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L'impacte de les tecnologies digitals a l ’aula i a la vida 

quotidiana 
 
La progressiva incorporació de les anomenades noves tecnologies o tecnologies 
de la informació i de la comunicació, les TIC, a les pràctiques professionals i 
personals ha modificat i modifica les relacions entre el subjecte i les realitats en 
què es desenvolupa: la relació interpersonal, la relació amb l'entorn i la relació 
amb la pròpia intimitat.  
 
 
La digitalització com a sistema de pròtesis de l’ac tivitat humana 
 
La digitalització dóna a l'ésser humà eines noves que l'assisteixen en tasques 
habituals i li permeten explorar noves activitats. 
 
L’aportació de la digitalització no és una excepció ni una novetat: l’ésser humà 
sempre ha recorregut a l’extensió tecnològica de les pròpies capacitats, i 
probablement és aquest un dels trets que el distingeixen de la resta d’éssers vius.  
 
D’altra banda, la digitalització està tenint un abast i demostra una capacitat 
diguem-ne simbiòtica en relació amb les necessitats i les capacitats humanes 
només comparable a les innovacions tecnològiques anteriors de més impacte, 
com ho deuen haver estat el domini del foc i l’electricitat. I tot indica que encara 
anirà molt més enllà. Deu ser un propòsit inútil localitzar un sol àmbit que hi hagi 
pogut restar impermeable. A hores d’ara, les tecnologies digitals ja han 
transformat, en més o en menys mesura, tots els aspectes de l’acció humana 
sense excepció.  
 
Fins ara hem sentit sempre l’impuls d’acumular la informació que necessitàvem, la 
que consideràvem que ens seria útil o la que era emocionalment rellevant per a 
nosaltres. Així hem construït, ja sigui intencionadament o per casualitat, les 
nostres biblioteques i arxius particulars, discoteques i filmoteques, epistolaris i 
col·leccions de postals, els àlbums de fotografia i petits santuaris d’objectes 
familiars. Així, també, hem topat amb la dificultat de localitzar allò que ens cal 
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recuperar, si no és que disposem de formació i hàbits de documentalistes. La 
digitalització ens tempta cada dia més a desplaçar tota aquesta informació i molts 
dels objectes que hi ha associats, amb el consegüent estalvi d’espai i un guany en 
la capacitat d’ordenació i recuperació de la informació.  
 
Cada dia més els llibres, la premsa i les revistes, i tota mena d’altra informació 
escrita o audiovisual, ens arriba en suport digital i, quan volem desar-la, la deixem 
en repositoris virtuals. 
 
Aquestes pràctiques van habituant-nos a trobar en qualsevol indret i en tot 
moment allò que decidim conservar i allò que necessitem. Creiem que tenim tota 
la informació a l’abast i en fem l’experiència cada vegada que activem un motor de 
cerca. 
 
Pot venir a tomb de fer notar que els motors de cerca converteixen un dels 
fonaments de la nostra civilització, l’ordre alfabètic, en una relíquia obsoleta: això 
és així perquè les eines digitals ens eviten triar i remenar ja que donen una 
resposta precisa a la pregunta que els formulem.  
 
Les tecnologies digitals i totes les invencions i ginys que generen no són, doncs, 
un fenomen passatger, sinó un sistema de pròtesis de l'activitat humana de les 
quals ja no sabríem prescindir, ni segurament estaríem disposats a renunciar-hi. 
Ha estat així amb totes i cadascuna de les eines que hem anat incorporant a la 
nostra quotidianitat mentre ens han resultat útils, i ho han estat i ho són tant que 
ens acompanyen sense que ni en tinguem consciència, com em sembla que ens 
passa, per exemple, amb el rellotge o el calendari, estris de mesurar el temps 
sense els quals la realitat temporal, o la percepció que en tenim, seria tota una 
altra.  
 
 
El futur de la lectura i altres maneres de llegir 
 
Durant molt de temps la lectura ha estat un ideal per al conjunt de la societat, un 
repte personal convertit en aspiració col·lectiva. 
 
La lectura demana esforç, i aquest ha estat un dels seus valors d’estímul fins al 
present. La lectura ens permet eixamplar la memòria subjectiva d’allò viscut i és 
l’eina més eficaç de què ens hem dotat per al cultiu i el creixement personal. Però 
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aquest efecte de la lectura no és automàtic ni es dóna per defecte, sinó que és 
fruit d’una manera de llegir que requereix el seu aprenentatge i reclama del lector 
certes aptituds. 
 
