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Resum

Aquesta investigació té com a finalitat analitzar la capacitat de tendència al pensament crític

(PC) de futurs mestres de primària de cara a la utilització de les Tecnologies de la informació

i la comunicació (TIC). La investigació s’ha dut a terme gràcies a la col·laboració d’un grup

d’estudiants de la Universitat de Lleida, tots futurs mestres d’educació primària, durant el

curs 2021/2022, i té el propòsit d’avaluar la tendència al PC d’aquests, per poder crear una

rúbrica analítica que els permetrà avaluar eines TIC i les seves capacitats a generar entorns

propicis al desenvolupament de la tendència al PC. L’objectiu d’aquest estudi és la millora de

la tendència al PC mitjançant l’avaluació crítica de tecnologies digitals, i així evitar el

conformisme.

La metodologia de recollida de dades és híbrida, i es durà a terme mitjançant un qüestionari

elaborat amb preguntes per la majoria quantitatives i algunes preguntes qualitatives. Amb els

resultats d’aquesta enquesta, feta a 50 futurs mestres d’educació primària de la Universitat de

Lleida, s’ha valorat la tendència al PC d’aquestes estudiants.

L’estudi ha permès detectar mancances en la tendència al PC dels futurs mestres de primària,

sobretot pel que fa a la tendència a buscar les raons als fenòmens, la utilització de fonts

segures i la tendència a canviar d’opinió quan els fets ho justifiquen. La tendència al PC és

imprescindible perquè és el pas previ a l’ús d’habilitats com jutjar, analitzar, observar o

deduir. Un mestre ha de tenir aquesta tendència per poder-la transmetre als seus alumnes,

hem detectat mancances que pensem que caldria millorar, per exemple en la formació

universitària d’aquests.





Resumen

Esta investigación tiene por finalidad analizar la capacidad de tendencia al pensamiento

crítico (PC) de futuros maestros de primaria de cara a la utilización de las Tecnologías de la

información y la comunicación (TIC). La investigación se ha llevado a cabo gracias a la

colaboración de un grupo de estudiantes de la Universidad de Lleida, todos futuros maestros

de educación primaria, durante el curso 2021/2022, y tiene el propósito evaluar la tendencia

al PC de estos, para poder crear una rúbrica analítica que les permitirá evaluar herramientas

TIC y sus capacidades en generar entornos propicios al desarrollo de la tendencia en el PC. El

objetivo de este estudio es la mejora de la tendencia al PC mediante la evaluación crítica de

tecnologías digitales y así evitar el conformismo.

La metodología de recogida de datos es híbrida, y se realizará mediante un cuestionario

elaborado con preguntas por la mayoría cuantitativas y algunas preguntas cualitativas. Con

los resultados de esta encuesta, realizada a 50 futuros maestros de educación primaria de la

Universidad de Lleida, se ha valorado la tendencia al PC de estas estudiantes.

El estudio ha permitido detectar carencias en la tendencia al PC de los futuros maestros de

primaria, sobre todo en lo que respecta a la tendencia a buscar las razones en los fenómenos,

la utilización de fuentes seguras y la tendencia a cambiar de opinión cuando los hechos lo

justifican. La tendencia al PC es imprescindible porque es el paso previo al uso de

habilidades como juzgar, analizar, observar o deducir. Un maestro debe tener esta tendencia

para poder transmitirla a sus alumnos, hemos detectado carencias que pensamos que habría

que mejorar, por ejemplo, en la formación universitaria de estos.





Abstract

The aim of this research is to analyse the critical thinking (PC) ability of future primary

school teachers towards the use of Information and Communication Technologies (ICT). The

research was carried out thanks to the collaboration of a group of students from the

University of Lleida, all future teachers of primary education, during the academic year

2021/2022, and aims to assess the trend towards These PCs, in order to create an analytical

rubric that will allow them to evaluate ICT tools and their abilities to generate environments

conducive to the development of the trend in the PC. The aim of this study is to improve the

trend towards CT through the critical evaluation of digital technologies and avoid

conformism.

The data collection methodology is hybrid, and will be carried out using a questionnaire

prepared with mostly quantitative questions and some qualitative questions. The results of

this survey, carried out on 50 future primary school teachers at the University of Lleida,

assessed the tendency of these students to think critically.

The study has revealed shortcomings in the tendency to CT of future primary school teachers,

especially with regard to the tendency to look for reasons for phenomena, the use of reliable

sources and the tendency to change their minds when the facts they justify. The tendency to

think critically is essential because it is the first step in using skills such as judging,

analysing, observing, or deducing. A teacher must have this tendency to be able to pass it on

to his students, we have detected shortcomings that we think should be improved, for

example in their university education.
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1. INTRODUCCIÓ

Aquests últims anys, i especialment des del 2021, s’ha dut a terme una digitalització

exponencial de les noves tecnologies tant a les escoles com al nostre dia a dia: mòbils,

pantalles intel·ligents i interactives, ordinadors, tauletes. Aquestes tecnologies ens permeten

informar-nos de dues formes, proactivament i passivament. Quin ús en fem? Com utilitzem el

nostre sentit crític? Tenim tendència a raonar de forma crítica o bé som conformistes?

Faig aquesta investigació per preocupació, penso que les persones confien massa en els

mitjans de comunicació mainstream per informar-se i en la política per canviar les seves

vides. Per exemple, penso que la gent no hauria de confiar en els metges i científics de

televisió que no declaren l’absència de conflictes d’interès, com ho dicta la llei.

The influence of private interests on scientific research is a well-studied research

object. If the payment of substantial sums is recognized as a source of conflicts of

interest, small gifts or meals offered are more tolerated. It has been shown that they

influence the behaviour of those who receive them (Roussel & Raoult, 2020; Katz,

Caplan, & Merz, 2003).

Penso que la gent no hauria de confiar en farmacèutiques condemnades a milers de milions

d’euros de multes per, entre altres, pràctiques corruptes, promoció no aprovada de productes

mèdics, falsificacions, fets falsificats, falsa declaració mèdica, violacions de la seguretat i

centenars més (Violation tracker, 2021). Opino que la gent no hauria d’esperar que li vingui

la informació sinó que haurien d’anar a buscar la que els interessa, sinó ens trobem amb dues

setmanes i vint-i-quatre hores del judici de Johnny Depp i Amber Heard, en lloc

d’interessar-se de més a prop al judici de la xarxa pedòfila liderada (suposadament) per

Epstein i la llarga llista (que no coneixerem mai) de còmplices en les altes esferes de la
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societat, o encara el fet que el 20 d'abril de 2022, la justícia britànica va ordenar l'extradició

de Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, als Estats Units. Una persona valenta que va

permetre destapar possibles crims de guerra comesos per l'exèrcit nord-americà distribuint

més de 750.000 documents classificats com a confidencials pels Estats Units. Des de llavors,

el govern nord-americà el persegueix sense parar. Això és el que passa quan un periodista fa

el seu treball? Volem escollir el que mengem intel·lectualment o preferim que algú triï per

nosaltres?

Pretenc investigar si els futurs mestres d’educació primària tenen tendència a utilitzar el seu

pensament crític (PC) de cara a la informació, sobretot enfront de les manipulacions i

propagandes que pul·lulen a les xarxes, tant mainstream com alternatives. La finalitat

d’aquest treball és de donar eines als futurs mestres, com a subjectes crítics, per a perpetrar

un aprenentatge del PC i transmetre aquest tendència als seus futurs alumnes. En aquest

treball presentaré casos concrets i visions de grans autors perquè entenguem la importància

del desenvolupament del sentit crític, perquè els futurs ciutadans tinguin, com ho expressa

Delors (1996) «una veritable comprensió dels esdeveniments, en lloc de desenvolupar una

visió simplista de la informació lligada a aquests esdeveniments».

Ennis (1985, 1993 i 2011), Freire (1970, 1976) i Stommel, Friend i Morris (2020)

constitueixen el nucli del meu marc de referència. Marc que serveix de base per complir el

meu objectiu general de recerca, que és la creació d’una rúbrica que permetrà, avaluar eines

TIC per veure si afavoreixen contextos propicis al desenvolupament de la tendència al PC.

They usually do not realize (the students) that information, content, knowledge, are not the

point. It is the process of creating that knowledge that matters, because that’s what they will

take with them for the rest of their lives (Bali, 2020). Sense la tendència a exercitar al PC, les

habilitats no tenen sentit.
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2. PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA

Fa uns mesos que segueixo, a les seves xarxes socials oficials, una periodista de guerra que es

diu Anne-Laure Bonnel. És segurament l'única francesa que va filmar entre 2013 i 2014, la

violència del president Petro Poroshenko, ex president d’Ucraïna (2014-2019), amb la qual va

bombardejar les poblacions civils i els separatistes de les regions del Donbass des del 2014.

Actualment, aquesta periodista, veritable heroïna, segueix cobrint la zona del Donbass, a

Ucraïna. Em va fer pensar molt una frase que va dir en una de les seves intervencions a una

ràdio estrangera: “hi ha més de 200 guerres cada any al món, penseu quines mediatitzen, i

perquè”. Va acabar aquell programa amb una frase simple, però potent, que encara ressona

dintre meu: “no oblidem que la televisió no és més que un electrodomèstic” (Bonnel, 2022).

Aquestes dues frases resumeixen el perquè d’aquest treball. Pensem de forma crítica? Ens

han après a pensar de forma crítica? Tenim por de pensar diferent? I sobretot, tenim tendència

a raonar de forma crítica?

Aquesta investigació és un primer pas a l’avaluació i la millora de la tendència al PC de les

persones, en aquest cas futurs mestres d’educació primària i, per tant, els seus futurs alumnes.

