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“Penso que l’educació no es pot reduir a la 
tècnica, però que sense ella no es fa 
educació. No és possible, des del meu 
punt de vista, començar un nou segle 
sense acabar aquest. Crec  que l’ús 
d’ordinadors en el procés d’ensenyament-
aprenentatge, en lloc reduir, pot expandir 
la capacitat crítica i creativa dels nostres 
nenes i nenes. Depèn de qui els fa servir, 
a favor de què i, de qui i per a què…” 

 

Paulo Freire (1999) 

 

 

 

Introducció 

En un moment en el qual els equipaments informàtics i les connexions 
ja formen part més o menys normalitzada dels centres educatius i, la 
formació inicial i permanent del professorat ha anat incorporant les 
Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC) tant com a 
objecte de formació, com a recurs integrat, proposem fer una aturada 
per reflexionar, des de la perspectiva de Paulo Freire, sobre les seves 
funcions i usos de les TIC a l’educació i, sobre el compromís del 
professorat en relació a aquests usos i als canvis que comporten en el 
fer de mestres. 

Si canvien els mitjans, els codis, les notacions, etc., també canvien les 
maneres d’aprendre i, per tant, cal repensar els contextos 
d’aprenentatge, les estratègies i els recursos i, el propi paper del 
professorat, que, en nostre cas ho fem des de la perspectiva freiriana. 

 



En la formació inicial del professorat de primària, que és d’on som 
docents, no es pot oblidar aquesta perspectiva i reflexió, ja que els i 
les estudiants d’avui són els mestres de demà. 

 

Fonaments d’una acció 

És bàsic que el professorat es comprometi en el procés d’integració 
curricular1 de les TIC, sobretot en els àmbits de l’Educació en 
Comunicació i l’Educació en Gestió de la Informació, un compromís que 
comporti tant el refús de la introducció de les tecnologies des d’una 
perspectiva exclusivament tecnològica (aprendre de o sobre TIC2), 
com l’acceptació i la potenciació que aquestes tecnologies siguin 
introduïdes des d’una perspectiva pedagògica, socialment i èticament 
compromesa (aprendre amb les TIC3 i aprendre per a les TIC4). Saber 
utilitzar les tecnologies és quelcom relativament fàcil, ja que només 
implica dominar un conjunt de procediments. Però saber com utilitzar 
les tecnologies com un recurs per a aprendre i per a potenciar la 
reflexió i la construcció de coneixement, comporta del professorat 
compromès, atenció, formació i constància.  

Les TIC poden millorar els processos d’ensenyament i d’aprenentatge 
ja que, entre altres, tenen com a característica pròpia la inestabilitat, 
sobretot en relació al professorat. La introducció de les TIC a les 
escoles, pot generar inestabilitat i, per tant, fer qüestionar el paper i 
les funcions dels educadors i educadores, sobretot en relació a la 
rutina i a la “comoditat” i, per tant, poden portar cap a un 
replantejament de tasques i a aprendre del que és nou. Tota 
inestabilitat, tota acció mitjançat el que és nou i desconegut, implica 
un aprendre de nou i, una nova reflexió. Així, en introduir les TIC a 
l’escola de forma adequada, es podrà proporcionar al professorat 
situacions per al perfeccionament i la reflexió sobre la seva pràctica 
pedagògica (Guioti i Arnt, 2002).  

                                                 
1 Per integració curricular podem entendre l’ús quotidià i normalitzat i, al mateix 

temps ètic, sostenible, responsable, no discriminatori i potenciador de 
l’accessibilitat i de la igualtat d’oportunitats, en tots els nivells educatius i àrees 
curriculars. 

 
2 Adquirir un bagatge audiovisual/comunicatiu (Educació en Comunicació) i 

informacional/informàtic (Educació en Accés, Gestió i Ús de la Informació ) 
 
3 L’ús de les TIC com a suport a l’Ensenyament i, com a suport a l’Aprenentatge 

guiat/mediat i, l’autònom. 
 
4 Una formaciò de tipus actitudinal, centrada en el desenvolupament d’un esperit 

crític davant la informaciò i la tecnologia.  