Unes aptituds, tanmateix, que d’un temps ençà potser costa més de desvetllar. 
Sembla que la lectura, com el conjunt de l’experiència cultural, hagi anat perdent 
aquest caràcter de repte personal, d’escala de creixement per al subjecte, i vagi 
esdevenint un recurs més, entre tants d’altres. El ritme i la velocitat de la lectura 
els estableix sempre el lector, que pot aturar-la, reprendre-la o reiterar-la en 
qualsevol moment segons les seves necessitats; en canvi, davant el flux d’imatges 
audiovisuals, l’espectador és arrossegat per un temps donat al qual s’ha d’adaptar. 
 
Ara els recursos digitals es posen aparentment al servei de la lectura. 
Aparentment, perquè tendeixen a configurar un marc d’activitat en què la lectura 
esdevé ja tota una altra cosa.  
 
¿Pot ser que, tot i que la lectura literària no desapareixerà mai, pugui esdevenir 
una experiència marginal reservada a uns pocs lectors singularment cultivats? 
 
 
L'escola de l'era digital 
 
Avui els escolars s'incorporen al sistema educatiu amb un bagatge considerable i 
desordenat d'informacions i d'habilitats que en uns quants aspectes avantatgen els 
seus pares i mestres, especialment pel que fa a les destreses tecnològiques. Com 
gestiona l’escola aquests sabers d’avançada, i les desigualtats que segur que 
generen? I què deu haver d’esperar l’estudiant del seu pas per l’escola si 
aparentment ja sap molt i es pensa que ho té tot a l’abast?  
 
No sabem si la distinció entre procediments i continguts, que es present a la 
literatura pedagògica de les darreres dues dècades, ha impregnat de debò la 
pràctica docent. La principal problemàtica de la qual, segons el relat públic que en 
construeix en general el professorat i salvades totes les excepcions, és la dificultat 
de captar l’interès de l’alumne i de construir amb ell un exercici de disciplina i 
esforç que li permeti, justament, adquirir els procediments que li faran descobrir i 
elaborar, quan escaigui, els continguts pel seu compte. Aquesta dificultat deu 
explicar que, durant molts anys, s’hagi fet extensiu el recurs al joc, natural en els 
anys d’iniciació escolar, fins a una delicada confusió entre aprenentatge i diversió.  
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Hi va haver un moment que es va veure que la informàtica canviaria d’una manera 
perceptible les coses, i les escoles o els instituts van començar a donar als 
alumnes uns rudiments de llenguatge d’informàtica. La majoria d’aquest alumnes, 
esdevinguts ja nadius informàtics, n’haurien pogut prescindir. Paral·lelament, hem 
viscut a tots els nivells educatius les escaramusses del professorat per introduir a 
l’aula el Powerpoint o altres recursos, fins al punt que en algun moment no fer-ne 
ús podia ser mal vist i un símptoma d’haver perdut el tren. Els darrers temps, 
finalment, al nostre país, hem assistit als intents de substitució del llibre de text per 
l’ordinador portàtil, un magnífic exemple de com posar l’arada davant dels bous.  
 
A l’escola, les pròtesis tecnològiques més que imprescindibles són inevitables. 
Entenguem-nos: des del punt de vista de l'ensenyament, les TIC, podrien, fins i tot, 
ser supèrflues i no és estrany que a vegades acabin essent una interferència. Però 
són inevitables. Perquè són arreu i ja són la principal eina de relació amb tots els 
entorns que utilitzen els alumnes, que utilitzem tots plegats. Mantenir-les fora de 
l’escola, doncs, deu ser una quimera. Però incorporar-les-hi acríticament pot ser 
temerari per als objectius pedagògics. Pel seu magnetisme i la seva capacitat de 
dispersió, que fa molt més difícil la necessària concentració. Perquè per a la 
majoria dels alumnes estan associades amb les pràctiques lúdiques i menys 
formalitzades. Perquè encara avui són una eina estranya, amb dificultats d’ús per 
a un determinat grup de docents, però no per als seus alumnes, davant els quals 
queden en una situació de desavantatge. I, sobretot, perquè la tecnologia és 
només un suport, un instrument per vehicular uns objectius, sense valor en ella 
mateixa.  
 
¿És exagerat parlar de fractura digital quan les autoritats educatives i el conjunt 
dels actors del sistema fan un esforç visible per modernitzar les infraestructures i 
incorporar les eines digitals a les pràctiques docents? Les escoles poden disposar 
de més o menys tecnologia d’avantguarda. Tant se val, perquè la qüestió clau és 
una altra: es tracta de saber per a què volem l’escola. I, aleshores, que el que 
n’esperem hi doni ple sentit tant per als docents com, sobretot, per als qui a través 
seu es formen com a persones i com a ciutadans. La capacitat de posar en 
pràctica respostes convincents, i si cal arriscades, més que no la disponibilitat de 
hardware o software d’última generació, reflectirà l’envelliment o la vitalitat de 
l’escola i la seva perspectiva de futur. 
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La realitat de les xarxes socials  
 
Probablement l’ésser humà necessita saturar-se de gestos comunicatius per lluitar 
contra la solitud i per dotar-se de sentit.  
 
