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El futur menys possible és aquell 
en que res canvia (Jordi Serra)

Com han canviat les coses en relació a 
les TIC?

Com poden ser d’aquí a deu anys?



Ràtio alumnes-ordinadors

• 1995 - Alta, no facilita l’ús sistemàtic de les 
TIC per part de tots els alumnes

• 2005 - Raonable, permet un ús sistemàtic 
però, tanmateix, de baixa intensitat

• 2015 – Baixa/molt baixa, cada alumne disposa 
d’ordinador una part substancial de l’horari 
escolar. Possiblement hi ha molts altres 
aparells TIC personals (o un de sol amb 
moltes funcions)



Distribució dels ordinadors
• 1995 – Principalment en aules d'ordinadors; 

algunes aules amb ordinadors
• 2005 – Aules d'informàtica i alguns

ordinadors a les aules i a d’altres espais
• 2015 – Ordinadors (o equivalents) disponibles 

a tots els espais del centre; moltes aules i 
altres dependències amb ordinador, 
videoprojector, banda ampla, perifèrics



Xarxes locals

• 1995 – Ordinadors no connectats; primeres 
LAN a l’aula d’informàtica

• 2005 – LAN a moltes aules d’informàtica; 
alguns centres completament cablejats; ús
experimental/inicial del wireless

• 2015 – Tots els centres disposen de xarxes  
d’altes prestacions (amb fils i sense)



Internet / protocols IP
• 1995 – Internet “inexistent a efectes pràctics”

– Sistemes de comunicació locals/nacionals & privats
– No hi ha equipament IP a l’ensenyament

• 2005 – Molta gent utilitza Internet 
– Els sistemes propietaris no són ja rellevants
– Ús de l’IPv4, ús extensiu de NAT en xarxes locals 
– Fases inicials d’IPv6

• 2015 - Internet s’ha generalitzat i ja no s’en parla
– El món és impensable sense Internet
– No hi ha sistemes d’informació aïllats
– L’IPv6 està àmpliament implementat 



Equipament de comunicacions

• 1995 – Mòdem:  “una línia telefònica – un 
mòdem – un ordinador – un usuari”

• 2005 – El router-hub/switch permet la 
connexió d’un LAN de mida mitjana a  
Internet; grups  d’alumnes poden utilitzar 
Internet simultàniament

• 2015 – Equips potents de comunicacions i 
gestors de continguts possibiliten un ús 
simultani molt ampli  



Amplada de banda

• 1995 – Molt limitada (2400-9600 Kbps)
• 2005 – “Banda ampla” de gamma baixa (2 

Mbps) 
– Alguns centres gaudeixen d’una amplada de 

banda superior (de l’ordre de 10 Mbps)
– Algunes escoles encara tenen 64-128 Kbps

• 2015 – Banda ampla interactiva real a la 
majoria d’escoles (de l’ordre de Gbps)



Telefonia a les aules
• 1995 – S’havia sentit parlar mai de telèfons 

a classe?
• 2005 – No hi ha ús educatiu del telèfon

– La majoria d’estudiants tenen el seu propi 
mòbil, però no en fan un ús educatiu

– Inici de la telefonia IP

• 2015 – Serveis de comunicacions integrats 
basats en IP: dades, veu, vídeo; cada 
ordinador és un telèfon, un "videotelèfon" i 
molt més



Entorn de la llar

• 1995 –Algunes llars amb ordinador (només un); 
no hi ha Internet; ús escàs

• 2005 – Moltes llars amb infants tenen al menys 
un ordinador; Internet de banda estreta; molts 
alumnes en fan ús regularment

• 2015 – Pràcticament cada llar disposa 
d’ordinador (dispositiu IP); moltes llars tenen 
WiFi i Internet de banda ampla; una gran 
majoria d’alumnes són usuaris avançats o 
experts



Les TIC en l’avaluació

• 1995 – Les TIC gairebé no són tingudes en 
compte en l’avaluació dels alumnes

• 2005 – Continua la mateixa situació
• 2015 – Qüestions crítiques: 

– s’avaluen les competències i capacitats en TIC?  
– s’avalua la integració de les TIC a les diferents 

àrees curriculars?
– es consolida un corrent d’aprenentatge 

personalitzat basat en les TIC?



