valor, en què Gemma Lluch i Josep M. Balda-
quí editen un total de vuit estudis que penetren, des de diverses perspec-
tives científiques, en l’obra d’Enric Valor com a gramàtic, folklorista, 
narrador i, en definitiva, com a home compromès amb la llengua i el país. 

Encara que el llibre no es divideix en més epígrafs que els capítols 
de cada investigador, és fàcil trobar-hi una estructura ben clara i equili-
brada: els quatre primers textos treballen la vessant més lingüística, 
mentre que els quatre darrers en treballen la literària, sempre entenent 
l’una i l’altra en un sentit ampli i tenint en compte que un camp i l’altre, i 
més encara en Valor, són fortament interdependents. En la part lingüís-
tica s’analitza la trajectòria cívica de Valor, la seva contribució a 
l’estàndard i a la gramàtica i l’aportació lèxica, mentre que en la part 
literària trobem un nou equilibri: dos capítols dedicats a l’obra rondallís-
tica (per bé que des de perspectives força diferents: l’adaptació rondallís-
tica i l’aportació al folklore narratiu), i dos dedicats a la novel·lística. Es 
tracta, doncs, d’un volum ben estructurat, variat quant als estudis i, per 
això, panoràmic; però, a més, com comprovarem, original i rigorós en les 
propostes d’anàlisi. 

Després d’una presentació de Lluch i Baldaquí, que tenen l’encert 
de revisar breument la bibliografia principal sobre el conjunt de l’obra 
valoriana, encapçala el cos d’estudis «Dades per a una biografia cívica 
d’Enric Valor», de Brauli Montoya. En aquest primer text, Montoya 
repassa la tasca que desplegà Enric Valor en l’àmbit politicocultural 
valencianista i en el lingüístic, que es materialitzà en un ferm sentit de la 
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normativa i en la preocupació per l’ús social de la llengua. Com demostra 
l’investigador, ambdós àmbits són indestriables i tenen la base en l’entorn 
familiar de Valor, el pare del qual l’introduí en el coneixement del català 
escrit, i en l’afaiçonament de les conviccions politicoculturals progressis-
tes i valencianistes que experimentà en un context advers a la llengua com 
el que visqué a Elda. Al llarg de la seva vida adulta a Alacant i a València, 
Enric Valor participà en diversos mitjans de comunicació difonent la 
normativa fabriana, intentant conscienciar els valencians de la pròpia 
identitat com a poble i, durant la guerra, defensant el sistema polític 
republicà. Durant el franquisme fa de professor en els cursos de valencià 
de Lo Rat Penat i, quan és empresonat, també n’impartirà classes als 
presoners i aprofitarà per redactar, entre d’altres, bona part del Curso 
medio de gramática catalana i del Millorem el llenguatge. Després de l’etapa 
a la presó encara serà una peça clau en la revista Gorg i, com deixa veure 
Montoya, al final de la seva vida esdevindrà un emblema ben reconegut 
que, com a tal, deixarà una clara estela en la consciència lingüística i 
nacional dels valencians. 

Tot seguit, Maria Conca aprofundeix en el terreny lingüístic per 
avaluar «La contribució d’Enric Valor a l’estàndard català» en un estudi 
dens i ric que abraça (a) un estat de la qüestió sobre les aproximacions a 
l’aportació lingüística de Valor; (b) el cànon lingüístic i (c) sociolingüístic 
que proposa l’autor al llarg de la seva trajectòria; i (d) una proposta 
metodològica per a l’estudi del model de llengua valorià que Conca 
concreta en un comentari lingüístic exhaustiu. Així, Conca fa observar 
que els estudis més solvents sobre l’aportació lingüística de Valor remar-
quen la seva adscripció inequívoca al fabrisme amb contribucions a partir 
dels autors clàssics i de la llengua viva més pura que, no obstant això, cal 
comparar amb la fidelitat que l’escriptor mantingué en convergència amb 
el català general. Valor sempre defendrà, com mostra Conca especial-
ment a través dels discursos d’investidura com a doctor honoris causa, la 
unitat de la llengua catalana i la conveniència d’utilitzar aquest mot, 
català, també entre els valencians. Finalment, en un comentari perfiladís-
sim sobre un fragment de la rondalla «El rei Astoret», Maria Conca 
n’analitza el model lingüístic en els nivells gramatical, lèxic, fràsic i 
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textual, i ofereix així un criteri pràctic que, al capdavall, confirma la 
coherència i la solvència lingüística d’aquest autor. 