Per millorar la tendència a buscar la veritat en lloc de conformar-se. Per fer-se preguntes i

dubtar de totes les coses. Som responsables, directament o indirectament de tot el que passa

en el món.
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3. MARC TEÒRIC REFERENCIAL I CONCEPTUAL

Hi ha gent en l’àmbit de les ciències socials que pensen que la societat està evolucionant cap

al costum de la prohibició de la contestació del discurs dominant (Raoult, 2021). El sistema

no troba resistències massives per part dels pobles, potser per la falta de tendència al PC? I al

mateix temps per el conformisme de les masses. Penso en diferents moments, com quan

s’havia convençut el món de la presència d’armes químiques i es va convertir en el detonant

de la invasió de l'Iraq per part dels Estats Units el 2003, i més recentment, per exemple, la

prohibició de la contestació de l’eficàcia de les vacunes (experimentals) a ARN missatger (en

l’àmbit mediàtic-polític), o encara més d’actualitat, la situació bèl·lica a Ucraïna i el

tractament mediàtic-polític en gran majoria en contra dels Russos (i de tots). També podríem

incloure la detestació des del primer moment en tots els mitjans de comunicació (almenys

occidentals) de l’antic president dels Estats-Units d’Amèrica Donald Trump. Apuntem en

aquest cas, que aquest president va ser explusat de la plataforma Twitter, per l’anècdota, ni els

talibans són expulsats de Twitter (Aberkane, 2020). Aquestes formes de transformar temes

tan complexos en simples visions binàries són molt perilloses, però funcionen molt bé, i em

fa pensar en la famosa frase “divide et impera” atribuïda al Rei Philip II de Macedònia. La

tendència al PC, que està formada per la curiositat i l’anticonformisme, seguida de les

habilitats del pensador crític, ens poden protegir d’aquestes manipulacions i propagandes, i

permetre’ns fe-nos les nostres pròpies opinions i no una opinió prefabricada.

Aquesta evolució que va cap a una prohibició (en l’espai polític-mediàtic) de la contestació és

força interessant però també inquietant. Evidentment, aquest estudi no tracta de donar cap

mena d’opinió sobre l’actualitat present o passada, ni de dir que les vacunes ARN funcionen

o no funcionen, ni de donar suport a Ucraïna o Rússia, i molt menys de donar crèdit a Donald

J. Trump. L’absència de pluralitat és un perill en una democràcia. L’article 1 de la constitució
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espanyola ho estipula incondicionalment, “España se constituye en un Estado social y

democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico

la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. (Constitución Española, 1978). El

pluralisme informatiu és de la mateixa manera un valor constitucional, i cap mena de raó

hauria de justificar el contrari, cap ni una. Ni en temps de crisis. Freire (1993) ens explica que

“I fear consensus, even though I accepted it in critical situations”, continua dient “I don’t

mean that I accept it, but that I consider it necessary in moments of crisis” (p. 14). En temps

de crisis el consens és necessari, però qui decideix si estem en temps de crisi o no? Aquí hi ha

perill. A més, Paulo Freire assumeix aquí que en temps de crisi, ja no estem en democràcia,

doncs. Ho hem vist prou bé en les crisis dels últims vint anys. En definitiva, la democràcia es

pot interrompre en temps de crisi, és doncs una il·lusió?

Podríem parlar també de la llibertat d’expressió. Qui decideix els límits? La diversitat

d’opinions i la llibertat d’expressió, i la llibertat en general, haurien de ser inalterables, en

temps normals i en temps de crisis. Com diu el famós Elon Musk (2022), free speech is the

bedrock of democracy. It supports and gives meaning to three building blocks of an open

society. Aquest treball posa èmfasi en la importància de la tendència al PC de les persones,

per tal de resistir a qualsevol forma de propaganda, manipulacions i pensaments

unidireccionals o binaris, i sobretot en temps de crisi, que és quan importa realment aquesta

visió crítica del món.

3.1. Simpòsium a l’antiga Grècia

A l'antiga Grècia, els homes lliures es reunien sovint per gaudir de banquets decadents

anomenats simpòsium. No només era una oportunitat per menjar i beure, sinó també per

debatre, reflexionar i filosofar. Barrejaven els àpats físics i els àpats de coneixement. Diria
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que és la traça més antiga de l’ensenyament del PC en la història de la humanitat. Els vestigis

d’aquests costums s’esvaeixen davant nostra, els nostres pares i avis encara tenien el costum

de menjar en família per intercanviar. Avui el costum està a menjar relacionant-se amb una

pantalla (Hojiblanca, 2021).

Quina diferència hi ha entre un infant i un adult? Un adult, escull els seus àpats, si no ho fes

seria com un animal de cria. Bé, és el mateix pels àpats intel·lectuals. Una persona que

consumeix informació de forma passiva és un animal de cria (Aberkane, 2020). Tenim la

possibilitat de controlar els nostres àpats intel·lectuals, ens hem d’acostumar a fer-ho, i

perquè no inculcar aquest costum des de petits, a l’escola? No és precisament un dels deures

de l’escola? Podríem potser deixar als infants escollir en quines matèries volen passar més

temps i en quines menys?

3.2. La cultura gastronòmica intel·lectual.

Els neurocientífics anomenen els nostres intestins "el segon cervell" perquè, de fet, el nostre

ventre conté la població més gran de neurones del nostre cos després del nostre primer

cervell. A tots ens agrada menjar, i el millor menjar és aquell que és alhora saborós i nutritiu.

Bé, a tots ens agrada també assimilar coneixements, coneixement que milloren les nostres

vides i les de les persones que ens envolten.

L’aprenentatge és com la gastronomia, nosaltres escollim el que mengem, és una de les

condicions de l’adult. Bé, el concepte de gastronomia intel·lectual (Aberkane, 2020) és una

metàfora que il·lustra molt bé el que necessitem per augmentar la nostra actitud crítica i

tendència al PC, i reduir el conformisme.
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Es pot tenir tota la intel·ligència del món, però si no es té la tendència a utilitzar-la, de què

serveix? D’això tracta aquest treball, de la tendència a no conformar-se i a anar sempre més

enllà de les coses i fer-se preguntes. De la curiositat d’entendre el món i estar en recerca de la

veritat. Ser curiós i dubtar de tot, són una de les claus a la tendència al PC.

3.3. El conformisme

En una entrevista a la ràdio el 1975, van demanar a Idries Shah, un Mestre Sofista, què

caldria per salvar el món. Ell va contestar: “tothom hauria de conèixer els experiments de

psicologia sobre el conformisme, la por, la submissió a l’autoritat (Com per exemple

l’experiència de Milgram o la de Asch). Si aquestes experiències fossin conegudes de tots, el

món estaria salvat. (Shah, 1975).

3.3.1. Experiment sobre el conformisme: Solomon Asch

L’ésser humà refereix el conformisme a la veritat. L’experiment de Asch (1955,1956) mostra

aquesta tendència. Es presenta a uns estudiants una targeta amb tres línies. Després se’ls

presenta una quarta línia i se’ls demana quina de les tres primeres línies té la mateixa

longitud. La prova és molt fàcil i la podria realitzar un infant de menys de 6 anys. Però en la

mateixa sala, hi ha estudiants pagats per l’investigador, que la primera vegada donaran la

resposta correcta, i les 12 vegades següents donaran respostes falses a propòsit. S’observa

que ⅓ dels participants es van sotmetre a la pressió del grup les 12 vegades consecutives, i

més de ¾ dels subjectes es van sotmetre a la pressió del grup almenys una vegada. En les

entrevistes postexperimentals, alguns subjectes diran que només buscaven integrar-se.

~ 7 ~



3.3.2. Experiment sobre el conformisme:  Milgram (1963)

L'experiment de Milgram és un dels més coneguts. Fet el 1961, mostra com l'ésser humà

prefereix conformar-se a l'autoritat que a la seva consciència i ètica.

En aquest experiment, un investigador i un actor interpreten respectivament la figura

d'autoritat i el paper de cobai. El primer ha de seguir les ordres del científic (l'autoritat) que

du una bata blanca. Aquest li ordena com i quan ha d'administrar descàrregues elèctriques al

cobai, que és un actor, però ell no ho sap. S'indica la dosis letal dels electroxocs. Quan la

resposta del cobai és errònia, la figura d'autoritat dona l'ordre en investigar d'administrar una

descàrrega elèctrica al cobai. Al principi de l'experiment, s'administra a l'investigador una

petita descàrrega real per a instaurar una certa empatia entre ell i el cobai. També se li fa

creure que ell hauria pogut ser perfectament el cobai. L'experiment s'ha reproduït en diverses

persones de diferents sexes, contextos i cultures, amb resultats diferents però sempre amb un

nivell de submissió a l'autoritat elevat o molt elevat.

3.4. El pensament crític a l’era de la propaganda, la manipulació i la
desinformació

Les tecnologies digitals són el principal medi de transmissió de la informació en el món. Hi

trobem de tot, mentides, manipulacions, propaganda, veritats deformades, veritats parcials

(que són les pitjors de totes, perquè són molt difícils de contradir)… Tot aquest enrenou

requereix habilitats cognitives potents per a poder ser analitzat críticament i racionalment.

Som humans, i no funcionem de forma binària com els ordinadors, necessitem donar

respostes racionals i complexes als problemes que se’ns interposen.
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Per què és important en la nostra societat “democràtica”? La hipòtesi d’en Bernays (2008), és

que la democràcia és un règim d’un grup de persones il·luminades que controlen l’opinió de

la resta de persones, utilitzant bàsicament la propaganda massiva, especialment a través dels

medis. Influenciar en lloc d’imposar, aquesta és la seva filosofia i el corrent actual.

The conscious and intelligent manipulation of the organized habits and opinions

of the masses is an important element in democratic society. Those who

manipulate this unseen mechanism of society constitute an invisible government

which is the true ruling power of our country. We are governed, our minds are

molded, our tastes formed, and our ideas suggested, largely by men we have never

heard of…. It is they who pull the wires that control the public mind. (Bernays,

2008).

Bernays és l’origen de molts costums en el món gràcies a les seves propagandes ben

pensades, gràcies a la neurociència i la comunicació.

Per exemple “the torches of freedom” de la indústria

del tabac. Bernays va associar el concepte de

llibertat de les dones amb el fet de fumar, un acte

normalment reservat als homes, és a dir la idea que

un cigarret és molt més que un cigarret, fumar seria

un acte revolucionari. Bernays va pagar centenars de

dones perquè fumessin en les primeres

manifestacions feministes. El resultat va ser un

augment dràstic de les dones fumadores a partir de

la meitat del s. XX.

