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“Cuando creíamos que teníamos 

todas las respuestas, de pronto, 

cambiaron todas las preguntas.” 

 

Mario Benedetti 

Fuente: CC-BY https://geografia.laguia2000.com/ 
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1. COVID-19: una situació 

d’emergència històrica 
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COVID-19: emergència educativa 

Una situació històrica 

● Per primera vegada, es tanquen totes les instituciones 

educatives 

● Una solució de xoc: potser no la millor, però la única 

viable 

● Inesperada i immediata 

● Amb aspectes difícils de gestionar 

● Sense formació específica 

● Amb problemes que ja existien abans 

● Amb una visió de l’educació en línia molt incompleta i 

esbiaxada 

Fuente: CC-BY https://www.piqsels.com/ 
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COVID-19: emergència educativa 

Vam fer el que vam poder  

● I, a vegades, més i tot! 

● No vam aplicar models d’educació en línia: vam “virtualitzar” 

● Cal dissenyar-la, i no ho vam poder fer 

● No podem esperar iguals resultats que si l’haguéssim planificada 

 

Ens vam trobar amb problemes  

● La bretxa digital es va fer palesa amb més força 

● La bretxa social (potser més gran i tot que l’anterior) també va emergir 

● Aquestes bretxes no les podem tancar nosaltres 
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Gràcies! 

http://uoc.edu


uoc.edu 

La situació actual: reaccions 

● satisfacció (“som fantàstics”);  

● insatisfacció (hi ha agents contents; i n’hi ha d’altres molt 

descontents);  

● retorn a l’escepticisme (“això no tornarà a passar”);  

● negació de l’evidència i acceptació d’un cert fracàs (“l’educació ha de 

seguir essent presencial”);  

● avaluació equívoca (no es pot avaluar una cosa -docència remota- 

amb paràmetres d’una altra -educació presencial o educació online);  

● dificultat per a acceptar un escenari futur gestionat per la incertesa 

(“Ya nunca más volveremos a lo mismo”) 

http://uoc.edu
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2. Com serà el proper 

curs 2020-21 

http://uoc.edu


● 100% presencial 

● Presencial, amb moments en 

línia 

 Programats 

 No programats 

● 100% en línia 

 

En realitat, ningú no ho sap 

 







La Vanguardia, 12/06/20 

TV3, 25/08/20 



La Vanguardia, 12/06/20 

El Perìódico, 17/09/20 

El Periódico, 16/06/20 



● Cal preparar-se per a 

intermitències? 

 

● Ho podem fer millor que l’altra 

vegada? 

 

● Podem anar més enllà 

d’organitzar els espais físics? 
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3. Cap a una presencialitat 

discontinua no programada 

http://uoc.edu


● L’institut ha de continuar 

essent presencial.  

 

● Si l’alumnat no pot anar a 

l’institut, caldrà que l’institut 

vagi a l’alumnat. 

 

 
 



● És molt probable que hi hagi 

moments de discontinuïtat a 

causa de nous 

confinaments, totals o 

parcials 
 

● Les intermitències també es 

poden donar perquè s’hagi de 

treballar amb grups alterns 

 

 
 



● La clau és conseguir un 

trànsit fluid entre els 

moments presencials i els 

no presencials 

 

● No traumàtic, sinó natural, 

assumit, conegut 

 

 

 
 



Condicions per a un trànsit fluid en moments inesperats 

● Un model híbrid dissenyat des d’una mirada diferent (la de 

la distància/online) 

● La gestió d’un temps diferent 

● Desenvolupar l’ofici d’estudiant entre els alumnes 

● La reversibilitat de la majoria de les activitats 

● L’avaluació diversificada 
 



3.1. Una mirada diferent 



● No repliqueu la classe presencial 

● No és una classe invertida: no està 

programada 

● Els moments presencials no són més 

importants (ni menys) 

● Aprendre a treballar els moments 

virtuals en els moments presencials 

 

 

 
 

Condicions per a un trànsit fluid en moments inesperats 

La presencialitat discontinua, des d’una mirada diferent 



Condicions per a un trànsit fluid en moments inesperats 

• L’educació online no va de facilitar 

accés a continguts i, després, 

avaluar. 