En la línia del que apunta aquesta estudiosa, Francesc Pérez i Mo-
ragón, en el capítol «Entorn de l’obra gramatical d’Enric Valor», subratlla 
el ferm sentit de la unitat lingüística de l’autor així com les solucions més 
creatives al llarg dels seus escrits gramaticals, que naixen, juntament amb 
l’obra narrativa, al caliu d’un gran amor per la llengua i com una necessi-
tat personal arran d’aquest amor i també dels dubtes que havia de resol-
dre en tant que escriptor, assessor lingüístic i traductor. Pérez remarca el 
to pràctic de les seves obres gramaticals, que havien de ser útils per a 
l’autoaprenentatge de la llengua escrita per part dels valencians, i el paper 
que tingué el gramàtic en tant que assessor d’algunes editorials valencia-
nes aparegudes en la dècada de 1960. Al final del seu escrit, Francesc 
Pérez lamenta el revisionisme a què sembla que se sotmeta actualment 
l’obra gramatical de Valor en nom del caràcter singular del valencià «en 
una operació de secessionisme lingüístic evident». 

Per la seva banda, Emili Casanova proporciona un nou estudi so-
bre «La riquesa lèxica de l’obra valoriana» que mesura a partir dels 
criteris de «disponibilitat lèxica» (coneixement i ús de paraules en una 
situació comunicativa determinada) i de la crítica literària. Això cris-
tal·litza en els trets d’abundància del lèxic utilitzat, qualitat i renovella-
ment de la llengua, varietat i freqüència d’aquest lèxic i adequació a 
l’objectiu literari. Casanova conjumina sagaçment, doncs, criteris lingüís-
tics i literaris a fi de demostrar aquesta «riquesa lèxica» de què tant es 
parla sobre l’obra narrativa i lexicogràfica d’Enric Valor aportant-hi 
algunes dades quantificables que s’encarrega de contrastar amb d’altres 
autors i obres. Com s’ha assenyalat més amunt, però, Maria Conca 
comentava la necessitat de posar en relació tota aquesta aportació lèxica 
de Valor amb l’ús d’un lèxic comú amb la resta del català; és a dir, la 
focalització en la singularitat i la riquesa evident de la llengua de Valor no 
hauria de deixar de banda la importància que tenia, per a ell, mantenir-se 
pròxim a un estàndard convergent. Això, en qualsevol cas, no lleva mèrit 
a la ingent tasca de Casanova de buidatge i d’anàlisi lingüística de les 
obres narratives i lexicogràfiques que, certament, reflecteixen en Valor un 
grandíssim coneixement i ús d’una «riquesa lèxica» excepcional. 
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Gemma Lluch obre els quatre capítols dedicats a la narrativa de 
Valor. En el seu text, «L’adaptació de les rondalles al lector infantil: un 
text, altres finalitats», es proposa analitzar l’adaptació que experimenta-
ren les rondalles tant des del pas de la tradició oral a la literaturització 
d’Enric Valor com al pas que van fer de la creació valoriana a les adapta-
cions infantils de Rosa Serrano. Així, en el pas de la tradició oral a la 
transformació literària, Lluch assenyala que el canvi principal és de 
l’oralitat a l’escriptura, amb totes les alteracions de recursos que això 
provoca; i sumant-hi la ideologia i la intencionalitat de l’autor de nacio-
nalitzar les rondalles, descriure el país i els costums i manipular literàri-
ament el llenguatge, mantenint-hi, això sí, un seguit de formes pròpies de 
l’oralitat. En el pas de la creació de Valor a l’adaptació al públic infantil, 
Lluch fa veure que el mecanisme d’adaptació emprat per Rosa Serrano és 
la reducció, és a dir, la simplificació de l’estil, sempre amb el vistiplau de 
l’autor i sense tocar-ne l’estructura o el contingut. Al final de la seva 
contribució, Lluch fa notar que algunes propostes didàctiques fetes a 
partir de les rondalles n’entenen la lectura com una via per a la recupera-
ció d’unes formes de vida i d’un passat cultural que xoca amb l’actual i 
amb la visió i la intenció mateixa de Valor. Lluny d’aquest enfocament de 
to romàntic, Lluch indica que parlar de l’adaptació infantil és parlar 
d’escola i de la implicació que això té per al coneixement de la cultura 
pròpia i de la llengua.  