Il·lustració 1. Cartell comercial dels
cigarrets Lucky Strike, (1952).

És fascinant com es pot arribar a modelar el pensament i l’opinió de la gent utilitzant les

tècniques neurocientífiques de propaganda. Podem pensar també en com Hollywood i Disney
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han contribuït a formar la nostra ment i les nostres creences més profundes. Les tècniques de

manipulació operades per Edward Bernays, inspirades del seu tiet Sigmund Freud, continuen

vigents. Aquest pare de la propaganda política va morir fa 27 anys, el 1995, al Massachusetts.

Avui en dia, aquestes tècniques encara són utilitzades per vendre’ns productes o idees

polítiques. Com que la paraula propaganda era mal vista des de que els alemanys la van

emprar, Bernays va inventar el terme “relacions públiques”.

Podem considerar que estem en la societat de la desinformació (Bermúdez Vázquez &

Casares Landauro, 2018), rebem una gran quantitat d’informació que comporten distorsions,

manipulacions, mentides, propaganda o part de veritats. Per evitar de caure en les trampes, la

mobilització del PC d’una persona és indispensable, i això des de ben joves, ja que la

utilització d’aquestes tecnologies és cada vegada més precoç. El PC tracta «d'habilitats d'alt

nivell en el raonament, la formació de judicis i la presa de decisions. Per més senzill, raonar

críticament és raonar bé» (Reboot Foundation, 2022).

3.4.1. Les TIC poden ser un fre al desenvolupament del PC?

Sabem que les empreses tecnològiques més conegudes tenen un model de negoci particular.

Guanyen diners amb el nostre temps. Com més temps passem a Youtube, més diners guanya

Youtube. Quan més temps passem a Instagram, més diners guanya Instagram, Google,

Netflix, Amazon, Facebook, TikTok, Twitter, etc. Aquest és un denominador comú a la

majoria d’empreses, em direu, però amb una excepció, les empreses tecnològiques tenen

pressupostos quasi il·limitats i es poden permetre invertir quantitats astronòmiques en

pressupostos en psicòlegs i les neurocientífics per manipular-nos (Eyal, 2014) i que passem

més temps utilitzant les seves aplicacions, utilitzant les nostres necessitats emocionals més

profundes. Els GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) i altres empreses

tecnològiques s'han convertit en experts en el control de la nostra atenció. La televisió ja tenia
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el poder de captar la nostra atenció. Els efectes es multipliquen amb Internet i les pantalles.

De fet, els que aconsegueixen controlar el temps passat a les xarxes tenen un avantatge

enorme sobre la resta de la població, perquè disposen de més temps.

Els resultats obtinguts recentment per investigacions del MIT (Massachusetts Institute of

Technology) indiquen que les notícies falses estan millor “novel·lades que aquelles que no ho

són, guanyant-los en originalitat. Doncs, podem deduir que lògicament aquestes empreses, les

GAFAM, els interessa que existeixin aquestes notificacions falses? Cadascú es farà una

opinió subjectiva. Tot això ens porta a preguntar-nos: vull que algú decideixi per mi quina

informació he de saber? I quina és veritat o falsa? O vull decidir jo quina informació vull

saber? I quina és veritat o falsa? I també podríem preguntar-nos: m’importa saber si una

informació és veritat o falsa?

És rol de l’escola, en part, ensenyar als alumnes a generar capacitats, tendència al PC.

Aquestes habilitats són necessàries perquè analitzin el món de demà. Com va assenyalar

encertadament Black (2005), el PC requereix que els estudiants analitzin el seu propi

pensament segons estàndards de claredat, precisió, rellevància, lògica i justícia. Un professor

no ha de confondre l’aprenentatge del PC i la comprensió de la matèria o el material

presentat. El PC és creatiu i únic.

3.5. La pedagogia crítica, el pensament crític i la transformació social

La pedagogia crítica és defineix com:

La creença que l'ensenyament hauria de desafiar els estudiants a examinar les

estructures de poder i els patrons de desigualtat dins de l’estat actual de les coses.
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Insisteix que els problemes de justícia social i democràcia no són diferents dels

actes d'ensenyament i aprenentatge (Freire, 1970).

Paulo Freire era molt atén a les relacions de dominació en el món, i per ell, l'alfabetització és

la interiorització de la dominació, i resignació a romandre oprimit. Freire explica que els

problemes de justícia social i democràcia no són diferents dels actes d’ensenyament i

aprenentatge (Freire, 1976).

El procés, porta de l'experiència social de l'opressió a la presa de consciència, per després

dirigir-se cap a la transformació social. El món està en constant evolució, i aquest procés és

necessari en totes les èpoques, tots els règims i tots els llocs. La pedagogia crítica és gairebé

primerament política i posteriorment educacional.

La pedagogia crítica apel·la a desenvolupar el PC de l’alumnat, i les habilitats i disposicions

necessàries al seu funcionament. I per això, l’eina cardinal és el llenguatge. “Com més crític

és un grup humà, més és democràtic i permeable” (Freire, 1967). El PC té com a objectiu

l'autosuficiència, i "una persona autosuficient és una persona alliberada... lliure del control

injustificat i indesitjable de creences injustificades" (Siegel, 1988). I per especificar, una

persona crítica no només hauria de buscar raons i intentar estar ben informada, sinó que

hauria de tenir tendència a fer aquestes coses (Ennis 1985, 1993 & 2011).

Apostem per l’aprenentatge a la tendència al PC a les Universitats i a les escoles! Per una

educació popular, per una mobilització i organització de les classes populars i per aconseguir

el control del poder, que és com diu Freire (1970) un instrument d’opressió del poble. Això

em porta a pensar en una pregunta molt interessant: «when did the governments started ruling

instead of representing?» (Dunafon, 2014).
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3.6. La pedagogia digital crítica

Recentment, i de forma accentuada des de les mesures politicosanitàries lliberticides del

2020/2021, veiem que la indústria tecnològica no s’ha portat mai tan bé. A les escoles, això

es veu plasmat, poques són on les aules no disposen de pantalles digitals o televisions

connectades i fins i tot sovint un ordinador portàtil o tauleta per cada alumne. A més d’això,

molts infants, per no dir la majoria, disposen de tots aquests aparells a casa, i a vegades sense

restriccions, ni d’ús, ni de temps d’ús. Aquests aparells són eines creades per l’humà, i són

«tools that reduce mental work and permit on focusing on the logic of what we are doing»

(Pellegrino, 2009). Però com totes les altres eines creades per l’humà, s’han d’aprendre a

utilitzar per fer-ne un ús correcte.

«Mitjançant l'ús de més mitjans visuals, els estudiants processaran millor la

informació, però, la majoria dels mitjans visuals són mitjans en temps real que no

deixen temps per a la reflexió, l'anàlisi o la imaginació. La tecnologia no és una

panacea en l'educació, per les competències que s'estan perdent» [traducció lliure]

(Greenfield, 2009).
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En el llibre de Stommel (2020), Critical digital pedagogy hi trobem una rúbrica molt

interessant en la qual em basaré per la creació de la meva eina d’anàlisi. Aquesta eina, un

qüestionari, permet avaluar de forma crítica qualsevol aplicació digital, per fer-se una idea

subjectiva de l’eina. Aquestes preguntes ens poden fer reflexionar profundament sobre les

eines digitals que utilitzem al dia a dia.

Il·lustració 2. Critically Evaluating Digital Tools (Stommel, 2016)
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3.7. El Pensament crític: tendències i habilitats

Ennis (1985) defineix el PC com un pensament reflexiu i raonable que està centrat en el fet

que creure o què fer.

Il·lustració 3. The process of deciding what to believe or do (Ennis, 1985).

Segons Ennis (2011), a l'hora de decidir què creure o fer, entren en procés un conjunt de

tendències i capacitats. En aquest estudi ens centrarem únicament en les tendències al PC que

ha recollit aquest autor.
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Disposicions o tendències al pensament crític (Ennis, 2011).

1.

2.

3.

Procurar que les creences i decisions pròpies siguin certes i estiguin justificades.
a. Tenir la ment oberta
b. Considerar altres punts de vistes encara que siguin contraris als propis
c. Tendència a buscar les raons als fenòmens
d. Propensió a exercir un esforç constant en informar-se bé
e. La utilització de fonts segures
f. Aprovar una posició únicament si és justificada
g. Tenir tendència a posar en aplicació les capacitats del PC

Procurar comprendre i presentar una posició amb honestedat i claredat, tant la seva
com la dels altres.

a. Descobrir i escoltar els punts de vista i raons dels altres
b. Ser clar i precís
c. Mantenir el focus sobre la pregunta i conclusió
d. Buscar i proposar raons
e. Tenir en compte la situació global
f. Ser conscient de les seves pròpies creences fonamentals
g. La tendència a canviar d’opinió quan els fets ho justifiquen

Ser un pensador crític solidari. (el PC pot ser perillós si no és per bona voluntat).
a. Considerar els sentiments dels altres (empatia), el seu nivell de coneixement i

grau de maduresa intel·lectual.
b. Preocupar-se del benestar dels altres

3.8. Què diu el currículum sobre el pensament crític?

El currículum de l’escola primària de Catalunya fa referència a la mirada crítica, l’esperit

crític o encara l’actitud crítica. L’actitud crítica és el que més s'apropa a la tendència al PC.

En l’àmbit de coneixement del medi, en la dimensió ciutadania, trobem la competència 13:

Valorar el sistema democràtic partint del coneixement dels sistemes polítics per esdevenir

futurs ciutadans crítics. (Departament d’ensenyament, 2016). Aquesta competència s’apropa

al concepte de pedagogia crítica de Paulo Freire i a l'essència d’aquest treball, que és d’ajudar

a formar futurs ciutadans que tinguin tendència i disposició ser crítics davant del món que els

envolta.
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3.9. Resumint

Les recents prohibicions de la contestació del discurs dominant i la falta de pluralisme

informatiu i polític haurien de portar un mateix a convertir-se en periodista i anar a buscar la

informació que li interessa i no esperar que li serveixin, si vol ser un pensador crític.