• Concentreu l’ús d’eines en unes 

poques. 

• Utilitzeu les videoconferències per a 

aclarir dubtes i destacar aspectes 

(<30 min). 

 



Condicions per a un trànsit fluid en moments inesperats 

El professorat segueix essent la peça clau 

• El grau d’interacció que s’estableix 

és el que defineix els bons models. 

• Estar presents en l’absència, però 

sense agobiar. 

• El feedback és un element 

essencial. Cal treballar-lo bé. 

 



3.2. Un temps diferent 



Condicions per a un trànsit fluid en moments inesperats 

La gestió d’un temps “diferent” 

• El temps de l’alumne 

• El temps del/la docent 

• El temps de la família 

 

• El temps de l’ensenyament 

• El temps de l’aprenentatge 



Condicions per a un trànsit fluid en moments inesperats 

El potencial de l’asincronia 

• La bona gestió de l’asincronia: 

una gran aliada 

 

• Expandir el temps en profunditat 

 

• Aprendre a gestionar l’asincronia 

en els moments presencials 

 



Condicions per a un trànsit fluid en moments inesperats 

Domineu el temps 

• Mesurar bé les càrregues de 

treball. Deixar espais per a 

respirar. 

• Establir rutines però sense 

exagerar. Permetre graus de 

flexibilitat. 

• No confondre interacció amb 

comunicació síncrona. 

 



3.3. L’ofici d’aprendre 



Condicions per a un trànsit fluid en moments inesperats 

L’ofici d’estudiant 

• Aprendre a aprendre 

 

• Créixer en l’autonomia personal 

 

• Fer seu l’entorn digital per a 

aprendre 

 



Condicions per a un trànsit fluid en moments inesperats 

L’ofici d’estudiant 

• L’educació 360º: l’entorn digital 

també en forma part. 

 

• L’ecologia d’aprenenatge de cada 

alumne no entèn de presencial/no 

presencial, de formal/informal: l’ajuda 

o no l’ajuda 

 



3.3. La reversibilitat 



Moment online Moment online 

Moment online 

Moment 

presencial 
Moment 

presencial 

Moment 

presencial 

Moment 

presencial 

Moment online 

Moment 

presencial 

Disseny “reversible” 



Disseny “reversible” 

 

(Maina & Guitert, 2020) 



3.4. L’avaluació 

diversificada 



L’avaluació, diversificada 

• Diferents formats 

• En diferents contextos 

• Amb metodologies 

diverses 

• Varis actors 
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4. Conclusions 
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Conclusions 

• L’assumpció d’aquestes idees 

poden permetre un trànsit fluid 

entre moments de naturalesa 

presencial i no presencial, sense 

que l’aprenentatge se’n ressenti. 

 

 



● L’accés a Internet hauria de ser un 

dret universal. La veritabe 

alfabetització avui passa per ésser 

capaços de saber utilitzar els 

recursos i els dispositius digitals. 

● Però no fer res no és una opció. 

● Ara bé, hi ha una sèrie de problemes 

que l’educació presencial, fins ara, 

tampoc no ha resolt.  

 

Conclusions 



Conclusions 

• Parlar amb les famílies, moltes han 

descobert un món durant el 

confinament.  

 

• Cal ajudar-les a desenvolupar la 

seva competència digital 

ciutadana. 

 



Conclusions 

“L’escola és insubstituïble” 

Algú pot imaginar-se que l’escola d’avui 

sigui exactament l’escola del futur? 



El problema d’avui: la resposta del demà 

• Reconsiderar el currículum 

• Metodologies globalitzades 

• Fer crèixer l’autonomia personal  

• Impulsar la co-docència 

• Fer la tecnologia transparent 

• Explorar noves figures docents 

• Incorporar l’experimentació d’allò online 

en la formació inicial dels docents  

• Lideratge per a l’educació digital 
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Descàrrega lliure i gratuïta 
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“I via fora, 

que tot està per fer i 

tot és possible” 

 

Miquel Martí i Pol 
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