Continuant en la qüestió rondallística, però aquest cop des de la 
perspectiva folklòrica, Carme Oriol, en «Les rondalles d’Enric Valor en el 
marc de la rondallística catalana», situa la tasca de Valor en relació amb 
el panorama rondallístic català, en conjunt, i valencià, en particular. 
Entén que el nostre autor, més que purament folklorista, és un literat-
folklorista, com els germans Grimm a Alemanya o com Alcover a les 
Illes, en tant que recrea allò que recull. Malgrat la voluntat de Valor de 
fer literatura (i per això literat), ell mateix recull i aporta dades molt 
importants i significatives sobre la procedència dels relats i sobre el 
treball de camp que dugué a terme (i per això folklorista). Entre les 
rondalles recollides, Oriol anota que la gran majoria tenen la base en una 
font oral i que almenys 30 de 36 són molt conegudes tant dins com fora 
dels Països Catalans, com ho evidencia la catalogació en els índexs de 
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tipus rondallístics internacionals i catalans. Assenyala, també, la diversi-
tat dels subgèneres arreplegats i l’ampliació que fa Valor del corpus de les 
rondalles recollides fins al moment al País Valencià. A la fi, Oriol 
pondera aquesta figura en la història de l’etnopoètica valenciana i li atorga 
el paper de pont entre la tradició anterior (amb el seu gran representant, 
Francesc Martínez i Martínez) i la posterior, en què s’esdevindrà un 
esclat de rondallistes que començaran a arreplegar i publicar rondalles a 
partir dels anys 80. 

Vicent Simbor, amb «La novel·lística d’Enric Valor en el marc de 
la narrativa catalana», paral·lelament al que ha fet Carme Oriol ressenyat 
suara per al marc de la rondallística, situa les novel·les de Valor en el 
context narratiu català tenint-ne en compte els condicionants i mostrant-
ne l’aportació més significativa. Després d’un llarg període en què la seva 
vocació de novel·lista hagué de cedir, la gran producció de l’autor en 
aquest sentit és ja a les darreries de la vida i, doncs, en contrast amb les 
noves generacions d’escriptors valencians. Simbor no s’està de recordar la 
distància de l’obra novel·lesca de l’escriptor amb el context esteticoliterari 
que li correspondria en el temps, però puntualitza que, al País Valencià, 
era un buit que Valor reïx a omplir. Configura, així, una «èpica moral i 
col·lectiva» amb la literaturització de la Guerra Civil que esdevé, en 
paraules de Simbor, «un document social i moral de primer ordre, un 
homenatge a la geografia del País, una lliçó de llengua viva, l’aplicació del 
pensament il·lustrat més compromès, una contribució de pes a la memò-
ria històrica dels valencians i una construcció ficcional sòlida». 

«El Cicle de Cassana com a relat de vida», de Joaquim Espinós, és 
el capítol que tanca el llibre. Com Vicent Simbor, Espinós troba en les 
novel·les de la trilogia del Cicle de Cassana un «anacronisme necessari», 
en les seves paraules, en tant que excel·leix a ocupar un espai vacant fins 
llavors en la història de la literatura valenciana. Espinós es deté en les tres 
novel·les i, així, veu en Sense la terra promesa una voluntat totalitzadora, 
de gran ambició i amb un narrador omniscient que en possibilita el to 
coral. Valor ho canvia, tanmateix, a narrador autodiegètic en Temps de 
batuda i en Enllà de l’horitzó, dues novel·les estructurades en forma de 
bildungsroman situades ja en la Guerra Civil i en què els elements histò-
rics prenen més força. Espinós examina els canvis, les diferències i les 
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semblances en les tècniques i els recursos narratius al llarg de la trilogia i 
convenç quan en convida finalment a la lectura com a gran homenatge 
per a commemorar els cent anys del naixement de l’escriptor. 

Coincidisc amb el professor Espinós en el sentit que acudir direc-
tament als textos valorians és, potser, el millor reconeixement que se li 
pot fer. Això és el que han fet tots els autors d’aquest llibre que, sense 
perdre de vista el conjunt de l’obra i el context històric, social i cultural, 
parteixen de la producció i de l’activitat de Valor i n’ofereixen dades 
noves per a la lectura, la interpretació i la valoració de l’obra i la trajectò-
ria. I això mateix, revisar i redescobrir els textos de l’escriptor castallut, és, 
precisament, l’impuls que ens sobrevé quan llegim i païm cadascun dels 
capítols de la Nova reflexió. Enric Valor, ara més de cent anys després del 
naixement, és, i per molts anys, un gran homenot ben digne d’aquestes i 
de moltes altres reflexions. 
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RESUMS 
 

Competències mediàtiques a l’IES Dr. Balmis d’Alacant 
JOSEP MANUEL ESCOLANO I LÓPEZ 