Per tal de resistir a qualsevol forma de propaganda, manipulacions i pensaments

unidireccionals o binaris, i sobretot en temps de crisi, la tendència al PC és molt important.

Per això, controlar els nostres àpats intel·lectuals com persones adultes i responsables que

hem de ser resulta necessari.

Hem vist que en situacions de crisi, la democràcia es pot interrompre, la democràcia és doncs

una il·lusió? Una persona crítica es podrà fer la seva pròpia opinió, i amb aquest treball

volem potenciar que totes les persones es facin preguntes sobre el món que els envolta, sobre

el present i també sobre el passat per aprendre dels errors i no repetir-los. Per exemple, si

tothom coneixes les experiències sobre la conformitat, segurament ens conformaríem menys.

El conformisme, les mancances pel que fa al PC i la tendència al PC, mereixen ser estudiats i

millorats per un món més just socialment i més democràtic. El temps, el nostre bé el més

preciós, ha de ser nostre i continuar sent nostra, no deixem que algú altre controli la nostra

atenció i per tant el nostre temps.
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4. PREGUNTA D’INVESTIGACIÓ

La pregunta principal d’investigació plantejada arrel de la revisió teòrica d’aquest

estudi és la següent:

Els futurs mestres de primària tenen tendència a ser crítics davant les

eines tecnològiques de la informació i la comunicació (TIC)?

Amb els resultats de la investigació, es durà a terme la creació d’una rúbrica per analitzar

críticament eines TIC i el seu potencial per a potenciar la tendència al PC de l’usuari.

Aquesta eina permetrà a qui l’utilitzi avaluar qualsevol eina TIC. Aquesta rúbrica podrà ser

usada per millorar l’ensenyament del PC a la Universitat, o en qualsevol altra organització

educativa, com per exemple en l’elaboració d’activitats a l’escola primària.
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5. OBJECTIUS

Els objectius generals i específics d’aquesta investigació segueixen la metodologia SMART

(Specific - Measurable - Attainable - Relevant - Timely).

5.1. Objectius generals i específics

Quina és la importància de formar futurs ciutadans alliberats, crítics, amb tendència a ser-ho i

no manipulables? Protegir l'ésser humà de l'ésser humà.

La finalitat d’aquest treball de recerca és de descobrir quines són les mancances dels futurs

mestres de primària pel que fa a la tendència al PC a l’hora d’informar-se a través de les eines

digitals actuals.

Aquesta finalitat es concreta en dos objectius específics:

- Descriure i analitzar la tendència al PC del futur mestre d’educació primària

- Crear condicions d’aprenentatge crític a través de les TIC

Mesurarem la tendència al PC de 50 futurs mestres, del grau d’educació primària de la

Universitat de Lleida, amb un qüestionari elaborat amb preguntes quantitatives per la majoria

i algunes preguntes qualitatives per aprofundir.
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6. DISSENY METODOLÒGIC

Ara que hem explorat el problema, el marc teòric i els objectius d'aquesta investigació, es

procedirà a exposar-ne la metodologia, la qual ha nascut de les preguntes següents: Els futurs

mestres d’educació primària tenen tendència a ser crítics? Quines són les característiques

d’un pensador crític? Ens creiem que som crítics o ho som de veritat?

La finalitat de la present investigació és explorar y analitzar una metodologia que prendrà la

forma d’una rúbrica per escollir eines tecnològiques adaptades que siguin propícies a

desenvolupar la tendència al PC de l’usuari.

L’instrument utilitzat recull mostres tant qualitatives com quantitatives. S’ha dissenyat

l’instrument des de zero, ja que no s’ha trobat cap instrument validat per realitzar aquesta

investigació. Ennis (1993) considera que els qüestionaris amb respostes múltiples no avaluen

directament i eficaçment alguns aspectes essencials del PC com la creativitat, l’obertura de

ment i la capacitat de treure conclusions amb prudència. Per això, el qüestionari és híbrid,

amb preguntes obertes de reflexió i preguntes de respostes múltiples.

Tot i això, les preguntes obertes són en nombre de 4 per no crear un qüestionari massa extens

i no produir efectes contraproduents en les respostes dels enquestats.

Aquest té com a objectiu investigar com s’informen els futurs mestres d’educació primària,

quina tendència al PC tenen, segons el quadre d’Ennis (2011) i quins són els punts essencials

a millorar pel que fa a la seva tendència a exercir la tendència al PC.

La Interpretació dels resultats servirà per a dissenyar una rúbrica que permetrà analitzar si

una eina digital permet fomentar el PC i la tendència a ser crític de l’estudiant que l’emprarà,

o bé si al contrari l’eina portarà a un aprenentatge passiu i sense valor crític.
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L’instrument utilitzat s’ha elaborat amb l’eina Google forms.

6.1. Població i mostra per a l’estudi

La població objecte del meu estudi són cinquanta estudiants del grau d’educació primària i

doble grau infantil i primària de la Universitat de Lleida, a Catalunya. Els estudiants formen

part dels següents grups:

- 1r de primària DUAL (4 estudiants)

- 1r de primària TARDA (12 estudiants)

- 2n de primària TARDA (22 estudiants)

- 3r de primària CAFE (11 estudiants)

- 4t de primària TARDA (1 estudiant)

Els qüestionaris seran 100% anònims. No es tindrà en compte ni l’edat ni el sexe de

l’estudiant.

Les dades es recolliran mitjançant un qüestionari 100% en línia.

6.2. Ajustaments de l’eina de recollida de dades

Després de provar el qüestionari, és a dir, enviar-lo a unes quantes persones per tal d'avaluar

la qualitat, la viabilitat i la comprensió entre els enquestats, s’ha procedit a realitzar unes

correccions gràcies al feedback dels verificadors fer-lo més intel·ligible.

S’ha dut a terme un canvi d’estratègia i s’ha decidit no informar els enquestats de la

naturalesa de l’estudi, és a dir ni el tema concret, ni les hipòtesis ni els objectius de la recerca
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per tal de no influir en la parcialitat dels resultats i per aconseguir respostes espontànies.

També s’ha augmentat dràsticament el nombre de preguntes quantitatives, i reduït les

preguntes qualitatives, per reduir el temps de realització del test.

S’ha decidit no avaluar les tendències següents:

- Tenir tendència a posar en aplicació les capacitats del PC

- Ser clar i precís

- Mantenir el focus sobre la pregunta i conclusió

- Buscar i proposar raons

- Ser conscient de les seves pròpies creences fonamentals

La raó principal és què són tendències difícilment avaluables en una o dues preguntes i que la

seva absència no suposarà un canvi en el resultat final d’aquesta investigació.

6.3. Tractament de les dades

S’han classificat els resultats segons tres categories, convenient (verd), a millorar (taronja) i a

millorar molt (vermell).

Convenient (verd): els ítems sovint i sempre sumen 70% o més.

A millorar (taronja): els ítems sovint i sempre sumen entre el 50% i el 69%

A millorar molt (vermell): els ítems sovint i sempre sumen menys del 50%
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6.4. Qüestionari (annex 1)

Tot seguit, les preguntes per a valorar cada un dels ítems de les tendències al pensament

crític, qüestionari elaborat per a dues classes del grau d'educació primària de la Universitat de

Lleida.

Preguntes per secció

1) Procurar que les creences i decisions pròpies siguin certes i estiguin justificades.
a. Tenir la ment oberta

1- Pregunta genèrica: estic en una conversa en què es donen diverses opinions. Busco
entendre-les i a comprendre com hi ha arribat cadascun dels interlocutors. (mai - de
vegades - sovint - sempre)

2- Pregunta específica: davant un mateix fet procuro informar-me per diversos mitjans,
encara que aquests donin informacions que no són del meu gust. (mai - de vegades -
sovint - sempre)

b. Considerar altres punts de vistes encara que siguin contraris als propis
1- Pregunta genèrica: Una persona pensa radicalment diferent de mi. Escolto i intento
entendre el perquè? (mai - de vegades - sovint - sempre)

2- Pregunta específica: quan sento o llegeixo una informació, busco altres punts de
vista a internet per fer-me la meva pròpia opinió.  (mai - de vegades - sovint - sempre)

c. Tendència a buscar les raons als fenòmens
1- Pregunta genérica: sobre el conflicte Rus-Ucraïnès, destacaries alguna informació
que creus que la gent no sap? Quina? Com ho saps? (resposta oberta)

2- Pregunta específica: internet m'ajuda a estar ben informat o més aviat desinformat?
(informat - desinformat - ni l’un ni l’altre - no ho sé)

d. Propensió a exercir un esforç constant en informar-se bé:
1- Pregunta genèrica: amb quina freqüència t’informes sobre l’actualitat? (mai - de
vegades - sovint - sempre)

2- Pregunta específica: quin és per tu el millor lloc per informar-se i per què? (resposta
oberta)

e. La utilització de fonts segures:
1- Pregunta genèrica: Les meves fonts d’informació són 100% segures. (mai-de
vegades-sovint-sempre)

2- Pregunta específica: quines són les teves xarxes socials de consulta d'informació?

~ 23 ~



f. Aprovar una posició únicament si és justificada
1- Pregunta genèrica: verifico la informació que rebo buscant jo mateix les fonts o
comparant amb altres medis. (mai-de vegades-sovint-sempre)

2- Pregunta específica: costa saber què és veritat i què és falç a la xarxa. (poc-una
mica-molt-moltíssim)

g. Tenir tendència a posar en aplicació les capacitats del PC
No avaluada en aquest estudi.