Arquitectura escolar
• 1995 – L’aula aïllada i aïllant és el tret físic 

definitori del centre educatiu:
– Limita les relacions i els intercanvis
– No té mitjans de comunicació externs
– Pensada per impartir classe, no per aprendre

• 2005 – Les aules encara són iguals però
Internet ha obert i estès una mica la 
comunicació externa 

• 2015 – El treball dels alumnes basat en les TIC, 
és compatible amb aules com les actuals? 



Ensenyar

• 1995 – Un sol professor és el responsable 
d’una sessió de classe a un grup d’alumnes en 
una aula 

• 2005 – Pràcticament la mateixa situació
• 2015 – Se segueix igual? Potser hi ha alguns 

canvis a una escala significativa:
– Equips d’educadors s’ocupen de l’aprenentatge 

dels alumnes, impartint i guiant, tots ells 
recolzant-se en un entorn TIC 

– Els equips consisteixen en un cap d’equip, tutors 
dels alumnes i assistents dels professors 



Després de l’escolarització

• El 2015 la majoria de gent ha de treballar amb 
el suport d’una infraestructura tecnològica 
global 

• L’alumnat que acaba l’escola necessita entrar 
en el món del treball o continuar els estudis 
equipat amb:
– una comprensió ampla i sòlida sobre com utilitzar 

creativament les tecnologies de la informació
– les competències per emprar-les amb efectivitat 



Prospectiva

• Ciència que estudia el futur per 
comprendre'l i poder influir en ell 
(Gaston Berger - Wikipedia)

• Conjunto de análisis y estudios 
realizados con el fin de explorar o de 
predecir el futuro, en una determinada 
materia (RAE online)



Concepte d’escenari
• Escenari: 

– especulació estructurada amb coherència
– no és ni predicció ni estratègia
– l’especulació pot ser estratègica (cap on anar)

• Escenaris en educació: 
– descripcions coherents i consistents 

d’hipotètics futurs alternatius 
– que reflecteixen diferents perspectives del 

passat, del present i del futur 
– que poden servir de base per a l’acció

(Van Notten 2005)



Escenaris: normatius i exploratoris

• Escenaris normatius – orientats a identificar: 
– el millor futur per un tema donat
– les accions i els actors per assolir-lo

• Escenaris exploratoris – orientats a la incertesa:
– destinats a comprendre quan de diferent pot ser el futur 

i quina és la causa dels canvis
– plausibles (consistents, creïbles)
– rellevants (assumptes i dinàmiques clau)
– divergents (significativament diferents uns dels altres)
– reptadors (adreçar-se a aspectes i creences 

fonamentals)



Escenaris d’escolarització /1

• Sistema burocràtic: governats per 
burocràcies top-down, els centres 
educatius es tanquen a les pressions 
externes i són poc influits per tendències 
externes i reformes

• Reescolarització: les escoles, orientades a 
l’alumne, reformades i dinàmiques, es 
reforcen en cultures on hi ha consens sobre 
el seu valor i molta equitat



Escenaris d’escolarització /2
• Desescolarització: de sistemes fortament 

institucionalitzats es passa a entorns més 
diversos, privatitzats i informals, que 
ofereixen alternatives d’aprenentatge més 
eficients i que responen a demandes 
específiques

• Sistema educatiu en desintegració: situació
de crisi deguda a l’èxode massiu del 
professorat

OCDE (2005) Think Scenarios, Rethink Education



The best way to predict 
the future... is to invent it

(Alan Kay)