 
RESUM 
La introducció de les TIC en l’ensenyament (les TAC) planteja molts 
interrogants entre els membres de la comunitat educativa, especialment 
entre el professorat. L’atracció del mitjà per als aprenents, la manca de 
reflexió en l’ús, tant per part del professorat com de l’alumnat, la necessi-
tat d’una formació específica, l’adequació de les infraestructures al 
concepte i a les possibilitats que ofereix el web 2.0 i la incorporació de les 
aplicacions TAC en les programacions d’aula són alguns aspectes que 
mereixen una atenció específica i una anàlisi detinguda. La base de gran 
part de les respostes rau en una planificació eficaç de la formació del 
professorat que satisfaça les expectatives de tothom. Els projectes de 
centre, la utilització de plataformes educatives com Moodle i 
l’autoformació són sendes que ens acosten envers les solucions. En aquest 
treball, hi centrem l’atenció en les valoracions, les pràctiques habituals, les 
actituds i els coneixements relacionats amb la competència mediàtica o 
digital del professorat de l’IES Dr. Balmis d’Alacant. Ens basem en una 
enquesta realitzada en línia que aplega aquests continguts en una combi-
nació d’ítems de resposta tancada i d’altres de resposta oberta. 
Paraules clau: TIC en l’ensenyament, aplicacions TAC, web 2.0, projec-
tes de centre, plataforma educativa, Moodle, autoformació, competència 
mediàtica, actituds, enquesta 
 
ABSTRACT 
Introducing ICT in teaching and learning (LKT) raises many questions 
among the members of the educational community, especially teachers. The 
interest this tool arouses among students, the need of reflection on the way it is 
used in the classroom by both teachers and students, as well as the need of a 
specific training, adapting infrastructures to the concept, to the possibilities 
offered by web 2.0 and to the introduction of LKT applications in the 
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classroom are some aspects which should be carefully studied and taken into 
account. The answer to most of these issues can be found in a successful 
teacher-training planning, meeting all kinds of needs. School projects, the use 
of e-learning platforms such as Moodle and self-training help us be in the right 
path. This paper focuses on the evaluation, everyday practice, attitude and 
knowledge related to media or digital competence of secondary teachers at IES 
Dr Balmis in Alicante. An online survey included all these issues by combi-
ning both close and open questions. 
Keywords: ICT in teaching and learning, LKT applications, web 2.0, school 
projects, e-learning platform, Moodle, self-training, media competence, 
attitude, survey 

 
 

Formación TIC del profesorado para garantizar el éxito en la integración de 
la tecnología  

SILVIA PICO 
 
RESUM 
En este artículo se definen algunas claves para que la integración de la 
tecnología en el currículum sea un proceso claro y sencillo, incidiendo en 
los puntos fuertes sobre los que debe reflexionar la formación del profe-
sorado, tanto la inicial como la permanente. Teniendo en cuenta la 
formación metodológica, debemos tratar de encontrar el equilibro y la 
metodología TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) 
puede ser la respuesta de hacia dónde debe dirigirse la formación TIC de 
los docentes. Pero hay que ir un paso más allá en esta cuestión, amplian-
do nuestros horizontes hacia una formación permanente que se caracte-
rice por la iniciativa propia, basándonos en nuestro entorno personal de 
aprendizaje. Por último, a modo de conclusión, se definen una serie de 
cualidades óptimas que debería poseer todo docente cuyo objetivo sea 
integrar las TIC para mejorar el aprendizaje de sus alumnos. 
Paraules clau: TIC, TPACK, educació, currículum, noves tecnologies a 
l’aula 
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ABSTRACT 
This article defines some keys that make integrating technology into the 
curriculum a clear and simple process, underlining the strengths that teacher 
training should reflect on, both initial and lifelong learning. Taking into 
account methodological training, we try to find the balance where TPACK 
methodology (Technological Pedagogical Content Knowledge) may be the 
answer to ICT teachers training. We need to go a step further in this matter, 
expanding our horizons to a training characterized by a self initiative, based 
on our personal learning environment - PLE. Finally, it is defined a set of 
optimal qualities that every teacher should have aimed at integrating ICT to 
improve student learning. 
Keywords: ICT, Education, Curriculum, PLE, new technologies in the 
classroom 
 
 

Lectura i TIC: l’ús de les TIC per al treball de les lectures d’obres literàries 
proposades a l’alumnat 
IGNASI MORAL REIG 