2) Procurar comprendre i presentar una posició amb honestedat i claredat, tant la
seva com la dels altres.

a. Descobrir i escoltar els punts de vista i raons dels altres
1- Pregunta genèrica: m’agrada descobrir i escoltar els punts de vista i raons dels
altres. (mai - de vegades - sovint - sempre)

2- Pregunta específica: Online, intento informar-me en llocs on existeix la pluralitat
d’opinions. (mai - de vegades - sovint - sempre)

b. Ser clar i precís
No avaluada en aquest estudi.

c. Mantenir el focus sobre la pregunta i conclusió
No avaluada en aquest estudi.

d. Buscar i proposar raons
No avaluada en aquest estudi.

e. Tenir en compte la situació global
1- Pregunta genèrica: quan escolto una notícia que m’impacta, busco més informació
per fer-me una idea global del problema. (mai - de vegades - sovint - sempre)

2- Pregunta específica: Les meves xarxes de consulta d’informació m’ajuden a
entendre la situació global.

f. Ser conscient de les seves pròpies creences fonamentals
No avaluada en aquest estudi.

g. La tendència a canviar d’opinió quan els fets ho justifiquen:
1- Pregunta genèrica: canvio d’opinió fàcilment si els fets ho justifiquen. (mai - de
vegades - sovint - sempre)

2- Pregunta específica: quina aplicació de consulta d’informació t’ajuda més a canviar
d’opinió sobre fets? Perquè ho creus? (resposta oberta)

3) Ser un pensador crític solidari. (el PC pot ser perillós si no és per bona voluntat).

a. Considerar els sentiments dels altres (empatia), el seu nivell de
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coneixement i grau de maduresa intel·lectual:
1- Pregunta genèrica: et consideres empàtic i intentes entendre que l’altra persona
pensa radicalment diferent de tu? (mai - de vegades - sovint - sempre)

2- Pregunta específica: creus que les xarxes socials de consulta d’informació
afavoreixen l’empatia? (sí - no - no ho sé)

b. Preocupar-se del benestar dels altres
1- Pregunta genèrica: com gestionaries una situació en què un company de feina té
problemes per entendre el teu procés o solució? (resposta oberta)

2- Pregunta específica: m’oblido que darrere els ordinadors/mòbils, hi ha persones
reals. (mai - de vegades - sovint - sempre)
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7. RESULTATS

7.1. Dades quantitatives i qualitatives més significatives obtingudes

Les dades més significatives són les que hem classificat com les disposicions a millorar molt.

1)c)1 - Sobre el conflicte Rus-Ucraïnès, destacaries alguna informació que creus que la

gent no sap? Quina? Com ho saps? (resposta oberta)

Grup de persones que no destaca cap informació (32)

No - No sabria quina dir ja que sé lo bàsic que la majoria de gent sap - No, crec que hi ha

gent molt més informada que jo crec que tothom coneix informació ja que és pública i no soc

espia - No crec que conegui alguna informació diferent a la que es coneix actualment ja que

tots els meus coneixements es basen en què he escoltat o he llegit a les xarxes. - No estic

gaire informada - No domino tema - Últimament no estic massa informat - Ni idea - No - No

- No estic molt assabentada del tema - s/r - No ho sé. - No - No - No - No - Ni idea - No - No

- No suelo obtener información de este tema. - No ho sé, - No - No - No, crec que sé més o

menys el que sap tothom - No - No la informació que sé es força comú i típica - No destacaria

res, perquè tot el que sé apareix a les notícies i, per tant, tothom hi pot accedir. - No estic molt

enterat del conflicte - Cap - Què passa amb l'educació. - No, ja que se el que sap la majoria

Grup de persones que destaquen algun tipus d’informació addicional (18):

- Exterminis - La raó de la guerra i la realitat dels fets (no sempre és el que ens mostren en la

TV) - El perquè realment s’ha iniciat el conflicte, molta gent opina, però no sap l’origen del

conflicte - El perquè de l’atac rus al territori ucrania. El govern ucraïnès des del 2014 havia

iniciat una sèrie d’atacs a les regions de l'est d'ucraïna, regions considerades prorusses. - El

racisme a les fronteres - Nombre de víctimes externes a la problemàtica. IMMIGRANTS -
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Presons russes plenes de gent defensora d'Ucraïna - El perquè de com inicia el conflicte - El

tràfic de carn (infant i dones) - No sé si és cert, però vaig llegir un article que deia que els

soldats russos, per part d'Ucraïna, els torturaven. - La raó per la qual s'ha generat la guerra. -

La desinformació i les fake news que predominen a les xarxes socials. Hi apareixen imatges

d'altres guerres solament per crear reproduccions. - Que no hi ha un bàndol del tot bo

(Ucraïna) Informació buscada abans de la guerra - Intento saber el mínim davant aquest

conflicte - Davant un conflicte així ens posicionem en el bàndol dels "bons" i considero que

no existeix aquesta dualitat. Caldria fer revisió de tot el que ha anat succeint i la subjectivitat

amb la qual es viu en cada regió. - Relacionat amb el tema d'acollida - Personalment, animo a

la gent a veure persones, no bàndols: tant si estan de part d'un govern com de l'altre, com si

els és indiferent, els governs no estan representant a la totalitat de la població. Això ho dic

perquè sento comentaris criticant als russos (no a Putin), per exemple, brutalment, i això no

em sembla just ni positiu pel futur: estan generant por i fins i tot racisme cap als russos i

idealitzant el govern ucraïnès. El que es fa així és convertir a Rússia en la nova Alemanya

(durant la Guerra Mundial): se la culpa de tot eludint les responsabilitats pròpies i se li

imposen mesures humiliants. Si això passa, si busquem humiliar al bàndol perdedor del

conflicte bèl·lic, NO estem fomentant la pau: només estem posant els ciments perquè un

proper conflicte vingui. - Que els governants i alts càrrecs de Ucrania estan fets uns nazis.

(Però no defenso que el que fa Russia estigui bé)

18 persones sobre 50 (el 64%) poden aportar algun tipus d’informació sobre aquest conflicte

hipermediatitzat tant pels medis mainstream com per les xarxes socials de consulta

d’informació

~ 27 ~



1)c)2

Tot seguit, el 62% dels enquestat pensen estar ben informat gràcies a internet. Veiem aquí el

límit de les preguntes quantitatives en comparació a les qualitatives en l’exemple anterior.

1)e)1

El 38% dels enquestats pensa que sovint i sempre, les seves fonts d’informació són 100%

segures. El 12% pensa que mai pot estar segur de la informació que consulta i un 50% de

vegades.
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1)e)2

Podem veure en aquest gràfic les preferències de canals de consulta d’informació. Moltes

persones consulten la informació combinant vàries plataformes.

2)g)1

El 6% dels enquestats no canvien mai d’opinió encara que els fets ho justifiquin. El 58%

només ho fa de vegades. El 36% ho fa sovint o sempre.
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2)g)2: quina aplicació de consulta d’informació t’ajuda més a canviar d’opinió sobre

fets? Perquè ho creus?

Les plataformes que han sortit a l’enquesta han sigut:

- Google (Per la gran quantitat d’informació)

- Instagram (Per la varietat d’opinions i de formats)

- Twitter (Per la pluralitat)

- Persones reals (Per la proximitat)

- El telenotícies (Per la seguretat de la informació)

- Diaris (Per la seguretat de la informació)

- Verificat (Per la disponibilitat d’arguments).

7.2. Totes les dades quantitatives i qualitatives obtingudes (Annex 2)

La resta dels resultats estan disponibles en annexos.
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8. INTERPRETACIÓ DE LES DADES

8.1. Categorització dels resultats

Element de l’actitud crítica Valoració de rendiment

1) Procurar
que les
creences i
decisions
pròpies
siguin
certes i
estiguin
justificades

a) Tenir la ment oberta 1- Convenient: el 84% busca entendre i
comprendre les opinions dels altres.

2- A millorar: al 54% afirma buscar informació
contrastada i/o contrària a les creences pròpies.

b) Considerar altres punts de
vistes encara que siguin
contraris als propis

1-Convenient: la majoria de les persones (74%)
escolten els punts de vista contraris, però el 26%
no té molta tendència a fer-ho.

2- A millorar: el 54% afirma buscar altres punts
de vista per fer-se la seva pròpia opinió sovint o
sempre.

c) Tendència a buscar les raons
als fenòmens

1- A millorar molt: 32 persones no poden
aportar cap mena d’informació sobre l’actual
conflicte Rus-Ucraïnès. Únicament un 36% és
capaç d’aportar alguna mena d’informació
important.

2- A millorar: el 62% afirma que internet els
ajuda a informar-se.

d) Propensió a exercir un esforç
constant en informar-se bé

1- Convenient, totes les persones, tenen
tendència a informar-se, encara que algunes ho
facin més que d’altres. Encara que les persones
que ho facin sovint i sempre sumin el 70%, ho
classifiquem com a convenient ja que la
pregunta no contempla l’exacta freqüència de
cadascú a informar-se, ni tampoc de quina forma
ho fa.

2- Convenient: la majoria ha sabut justificar
perquè tria un canal d’informació o un altre o
varis a la vegada.

e) La utilització de fonts segures 1- A millorar molt: únicament el 38% està segur
o quasi segur de la veracitat de la informació
que consulta a les seves xarxes.

2- Convenient. Totes les TIC són convenients
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per buscar informació sempre que s’utilitzin de
forma correcta.

f) Aprovar una posició únicament
si és justificada

1- A millorar: el 68% té tendència a fer-se
preguntes, comparar, analitzar i verificar la
informació.

2- Convenient: el 10% de les persones no estan
segurs de la fiabilitat de la informació que
consulten. El 70% els costa una mica i és
normal, l’actitud crítica suposa un esforç.

g) Tenir tendència a posar en
aplicació les capacitats del PC

No avaluada en aquest estudi

2)Procurar
comprendr
e i
presentar
una posició
amb
honestedat
i claredat,
tant la seva
com la dels
altres.

a) Descobrir i escoltar els punts
de vista i raons dels altres

1- Convenient: en diferents mesures, els futurs
mestres de primària tenen tendència a voler
descobrir i escoltar els punts de vista dels altres.
Però el 26% només ho fa de vegades.

2- Convenient: el 70% dels enquestats busquen
pluralitat d’opinions sovint o sempre.

b) Ser clar i precís No avaluada en aquest estudi

c) Mantenir el focus sobre la
pregunta i conclusió

No avaluada en aquest estudi

d) Buscar i proposar raons No avaluada en aquest estudi

e) Tenir en compte la situació
global

1- Convenient: El 76% afirma tenir la tendència
a buscar a entendre la situació global sovint o
sempre. ¼ de les persones té menys tendència a
fer-ho.