 



D’acord amb Valente (1999) perquè la introducció y integració de les 
TIC a l’escola es faci de manera adequada, és del tot necessari un 
canvi pedagògic. No es tracta només de crear les condicions perquè el 
professorat domini els ordinadors i el programari associat5, sinó que 
cal ajudar-lo a desenvolupar coneixement sobre els propis continguts i 
sobre com els ordinadors es poden integrar en el desenvolupament 
d’aquestes continguts6.  

Estem parlant d’un model d’ensenyament i aprenentatge significatiu on 
els constructivisme i el pensament reflexiu  es complementen i 
s’integren. En el contructivisme els i les aprenents estan compromesos 
en la construcció d’un “producte” significatiu i contextualitzat, mediat 
per les TIC (Valente, 1999). I el pensament reflexiu contribueix amb 
dos eixos diferents però complementaris: el de la reflexió en l’acció, 
que principalment es desenvolupa per mitjà del diàleg entre el 
pensament i la realitat, i el de la reflexió sobre l’acció, que es 
desenvolupa en l’anàlisi de l’acció sobre l’objecte (Schön, 1992). 

Ensenyar amb les TIC implica una important reflexió per part del 
professorat, ja que es corre el perill de fer servir aquestes tecnologies 
com a instruments per a transmetre informacions i continguts basats 
en la memorització, la repetició i l’exercitació, sense cap mena de 
qüestionament. Aquest enfocament es pot comprar amb el model 
d’Educació Bancària tantes vegades denunciar per Freire (1995), 
segons la qual el professorat diposita a l’alumnat la informació que 
creu que necessita memoritzar, sense cap mena de qüestionament .  

En aquest model, l’alumnat es vist com un ésser passiu, sense 
coneixement ni criteris, que ha de ser “omplert” de saber, i la 
metodologia és estàtica i amb molt baix nivell d’interacció 
interpersonal (King, Quintana y Vivancos, 1992). 

Vegeu en la següent imatge la representació que Valente fa d’aquest 
model instruccionista i transmissor . 

 

                                                 
5  Competències tecnològiques. 
 
6  Competències informacionals: Capacitats cognitives (aspectes verbals, factuals i 

cognitius del coneixement); Capacitats procedimentals i instrumentals (les 
destreses); Capacitats actitudinals, comunicacionals i de relació social. 



Instruccionisme. Font: Valente (1999) 

 

Contràriament a aquest enfocament, que malauradament avui en dia 
encara es molt utilitzat per algun professorat i, fins i tot potenciat per 
algunes institucions i administracions educatives, en trobem un altre, 
anomenat per Valente (1999) constructivisme7 contextualitzat, en el 
qual, amb l’ajut i mediació les TIC es promou repensar els papers que 
desenvolupen els agents implicats en els processos d’ensenyament i 
d’aprenentatge en el marc de l’escola: l’alumnat, el professorat i les 
matèries.  

En aquest enfocament l’alumnat assumeix una altra postura, és un 
participant actiu en els processos de construcció del coneixement i per 
tant és protagonista del seu propi aprenentatge; i la metodologia és 
variada,  i amb un alt  nivell d’interacció interpersonal i treball en 
equip. 

Vegeu en la següent imatge la representació que Valente fa d’aquest 
model de constructivisme contextualitzat. 

 

 

 

 

                                                 
7  De fet, Valente parla de construccionisme, però en el nostre context l’anomenem 

constructivisme en un sentit ampli. 



 
Constructivisme contextualitzat. Font: Valente (1999) 

 

En aquest context, ensenyar, guiar o facilitar l’aprenentatge amb l’ús 
de TIC composta preparació, comporta nous aprenentatges i també un 
compromís constant de reflexió i de no reproducció. El control del 
procés educatiu deixa d’estar en mans exclusives del professorat, i 
passa a ser del grup (professor/ra-alumnat), i està mediat per les 
seves relacions, pel context i pels mitjans.  

Creiem que les contribucions del pensament i les propostes de Freire, 
unides al construccionisme de Valente, obren la possibilitat d’utilitzar 
les TIC com a espai de diàleg i com a espai de construcció del 
coneixement de manera activa, significativa i contextualitzada. 