 
RESUM 
L’ensenyament secundari recull, entre els seus objectius, el foment de la 
lectura i la creació d’un hàbit lector entre l’alumnat. La introducció de les 
TIC en l’ensenyament pot funcionar com a element motivador i dinamit-
zador al servei d’aquesta finalitat. 
Aquest article té com a objectiu analitzar l’ús de les TIC entre el 
professorat de l’àrea de «Valencià: llengua i literatura» per al treball de la 
lectura d’obres literàries completes i descriure la relació entre foment de 
la lectura i l’ús de les TIC. 
Paraules clau: foment de la lectura, hàbit lector, competència digital, 
lectura, TIC, ensenyament secundari 
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ABSTRACT 
Reading promotion and the creation of a reading habit among students are 
two of the main aims of Secondary Education. Using ITC in teaching can be 
a motivating and dynamising element at the service of such an objective. 
The purpose of this article is analysing the use of ITC among Catalan 
Language and Literature teachers when they focus on reading complete 
literary works as well as cheking the connection between reading promotion 
and using ITC. 
Keywords: reading promotion, reading habit, digital competence, ITC, 
secondary education 

 
 

Proposta 2.0 d’incorporació real de les TIC al currículum  
M. TERESA SÁEZ CUENCA 

 
RESUM 
Per tal que la incorporació de les TIC a l’ensenyament fóra real, el docent 
hauria de saber, en primer lloc, què ha d’ensenyar (per tal de poder educar 
en TIC) i, en segon lloc, com ho ha d’ensenyar (per tal de poder educar 
amb TIC). Pel que fa al primer punt, és la llei que l’ha d’aclarir i, pel que 
fa al segon punt, cal que el docent adquirisca/assage noves metodologies. 
L’article que presentem revisa la legislació vigent sobre la integració de les 
TIC a les aules de primària i de secundària. Així mateix, presenta els 
resultats d’una enquesta a professorat i alumnat la finalitat de la qual és 
esbrinar el grau de coneixement que tenen aquests col·lectius de les TIC i 
l’ús que en fan.  
Paraules clau: TIC, TAC, Educació, Currículum, noves tecnologies a 
l’aula 
 
ABSTRACT 
For the incorporation of ICT in education to be real, the teacher should 
know, first, what should be taught (in order to educate ICT) and, secondly, 
how it should be taught (to be able to teach by means of ICT). Regarding the 
first point, the law should be the one to clarify it and, as regards the second 
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point, the teacher must acquire/assage new methodologies. Likewise, the 
article presents the results of a survey to teachers and students the purpose of 
which is to know the degree of knowledge of ICT that these collective have 
and the use that do. 
Keywords: ICT, LKT, Education, Curriculum, new technologies in the 
classroom 
 
 

@live, un projecte de premsa escrita trilingüe 
M. CARMEN ROMERO RIERA 

 
RESUM 
@live és una revista digital trilingüe en anglés, valencià i castellà realitzada 
per alumnat de 7 nacionalitats diferents d’Educació Secundària Obliga-
tòria de l’IES La Nucia (Alacant). És un mitjà de comunicació d’alumnes 
dirigits a la resta de la comunitat educativa, on s’utilitzen les tres llengües 
en contextos comunicatius reals, s’atén a la diversitat i es fomenta l’ús de 
les TIC i l’autonomia en el seu procés d’aprenentatge. 
Paraules clau: aprenentatge comunicatiu de llengües, atenció a la diversi-
tat, noves tecnologies a l’aula, creativitat en l’ensenyament de llengües, 
revista de centre 
 
ABSTRACT 
@live is an online digital magazine in three languages, English, Valencian 
and Spanish, written by students from 7 different nationalities taking Spanish 
Compulsory Secondary Education at IES La Nucia school (Alicante, Spain). 
It is a means of communication by students aimed at all the educational 
community, in which these three languages are used in real communication 
contexts. It also caters for diversity and encourages the use of new technologies 
in the classroom and student autonomy in their learning process. 
Keywords: communicative language teaching, cater for diversity, new techno-
logies in the classroom, creativity in language teaching, school magazine 
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Lliures volen: el blog com a espai lingüístic Un treball sociolingüístic transver-
sal amb alumnat de segon de batxillerat  