2- A millorar: 62% dels enquestats es mouen per
les xarxes per entendre la informació de forma
global. El 38% admet que només de vegades les
seves xarxes d’informació els permet entendre la
situació global.

f) Ser conscient de les seves
pròpies creences fonamentals

No avaluada en aquest estudi

g) La tendència a canviar d’opinió 1- A millorar molt: 64% té dificultats en canviar
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quan els fets ho justifiquen d’opinió sempre que els fets ho justifiquen.
L’ego és el culpable d’aquesta dificultat i causa
greus problemes en molts àmbits de la societat.
El 36% afirma tenir facilitats en canviar
d’opinió quan és justificat.

2- Convenient: la majoria dels enquestats
busquen plataformes i saben justificar perquè
creuen que els ajuden en les seves preses de
decisions.

3)Ser un
pensador
crític
solidari. (el
PC pot ser
perillós si
no és per
bona
voluntat).

a) Considerar els sentiments dels
altres (empatia), el seu nivell
de coneixement i grau de
maduresa intel·lectual.

1- A millorar:
32% de les persones sembla tenir dificultats amb
els pensaments dels altres quan aquests no
s’adapten als seus.
El 68% es consideren empàtics i accepten el
pensament dels altres.

2- Convenient: pregunta per conèixer l’opinió
dels enquestats.

b) Preocupar-se del benestar dels
altres

1- Convenient: els futurs mestres de primària
tenen tendència a preocupar-se dels altres, són
empàtics i volen ajudar. Destaquem les paraules
utilitzades: parlar, entendre, no culpar,
argumentar, pausadament, ajudar, analitzar,
empatitzar, calma, diàleg.

2- A millorar: el 56% admet que moltes vegades
s’obliden que són persones reals que hi ha
darrere les pantalles.
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9. DISCUSSIÓ DE RESULTATS

9.1. Resposta a la pregunta d’investigació

En resum, el pensador crític ideal ha d’estar disposat a intentar encertar, a presentar una

posició amb honestedat, i preocupar-se pels altres (Ennis, 2011).

Els futurs mestres de primària tenen tendència a ser crítics davant les eines

tecnològiques de la informació i la comunicació (TIC)?

Segons els resultats de l’enquesta, els punts a millorar són en prioritat (vermell):

- La tendència a buscar les raons als fenòmens.

- La utilització de fonts segures.

- La tendència a canviar d’opinió quan els fets ho justifiquen.

Els altres punts a millorar són (taronja):

- Tenir la ment oberta.

- Considerar altres punts de vistes encara que siguin contraris als propis.

- Aprovar una posició només si és justificada.

- Tenir en compte la situació global.

- Considerar els sentiments dels altres (empatia), el seu nivell de coneixement i grau de

maduresa intel·lectual.

- Preocupar-se del benestar dels altres.

Les actituds que han donat com a resultat convenient en les dues preguntes queden excloses

dels punts a millorar. Considerem que els resultats de l’enquesta pel que fa aquestes
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disposicions són bons i pertant no tindrem en compte aquestes actituds per la creació de la

rúbrica a continuació.

Podem concloure, doncs, que els futurs mestres d’educació primària de la Universitat de

Lleida tenen mancances a l’hora d’exercir la tendència al PC de cara a les seves xarxes

digitals de consulta d’informació. Aquesta actitud crítica s’hauria de potenciar més en la

formació universitària d’aquests, ja que només tenint aquesta actitud aconseguirem la seva

transmissió a les generacions futures, que seran els seus alumnes.

Alguns investigadors ja han estudiat i mesurat, amb tècniques diferents, la disposició o

tendència al PC de futurs mestres com en l’estudi d’Alper (2010). En Aquesta investigació,

va analitzar els elements de l’actitud crítica següents: recerca de la veritat, obertura de ment,

analiticitat, sistematicitat, confiança en un mateix, inquisició o indagació i maduresa. Alguns

dels elements de l’actitud crítica que va analitzar són diferents als d’aquest estudi. Els

resultats van mostrar una gran deficiència pel que fa a la disposició “truth-seeking” (buscar la

veritat) dels estudiants enquestats. En tots els altres àmbits, la puntuació de les disposicions

són acceptables però no prou fortes, segons l’autor.

Les actituds que hem valorat i s’apropen més a la disposició “truth-seeking” d’Alper serien la

tendència a buscar les raons als fenòmens, la utilització de fonts segures, aprovar una posició

únicament si és justificada i tenir en compte la situació global, les quals també ens ha donat

un resultat feble o molt feble en tots els casos.
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10. LIMITACIONS I FUTURES LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

10.1. Limitacions

Molts estudiants manifesten una tendència elevada de PC que no es veu reflectida en les

preguntes obertes. Per tant, en una altra investigació, canviaria l’instrument de recollida de

dades per entrevistes, per tal d’aconseguir respostes més espontànies i ajustades a la realitat.

10.2. Suggeriments i/o propostes de línies de recerca futures:

1. Realitzar el mateix estudi que s'ha dut a terme en aquest treball amb mostres més

àmplies i més preguntes obertes. Hem pogut observar incoherències entre les

respostes de preguntes amb respostes múltiples i preguntes obertes amb respostes

redactades. Sovint, un mateix pensa que té certa disposició, però a l’hora de

demostrar-ho s’adona que no és així.

2. Crear una taxonomia de tendències al PC més precisa revisant la teoria existent i que

tingui en compte que l’objectiu és poder avaluar-les més precisament.

3. Construir un model de qüestionari validat per poder aplicar-lo a poblacions de mestres

que exerceixen la professió, per evitar les limitacions que ha suposat la utilització del

qüestionari d’aquest estudi.

4. Elaborar una metodologia digital que permeti crear activitats relacionades amb el

desenvolupament de la tendència al PC i la curiositat de l’alumnat.

5. Avaluar les disposicions al PC d’alumnes i sobretot investigar com potenciar-les (per

exemple amb temes significatius pels alumnes) amb un altre estudi a partir de

propostes que utilitzin metodologies en relació amb les TIC, com per exemple, les

WebQuests, que han demostrat que tenen possibles efectes positius en el
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desenvolupament de processos de raonament crítics i causals (Tsai, 2008; Guijosa,

2012).

6. Avaluar una sola disposició que considero més important, com la tendència a buscar

les raons als fenòmens, i sobretot, la veritat.
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11. CREACIÓ DE LA RÚBRICA

Ara que sabem quines són les mancances en la tendència a exercitar el PC dels futurs mestres

de primària de cara a les TIC, crearem la rúbrica que permetrà fer-se les preguntes correctes

sobre aquestes eines digitals, considerant també el marc teòric i conceptual desenvolupat en

aquest estudi. La puntuació en donarà una apreciació de l’eina digital que haurem analitzat i

si aquesta potència o no la tendència al PC de l’usuari.

La rúbrica té en compte els paràmetres a millorar segons els resultats de l’enquesta sobre la

tendència al PC dels cinquanta estudiants en educació primària de la Universitat de Lleida, i

considera els punts de vistes dels diferents autors que hem anat citant al llarg de l’estudi.

La següent rúbrica pretén avaluar qualsevol eina digital de consulta d’informació, per saber si

aquesta afavoreix la tendència al PC de l’usuari. Cada número correspon a les preguntes de la

rúbrica en relació a la disposició o tendència al PC que pretenem millorar.

- La tendència a buscar les raons als fenòmens (2-7-8)

- La utilització de fonts segures (5-4)

- La tendència a canviar d’opinió quan els fets ho justifiquen (5-6)

- Tenir la ment oberta (2-4-6-)

- Considerar altres punts de vistes encara que siguin contraris als propis (2-4-6)

- Aprovar una posició només si és justificada (4-5)

- Tenir en compte la situació global (2-6)

- Considerar els sentiments dels altres (empatia), el seu nivell de coneixement i grau de

maduresa intel·lectual. (1-9)

- Preocupar-se del benestar dels altres (1-9)
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11.1. Rúbrica: analitzar si una TIC afavoreix la tendència al PC (Annex 3)

La rúbrica s’ha construït amb l’eina IRubrics de RCampus, una organització col·laborativa

que ofereix solucions pedagògiques en el món de l'educació.

Rúbrica accessible al següent enllaç (Annex 2):

https://www.rcampus.com/rubricshowc.cfm?code=W234AAC&sp=yes
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L’eina comptabilitza un màxim de 27 punts. Com més punts, més qualitativa és l’eina pel que

fa a la capacitat de generar tendència al pensament crític del seu usuari. Considerem que una

puntuació per sota de 15 és molt negativa. Aquesta rúbrica és orientativa i es pot utilitzar com

a recurs per elaborar metodologies i activitats que potenciïn la tendència al PC d’estudiants.
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12. CONCLUSIONS FINALS

La força més gran del sistema, és la ignorància de les masses. La ignorància és el contrari del

saber, el saber s’obté amb la curiositat, i la curiositat és un motor de la tendència al PC.

Aquesta investigació ens ha demostrat que els futurs mestres d’educació primària de la

Universitat de Lleida tenen mancances notables pel que fa a la seva tendència a buscar les

raons als fenòmens, la utilització de fonts segures i la tendència a canviar d’opinió quan els

fets ho justifiquen, de cara a la utilització de les seves xarxes digitals de consulta

d’informació.

Pensem que s’hauria de potenciar més aquestes actituds a la Universitat aprofitant les

reformes que s'estan fent en l’educació, i que només així es transmetrà a les generacions

futures aquesta característica tan important per una societat més justa i democràtica.

La rúbrica creada en aquest estudi permetrà valorar eines TIC i les seves capacitats a generar

contextos propicis a la disposició i tendència al PC de l’usuari que l’utilitza. L’eina podrà ser

aplicada a qualsevol aplicació o plataforma TIC, i pot fer-se servir per crear condicions

d’aprenentatge crític a través de les TIC a l’escola primària.
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13. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

En aquest apartat de referències, es mostren totes les referències literàries utilitzades en

aquest estudi. Autors, fets, conceptes que enllaçats de forma rizomàtica m’han ajudat a crear

el document que teniu entre les vostres mans.