Freire (1999) insisteix que l’acte d’ensenyar amb TIC no ha ser fruit ni 
de l’improvització ni de l’aventura, sinó, de la reflexió i del 
coneixement i, de la consciència que poden expandir les capacitats 
cognitives, crítiques i creatives de l’alumnat. 

Per Freire, l’acte d’ensenyar amb o sense TIC també implica curiositat, 
alegria i esperança. I també capacitat professional, seguretat, 
compromís i generositat. Ensenyar implica comprendre que l’educació 
és una forma d’intervenció en el món i, per tant, que té un component 
ideològic. Ensenyar implica llibertat i autoritat, no l’autoritat que 
reprimeix i anul·la als altres,  sinó l’autoritat compartida. Ensenyar 
implica la presa conscient de decisions i, per tant, és necessari saber 
escoltar i respectar l’autonomia de l’alumnat. 

Per tant, és necessari prendre consciència de l’error de ser i actuar 
com a “a-contemporanis” de les tecnologies que ja formen part de la 
vida quotidiana i de les escoles, ja que l’alumnat conviu diàriament 
amb elles, i per tant necessita orientació al respecte, però no simple 
orientació en l’ús, sinó orientació en l’ús des de la mirada de Paulo 
Freire, i per tant, de l’ús de les  tecnologies com a instruments per a 
l’aprenentatge, el creixement, la comunicació, l’expressió, la 
potenciació de l’accessibilitat i la igualtat d’oportunitats i, l’eliminació 



de desigualtats, o sigui, no es pot oblidar mai a favor de què, de qui, i 
per a què utilitzem les TIC en l’escola. 

 

Objectius de l’acció realitzada 

Reflexionar, des de la perspectiva de Paulo Freire, sobre les funcions i 
usos de les TIC a l’educació, i sobre el compromís del professorat en 
relació a aquests usos i, als canvis que comporten en el fer de 
mestres. 

Fer conèixer als i les estudiants de les diferents especialitats dels 
estudis  Formació del professorat, les reflexions i propostes de Paulo 
Freire en relació a la integració educativa de les TIC. 

 

Desenvolupament de l’acció 

Durant el primer semestre del curs 2005-2006 es van proposar 
diverses lectures als estudiants de l’assignatura “Noves tecnologies 
aplicades a l’educació” que es va impartir a la Facultat del Formació del 
Professorat de la Universitat de Barcelona, i es va realitzar un 
seminari, a partir del qual es van generar diverses reflexions personals 
i grupals sobre el tema. 

 

Conclusions 

Les conclusions més rellevants van ser: la satisfacció dels estudiants 
en poder conèixer i reflexionar sobre la perspectiva freiriana de l’ús de 
les TIC a l’educació i, la qualitat de les aportacions en els debats. 

 

 

Referències 

Freire, Paulo. (1997). Pedagogia da Autonomia. São Paulo: Paz e 
Terra.  

Freire, Paulo. (1999). A educação na cidade. São Paulo: Cortez . 

Guioti, Ednilson; Arnt, Rosamaria de M. (2002). “El trabajo con la 
pedagogía de la autonomía en un taller de internet”. En: Ana Maria 
Saul. (comp.). Paulo Freire y la formació de educadores: múltiples 
miradas. México: Siglo XXI, p. 259-268. 

King, David; Quintana, Jordi; Vivancos, Jordi. (1992). L'ordinador a la 
Renovació Pedagògica. Barcelona: ATI-Espiral/PIE. 

Quintana, Jordi. (2004). “La integración de las TIC en la educación 
primaria”. Aula de Innovación Educativa, nº 135, p. 17-20. 



Schön, Donald. (1992). La formación de los profesionales reflexivos. 
Barcelona: Paidós; Madrid: MEC 

Seymour Papert, Paulo Freire. Una conversa sobre informática, ensino 
e aprendizagem. (1995). São Paulo: TV PUC (Enregistrament 
televisiu). 

Valente, José Armando. (org.). (1999). O Computador na Sociedade 
do Conhecimento. Campinas: NID-UNICAMP. 