ORETO DOMÉNECH 
 
RESUM 
Aquest article és el balanç, des del punt de vista didàctic, de tres cursos 
lectius amb l’ús del blog com a suport de l’aprenentatge presencial de 
l’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura per a segon de batxillerat. 
L’ús de les eines digitals i de la web 2.0 es va concretar en el blog Lliures 
volen (http://2nbatpacomolla.blogspot.com.es/) i es va dedicar a la 
reflexió sociolingüística. La consciència lingüística, la diglòssia, l’autoodi, 
són aspectes essencials de la nostra realitat lingüística quotidiana que no 
hauríem de defugir en l’ensenyament del català al País Valencià, on la 
llengua i la literatura encara es troben lluny d’una situació normalitat 
plena. L’ús del blog al llarg de tres cursos lectius es va centrar en 
l’assertivitat i l’autoestima lingüístiques i l’eliminació de prejudicis 
lingüístics entre l’alumnat de segon de batxillerat de l’IES Poeta Paco 
Mollà de Petrer (País Valencià) procedent de diversos pobles i ciutats del 
migjorn valencià com ara Petrer, Elda, Monòver, Novelda, Sax, Mont-
fort, Pinós i Villena. 
En la valoració d’aquesta experiència també considerem aquells aspectes 
menys reeixits: l’autocrítica i les propostes de millora són dos punts 
innegociables en el camí per poder seguir endavant. Cal, però, ser consci-
ents de la naturalesa experimental i canviant de les nostres experiències 
didàctiques, siguen amb eines digitals o amb altres tipus d’eines. Buscar 
nous camins i maneres amb les TIC en el present i en futur, amb tot, es 
presenta com una pràctica fonamental i necessària, amb un potencial fins 
ara impossible d’imaginar que hem d’aprofitar per a la reflexió sociolin-
güística en l’aula.  
Paraules clau: TIC, TAC, blog, sociolingüística, català, llengua, literatura 
 
ABSTRACT 
This paper is the result, from a didactic point of view, of three school years in 
which blogging was used as a support in face-to-face learning in the subject of 
Valencian: Language and Literature with year 13 students. Digital tools and 
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web 2.0 were put into practice in the blog Lliures volen (Freely they fly) 
(http://2nbatpacomolla.blogspot.com.es/), in which a sociolinguistic study 
played a key role. Linguistic awareness, diglossia and self-hate are 
representative aspects of our daily linguistic reality, and thus they should not 
be avoided in Catalan teaching in the Valencian Country, where Catalan 
language and literature are still far from normality. Blogging throughout the 
three school years focused in linguistic assertiveness and self-esteem, as well as 
getting rid of linguistic prejudices among year 13 students at IES Poeta Paco 
Mollà in Petrer (Valencian Country), coming from several nearby towns and 
villages, such as Petrer, Elda, Monòver, Novelda, Sax, Montfort, Pinós and 
Villena. 
When evaluating this experience, less outstanding aspects were also taken into 
account: self-criticism and improvement proposals are two non-negotiable 
facts key to carry on. However, we must be aware of the experimental and 
changing nature of our didactic experiences, both with digital or nondigital 
tools. Looking for new ways of using ICT now and in the future has become a 
must, an essential practice we should take advantage of to promote 
sociolinguistic discussion in the classroom. 
Keywords: ICT, LKT, blogging, sociolinguistics, Catalan, language, 
literature 
 
 

Treball per projectes amb TIC a l’Educació Primària  
M. DEL CARMEN DEVESA ZAMORA 

 
RESUM 
El present treball pretén explicar la metodologia duta a terme al llarg d’un 
curs escolar al tercer cicle de l’Educació Primària, basada en l’aprenentat-
ge per projectes a l’àrea de Coneixement del Medi, conjuntament amb 
l’ús de les TIC.  
La unió de l’aprenentatge per projectes i les TIC és el resultat d’una 
reflexió centrada en la necessitat d’un canvi metodològic i un acostament 
més real al món dels xiquets i xiquetes. És una altra manera d’educar, més 
significativa per a l’alumnat.  
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Emprar un enfocament per projectes dóna oportunitats a l’alumnat per a 
participar del treball autèntic i desenvolupar les destreses del segle XXI: la 
col·laboració, la resolució de problemes i el pensament crític. L’èmfasi ja 
no és a l’ensenyament, sinó a l’aprenentatge, els protagonistes ja no són 
els mestres, són els alumnes.  
I és per això mateix —perquè ells i elles són els i les protagonistes— que 
els docents ens hem d’adaptar als nous temps, a la nova realitat, a unes 
necessitats educatives d’un món que canvia contínuament i en el qual les 
TIC estan presents. A la fi, ningú ja no dubta que la tecnologia web 2.0 
s’ha d’integrar de forma normalitzada en els processos d’ensenyament-
aprenentatge. 
Quan són ben dissenyats, els projectes fonamentats en el currículum 
poden arribar a resultats d’alta qualitat per a l’alumnat i poden ser, 
també, una experiència gratificant per als docents. En aquest article 
provaré de demostrar que conjuminar l’enfocament per projectes i les 
TIC ofereix molts avantatges. 
Paraules clau: aprenentatge per projectes, TIC, TAC, Educació Primà-
ria, noves tecnologies 
 