En aquesta pintura de Feuerbach (1869), podem observar una representació del Simposi de

Plató, a l’antiga Grècia. Un simposi en grec significa literalment una festa per beure i menjar.

Allà, la gastronomia també era intel·lectual, es formaven diàlegs filosòfics, en els quals es

creaven significats en l'intercanvi de paraules entre els participants. Es diu que cada persona

al seu torn feia un discurs. El pensament crític era una de les habilitats més importants a

l’hora de debatre.

Il·lustració 3. Simposi de Plató, Anselm Feuerbach (1869).
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15. ANNEXOS

15.1. Annex 1: qüestionari Google forms



24/05/2022, 22:56 Estudi sobre l'ús de les tecnologies digitals.

https://docs.google.com/forms/d/1uabByb-Q9YHHK3ej8N-JbgVxVqspTm-P5kHu1znKDdg/edit 1/9

1.

Plusieurs réponses possibles.

Certifico que la informació és exacta

Abans de respondre les preguntes, us convidem a llegir atentament les instruccions. 

• Temps necessari per realitzar l'enquesta: 10-20 minuts. 

• No hi ha una resposta correcta o incorrecta.  

• Us convidem a respondre de forma espontània i sincera a cada pregunta. 

• No deixeu cap pregunta sense resposta. 

• Podeu contestar les preguntes obertes amb esquemes, llistats, paraules claus, redactant 
o com us sigui més còmode.  

• El qüestionari és 100% anònim.  

Moltíssimes gràcies de part d'un alumne acabant la carrera de mestre d'educació primària 
especialitzat en atenció a la diversitat. 

I recordeu: 
Information, content, knowledge, are not the point. It is the process of creating that 
knowledge that matters, because that’s what they will take with them for the rest of theirs 
lives. (Bali, 2020)  

Data límit: 07 de maig. 

*Obligatoire
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https://docs.google.com/forms/d/1uabByb-Q9YHHK3ej8N-JbgVxVqspTm-P5kHu1znKDdg/edit 2/9

2.

Une seule réponse possible.

Autre :

1r de primària DUAL

1r de primària TARDA

2n de primària

3r de primària CAFE

3.

Une seule réponse possible.

Mai

De vegades

Sovint

Sempre

4.

Une seule réponse possible.

Mai

De vegades

Sovint

Sempre

a-1)

a-2)
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https://docs.google.com/forms/d/1uabByb-Q9YHHK3ej8N-JbgVxVqspTm-P5kHu1znKDdg/edit 3/9

5.

Une seule réponse possible.

Autre :

Mai

De vegades

Sovint

Sempre

6.

Une seule réponse possible.

Mai

De vegades

Sovint

Sempre

7.

b-1)

b-2)

c-1)
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8.

Une seule réponse possible.

Desinformat

Informat

Ni l'un ni l'altre

No ho sé

9.

Une seule réponse possible.

Mai

De vegades

Sovint

Sempre

10.

c-2)

d-1)

d-2)
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11.

Une seule réponse possible.

Mai

De vegades

Sovint

Sempre

12.

Autre :

Plusieurs réponses possibles.

Facebook

Instagram

TikTok

Twitter

Diaris Online

Google

Els telenotícies

Wikipèdia

Youtube

Medis independents online

Snapchat

13.

Une seule réponse possible.

Mai

De vegades

Sovint

Sempre

e-1)

e-2)

f-1)
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14.

Une seule réponse possible.

Poc

Una mica

Molt

Moltíssim

15.

Une seule réponse possible.

Mai

De vegades

Sovint

Sempre

16.

Une seule réponse possible.

Mai

De vegades

Sovint

Sempre

f-2)

a-1)

a-2)



24/05/2022, 22:56 Estudi sobre l'ús de les tecnologies digitals.

https://docs.google.com/forms/d/1uabByb-Q9YHHK3ej8N-JbgVxVqspTm-P5kHu1znKDdg/edit 7/9

17.

Une seule réponse possible.

Mai

De vegades

Sovint

Sempre

18.

Une seule réponse possible.

Mai

De vegades

Sovint

Sempre

19.

Une seule réponse possible.

Mai

De vegades

Sovint

Sempre

e-1)

e-2)

g-1)
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20.

21.

Une seule réponse possible.

Mai

De vegades

Sovint

Sempre

22.

Une seule réponse possible.

Sí

No

No ho sé

g-2)

a-1)

a-2)
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23.

24.

Une seule réponse possible.

Mai

De vegades

Sovint

Sempre

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

b-1)

b-2)

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15.2. Annex 2: resultats



1)a)1

1)a)2



1)b)1

1)b)2

1)c)1 - Sobre el conflicte Rus-Ucraïnès, destacaries alguna informació que creus que la

gent no sap? Quina? Com ho saps? (resposta oberta)

Grup de persones que no destaca cap informació (32)

No - No sabria quina dir ja que sé lo bàsic que la majoria de gent sap - No, crec que hi ha

gent molt més informada que jo crec que tothom coneix informació ja que és pública i no soc

espia - No crec que conegui alguna informació diferent a la que es coneix actualment ja que



tots els meus coneixements es basen en què he escoltat o he llegit a les xarxes. - No estic

gaire informada - No domino tema - Últimament no estic massa informat - Ni idea - No - No

- No estic molt assabentada del tema - s/r - No ho sé. - No - No - No - No - Ni idea - No - No

- No suelo obtener información de este tema. - No ho sé, - No - No - No, crec que sé més o

menys el que sap tothom - No - No la informació que sé es força comú i típica - No destacaria

res, perquè tot el que sé apareix a les notícies i, per tant, tothom hi pot accedir. - No estic molt

enterat del conflicte - Cap - Què passa amb l'educació. - No, ja que se el que sap la majoria

Grup de persones que destaquen algun tipus d’informació addicional (18):

- Exterminis - La raó de la guerra i la realitat dels fets (no sempre és el que ens mostren en la

TV) - El perquè realment s’ha iniciat el conflicte, molta gent opina, però no sap l’origen del

conflicte - El perquè de l’atac rus al territori ucrania. El govern ucraïnès des del 2014 havia

iniciat una sèrie d’atacs a les regions de l'est d'ucraïna, regions considerades prorusses. - El

racisme a les fronteres - Nombre de víctimes externes a la problemàtica. IMMIGRANTS -

Presons russes plenes de gent defensora d'Ucraïna - El perquè de com inicia el conflicte - El

tràfic de carn (infant i dones) - No sé si és cert, però vaig llegir un article que deia que els

soldats russos, per part d'Ucraïna, els torturaven. - La raó per la qual s'ha generat la guerra. -

La desinformació i les fake news que predominen a les xarxes socials. Hi apareixen imatges

d'altres guerres solament per crear reproduccions. - Que no hi ha un bàndol del tot bo

(Ucraïna) Informació buscada abans de la guerra - Intento saber el mínim davant aquest

conflicte - Davant un conflicte així ens posicionem en el bàndol dels "bons" i considero que

no existeix aquesta dualitat. Caldria fer revisió de tot el que ha anat succeint i la subjectivitat

amb la qual es viu en cada regió. - Relacionat amb el tema d'acollida - Personalment, animo a

la gent a veure persones, no bàndols: tant si estan de part d'un govern com de l'altre, com si

els és indiferent, els governs no estan representant a la totalitat de la població. Això ho dic



perquè sento comentaris criticant als russos (no a Putin), per exemple, brutalment, i això no

em sembla just ni positiu pel futur: estan generant por i fins i tot racisme cap als russos i

idealitzant el govern ucraïnès. El que es fa així és convertir a Rússia en la nova Alemanya

(durant la Guerra Mundial): se la culpa de tot eludint les responsabilitats pròpies i se li

imposen mesures humiliants. Si això passa, si busquem humiliar al bàndol perdedor del

conflicte bèl·lic, NO estem fomentant la pau: només estem posant els ciments perquè un

proper conflicte vingui. - Que els governants i alts càrrecs de Ucrania estan fets uns nazis.

(Però no defenso que el que fa Russia estigui bé)

1)c)2



1)d)1

1)d)2: quin és per tu el millor lloc per informar-se i per què?

Contrastar informacio de diversos mitjans

TV3 ja que crec que actualment de totes mes fonts que conec, podria arribar a ser la més fiable

Instagram

Els telenotícies i diaris online

twitter sempre hi han mitjans interesants

Diaris digitals, variats.

Catalunya Radio perque sempre donen a coneixer la seva font.

Per Internet perque en la televisió moltes vegades està manipulat

Mitjans de comunicació

No en tinc.

Normalment miro les notícies a la tele, però últimament no tinc prou temps i m'informo a través de xarxes
socials o webs

Els diaris

Tv3/3/24

Xarxes socials, perquè poden ser certes com falses i pot opinar qualsevol

Internet

La gent propera que domina dels temes

Les xarxes socials és un bon lloc per saber que ha passat un fet. Però més tard cal fer una lectura crítica i
una recerca d'informació per obtenir un relat objectiu.

Diari



3/24, solo utilitzar-lo com a principal font d'informació perquè és el mitjà més proper a mi.

El diari, perquè les notícies son actuals

Twitter. Perquè és un lloc on la gent escriu lliurement.

Twitter, 3/24

Diferents canals de notícies televisió o xarxes socials

Televisio

Xarxes, pagines web…

Diaris

Internet, es rápido.

Telenotícies, Internet, llibres

El telenoticies de tv3 i fonts de diaris no gaire partidistes

Per mi el millor lloc per assabentar-se de la realitat es la plataforma Twitter, però la més rellevant. Després,
contrastar-la per verificar aquesta informació.

Buscant diverses fonts (ex notícies digitals)

Twitter. Per què hi ha tot tipus d'informació, tant per periodistes que només diuen mentides (gran part del
temps) com entitats que no, i usuaris que donen la seva opinió personal

Cap en concret, en miro uns quants per contrastar la informació

Diaris (paper o digital) i TN

M'agrada informar-me a través del telenotícies, cada nit i migdia, concretament TV3. Considero que és un
mitjà bastant transparent en alguns temes.

