
L’educació al llarg dels darrers anys ha 
sofert una important evolució que ha 
estat caracteritzada per la incorpora-
ció de les noves tecnologies a les aules; 
projectes que si d’una banda s’han con-
siderat favorables per un nou sistema, 
també han tingut les seves reticències 
entre la docència i els pares. 
En aquest context on educació i tec-
nologia tracen un mateix camí, l’Insti-
tut Terres de Ponent va ser dels pioners 
en formar part de projecte EduCAT 1x1, 
recentment anomenat EduCAT 2.0. És 
per això que avui us presentem l’en-
trevista que hem realitzat  a en Ramon 
Bergadà i Marimon, llicenciat en mate-
màtiques i professor de l’IES Terres de 
Ponent des de fa 21 anys. 
En Ramon ens comenta que en l’assig-
natura de matemàtiques els alumnes ja 
no treballen amb un document de text 
atès que a la xarxa hi ha recursos lliu-
res que no han de passar per cap me-

na d’editorial. Són recursos tant de con-
tinguts com d’interacció i pràctica. Ai-
xí doncs, es treballa amb un entorn: el 
Moodle, on el professor marca el ca-
mí a l’alumne, que treballa al seu ritme 
i no s’ho juga tot en un examen. El pro-
fessor genera uns exercicis que l’estu-

diant ha de resoldre. Si el resultat és in-
correcte, existeix la  possibilitat de re-
petir-los. Per tant, comenta en Ramon, 
s’aconsegueix canviar el concepte d’er-
ror. Abans l’error es penalitzava; ara ja 
no. Si es realitza de forma errònia un 
exercici,  l’alumne sap que és incorrecte 

i el refà, insistint fins que es resol correc-
tament i s’assoleix la temàtica desitjada. 
Canviar l’entorn significa canviar la me-
todologia.  I, ara, l’Institut, ha canvi-
at l’entorn. S’ha passat de l’entorn típic: 
una aula tancada amb quatre parets, a 
una aula oberta; Internet. S’ha suplantat 
la pissarra de guix per una pissarra pe-
renne i enlloc d’un llibre es disposa de 
diferents llibres oberts que ofereixen to-
ta possibilitat de canvi.  

Tot i que encara és aviat per extreure’n 
conclusions, les sensacions que percep 
en Ramon així com els resultats actuals 
són positius. Cal recordar que ens tro-
bem ens els inicis d’aquest canvi i no es 
disposa d’un estudi que així ho verifiqui. 
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Un camí sense retorn
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“La nova metodologia és un camí sense retorn. 
Ens hi podem resistir, però ningú ja no treballa 
sense ordinador ni Internet.”

E  n Ramon explica que amb 
aquesta iniciativa ens tro-
bem davant d’un canvi im-

portant ja que els estudiants dei-
xen d’anar a l’aula d’informàtica per 
utilitzar el seu propi ordinador a la 
classe. Això no vol dir que s’elimini 
el llibre de paper, ni que l’alumne 
hagi d’estar tota l’estona amb l’ordi-
nador engegat. Vol dir que l’alum-
ne tingui l’ordinador en el mo-
ment que ho necessiti, de la matei-
xa manera que té la calculadora, el 
llibre d’oci, etc. És a dir, incorporar la 
informàtica com una eina més. Així 
doncs, no es tracta d’arraconar res, 
sinó que es tracta de sumar.
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