ABSTRACT 
This paper aims to explain the ICT-supported project-based learning 
methodology used throughout the school year in years 5 and 6, in the subject 
of science.  
The need of both a methodological change and a more realistic approach to 
the world for students explains combining task-based learning with ICT. It is 
a different way of teaching, more meaningful for them. 
Task-based learning allows pupils to participate in real tasks and to develop 
21st century skills: collaboration, problem-solving and critical thinking. 
Emphasis is not placed in teaching, but in learning, and teachers are not 
longer the main characters, but students. 
Thus, because they become the main characters, we, as teachers, must go with 
the times and adapt ourselves to a new reality, to new teaching needs in a 
changing world where ICT play a key role. It is widely taken for granted that 
web 2.0 technology must be integrated in learning and teaching. If successfully 
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designed, curriculum-based projects can achieve high-quality results for 
students as well as being a satisfying experience for teachers. This paper aims 
to show the benefits of using an ICT-supported project-based learing metho-
dology. 
Keywords: task-based learning, ICT, LKT, primary education, new techno-
logies 
 
 

Juguem a definir la ciència: recursos per treballar el lèxic acadèmic 
col·laborativament 
ROSA ESTOPÀ 

 
RESUM 
El coneixement de la ciència i la tècnica es representa i es transfereix a 
través de paraules que tenen un significat especialitzat, precís i concís. 
L’accés al coneixement especialitzat permet l’ús adequat de la terminolo-
gia. Treballar el llenguatge juntament amb el coneixement científic des 
dels inicis és crucial. En el projecte «Jugant a definir la ciència» (I i II) 
partim del supòsit que les bases del coneixement especialitzat es comen-
cen a adquirir en els primers anys de vida d’una persona. El nostre objecte 
d’estudi és presentar recursos per treballar col·laborativament paraules 
bàsiques de la ciència a l’escola com ara aigua, espai, estrella, cervell, gel, 
mort, sol, calor, velocitat, aire, vida, etc. Enguany, el projecte ha saltat a la 
xarxa. En aquest article presentem, a més, la plataforma digital, «El club 
lèxic», que fomenta el treball col·laboratiu. 
Paraules clau: terminologia, ciència, llengua, recursos didàctics, lèxic, 
diccionari, jocs, escola 
  
ABSTRACT 
The knowledge of science and technology is represented and transferred 
through words that have a specialized, precise and concise meaning. Having 
access to specialized knowledge allows an appropriate use of terminology. 
Working on language, together with scientific knowledge from the very 
beginning, is crucial. In the project «Jugant a definir la ciència» (I and II) 
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(Playing to define the sciences) we assume that the basis of specialized know-
ledge begins to be acquired at a very early age of a person. The object of our 
study is to show resources to cooperative learning with basic scientific words 
such as water, space, star, brain, ice, death, sun, heat, speed, air, life, etc. 
This year, the project has gone into the Internet. In this paper we also present 
the digital platform «El club lèxic», which promotes collaborative working. 
Keywords: terminology, science, language, didactic resources, words, dictio-
nary, games, school 
 
 

Dormint entre les TIC 
LAURA TUDÓN I DONAT 

 
RESUM 
Treballar a l’aula, compartir informació, ajudar majors i menuts, pot 
estar englobat en una mateixa eina web, com pot ser un bloc, un web 
personal o un web de recursos. Si, a més, volem millorar l’educació del 
nostre alumnat, podem recórrer a les pissarres digitals interactives (PDI). 
Què són? Com podem treballar-hi? No són un eina fàcil; tanmateix, us 
animem a fer-les servir, a investigar-hi i a aprofitar-les en la vostra tasca 
educativa.  
En aquest article expliquem la nostra experiència amb les TIC, com a 
professional en l’Educació Infantil, a través de dos eines: el blog El Racó 
de l’Infant i la PDI. Hem desenvolupat aquesta tasca en les tres aules de 5 
anys de CEIP Villar Palasí (Sagunt). Dues d’aquestes aules tenen com a 
llengua vehicular el valencià i una, el castellà. En aquesta darrera aula s’ha 
treballat amb tot l’alumnat; en l’aula de valencià, en canvi, només amb 
l’alumnat que anava més endarrerit en l’adquisició de la lectoescriptura. 
Paraules clau: bloc, compartir, innovar, educar, pissarra digital, TIC, 
TAC, lectoescriptura digital 
 