Diari o televisió. Però són poc imparcials.

Diaris onlines, tot i que molts cops per instagram també em surten coses i miro

Telenoticies. Perquè imagino que per donar una noticia a un públic. Ells mateixos han hagut de fer aquesta
recerca d'informació sobre la mateixa notícia per assegurar-se de no dir cap disvarat.

A les noticies o internet

Amb els mitjans de comunicació oficials i a través de les xarxes socials com 324, La Vanguardia...

Combinar diversos mitjans de comunicació

Tots poden enganyar-te

Twitter

Telenotícies TV3 perquè sento que la informació que ens donen està molt contrastada

Noticies tv

Twitter, no hi ha censura i la gent penja el que veu i pensa sense cap problema. A partir d'aquì depen de tu
ser selectiu amb el contingut que et creus i com el contrastes.

No hi ha un únic lloc, s’ha de contrastar la informació

Diaris i mitjans de comunicacio, siguin del tipus que siguin



Internet, el mobil

No hi ha un millor lloc, sino saber escollir be com informar-se.

En resum:

- Xarxes socials, internet. Per la pluralitat d’opinions, la llibertat, (14)

- Telediaris i diaris. Per la fiabilitat. (25)

- Combinació de tots. Per la pluralitat d’opinions, i per contrastar. (8)

- Altres. (3)

1)e)1



1)e)2

1)f)1



1)f)2

2)a)1

2)a)2



2)e)1

2)e)2



2)g)1

2)g)2: quina aplicació de consulta d’informació t’ajuda més a canviar d’opinió sobre

fets? Perquè ho creus?

Les plataformes que han sortit a l’enquesta han sigut:

- Google (Per la gran quantitat d’informació)

- Instagram (Per la varietat d’opinions i de formats)

- Twitter (Per la pluralitat)

- Persones reals (Per la proximitat)

- El telenotícies (Per la seguretat de la informació)

- Diaris (Per la seguretat de la informació)

- Verificat (Per la disponibilitat d’arguments).



3)a)1

3)a)2

3)b)1: Com gestionaries una situació en què un company de feina té problemes per

entendre el teu procés o solució?

Explicant

Intentaria explicar-li i parlar-ho

- s/r

Parlant-ne i informant-lo

doncs explicanho dos cops

Explicant sense alterar-se els diferents punts de vista perquè tots puguin entendre'ls

Li justificaria la meva manera de pensar i li facilitaria la meva informació

- s/r

Donar el meu punt de vista i les meves fonts de consulta



No sé si entenc la pregunta.

Si vols dir que tenim un problema o una discrepància i busquem diferents mètodes per aconseguir
quelcom en un temps limitat, per exemple, defensaria amb arguments vàlids (és a dir, procurant no
dir falàcies (hi ha diferents tipus de falacies: ad baculum, ad hominem, etc.)) la meva opinió,
presuposant que considero la meva solució millor, de la mateixa manera que aquest company de
feina considerarà la seva millor; però estic obert a canviar d'opinió si els arguments em convencen.

No el culpo si li costa entendre'm, li intento explicar des d'una situació que ell pugui entendre i sinó
cap problema

Doncs segurament li demanaria respecte envers la meva opinió. I ho acabariem parlant/discutint...

Explicantli molt be

Intentat explicar ben clar el meu punt de vista

- s/r

Explicant-li pausadament

Intentaria entendre perquè no m'entén, si el problema és que no m'explico bé doncs intentaria
canviar la forma d'explicar o posar exemples per procurar que la persona amb la qual em comunico
m'entengui. Ara bé, si la persona no m'entén perquè no m'escolta, o bé no li interessa. No intentaria
fer-li entendre més, potser buscaria a altres companys amb capacitat d'escolta activa més
entrenada.

- s/r

Aportant diverses fonts o altres opinions per reforçar-ho.

Li intento explicar el millor que puc

Argumentant, i si no soc capaç ho deixaria estar.

- s/r

- s/r

- s/r

- s/r

- s/r

Intentaría hablar con él y ayudarle en lo que pueda.

-

Intentaria dir-li i fer-lo posar en la situció que fos x persona, i adentrar-lo en la meva posició explicant
el per a què estic actuo i sóc així

Argumentant amb fets reals i amb el meu anàlisi de la informació que he fet prèviament.

No entenc la pregunta

El meu procés? El problem el té ell, que ho getioni ell mateix

- s/r

Li demanaria q es poses en la meva situació. Més enllà d’explicar-li

Li exposaria els motius del perquè ho faig i l'escoltaria a ell amb la finalitat d'arribar a un consens.

No sé a que us referiu amb aquesta pregunta.

Parlar amb ell/a i sinó doncs deixo que no ho entengui

Primer intentaria donar la meva opinió, fer-li entendre perquè la tinc. Si no fos possible intentaria



escoltar-lo i descobrir perquè pensa ell així i reconduir-lo cap a un pensament més obert.

Argumentaria la meva idea i escoltaria els seus arguments per arribar a un punt mig

Parlant. Sempre podem dialogar i explicar què passa.

- s/r

Ajudant-lo

- s/r

Demostrant els meus arguments amb informacio

Intento tornar-li a explicar i sino m’enten ho deixo fer

Intentar fer-li veure perquè penso aixi.

- s/r

Intentaria, sempre amb justificacions, que entengues la meva postura.

Posar-lo en la meva situació

Amb calma i diàleg

Les respostes inclouen les següents paraules clau:

- Explicar

- Parlar

- Entendre

- No culpar

- Argumentar

- Pausadament

- Ajudar

- Analitzar

- Empatitzar

- Calma

- Diàleg



3)b)2



15.3.  Annex 3: rúbrica per analitzar tecnologies de la informació i la
comunicació de forma crítica
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Rubric: L’eina TIC afavoreix la tendència al pensament crític?

La següent rúbrica pretén avaluar qualsevol eina digital de consulta d’informació (TIC), per saber si aquesta afavoreix la
tendència al pensament crític de l’usuari, segons uns criteris establerts.

 

Característica 

  Poc 
1 pts

No ho sé 
2 pts

Molt 
3 pts

1-El creador de la
eina té una postura

ètica? 
 

Poc No ho sé Molt

2-Puc fer-me una
idea global del tema

d'interès? 
 

Poc No ho sé Molt

3-Tenim possibilitat
de navegar de forma

anònima? 
 

Poc No ho sé Molt

4-La eina no intenta
dictar la meva

actitud. 
 

Poc No ho sé Molt

nd rubric

 
No, penso que aquesta

persona té objectius
purament econòmics i en

cap cas ètics.

 
No conec aquesta

persona i no he sentit
mai a parlar d'ella.

 
He sentit molt a parlar
d'aquesta persona, té

una postura ètica i
tindria tendència a
con ar en ell o ella.

 
La informació és

esbiaixada, unilateral i/o
sovint orientada.

 
No ho tinc clar. Depèn

del tema.

 
Hi ha moltes opinions

diferents, plurals i
provinent de diverses

fonts i països.

 
Impossible, he de facilitar
moltes dades personals
(login, correu electrònic,
nom i cognoms, data de

naixement, dades
bancàries).

 
He de facilitar poques
dades personals, com
per exemple només la

data de naixement.

 
Crec que sóc totalment
anònim, i a més utilitzo

un navegador que
m'assegura que sóc
anònim com Brave.

 
La majoria del temps, el
programa escull per mi
quina és la informació

que pensa que
m'interessa més i
m'orienta cap als

continguts que pensa
que m'interessen més.

 
Puc buscar la informació
que m'interessa, però el
programa em presenta

informació en primer pla
que no he demanat.

 
Penso que sóc jo qui

consulta la informació
que m'interessa, la

informació no ve a mi
sola, i he de prendre

decisions sovint.
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edit categories

5-Hi ha fonts
primàries i segures? 

 

Poc No ho sé Molt

6-La pluralitat
d’opinions és

present? 
 

Poc No ho sé Molt

7-Promou una actitud
activa de l’usuari? 

 

Poc No ho sé Molt

8-Pràctica deliberada,
prolongada i útil? 

 

Poc No ho sé Molt

9-Afavoreix
l’empatia? 

 

Poc No ho sé Molt

 
 
 

 
Keywords:

Tendency to critical thinking • Willingness to critical thinking Critical pedagogy • Critical digital pedagogy Plurality • Free speech

 

Subjects: Education

 

Types: Re ection

 
 
 

Build free rubrics at www.iRubric.com. Rubric Code: W234AAC

 
No estic segur de la

veracitat de la
informació, ja que la

plataforma no exposa
mai les fonts que utilitza.

 
De vegades, les fonts
sont citades, però poc

sovint. Molta informació
podria ser falsa.

 
Puc consultar fonts

primàries i de forma
segura, com persones

reals, o articles
certi cats.

 
La informació és

orientada políticament i
hi ha poca pluralitat

d'opinions.

 
La pluralitat no és una

prioritat.

 
Sempre hi ha pluralitat
d'opinions, de persones

que pensen diferent i
que són de bàndols
polítics diferents i de

diferents països.

 
Actitud totalment passiva

de l'usuari. És pur
entreteniment sense cap

valor afegit.

 
Actitud passiva amb

participació molt
limitada. Puc trobar valor

afegit però em costa.

 
Actitud activa, controlo

quasi tot i m'he de
moure de forma activa

per trobar el que busco, i
ho faig de forma

deliberada.

 
La plataforma em fa

perdre el temps i ho sé.

 
De vegades perdo molt el

temps, però si faig un
gran esforç puc trobar

informació que em serà
molt útil.

 
La plataforma és molt

interessant, el temps que
hi passo és molt

bene ciós per la qualitat
i la diversitat de la

informació que trobo.
L'aprenentatge és

deliberat i prolongat.

 
No. M'oblido que són
persones darrere les

pantalles.

 
De vegades, m'oblido
que interacciono amb

persones, o que
l'objectiu hauria de ser la
interacció amb persones

amb diferents sabers.

 
Sí, és una plataforma
molt humana, amb

interaccions humanes i
informació real.
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