Avui aquesta saturació del gest comunicatiu viu en plena expansió gràcies a les 
xarxes socials i a la connectivitat mòbil. A través de les xarxes socials aconseguim 
una duplicació de la comunicació personal i social que pot tenir tres caires 
diferents, alhora complementaris i fins i tot simultanis. En primer lloc, les xarxes 
socials enriqueixen la realitat en oferir un canal de comunicació més, directe, que 
pot ser personal, adreçat a col·lectius tancats o oberts. En segon lloc, les xarxes 
socials construeixen un entorn de semiprivacitat que ens pot induir a desplegar 
unes habilitats relacionals que en la vida presencial ens avergonyirien, 
aparentment sense limitació de cap mena ja que podríem assajar el comportament 
més extrem simplement creant una identitat ad hoc per experimentar-la; per 
aquest camí, les xarxes socials ens obren la porta a construir realitats paral·leles, 
si molt convé estanques i si més no virtuals. Ara bé, aquest potencial també pot 
dur el subjecte a viure la xarxa social com el substitut de la comunicació no 
anònima i presencial: aquest tercer caire de les xarxes ja ens situaria al llindar de 
la conducta patològica. 
 
Sigui com vulgui, el desplegament de la pròpia sociabilitat a través de les xarxes 
socials té almenys quatre efectes que incideixen, segur, en les relacions socials. 
Primer, alimenten una veritable dependència, que du el subjecte a estar més 
pendent de l’actualització de la petita pantalla que no del que passa en el seu 
entorn físic més pròxim. Segon, potencien una il·lusió d’ubiqüitat, ja que permeten 
desplegar incomptables converses o relacions en paral·lel; aquesta capacitat de 
ser a molts altres llocs alhora, però, pot acabar emmascarant una certa incapacitat 
de ser ara i aquí i afavorir una nova forma d’absentisme. Tercer, inflama la vanitat 
en alimentar el creixement dels cercles de relacions, les anomenades “amistats”. I 
quart, inevitablement, la potencialitat indiscutible de l’eina és gairebé sempre 
malaguanyada per la superficialitat del que s’hi esdevé.  
 
En summa, les tecnologies digitals i les xarxes socials no donen lloc a fets o 
aprenentatges rellevants ni deixen de donar-ne, excepte quan hi passen coses 
rellevants. Com s’esdevé en qualsevol altre canal de relació i de comunicació, 
començant per la simple oralitat. Potser el que convindria és fomentar-ne l’ús 
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crític, i en especial donar eines als més joves per evitar que els abdueixin com ho 
fan, si sabéssim com fer-ho.  
 
 
La dissolució de la cultura 
 
Acabem. L’impacte de la digitalització en les relacions del subjecte amb l’entorn, 
amb els altres i amb un mateix té lloc en un moment que la cultura de tradició 
humanista és en crisi indiscutible. La cultura de l'entreteniment i de la satisfacció 
ràpida s'imposa sobre la cultura de l'esforç i del cultiu personal. En les societats 
urbanes postindustrials –l’espai d’això que uns anys enrere se’n va dir la 
postmodernitat–, sembla que l’experiència cultural mateixa hagi perdut valor 
referencial i exemplar.  
 
Ni la digitalització ni l’hegemonia de les formes audiovisuals ni l’allau d’informació 
que ens estaborneix no en són la causa, per bé que tots aquests factors 
interactuen i es potencien recíprocament. És com si l’experiència cultural s’hagués 
devaluat, en el millor dels casos, a una forma de turisme. Paradoxalment, mai una 
societat no havia estat tan formada i havia tingut tant d’accés a la memòria i a 
experiències culturals de tot ordre. I, essent tan assequible, resulta sagnant com 
mai que socialment la memòria i la cultura siguin tan irrellevants.  
 
 
 
 
 
 
Aquest és un document base que caldrà millorar i complementar, si s’escau, amb 
les aportacions i les conclusions de les Jornades de Reflexió Educativa sobre: 
L’escola de l’era digital , que organitzem el 19 i 20 d’octubre a la Seu d’Urgell i 
Andorra.  
 
Fenòmens com les xarxes socials, la influència de les TIC sobre la competència 
lingüística i les noves eines virtuals d’aprenentatge són alguns del temes que es 
debatran en aquestes Jornades, que de ben segur ens aproximaran a les 
oportunitats que ens ofereixen les TIC.  
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L’objectiu és reflexionar sobre els canvis que l’anomenada societat del 
coneixement i la tecnologia digital han introduït en els comportaments individuals i 
col·lectius, sobretot en el context educatiu. 
 
Informació i inscripció: http://www.cdl.cat/ii-jornades-seu 
 
 
 