ABSTRACT 
Working in the classroom, sharing information and helping both adults and 
children can be approached by using the same digital tools, such as blogs and 
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personal or resource websites. If, moreover, learning is to be improved, 
interactive whiteboards can also be used (IWB). What are these? How do we 
work with them? They are not an easy tool. However, teachers are strongly 
encouraged to try and explore their possibilities in the classroom. 
This paper shows our experience with ICT as a nursery teacher by means of 
two digital tools: a blog called El Racó de l’Infant and IWB. This research 
was developed in three classes of five years olds at school CEIP Villar Palasí 
(Sagunt), in which Valencian is the lingua franca in two of them and Spanish 
in the other. In the Spanish one, this research included all the students. 
However, in the Valencian speaking classrooms, it was only conducted with 
those students who experienced major problems in reading and writing.  
Keywords: blogging, sharing, innovating, educating, interactive whiteboard, 
ICT, LKT, digital reading and writing 
 
 

Interferència i préstec en la literatura popular 
JOAN ARMANGUÉ I HERRERO 

 
RESUM 
El contacte entre llengües pot tenir, per a l’estudiós de la literatura 
popular i tradicional, un valor afegit. L’aplicació dins l’àmbit de l’etnopoè-
tica de criteris consensuats en l’àmbit de la sociolingüística permet estu-
diar la manera com el contacte entre literatures pot influir, més o menys, 
en la recepció i l’adopció d’una altra tradició, segons si es tracta de poesia 
o prosa, i segons, també, quins aspectes sociològics intervenen en el 
fenomen. La ciutat de l’Alguer, i la seva literatura tradicional, es demostra 
en aquest aspecte com un laboratori privilegiat per a l’estudi dels fenò-
mens escollits. 
Paraules clau: etnopoètica, l’Alguer, interferència, literatura sarda, 
popular 
  
ABSTRACT 
Language contact can provide an added value for the researcher devoted to 
traditional and popular literature. Applying criteria originated in sociolinguis-
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tics to ethnopoetics allow us to study the way contact between literatures can 
influence reception and adoption of other traditions, which varies depending 
on whether it is poetry or prose or on the sociological aspects involved. The 
city of Alghero, and its literature, proved to be, in this sense, a privileged 
laboratory for studying the selected elements. 
Keywords: ethnopoetics, Alghero, interference, Sardinian literature, popular 
 
 

Cap a una bibliografia musical de Màrius Torres 
ÀNGEL LLUÍS FERRANDO MORALES 

 
RESUM 
Com és ben sabut, en el cas del poeta lleidatà Màrius Torres (1910-
1942), la relació entre la poesia i la música esdevé una vinculació essenci-
al. Més enllà, la formació musical de Torres el va dur a musicar alguns 
poemes, on es barregen els trobadors medievals i els textos modernistes. 
Aquesta relació dual que estableix Torres amb la música ha generat al 
llarg dels anys una bibliografia específica que cal organitzar, definir i 
ampliar.  
Aquest article té la voluntat d’aportar un estat de la qüestió pel que fa a la 
bibliografia musical de Torres, no sols per les abundants referències a 
elements o aspectes musicals dins la seua obra, sinó també per la necessà-
ria revisió dels materials musicals manuscrits que hi conservem.  
Davant el projecte d’una edició de les seues obres completes, i com una 
mena de pas previ, el treball repassa les diferents aportacions que s’han 
fet des de la mort del poeta, així com les manifestacions musicals que ha 
generat la seua obra. 
Paraules clau: Màrius Torres, música, poesia, obres completes, cançons, 
il·lustracions musicals 
  
ABSTRACT 
It is well known that the relationship between poetry and music develops into 
an essential link, especially in the case of the poet from Lleida Màrius Torres 
(1910-1942). Moreover Torres’s musical background allowed him to put 
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music to some of his poems, where medieval troubadours and modernist texts 
intermingle. This dual relationship with music established by Torres has 
generated over the years a specific bibliography which needs to be organised, 
defined and broaden.  
This article represents an up-to-date status as far as Torres’s musical 
bibliography is concerned, not only because of the many references to the 
musical elements or aspects in his work but also because of the obligatory 
revision of the musical material we have.  
Prior to publishing his complete works, and as a preview, this study looks at 
the different contributions made since his death, as well as all the music his 
work has generated. 
Keywords: Mario Torres, music, poetry, complete works, songs, musical 
illustrations 
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